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i 

Útdráttur 
 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvort stuðningur frá fjölskyldu hafi áhrif á 

námsárangur hjá börnum og unglingum á aldrinum ellefu til fimmtán ára. Gögnin í 

rannsókninni voru fengin úr íslenska hluta alþjóðlegu Health Behavior in School-age 

Children (HBSC) rannsókninni en hún var lögð fyrir nemendur í 6., 8. og 10. bekk skólaárið 

2013/2014. Alls tóku 10.776 börn og unglingar þátt í rannsókninni. Marktæk samvirkni kyns 

og stuðnings frá fjölskyldu á einkunnir fannst hjá nemendum í 6. og 8. bekk: F(2,6646) = 

3,22, p = 0,04 en ekki hjá nemendum í 10. bekk: F(2, 3246) = 0,01, p < 0,99. Það þýðir að 

áhrif stuðnings frá fjölskyldu á einkunnir eru mismunandi milli kynja hjá yngri nemendum en 

ekki hjá þeim eldri. Einföld dreifigreining hjá nemendum í 10. bekk sýndi að það er 

marktækur munur á því hvort að unglingar fá stuðning frá fjölskyldu og einkunnum F(2, 

3468) = 15,282, p < 0,00. Það var einnig marktækur munur hjá nemendum í 6. og 8. bekk: 

F(2, 6950) = 47,000, p < 0,00. Niðurstaðan var því að stuðningur frá fjölskyldu skiptir máli 

fyrir námsárangur nemenda. 

 
Lykilorð: stuðningur fjölskyldu, námsárangur og unglingar 
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Abstract 
 

The goal of the present study was to research if family support affected educational 

achievement by children and adolescents from eleven to fifteen years old. The data from this 

study were taken from the Icelandic data set of the WHO led study Health Behavior in 

School-age Children (HBSC) survey and was presented for children and adolescents in 6th, 

8th and 10th grades the years 2013/2014. A total of 10.776 children and adolescents 

participated in the study. Significant gender interaction and family support on grades were 

found for students in the 6th and the 8th grade: F(2,6646) = 3,22, p = 0,04 but not in the 10th 

grade: F(2, 3246 ) = 0.01, p < 0.99. This means that the impact of family support on grades 

differs between gender among younger students but not for the older ones. One-way ANOVA 

for students in the 10th grade showed that there was a significant differences in whether or not 

adolescents received support from family and grades: F(2, 3468) = 15,282, p <0,00. There 

was also significant differences among students in 6th and 8th grade: F(2, 6950) = 47,000, p 

<0.00. As a results, family support is important for academic achievement.  

Keywords: Family support, academic achievement and adolescents. 
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Tengsl námsárangurs og stuðnings frá fjölskyldu 
 

Upphaf unglingsára miðast gjarnan við þann tíma sem börn verða kynþroska (Martin 

og Steinbeck, 2017). Þegar kynþroskaskeið byrjar eiga börn það til að verða sjálfstæðari. 

Aukið sjálfstæði þeirra getur til þess að stuðningur foreldra verði ekki til þess að námsárangur 

batni heldur frekar til þess að honum hraki. Börnin leita þá minna til foreldra sinna og vilja 

síður að þeir taki eins mikinn þátt í náminu og áður (Coleman og Mc Neese, 2009). Með 

unglingsárum er átt við tímabilið milli bernsku og fullorðinsára þegar miklar breytingar verða 

í líkamlegum og sálrænum þroska (Martin og Steinbeck, 2017). Þá eiga sér einnig stað 

félagslegar og vitsmunalegar breytingar. Félagslegt skipulag unglings breytist þar sem 

jafningjahópurinn verður gjarnan mikilvægari en fjölskyldan. Þessar breytingar geta haft áhrif 

á námslega frammistöðu unglinga (Martin og Steinbeck, 2017). Á kynþroskaskeiði upplifa 

unglingar gjarnan óstöðugar tilfinningar og fara auðveldlega í uppnám, verða stressaðir og 

pirraðir. Fjölskyldan ber ábyrgð á að veita unglingum tilfinningalegan stuðning svo þeir nái 

að yfirstíga tilfinningalegan óstöðugleika. Það er mikilvægt að fjölskyldur hunsi ekki að veita 

unglingum tilfinningalegan stuðning (Triyanto og Iskandar, 2015). Þegar nemendur komast á 

unglingsaldur þá eykst nám þeirra smám saman og verður þar með þyngra en áður. Þetta ferli 

er flókið í sjálfu sér og er tengt ýmsum þáttum svo sem foreldrum, kennurum og skólum 

(Korkmaz, 2007). Það skiptir því máli að þeir aðilar sem koma að uppeldi og menntun barna 

og unglinga vinni saman með hagsmuni þeirra að leiðarljósi. 

Námsárangur er margþætt fyrirbæri þar sem ýmsir þættir hafa áhrif þar á (Robbins, 

Lauver, Davis og Langley, 2004). Þættir eins og gott samband við jafninga, fjölskyldu og 

kennara eru mikilvægir og skipta máli fyrir velgengni nemenda í námi (Murray-Harvey, 

2010). Þeir þættir sem spá fyrir um námsárangur eru samfella í námi, hvatning frá fjölskyldu 

og námsfærni (Moreira, Dias, Vaz og Vaz, 2013). Það sem skiptir máli fyrir góðan 

námsárangur er meðal annars áhugi nemenda fyrir náminu (Amalía Björnsdóttir, Baldur 
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Kristjánsson, Börkur Hansen og Friðgeir Börkur Hansen, 2008). Niðurstöður í rannsókn 

Makri-Botsari (2015) styðja þetta en þær benda til þess að stuðningur frá bæði foreldrum og 

kennurum hafi áhrif á námsárangur barna. Þátttaka foreldra í menntun er með jákvæð tengsl 

við námsárangur og samband á milli þátttöku og námsárangurs er jafn sterkt fyrir feður og 

mæður þrátt fyrir að meðalgildi (e. means levels) í þátttöku hjá mæðrum hafi verið hærri en 

hjá feðrum (Kim og Hill, 2015). 

Í rannsókn Barr (2015) komst hann að því að félags- og efnahagsleg staða (e. 

socioeconomic status) fjölskyldunnar hefur forspárgildi fyrir námsárangur í níunda bekk. 

Niðurstöður í rannsókn Caro (2011) er að jákvæð samskipti foreldra og barna og annarskonar 

íhlutun foreldra er meiri meðal fjölskyldna sem hafa hærri félags- og efnahagslega stöðu. 

