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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvort að vinna nemenda með námi spái fyrir um 

skuldbindingu til náms og skóla. Notast var við fyrirliggjandi gögn úr könnuninni 

Námsframvinda nemenda og skilvirkni framhaldsskóla sem framkvæmd var árið 2007. 

Könnunin var lögð fyrir nemendur á aldrinum 16-20 ára í öllum framhaldsskólum 

landsins og voru þátttakendur alls 3.990 talsins. Notast var við 

fjölbreytuaðhvarfsgreiningu (e. multiple regression) og tekið tillit til aldurs, kyns, búsetu 

og menntunarstigs foreldra. Niðurstöður benda til þess að vinna með námi spái fyrir um 

hegðunarlega skuldbindingu nemenda. Eftir því sem þeir unnu meira með skóla því 

neikvæðari var skólahegðun þeirra, til að mynda mættu þeir sjaldnar í tíma og skiluðu 

verkefnum of seint. Að auki sýndu niðurstöður tengsl á milli vinnu með námi og allra 

bakgrunnsbreyta. Vonast er til að þessar niðurstöður geti nýst starfsfólki í 

framhaldskólum og sér í lagi náms- og starfsráðgjöfum að einhverju leyti.  
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Abstract 

The main goal of this research is to find out if parallel student´s employment or work 

influences their engagement to education and school. Existing compiled data and 

information was utilized from the following survey 2007 Students educational progress 

and school effectiveness.  The survey was aimed at students at the age of 16-20 years 

old in all high schools in Iceland covering 3.990 participants. The method used to 

estimate the thesis question was a multiple regression approach. In connection with the 

research, following parameters were also considered that is to say age, gender, 

residency and parent´s education. The research result strongly indicate that work 

predict students behavioral engagement in connection with their study. The more 

students worked parallel with their study the more negative became their behavior 

towards the school. For example, they did not show up in classes or skipped them and 

delivered their assignment projects late. In addition, the research results have revealed 

correlation between work parallel with studies and all secondary research parameters 

involved. It is my sincere believe and hope that these results can be utilized and used by 

high school employees as well as professionals/educational advisors within the field of 

high school institutions.   
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Formáli  

Þessi rannsókn er 30 ECTS lokaverkefni til meistaraprófs í náms- og starfsráðgjöf við 

Félags-, mannfræði- og þjóðfræðideild Háskóla Íslands. Rannsóknin er megindleg og 

tilgangur hennar var að skoða hvort að vinna framhaldsskólanemenda með námi spái 

fyrir um skuldbindingu þeirra til náms og skóla með tilliti til kyns, aldurs, búsetu og 

menntunar foreldra. Rannsóknin var unnin undir handleiðslu Dr. Sifjar Einarsdóttur, 

prófessors í náms- og starfsráðgjöf. Ég vil færa henni mínar bestu þakkir fyrir góða og 

uppbyggilega leiðsögn, gagnlegar ábendingar og gott samstarf. Einnig vil ég þakka 

mínum góðu vinkonum fyrir alla þá aðstoð sem þær hafa veitt mér í gegnum þetta ferli. 

Tengdapabba mínum, Ágústi Þórðarsyni, færi ég bestu þakkir fyrir allar ábendingarnar 

og leiðsagnir sem hann hefur veitt mér í gegnum þetta ferli. Sambýlismaðurinn minn 

Gottskálk Þ. Ágústsson fær sérstakar þakkir fyrir alla hans þolinmæði og fyrir að standa 

mér við hlið allan þennan tíma og eins börnin mín tvö.   
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1 Inngangur 

Það er umhugsunarvert að einungis tæplega helmingur nemenda útskrifast úr 

framhaldsskólum á Íslandi eftir dæmigerðan námstíma (Mennta- og menningarmála-

ráðuneytið, 2014; OECD, 2012). Lengi vel hefur þessi staðreynd reynst ráðamönnum 

þjóðarinnar mikið áhyggjuefni því hlutfallslega er þetta mun lægra hlutfall en í þeim 

löndum sem við viljum miða okkur við. Eitt af einkennum íslensks samfélags er há 

atvinnuþátttaka unglinga og virðist þá engu máli skipta hvort það sé yfir sumar- eða 

vetrartíma sem miðað er við (Eydal, Rafnsdottir og Einarsdottir, 2009).  

Rannsóknir hafa verið gerðar hérlendis sem og erlendis varðandi brotthvarf, en 

ástæður nemenda fyrir brotthvarfi eru margvíslegar. Algengastar eru þær að 

nemendum sé vísað úr skóla vegna agabrots á skólareglum, tímaþröng, erfiðar 

fjárhagsaðstæður, tilgangsleysi og falleinkunnir (King og Bannon, 2002; McCoy og 

Smyth, 2007; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014; Warren, 2002). Munur er á 

þeim nemendum sem eiga ekki hættu á að hverfa frá námi og þeim sem eru ólíklegri til 

þess hvað varðar hegðunarlega, tilfinningalega og vitsmunalega skuldbindingu en þetta 

hefur áhrif á upplifun þeirra fyrrnefndu á skólanum (Archambault, Janosz, Morizot og 

Pagani, 2009). Rannsókn Archambault, Janosz, Morizot og Pagani, (2009) sýnir til að 

mynda að einn þriðji nemenda upplifir skort á skuldbindingu í framhaldsskóla. Þetta eru 

skuldbindingar sem setja nemendur í hættu að hverfa frá námi, þrátt fyrir velgengni í 

skóla (Blondal og Adalbjarnardottir, 2012).  

Samkvæmt skýrslu Hrefnu Pálsdóttur o.fl. (2014), Ungt fólk 2013, vinnur meirihluti 

framhaldsskólanemenda hér á landi með námi og er það að meðaltali yfir 25 

klukkustundir á viku. Það er mun hærra hlutfall en í samanburðarlöndum eins og 

Norðurlöndunum. Nýjustu tölur frá Hagstofu Íslands (2018) sýna að hlutfall starfandi 

barna á íslenskum vinnumarkaði hefur aukist verulega á síðustu árum og samkvæmt 

Singh, Chang og Dika (2007) hafa tengsl fundist á milli vinnu og skuldbindingar. Enn 

aðrar rannsóknir sýna að vinna tengist auknum líkum á því að nemendur hverfi frá námi 

(McNeal, 1997). Vinnan getur bæði haft jákvæð og neikvæð áhrif á líf nemandans en 

hún getur til dæmis þróað og aukið samskiptafærni þeirra, minnkað félagslega 
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einangrun (Lee og Ju, 2906), aukið stundvísi og ábyrgð, gert nemendur skipulagðari og 

gert það að verkum að þeir öðlist betri tímastjórnun (Brynja Dröfn Þórarinsdóttir, 2017). 

Vinnan er einnig mikilvæg til þess að móta framtíðarstarfsferil nemandans (Soffía 

Valdimarsdóttir, Sif Einarsdóttir og Hrafnhildur V. Kjartansdóttir, 2018) en á móti kemur 

þó að hún getur haft óæskileg áhrif á skuldbindingu nemenda til náms og skóla. 

Nemendur sem vinna með námi eru líklegri til að sýna neikvæða hegðun sem hefur áhrif 

á skuldbindingu þeirra (Lee og Ju, 2016). Samkvæmt helstu rannsóknum hér á Íslandi 

sýna nemendur sem vinna með námi minni tengsl við skólaumhverfið en þeir sem vinna 

lítið eða ekkert með skóla (Hannes I. Ólafsson, Björk Þorgeirsdóttir og Garðar Gíslason, 

2006). Þetta kemur í ljós á ýmsan hátt, til dæmis með lítilli þátttöku vinnandi nemenda í 

félagslífinu, fjarveru frá skóla og minni tíma í heimanám. Lee og Ju (2016) hafa sýnt fram 

á að nemandi sem vinnur með námi fremji fleiri agabrot og öðlist fleiri fjarvistir en sá 

nemandi sem ekki vinnur með námi.  