Jeynes (2008) heldur því fram að uppbygging fjölskyldunnar spái einna best fyrir um 

námsárangur. Það hvernig foreldrar ræða málefni tengd skóla og hvort þeir sækja viðburði í 

skóla hefur jákvæð áhrif á námsárangur unglinga. Það hvort foreldri athugi með heimavinnu 

barns og kanni með vini þess hefur ekki jákvæð áhrif og í sumum tilfellum neikvæð áhrif á 

námsárangur.  

Kynjamunur 

Það þýðir ekki að horfa á unglingsstelpur og stráka með sömu gleraugum þar sem þau 

eru ólík í eðli sínu (Patki, 2016). Stelpur eru líklegri til að meta stuðning frá fjölskyldu meira 

heldur en strákar. Þetta getur verið vegna þess að þær eru líklegri til að samþykkja slíkan 

stuðning eða að foreldrar eru frekar að bjóða stelpum aðstoð heldur en strákum (Christofides, 

Hoy, Miller og Stengos, 2015). Stelpur á framhaldsskóla aldri verja að jafnaði meiri tíma með 

foreldrum sínum á virkum dögum heldur en strákar (Álfgeir Logi Kristjánsson, Silja Björk 

Baldurssdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2005). Í rannsókn Reynolds ofl., 

(2015) kom í ljós að unglings stelpur sýndu yfirburði í skriflegri tjáningu og stafsetningu og 

gerðu betur en strákar í dulinni lestrargetu (e. latent reading ability) og stærðfræði 
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útreikningum. Strákar sýna minni viðleitni til námsárangurs og lægri námsárangur en stelpur. 

Þessar niðurstöður eru í takt við þá staðalmynd að stelpur séu betri námsmenn en strákar. 

Mikilvægt er þó að takast á við kvenkyns staðalmyndir hvað nám varðar þannig að hægt verði 

að jafna námslegan mun á milli kynjanna (Heyder og Kessels, 2016). 

Í rannsókn þeirra Einberg, Lidell og Clausson (2015) voru tekin viðtöl við átta stelpur 

á aldrinum þrettán til sextán ára. Þrátt fyrir að jafningjahópurinn sé mikilvægur hjá stelpunum 

þá forgangsraða þær gjarnan skólaverkefnum fram fyrir allt annað. Öllum stelpunum í þessari 

rannsókn var það ljóst að einkunnir hafa áhrif á framtíð þeirra og nauðsyn þess að ná árangri í 

daglegu lífi (Einberg, Lidell og Clausson, 2015). Í skýrslu um kynjamun í PISA og 

samræmdum prófum tíunda bekkjar (Almar Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson, Sigurgrímur 

Skúlason og Júlíus K. Björnsson, 2007) kom fram að hvergi er kynjamunur eins mikill og á 

Íslandi, stúlkum í hag. Kynjamunur úr samræmdum prófum í tíunda bekk hefur einnig 

margoft komið fram. Unglings strákar eru fjölmennir í þeim hópi sem hætta í námi í 

framhaldsskólum, njóta sérkennslu í skólum og eru með aðrar sérþarfir. Mikil fræðileg og 

opinber umræða hefur verið um orsakir þess að strákar hafa meiri tilhneigingu til að raska 

námsferlinu í kennslustofum sem gjarnan er kallað „vandamálið við stráka”. Sumir sjá 

kynjabilið að mestu leyti sem líffræðilegan uppruna á meðan aðrir kenna andkarlkyns 

námsumhverfi og tilhneigingu til að meta stráka neikvætt um að þeir passa ekki eins vel inn í 

þetta umhverfi og stelpur. Samt sem áður þá eru raunveruleg áhrif á samhengi í skóla á stærð 

kynjabils í námsárangri umdeild (Legewie og DiPrete, 2012). 

Í rannsókn þeirra Amalíu, Baldurs, Barkar og Friðgeirs (2008) á námsáhuga íslenskra 

barna í fyrsta, þriðja, sjötta og níunda bekk kemur fram að mikil samsvörun er í svörum um 

námsáhuga hjá börnum og unglingum. Í mati foreldranna kemur fram mikill kynjamunur þar 

sem þeir meta námsáhuga stráka minni heldur en stelpna. Greinarhöfundar hafa miklar 

áhyggjur af því að litið sé á það sem sjálfsagðan hlut að strákar séu áhugalausir um námið og 
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hafi ekki metnað til að ná árangri. Þetta viðhorf getur leitt til þess að strákarnir missa trú á 

eigin getu hvað námsárangur varðar (Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson, Börkur 

Hansen og Friðgeir Börkur Hansen , 2008).  

Uppeldisaðferðir foreldra 

Baumrind (1991) rannsakaði foreldra og skipti þeim í fjóra flokka eftir því hvernig 

uppeldisaðferðum þeir beittu. Þessir flokkar eru skipandi foreldrar (e. authoritarian), leiðandi 

foreldrar (e. authoritive), eftirlátssamir foreldrar (e. permissive) og afskiptalausir foreldrar (e. 

neglective). Cenk og Demir (2016) komust að því að leiðandi foreldrastíll (e. authoritative 

parenting style) tengist hækkandi meðaleinkunn hjá nemendum sem tóku þátt í rannsókn 

þeirra. Eftirlátssamur foreldrastíll (e. Permissive parenting style) og skipandi foreldrastíll (e. 

authoritatian parenting styles) hafa neikvæð áhrif á námsárangur. Foreldrar og fjölskyldur eru 

mikilvægar ekki bara í byrjun unglingsára heldur líka fyrir jákvæðan námsárangur hjá 

nemendum seinna. Eftirlátssamir foreldrar eru þeir sem sýna hlýju, eru styðjandi og 

móttækilegir fyrir viðhorfum barna sinna þó svo þeir stjórni þeim ekki eða setji þeim skýr 

mörk (Cenk og Demir, 2016). Í rannsókn sem gerð var á því hvernig foreldrar stjórna (e. 

parental control) kom í ljós að börn foreldra sem beita þvingunaraðgerðum (e. coercive) á 

unglingsárum vegnar ekki eins vel í lífinu og börnum þeirra foreldra sem ekki beita slíkum 

aðgerðum (Aquilino og Supple, 2001). Börn og unglingar sem eiga foreldra sem sýna þeim 

hluttekningu og viðurkenningu í námi sýna meiri námsárangur en þau sem ekki fá slíkt atlæti 

(Gonzlez og Garcia, 2014). 

Stuðningur frá fjölskyldu 

Stuðningur foreldra hjálpar unglingum að finnast þeir yfirvegaðir, njóta virðingar og fá 

samþykki við vali þeirra. Einnig hjálpar hann unglingum við að ímynda sér aðstæður sem 

veita þeim velgengni í framtíðinni og örva þá þannig við að hafa trú á eigin getu (e. self-

efficacy). Það ætti því að kenna foreldrum hvernig þeir geta aukið trú barna sinna á eigin getu 
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(Giverna, Nota og Ferrari, 2015). Það hefur komið í ljós (Perkins ofl., 2013) að fjölskyldan á 

mikinn þátt í stuðningi til náms. Tekjur, menntunarstig og atvinna foreldra á stóran þátt í 

námsárangri barna og einnig spáir það fyrir um stöðugleika í námi. Stuðningur foreldra hefur 

góð áhrif á aðlögun í skóla á unglingsárunum. Með því að taka þátt í námi barna stuðla 

foreldrar að jákvæðri samfellu í námi sem auðveldar þeim að þróa markmið þekkingar 

(Perkins ofl., 2013). Það hvar unglingar eru staddir á þroskaferlinum getur haft áhrif hvort að 

stuðningur fjölskyldu virkar eða ekki. Foreldrar þurfa því að hafa í huga hvað unglingum 

finnst um þátttöku þeirra í sjálfboðaliðastarfi í skóla, hvort að þátttakan hafi jafnvel slæm 

áhrif á unglinginn með þeim afleiðingum að hann streitist á móti og dragi þannig úr námslegri 

frammistöðu sinni (Coleman og Mc Neese, 2009). Í rannsókn þeirra Watson, Barnett og 

Russell (2016) bentu niðurstöður til þess að stuðningur foreldra er með marktæk tengsl við 

meðaleinkunn fyrir bæði kynbundna minnihlutahópa og gagnkynhneigða nemendur. 

Rannsóknin undirstrikar mikilvægi fjölskyldustuðnings í heilbrigðum þroska nemenda. Þeir 

nemendur sem fá meiri hvatningu frá foreldrum sínum eru líklegri til að auka námsárangur 

sinn en þeir sem ekki fá slíka hvatningu (Coleman og McNeese, 2009). Dotterer og 

Wehrspann (2015) komust að því að þátttaka foreldra í námi unglinga skiptir máli svo að 

námsárangur aukist. Gonzlez og Garcia (2014) komust að þeirri niðurstöðu að viðurkenning 

frá foreldrum er verulega tengd aukinni námslegri frammistöðu í námi. 

Stuðningur frá fjölskyldu er líklegri til að gegna hlutverki sem málamiðlun í átökum 

milli foreldra og námsárangurs fyrir stelpur frekar en stráka. Sambönd stúlkna við fjölskyldur 

sína og foreldra valda meiri streitu og ógn þegar átök eru í samskiptum á milli foreldra þeirra 

(Unger, McLeod, Brown og Tressell, 2000). Niðurstöður í rannsókn Ghazarian og Buehler 

(2010) sýndu að átök á milli foreldra er áhættuþáttur fyrir lakari námsárangur. Það bendir til 

þess að samskipti í fjölskyldum gegni mikilvægu hlutverki í því hvernig unglingar standa sig í 

námi. Í rannsókn Ogwari, Simiyu og Kindiki (2014) könnuðu þeir sambandið á milli 
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gagnkvæmra samskipta í fjölskyldum og námsárangurs. Niðurstöðurnar sýndu marktæk tengsl 

milli gagnkvæmra samskipta í fjölskyldum og námsárangurs hjá nemendum sem komu frá 

fjölskyldum þar sem heilbrigð gagnkvæm samskipti voru viðhöfð. 

Tengsl fjölskyldu og skóla 

Mikilvægt er að tengsl heimilis og skóla byggist á virðingu, samvinnu og 

sameiginlegum skilningi á námi barna. Með því móti geta fjölskyldur og kennarar náð 

sameiginlegum markmiðum og verið þannig sterkt afl sem tryggir að öll börn hljóti eins góða 

kennslu og kostur er (Tran, 2014). Þegar samskipti foreldra og skóla eru á jákvæðum nótum 

hefur það áhrif á einkunnir barna, eflingu þeirra í námi og góða hegðun í skóla (Froiland og 

Davison, 2014). Þátttaka foreldra í menntun felst í að sýna sveigjanleika í stuðningi við 

námið. Slíkur stuðningur getur eflt námslega velgengni ungs fólks í menntaskóla og víðar í 

lífinu. Það eru ákveðnar vísbendingar um hversu þýðingarmikið hlutverk foreldra er í námi 

barna, sérstaklega þegar horft er á nám þeirra í æsku (Benner, Boyle og Sadler, 2016). Þættir 

sem hafa áhrif á þátttöku nemenda í skóla eru skilningur, hlýja, umhyggja og stuðningur frá 

foreldrum. Foreldrar, forráðamenn og kennarar eru líklega best í stakk búnir til að ýta undir 

hvatningu barna og virkja þau til þátttöku í námi, vegna þess að þeir hafa skilning á helstu 

þörfum þeirra og mögulegum framförum í námi (Bempechat og Schernoff, 2012). Það 

hvernig kennari nálgast foreldra á jákvæðan hátt getur byrjað með því að kennari segir frá 

hverjir helstu styrkleikar nemandans eru, sérstaklega í hegðun og félagslegri færni. Þá er gott 

fyrir kennarann að útskýra fyrir foreldrum að það sé gott að þeir kynnist svo kennarinn geti 

kennt nemandanum á sem áhrifaríkastan hátt. Slík nálgun getur aukið líkurnar á jákvæðum 

samskiptum á milli kennara og foreldra. Í kjölfarið getur kennarinn spurt foreldra um hverjar 

vonir og draumar þeirra eru í garð nemandans og hvernig þeir sjái námsferli nemandans fyrir 

sér (Woolley, Kol og Bowen, 2009). 
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Þegar samskipti unglinga við fjölskyldur sínar eru með þeim hætti að gagnkvæm 

virðing ríkir eru meiri líkur á að þeir vilji standa sig vel í námi. Sýnt hefur verið fram á tengsl 

aðhalds og stuðnings frá foreldrum við betri námsárangur (Criss ofl., 2015). Þeir félagar 

Witkow og Fuligni (2011) komust að því að tengslin á milli hvatningar frá foreldrum og 

meðaleinkunna var hærri fyrir ameríska unglinga af evrópskum uppruna heldur en þá sem 

voru af asískum eða rómönskum uppruna. Tengslin voru eingöngu marktæk fyrir ameríska 

unglinga af evrópskum uppruna og fyrir aðra kynslóð amerískra unglinga af asískum uppruna. 