Engar rannsóknir hafa verið gerðar hérlendis á því hvort að vinna nemenda með 

námi tengist skuldbindingu þeirra til náms og skóla.  Hér hafa þó verið gerðar rannsóknir 

á vinnu nemenda með námi, hvers vegna nemendur vinna með námi og eins hvaða áhrif 

vinnan hefur á starfsferil nemenda (Brynja Dröfn Þórarinsdóttir, 2017; Margrét 

Einarsdóttir, 2014). Erlendar rannsóknir sem skoða skuldbindingu og vinnu með námi 

hafa til dæmis sýnt fram á að nemendur sem vinna mikið með námi séu með fjarvistir án 

leyfis (Lee og Ju, 2016), fái lægri einkunnir, hafi minni metnað fyrir náminu og séu 

líklegri til þess að reykja, drekka áfengi og neyta eiturlyfja (Bachman, Safron, 

Schulenberg og Sy, 2003). Því er mikilvægt skoða þennan þátt til að draga úr líkum á að 

nemendur hverfi á brott úr námi.  

Rannsóknir Brynju Drafnar Þórarinsdóttur (2017) og Margrétar Einarsdóttur (2014) 

sýna fram á að ein aðalástæða þess að íslensk ungmenni vinni með námi í dag séu 

launin, sjálfstæði þeirra frá foreldrum og starfsreynslan af vinnumarkaðinum. 

Samkvæmt Mennta- og menningarmálaráðuneytinu (2014) er brotthvarf úr námi mikið 

hér á landi eins og fram hefur komið og í ljósi þess hve margir nemendur vinna með 

námi eru þessar niðurstöður mikilvægar fyrir þær upplýsingar sem nú þegar eru til 

staðar um brotthvarf hér landi. Einnig eru þessar niðurstöður mikilvægar til að komast 

að því hvort og hvernig vinnan hefur áhrif á skuldbindingu þeirra til náms og skóla. 
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Meginmarkmið þessarar rannsóknar er því að skoða hvort vinna 

framhaldsskólanemenda á aldrinum 16-20 ára spái fyrir um áhrif skuldbindingar þeirra 

til náms og skóla. 

1.1 Skuldbinding til náms 

Skuldbinding (e. school engagement) er lykilhugtak í flestum kenningum um brotthvarf 

(Finn 1989; Newmann, Wehlage og Lamborn, 1992; Rumberger, 2011; Tinto, 1975). 

Talið er að skuldbinding til náms hafi forspágildi fyrir námsárangur í skóla og hafi jákvæð 

áhrif á nemendur (Appleton, Christenson og Furlong, 2008). Skuldbinding liggur í 

samspili sjálfsþekkingar og aðildar nemandans, það er hvað hann er tilbúinn til að fórna 

og eyða hlutfallslega miklum tíma í námið og félagslíf skólans (Furlong o.fl., 2003). Þá 

einskorðast skuldbinding ekki eingöngu við að klára verkefni, fá einkunn eða öðlast 

félagslegt samþykki heldur felst skuldbinding einnig í því að vinna í áttina að því að læra, 

skilja eða öðlast stjórn á þekkingu, færni eða leikni sem námsumhverfinu er ætlað að 

stuðla að (Newmann o.fl., 1992).  

Samkvæmt yfirlitsgrein Fredricks, Blumenfeld og Paris (2014) er skuldbinding 

margþætt hugtak sem má skipta niður í þrjár hliðar; hegðunarlega, tilfinningalega og 

vitsmunalega skuldbindingu. Í námshlutverki nemandans er hægt skoða þessar þrjár 

hliðar skuldbindingar en þá er hegðunarleg skuldbinding sýnileg hegðun nemandans á 

meðan tilfinningaleg og vitsmunaleg skuldbinding fela í sér þá reynslu sem nemandinn 

hefur öðlast í gegnum barnæskuna (Furlong o.fl., 2003). Rannsóknir hafa sýnt að vinna 

með námi hefur bæði jákvæð og neikvæð áhrif á námsárangur nemenda sem og 

skólagöngu þeirra og verður farið betur í það í kafla 1.3. um vinnu nemenda með námi.  

Í rannsókn þessarar ritgerðar var samband á milli vinnu með námi og skuldbindingar 

skoðað. Þó var einungis ákveðið að taka þætti innan hegðunarlegrar og tilfinningalegrar 

skuldbindingar sem gætu hugsanlega orðið fyrir áhrifum frá vinnu nemenda með námi. 