Í írskri rannsókn (Roiste ofl., 2012) kom fram að þátttaka nemenda í skóla var marktækt tengd 

við það að líka vel í skólanum, upplifa meiri námsárangur og öðlast þar með betra sjálfsmat. 

Þátttaka foreldra í menntun stendur fyrir sveigjanlegan stuðning sem getur eflt námslega 

velgengni ungs fólks í menntaskóla og seinna í lífinu. Rannsakendur fundu út að eftir því sem 

þátttaka og ábyrgð foreldra í námi barna og væntingar þeirra til náms voru meiri voru tengslin 

sterkari við meiri menntun. Þessi rannsókn bætir við ákveðnum vísbendingum um hve 

þýðingarmikið hlutverk foreldra spilar í námi barna (Benner, Boyle og Sadler, 2016). 

Korkmaz (2007) gerði eigindlega rannsókn þar sem hann spurði kennara hvaða þættir 

það eru sem skipta mestu máli í fari foreldra. Samkvæmt niðurstöðum kennara eiga foreldrar 

að elska, virða og hugsa um börnin sín. Þeir eiga að taka ábyrgð á námi barna sinna, gæta að 

grunnþörfum þeirra og þörfum skóla, hafa góð samskipti við kennara og aðra starfsmenn í 

skólanum. Þeir eiga ekki að setja þrýsting á börn sín og passa uppá að hafa andrúmsloftið 

afslappað þegar heimanám er unnið. Þeim ber að vera meðvitaðir um hvað börnin þeirra gera, 

vera fyrirmynd fyrir börnin sín, fá að vita getu barna sinna og hvetja þau áfram með hagsmuni 

þeirra að leiðarljósi. Þeir félagar Xia, Fosco og Feinberg (2016) komust að því að unglingar 

sem finnst þeir hafa sterkari tengsl við skólann sinn finna í auknum mæli fyrir jákvæðum 

tengslum við fjölskyldu sína. 
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Mikilvægt er að unglingar skynji þátttöku foreldra í starfsemi tengdri skólanum. Ef að 

skólar finna skapandi leiðir til að styðja foreldra í viðleitni þeirra til að taka þátt í heimavinnu 

barna sinna sem og öðrum verkefnum tengdum námi þá mun það gagnast nemendum þegar til 

lengri tíma er litið. Það hvernig þátttaka foreldra ætti að vera á að vera gerð í samkomulagi 

milli foreldra og unglinga til að tryggja að unglingurinn skynji stuðninginn (Perkins ofl., 

2013). Æskilegt er að foreldrar fái leiðbeiningu í því hvernig þeir eigi að aðstoða börn sín við 

heimanám óháð menntun þeirra, þannig að kennslan nýtist þeim á sem bestan hátt (Dumont 

ofl., 2012). Vegna þess að skynjun unglinga á námslegum stuðningi foreldra virðist vera 

miðpunktur í námslegri hvatningu þá ættu skólar að fjárfesta í áætlunum sem hvetja til 

aukinnar samvinnu við fjölskyldur í því skyni að stuðla að námsárangri með því að kenna 

foreldrum gagnlegar leiðir í stuðningi við námið (Plunkett ofl., 2008). Því fleiri foreldrar (í 

þessari rannsókn mæður) sem taka þátt í því sem skiptir máli í skóla þeim mun meiri tækifæri 

hafa nemendur til að fylgjast með foreldrum sínum. Þessir nemendur eiga auðveldara með að 

álykta um gildi foreldra út frá hegðun þeirra. Ef foreldrar taka lítinn þátt í námi þá eru færri 

tækifæri til að álykta um gildi foreldra í gegnum athugun á þátttöku foreldra í skóla 

(Gniewosz og Noach, 2012). 

Árin eftir grunnskóla 

Þátttaka nemenda í námi er tengd jákvæðum viðhorfum þeirra til náms og jákvæðri 

líðan þeirra í skóla. Rannsókn þeirra de Roiste, Kelly, Gavin og Gabhainn (2012) sýnir að 

eftir því sem nemendur verða eldri þá dregur úr þátttöku þeirra í námi. Ef foreldrar leggja 

áherslu á gildi menntunar eru minni líkur á að nemendur flosni upp úr námi í framhaldsskóla 

(Foley, Gallipoli og Green, 2014). Þeir félagar Bryant, Zvonkovic og Reynolds (2006) komust 

að því að þeir nemendur sem fá stuðning frá foreldrum sínum eru líklegri til að hafa útskrifast 

úr framhaldsskóla við tuttugu og tveggja ára aldur en þeir sem ekki fá slíkan stuðning. Farsæll 
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námsárangur á unglingsárunum spáir fyrir um ævistarf, þar á meðal atvinnu möguleika og 

félagslegan árangur seinna á lífsleiðinni (Serbin, Stack og Kingdon, 2013). 

Í langtímarannsókn þeirra Preston ofl. (2016) skoðuðu þeir fjölskyldur þar sem jákvæð 

samskipti eru viðhöfð ásamt samheldni og þar sem lítið er um átök. Börn þessara foreldra 

höfðu náð meiri námsárangri í framhaldsskóla og voru með meiri menntun á fullorðins árum 

heldur en þau sem ekki fengu slíkt atlæti. Þeir foreldrar sem eru sveigjanlegir í stuðningi í 

námi barna sinna eru með því móti að efla námslega velgengni þeirra þegar þau fara í 

framhaldsskóla (Benner, Boyte og Sadler, 2016). 

Niðurstöður langtímarannsóknar Kristjönu Blöndal og Sigrúnar Aðalbjarnardóttur 

(2014) er samband á milli margþættrar foreldraþátttöku einsog skilnings á unglingum við 

fjórtán ára aldur og menntunarstöðu þeirra við tuttugu og tveggja ára aldur. Unglingar sem 

skynja foreldra sína sem trausta voru líklegri til að hafa lokið framhaldsskóla við tuttugu og 

tveggja ára aldur samanborið við þá sem höfðu upplifað foreldra sína sem minna trausta. 

Nemendur frá traustum heimilum voru ólíklegri til að flosna upp úr námi þar sem þeir sýndu 

síður neikvæða hegðun í skóla og minna áhugaleysi á náminu. Það er mikilvægt að hafa í 

huga að unglingum sem áttu foreldra sem voru traustir voru ekki aðeins ólíklegri til að líða 

sem óvirkum þátttakendum í skólanum heldur voru þeir einnig líklegri til að útskrifast úr 

framhaldsskóla (Kristjana S. Blöndal og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2014). Þær komust að því 

að þeir nemendur sem fengu hærri einkunn í íslensku á samræmdum prófum í 10. bekk voru 

líklegri til að hafa útskrifast úr framhaldsskóla tuttugu og tveggja ára gamlir (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir og Kristjana S. Blöndal, 2005). 

Bempechat og Shernoff (2012) byggja grein sína á vistfræðikenningu Bronfenbrenner 

frá árinu 1977 um að barnið sé staðsett í miðjunni, samtengt sviðum frá fjölskyldu og skóla til 

samfélagsins og annarra félagslegra stofnana. Þættir sem áhrif hafa á þátttöku nemenda í skóla 

eru skilningur á hlýju, umhyggju og stuðningi frá foreldrum þar sem þeir kunna að hafa 
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skilning á nánustu þörfum þeirra og mögulegum framförum (Bempechat og Shernoff, 2012) . 

Foreldrar, forráðamenn og kennarar eru líklega best í stakk búnir til að ýta undir hvatningu og 

þátttöku barna með möguleika á langvarandi áhrifum. Í aðalnámskrá grunnskóla kemur fram 

að nái foreldrar að stilla saman strengi um helstu viðmiðanir sem lúta að uppeldi barna sinna 

aukast þar með líkurnar á námsárangri og aukinni velferð meðal nemenda (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011).  

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða hugsanleg tengsl á milli stuðnings frá 

fjölskyldu 11-15 ára unglinga annarsvegar og námsárangurs hinsvegar. 

Rannsóknarspurningarnar eru eftirfarandi: 

1. Eru unglingar sem ekki fá stuðning frá fjölskyldu með lægri einkunnir en 

þeir sem fá stuðning? 

2. Er munur á einkunnum hjá strákum og stelpum sem fá stuðning frá 

fjölskyldu? 

3. Hefur stuðningur frá fjölskyldu áhrif á námsárangur? 

 

Tvær tilgátur eru lagðar fram til frekari rannsókna. 

1. Stuðningur fjölskyldu hefur engin áhrif á námsárangur barna og unglinga. 

2. Yngri nemendur eru ekki sammála því að þeir fái stuðning frá fjölskyldu. 
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Aðferð 

HBSC (Health Behavior in School-Aged Children) sem nefnd er á íslensku Heilsa og 

lífskjör skólanema, er alþjóðleg samanburðarrannsókn sem lögð var fyrir í 40 löndum Evrópu og 

Norður-Ameríku árin 2013/2014. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin(WHO) hefur yfirumsjón með 

rannsókninni en íslenska hluta rannsóknarinnar er stýrt af rannsóknarsetri forvarna við Háskólann 

á Akureyri og er stjórnandi hennar doktor Ársæll Már Arnarson. 

Þátttakendur 

Beiðni um þátttöku í íslenska hluta HBSC rannsóknarinnar var send á alla grunnskóla 

landsins með nemendur á aldrinum 11 til 15 ára. Einn skóli hafnaði þátttöku í rannsókninni. Í 

þessari rannsókn er verið að skoða bæði kynin í öllum þremur árgöngunum. Í yngri hópnum, sem 

er 6. og 8. bekkur svöruðu 7252 nemendur. Þar af eru 3633 strákar eða 50,1% og 3619 stelpur eða 

49,9%. Í eldri hópnum, nemendur í 10. bekk svöruðu 3514 nemendur. Þar af eru 1783 strákar eða 

50,7% og 1731 stelpur eða 49,3%. Börnin og unglingarnir voru á aldrinum 11 til 15 ára og var 

kynjahlutfall beggja hópanna mjög jafnt.  

Mælitæki 

Spurningalistinn úr HBSC rannsókninni, Heilsa og lífskjör skólanema 2013/2014, var 

notaður sem mælitæki. Í spurningalistanum fyrir eldri börnin (10. bekkur) eru 112 spurningar en í 

listanum fyrir þau yngri (6. og 8. bekkur) eru 87 spurningar. Hér var unnið með spurningar sem 

tengdust námsárangri, stuðningi fjölskyldunnar og kyni. Til að einfalda úrvinnslu voru 

spurningarnar sem varða stuðning frá fjölskyldu endurkóðaðar og svarmöguleikum fækkað úr sex 

niður í þrjá. Sjá nánar töflu 1. 
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Tafla 1 
Spurningar sem unnið var með í rannsókninni 

Spurningar 

17. Hvaða einkunn lýsir best 
meðaleinkunn þinni í skólanum? 

Upprunalegir svarmöguleikar 

Um 5 eða lægra, um 6, um 7, um 8,  
um 9 og um 10. 

Endurkóðaðir svarmöguleikar 

 

87.a) Fjölskylda mín  
reynir virkilega að hjálpa  
mér. 
 
87. b) Ég fæ þann  
tilfinningalega stuðning og  
hjálp sem ég þarf frá 
fjölskyldu minni. 
 
87. c) Ég get talað um 
mín vandamál við  
fjölskyldu mína. 
 
87. c) Fjölskylda mín er 
tilbúin til að hjálpa mér  
við að taka ákvarðanir. 

Mjög ósammála, frekar ósammála, 
ósammála, hvorki ósammála né sammála, 
frekar sammála, sammála  og mjög sammála 
 
Mjög ósammála, frekar ósammála, 
ósammála, hvorki ósammála né sammála, 
frekar sammála, sammála  og mjög sammála 
 
 
Mjög ósammála, frekar ósammála, 
ósammála, hvorki ósammála né sammála, 
frekar sammála, sammála  og mjög sammála 
 
Mjög ósammála, frekar ósammála, 
ósammála, hvorki ósammála né sammála, 
frekar sammála, sammála  og mjög sammála 

Ósammála, hlutlaus og sammála 
 
 
Ósammála, hlutlaus og sammála 
 
 
 
Ósammála, hlutlaus og sammála 
 
 
Ósammála, hlutlaus og sammála 

 

Framkvæmd 

Áður en listinn var lagður fyrir fengu foreldrar og forráðamenn nemendanna bréf með 

upplýsingum um rannsóknina og þeim gefinn kostur á að samþykkja eða synja þátttöku barna 

sinna í henni og var eitt foreldri sem synjaði þátttöku. Listinn var lagður fyrir börn í 6., 8. og 

10. bekk skólaárið 2013/14. Börnunum var sagt að þeim væri ekki skylt að taka þátt í 

rannsókninni í heild né að svara þeim spurningum sem þau treystu sér ekki til. Þau svöruðu 

spurningunum í sínum skóla, settu svo ómerktan spurningalistann í umslag sem límt var fyrir. 