Innan hegðunarlegrar skuldbindingar verður neikvæð skólahegðun skoðuð, en innan 

tilfinningalegrar skuldbindingar verður námsleg og félagsleg skuldbinding skoðuð og 

verður þessum þáttum því lýst betur hér að aftan. 
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1.1.1 Hegðunarleg skuldbinding 

Hegðunarleg skuldbinding (e. behavioral engagement) nær yfir samskipti nemandans og 

viðbrögð hans innan skólans og utan hans. Hegðunarleg skuldbinding getur verið allt frá 

því að vinna verkefni, fylgja eftir einföldum fyrirmælum og reglum yfir í að taka þátt í 

nemendaráði skólans. Einnig má finna neikvæða skólahegðun sem er þá skortur á 

hegðunarlegri skuldbindingu, en þessi hegðun lýsir sér til dæmis þannig að nemendur 

mæta of seint í tíma eða sýna truflandi hegðun og/eða áhugleysi í kennslustund. 

Hegðunarleg skuldbinding er talin skipta máli til að ná góðum námsárangri og til að 

koma í veg fyrir brotthvarf úr námi (Fredricks o.fl., 2004; Furlong o.fl., 2003). 

Rannsókn Dolzan, Sartori, Charkhabi og Paola (2015) sýndi fram á að sá nemandi 

sem er skuldbundinn náminu og sýnir hegðunarleg tengsl gefst síður upp þegar á móti 

blæs í samanburði við nemanda sem skortir skuldbindingu (e. disengagement) eða er 

óánægður og aðgerðarlaus. Sá nemandi er talinn gefast fyrr upp og mistakast við að 

reyna ekki nægilega mikið á sig til þess að ná markmiðum sínum. Talið er að þeim 

nemanda leiðist og upplifi neikvæðar tilfinningar eins og reiði, samviskubit og höfnun. 

Newman o.fl. (1992) telja að nemandi sem sýnir neikvæða skólahegðun eins og að trufla 

í kennslustund, mæta ekki í tíma eða ljúka ekki verkefnum á réttum tíma skorti 

skuldbindingu, en talið er að fjarvistir hafi forspágildi fyrir skuldbindingu og að lág 

skuldbinding sé undanfari skólaforðunar (Kizildaǧ, Demirtas-Zorbaz og Zorbaz, 2017). 

Einnig hafa rannsóknir sýnt að því óvissari og óöruggari sem nemandinn er um námsval 

sitt, því neikvæðari verði námshegðun hans að jafnaði (Kristjana Stella Blöndal og 

Bjarney Sif Ægisdóttir, 2013).  

Rannsókn Kristjönu Stellu Blöndal og Bjarneyjar Sifjar Ægisdóttur (2013)  sýndi fram 

á að því meiri sem neikvæð námshegðun er hjá nemendum, því minni metnaður er hjá 

þeim gagnvart náminu, þeir tengjast skólanum síður og framtíðarsýn þeirra óljósari. Eftir 

því sem nemendur verða eldri verða þeir neikvæðari og því verður námshegðun þeirra 

og tenging við skólann minni. Þetta er í samræmi við aðrar rannsóknir sem sýna að 

hegðunarleg skuldbinding er ríkari hjá ungum nemendum en fer dvínandi eftir því sem 

þeir eldast (Engels o.fl., 2017). Stúlkur eru taldar sýna hærri hegðunarlega og 

tilfinningalega skuldbindingu heldur en drengir, sem gefur þeim að jafnaði meiri ánægju 

en drengjum gagnvart námi og skóla (Engels o.fl., 2016).  