Tölfræðileg úrvinnsla 
 

Tölfræðiforritið SPSS (útgáfa 22.0) var notuð til úrvinnslu gagnanna og excel töflureiknir 

við myndvinnslu. Notast var við einfalda dreifigreiningu (e. One-way ANOVA), 

fjölbreytudreifigreiningu (e. Factorial ANOVA), fjölbreytiaðhvarfsgreiningu (e. Linear 

Regression) ásamt því að nota tíðnitöflur, krosstöflur, Tukey-próf og Pearson fylgnipróf til að 
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skoða gögnin betur og álykta hvort niðurstöður væru marktækar. Öryggismörkin voru miðuð við 

95% eða 0,05. 
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Niðurstöður 
 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvort stuðningur og hjálp frá fjölskyldu skili betri 

eða verri einkunnum eða námsárangri hjá 11-15 ára nemendum. Unnið var úr HBSC gagnasafninu 

og voru það börn og unglingar í sjötta, áttunda og tíunda bekk sem voru skoðuð.  

Kyn og einkunnir 

Í gagnasafninu hjá eldri hópnum þ.e. nemendur í tíunda bekk var svarhlutfallið fyrir 

spurninguna um kyn um 97%. Kynjahlutfallið var fremur jafnt eða um 50% stelpur og 50% 

strákar (sjá mynd 1). Svarhlutfall við spurningunni um einkunnir var tæp 99%.  

 

 

Mynd 1. Kynjaskipting hjá 10. bekk. 

 

Í sjötta og áttunda bekk svöruðu 98% spurningunni um kyn. Kynjaskiptingin var nokkuð 

jöfn hjá báðum kynjum eða um 50% (sjá mynd 2). Svarhlutfallið við spurningunni um einkunnir 

var um 98%.  

49,3% 

50,7% 

48.5% 

49.0% 

49.5% 

50.0% 

50.5% 

51.0% 

strákar stelpur 
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Mynd 2. Kynjaskipting í 6. og 8. bekk. 

 

 Þegar einkunnir og kyn eru skoðuð hjá eldri nemendum kemur í ljós að langflestir 

eru með einkunnir á bilinu frá átta til níu. Strákarnir eru fjölmennari með einkunnir frá 

fimm eða lægra og uppí sjö. Ellefu prósenta munur er á stelpum og strákum sem eru með 

um níu í einkunn (sjá mynd 3). Minnstur munur er á strákum og stelpum sem eru með um 

tíu í einkunn eða rúmt 1% (sjá mynd 3). Kynjahlutfallið var mjög jafnt við spurningunni 

um einkunnir. Helstu niðurstöður þegar kyn og einkunnir eru skoðuð saman er marktækur 

munur á einkunnum hjá eldri nemendum, F(1,3480) =82,32, p < 0,00 en fylgnin er frekar 

lág, r= ,152, p < 0,00.  

 

Mynd 3. Dreifing einkunna eftir kynjum í 10. bekk. 
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 Hjá yngri nemendunum er aðeins um þrjú prósent stráka og rúm eitt prósent stelpna með 

um fimm eða lægra í einkunn. Flestir eru með einkunnir á bilinu frá átta til níu. Strákar eru 

fjölmennari með um átta í einkunn  en stelpur fjölmennari með um níu í einkunn. Munur á þeim 

sem eru með um tíu í einkunn er rúm tvö prósent (sjá mynd 4). Niðurstöðurnar eru að það er 

marktækur munur á einkunnum eftir kynjum en fylgnin er mjög lág. F(1, 7102)= 77,520, p < 0,00 

og r=,10 p < 0,00. 

 

 

Mynd 4. Dreifing einkunna eftir kynjum í 6. og 8. bekk. 

 

 Þegar bæði gagnasöfnin eru skoðuð og borin saman sjást greinilega breytingar frá 

sjötta og áttunda og uppí tíunda bekk. Helsta breytingin er hjá strákum sem fá sjö í einkunn en 

tæp sextán prósent þeirra fengu þá einkunn þegar þeir voru í sjötta og áttunda bekk en um 

26% þegar þeir voru í tíunda bekk. Stelpum sem fá um tíu í einkunn fækkar úr rúmum níu 

prósentum frá sjötta og áttunda bekk í tæp sex prósent í tíunda bekk. 
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Stuðningur fjölskyldu og einkunnir 

Tafla 2 
Stuðningur frá fjölskyldu við einkunnir hjá yngri 
 
Einkunnir Sammála Hlutlaus Ósammála 
Um 5 eða lægra 50,4% 11,1% 38,5% 

Um 6 60,9% 10,7% 28,4% 

Um 7 63,4% 5,8% 30,8% 

Um 8 67,4% 3,9% 28,7% 

Um 9 72% 2,8% 25,2% 

Um 10 69,9% 2,2% 27,9% 

 
 Í töflu 2 sést að tæp 39% þeirra sem eru með fimm eða lægra í einkunn eru ósammála 

því að þeir fái stuðning frá fjölskyldu en rúm 25% þeirra sem eru með um níu í einkunn eru 

því ósammála. Það eru flestir sammála því að þeir fái stuðning frá fjölskyldu sem eru með um 

níu í einkunn. Um ellefu prósent þeirra sem eru með fimm eða lægra og sex í einkunn taka 

ekki afstöðu til þess hvort þeir eru sammála eða ósammála því að þeir fái stuðning frá 

fjölskyldu. 

 
Tafla 3 
Stuðningur frá fjölskyldu við einkunnir hjá eldri 
 
Einkunnir Sammála Hlutlaus Ósammála 
Um 5 eða lægra 48,6% 7,9% 43,6% 

Um 6 58,9% 8,4% 32,8% 

Um 7 64,7% 6,2% 29,2% 

Um 8 67,4% 4,8% 27,9% 

Um 9 69,8% 4,4% 25,9% 

Um 10 69,6% 4,8% 25,6% 
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Í töflu 3 sést að tæp 44% þeirra sem eru með fimm eða lægra í einkunn eru ósammála 

því að þeir fái stuðning frá fjölskyldu en tæp 26% þeirra sem eru með um níu og tíu í einkunn. 

Það munar rúmum 20% á þeim sem eru með um fimm eða lægra í einkunn og um tíu í 

einkunn og þeim sem eru sammála því að þeir fái stuðning frá fjölskyldu. 

Þegar spurningarnar á mynd fimm eru skoðaðar sést að þær eru aðkoma nokkuð 

svipað út. Tæp 70% nemenda eru sammála því að þeir fái hjálp frá fjölskyldu við 

ákvarðanatöku og tæplega 62% eru sammála því að þeir fái þann tilfinningalega stuðning og 

hjálp frá fjölskyldunni sem þeir þurfa á að halda.  

 

 

Mynd 5. Stuðningur fjölskyldu hjá 10. bekk. 

 

Einföld dreifigreining hjá eldri hópnum sýnir að það er munur á því hvort að unglingar fá 

hjálp frá fjölskyldu og einkunnum,  F(2,3487) = 21,843, p < 0,00, fái stuðning frá fjölskyldu og 

einkunnum F(2, 3468) = 15,282, p < 0,00, eigi samræður við fjölskyldu og einkunnum, F(2, 

3479)= 19,485, p < 0,00 og hjálp frá fjölskyldu við ákvarðanatöku og einkunnum, F(2, 3460) = 

15,194, p < 0,00. 

Til að sjá hvar munurinn liggur í meðaltölunum var gerður eftirásamanburður með Tukey 

prófi. Í ljós kom að það er marktækur munur á þeim sem eru með um fimm eða lægra í einkunn 
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og þeim sem eru með sjö, átta, níu og um tíu í einkunn hvað varðar hjálp frá fjölskyldu, stuðning 

frá fjölskyldu og samræður við fjölskyldu. Það er marktækur munur á þeim sem fá einkunnirnar 

sex og níu og stuðning frá fjölskyldu. Það er einnig marktækur munur á þeim sem fá sex í einkunn 

og níu og tíu í einkunn við samræður við fjölskyldu. Það er marktækur munur á þeim sem eru 

með um fimm eða lægra í einkunn og þeim sem eru með átta, níu og tíu í einkunn og hvort þeir fá 

hjálp við ákvarðanatöku. 

 

Mynd 6. Stuðningur frá fjölskyldu hjá 6. og 8. bekk. 

 

Á mynd sex má sjá hvernig nemendur í sjötta og áttunda bekk svara spurningunum um 

hjálp og stuðning frá fjölskyldu. Flestir eru sammála því að þeir fái hjálp og stuðning frá 

fjölskyldunni eða tæp 70%. Tæp 30% nemenda eru ósammála því að þeir geti talað um vandamál 

sín við fjölskyldu sína.  

Einföld dreifigreining sýnir að það er munur á því hvort að yngri nemendur fái hjálp frá 

fjölskyldu og einkunnum, F(2, 6966) = 47,928, p < 0,00, fái stuðning frá fjölskyldu og einkunnum 

F(2, 6950) = 47,000, p < 0,00, eigi samræður við fjölskyldu og einkunnum, F(2, 6957) = 56,346, 

p < 0,00 og hjálp frá fjölskyldu við ákvarðanatöku og einkunnum, F(2, 6943) = 46,596, p < 0,00. 

Með Tukey eftirárprófi sést að það er marktækur munur í öllum meðaltölunum. 
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Þegar bæði gagnasöfnin eru borin saman sést þróunin hjá nemendum frá ellefu til fimmtán 

ára hvað varðar hjálp, stuðning og samræður við fjölskyldu. Mjög svipaðar niðurstöður eru fyrir 

allar spurningarnar nema stuðning við fjölskyldu. Prósentutölurnar lækka þó allar aðeins á öllum 

spurningunum hjá þeim sem eru sammála frá sjötta og áttunda bekk upp í tíunda bekk. Tæp 70% 

nemenda í sjötta og áttunda bekk eru sammála því að þeir fái stuðning frá fjölskyldu en aðeins 

rúm 62% tíundu bekkinga.  

 Gerð var fjölbreytudreifigreining til að kanna mun og samvirkni á stuðningi frá 

fjölskyldu fyrir allar fjórar breyturnar, einkunnir og kyn fyrir yngri hópinn. Megináhrif kyns á 

einkunnir eru ekki marktæk: F(1,6646) = 2,99, p < 0,08; megináhrif á stuðning frá fjölskyldu 

og einkunnir eru marktæk: F(2, 6646) = 3,65, p < 0,03. Samvirkni kyns og stuðnings frá 

fjölskyldu eru marktæk: F(2, 6646) = 3,22, p = 0,04 sem þýðir að áhrif stuðnings frá 

fjölskyldu á einkunnir eru mismunandi milli kynja. 

Einnig var gerð fjölbreytidreifigreining fyrir eldri hópinn. Megináhrif kyns á einkunnir 

er marktæk: F(1,3246) = 5,61, p < 0,02; megináhrif á stuðning frá fjölskyldu og einkunnir eru 

ekki marktæk: F(2, 3246) = 0,78, p < 0,46. Samvirkni kyns og stuðnings frá fjölskyldu er ekki 

marktæk: F(2, 3246) = 0,01, p = 0,99 sem þýðir að áhrif stuðnings frá fjölskyldu á einkunnir 

eru ekki mismunandi á milli kynja. 
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Umræður 
 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða tengslin á milli námsárangurs og stuðnings 

frá fjölskyldu hjá börnum og unglingum á aldrinum frá ellefu til fimmtán ára. Lagðar voru 

fram tvær tilgátur sem sneru að þessu efni. Kynjamunur á einkunnum og stuðningi frá 

fjölskyldu var skoðað með fjölbreytudreifigreiningu.  

Fyrri tilgátan sem sett var fram er að stuðningur frá fjölskyldu hefur engin áhrif á 

námsárangur. Þessi tilgáta er hrakin þar sem einföld dreifigreining sýndi fram á að það er 

munur á einkunnum eftir því hvort stuðningur frá fjölskyldu er til staðar eða ekki. Það er 

aðallega munur á þeim sem eru með fimm eða lægra í einkunn og þeir sem eru með yfir sjö í 

einkunn. Þessi munur á við um alla aldurshópa í rannsókninni. Unglingar upplifa að þeir fái 

minni stuðning frá fjölskyldu eftir því sem þeir verða eldri þar sem tæp 70% nemenda í yngri 

hópnum eru sammála því að þeir fái stuðning frá fjölskyldu en einungis tæp 62% eru þessu 

sammála hjá eldri hópnum. Á þessum aldri eru börn og unglingar að verða kynþroska og 

verða þar með oft sjálfstæðari en áður og taka gjarnan vina og jafningjahópinn fram fyrir 

fjölskylduna (Coleman og MC Neese, 2009). Hvort það er að unglingar vilji síður fá stuðning 

frá fjölskyldu eða hvort að fjölskyldan er ekki að bjóða þeim stuðning er vert að skoða nánar. 

Eins og Giverna o.fl. (2015) komu inn á í sinni rannsókn þá hefur stuðningur frá foreldrum 

áhrif á sjálfstraust unglinga og hjálpar þeim við að setja sig í aðstæður svo þau geti náð langt í 

lífinu. Þessi stuðningur getur þó verið mjög einstaklingsbundinn og eru engir tveir eins í þeim 

efnum. Það þarf því að skoða hvern einstakling fyrir sig (Coleman og Mc Neese, 2009). 

Fjölbreytudreifigreining sýndi fram á að það er marktækur munur á einkunnum og stuðningi 

frá fjölskyldu eftir kyni hjá eldri hópnum en ekki hjá þeim yngri. Þetta er í samræmi við að 

kynjamunur fari vaxandi eftir aldri nemenda (Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson, 

Börkur Hansen og Friðgeir Börkur Hansen, 2008).  
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Þeir félagar Coleman og Mc Neese (2009) koma inn á það að stuðningur foreldra getur 

virkað öfugt eftir því sem nemendur verða eldri. Þetta er í samræmi við niðurstöður úr 

rannsókninni þar sem kynjamunur í yngra gagnasafninu er minni en hjá eldri hópnum. Þar eru 

aðeins fleiri strákar en stelpur með fimm eða lægra í einkunn. Fleiri strákar eru með 

einkunnina átta en fleiri stelpur með einkunnina níu. Heldur fleiri stelpur eru með einkunnina 

tíu eða um níu prósent og tæp sjö prósent stráka. Það er því ljóst að það dregur verulega úr 

kynjamun hjá þeim sem fá um tíu í einkunn frá ellefu ára aldri fram til fimmtán ára. Hvers 

vegna það dregur úr kynjamun hjá þessum hópi á meðan kynjamunur eykst verulega hjá þeim 

sem eru með lægri einkunnir er áhugavert að skoða nánar. 

Seinni tilgátan er að börnin í yngri hópnum eru ekki sammála því að þau fái stuðning 

frá fjölskyldu sinni. Niðurstöður úr rannsókninni benda ótvírætt til þess að yngri börn njóti 

stuðnings frá fjölskyldu. Þeim nemendum sem segjast fá stuðning frá fjölskyldu fækkar úr 

tæpum 70% í sjötta og áttunda bekk niður í tæp 62% í tíunda bekk. Þetta styður það sem fyrri 

rannsóknir hafa bent á að það dragi úr námsárangri þegar kemur fram á unglingsárin (de 

Roiste, Kelly, Gavin og Gabhainn, 2012). Þegar skoðað er hvort það sé munur á einkunnum 

hjá strákum og stelpum sem fá stuðning kemur í ljós að munurinn er ekki marktækur fyrir 

yngri hópinn en er marktækur fyrir eldri. Þetta þýðir að kynjamunur eykst hjá börnum eftir 

því sem þau verða eldri. Fleiri stelpur en strákar fá stuðning frá fjölskyldu og eru með hærri 

einkunnir. Þetta er í samræmi við þá skoðun foreldra að strákar sýni minni námsárangur 

heldur en stelpur (Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson, Börkur Hansen og Friðgeir 

Börkur Hansen, 2008).  

Hjá báðum aldurshópunum fannst marktækur munur á því hvort börnin og 

unglingarnir fái stuðning frá fjölskyldu og einkunnum. Námsárangur þeirra nemenda sem eru 

ósammála því að þeir fái stuðning frá fjölskyldu er lakari en þeirra sem segjast fá stuðning. 
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Hér endurspeglast enn og aftur það sem rannsóknir hafa bent á að stuðningur frá fjölskyldu 

skiptir máli varðandi námsárangur (Makri-Botsari, 2015).  

Þegar námsárangur er skoðaður er ekki nóg að líta svo á að kennarar og skólar beri 

eingöngu ábyrgð á menntun barna. Foreldrar og fjölskylda verða að taka þátt í námi þeirra til 

að tryggja að sem bestur árangur náist. Mikilvægt er þó að fjölskyldan viti til hvers er ætlast 

af henni af hálfu skólans. Raunhæfar kröfur og væntingar til námsárangurs, miðað við þroska 

nemenda, er það sem foreldrar ættu að vinna markvisst að í samstarfi við skóla. Eins og 

rannsókn þeirra Kristjönu S. Blöndal og Sigrúnar Aðalbjarnardóttur (2014) sýndi eru þeir 

unglingar sem fá stuðning frá fjölskyldu við námið líklegri til að útskrifast úr framhaldsskóla 

fyrir tuttugu og tveggja ára aldur en þeir sem fá ekki þennan stuðning. Framhaldsmenntun 

eftir að grunnskólanámi lýkur hefur áhrif á félags og efnahagslega stöðu einstaklinga til lengri 

tíma litið (Barr, 2015). Menntun hefur því æðri tilgang í átt að velgengni hvers einstaklings. 

Stuðningur og hvatning frá fjölskyldu við námi barna og unglinga, án þess þó að vera 

yfirþyrmandi, gegnir því ótvíræðu hlutverki í átt að farsælli framtíð hvers einstaklings. 

 Helstu takmarkanir á rannsókninni er að mögulega skilja ellefu ára börn ekki 

spurningarnar um stuðning frá fjölskyldu eins vel og fimmtán ára gamlir unglingar. Hjá yngri 

hópnum var tiltölulega hátt hlutfall þeirra sem voru með fimm og lægra og sex í einkunn sem 

svöruði spurningunni um stuðning frá fjölskyldu með því að merkja við hlutlaus. Hugsanlega 

eru þessir nemendur ekki að skilja hvað felst í stuðningi frá fjölskyldu og merkja því við 

hlutlaus. Spurningalistinn í heild er líka með mörgum mismunandi spurningum um heilsu og 

lífskjör skólabarna. Hugsanlega væri betra að vera með rannsókn með færri, skýrri og 

afmarkaðri spurningum. Taka þarf tillit til þroska barna og unglinga við ellefu og fimmtán ára 

aldur þegar spurningar eru samdar. Það væri áhugavert að skoða hvort að unglingar frá 15-18 

ára eru að upplifa að þeir fái stuðning frá fjölskyldu eða hvort það heldur áfram að draga úr 

stuðningi frá fjölskyldu eftir því sem börnin verða eldri. 
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