12 

Nemandi telur framhaldsskólann sinn ekki einungis stað til menntunar heldur einnig 

sem umhverfi þar sem hann blandar geði við vini og er það talið auka hvöt hans til að 

mæta í skólann (Kizildag o.fl., 2017). Stuðningur vina við nemanda hefur áhrif á 

hegðunarlega skuldbindingu hans, en því sterkari sem stuðningurinn er, því meiri er 

hegðunarleg skuldbinding hans. Þetta gefur til kynna að nemandinn mætir betur í tíma 

og skóla. Talið er að jákvæður stuðningur og gott samband kennara og nemanda spái 

fyrir um styrk hegðunarlegrar skuldbindingar. Ef stuðningurinn er hins vegar neikvæður 

verður skuldbindingin minni. Sá nemandi sem er samkvæmur sjálfum sér, tengist 

skólanum, sýnir fúsan vilja til að taka þátt í verkefnum og er ófyrirséður í svörum er 

talinn líklegri til hljóta hlýlegt viðmót og jákvæðan stuðning frá kennurum í samanburði 

við aðra nemendur (Wang og Eccles, 2013). Sá nemandi sem upplifir neikvæðan 

stuðning og skort á tilfinningalegu öryggi er talinn líklegri til að upplifa neikvæða 

sjálfsskynjun, sem er talið geta stuðlað að lægri hegðunarlegri skuldbindingu (Engels 

o.fl., 2016). 

Hinir ýmsu þættir í umhverfinu geta haft áhrif á skuldbindingu nemenda til náms og 

skóla en rannsóknir hafa til að mynda skoðað tengsl á milli menntunarstigs foreldra og 

skuldbindingar nemenda. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Li, Bebiroglu, Phelps, 

Lerner og Lerner (2008) sýnir nemandi sem á móður með einhvers konar menntun hærri 

hegðunarlega og tilfinningalega skuldbindingu en sá nemandi sem á móður sem hefur 

enga menntun og að jafnaði fær sá nemandi hærri einkunnir í samanburði við 

nemandann sem á ómenntaða móður.  

1.1.2 Tilfinningaleg skuldbinding 

Tilfinningaleg skuldbinding (e. emotional engagement) felur í sér námslega þátttöku, 

það er hvernig skólalífið nær að hafa tilfinningaleg áhrif á áhugahvöt nemandans, 

hvernig hann nær að samsama sig skólanum og hvernig honum tekst til við að tilheyra 

skólanum og þeirri menningu sem hann bíður upp á. Í tilfinningalegu skuldbindingunni 

liggur styrkur væntumþykjunnar til skólans, ánægjan yfir því að tilheyra honum, tengslin 

og tengingin gagnvart skólanum og þeim sem þar eru. Tilfinningarnar ná yfir jákvæð og 

neikvæð viðbrögð í garð kennara, bekkjarfélaga, námsins og skólans. Þegar nemandi 

tengist skólanum, kennurum, stjórnendum og öðrum fullorðnum einstaklingum innan 

hans tilfinningalega finnur hann að einstaklingarnir sem hann hefur tengst eru til staðar 
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fyrir hann en það eykur tilfinningar hans til skólans enn frekar. Þá finnur hann jafnvel að 

skólinn sé mikils virði og verðskuldi umhyggju og athygli frá honum sjálfum. Einnig fellur 

félagsleg skuldbinding hér undir en þá er átt við tengsl nemenda við jafnaldra sína, 

samnemendur og félagslífið (Fredricks o.fl., 2004; Furlong o.fl., 2003). 

Stuðningur bekkjarfélaga er talinn hafa sterkasta forspágildið og jákvæð áhrif á 

tilfinningalega skuldbindingu (Ansong, Okumu, Bowen, Walker og Eisensmith, 2017). 

Einnig hafa vinsældir og vingjarnleiki nemandans sjálfs áhrif á skuldbindingu hans til 

náms. Vinsældir nemanda lýsa sér í félagslegum sýnileika og/eða stöðu í 

jafningahópnum, það er hvort hann er vinsæll eða óvinsæll. Eftir því sem nemandinn er 

vinsælli, því hærri er skuldbinding hans gagnvart náminu. Vingjarnleiki nemandans lýsir 

sér í því hvort að samnemendum hans líki vel við hann eða ekki og er það talið hafa 

forspágildi fyrir skuldbindingu til náms. Nemendur sem eru vinsælir og vel liðnir af 

samnemendum eru taldir hafa meiri tilhneigingu til að sýna virkari þátttöku í námi og að 

hafa jákvæðri tilfinningar eins og áhuga, ánægju og ákafa til náms (Engels o.fl., 2017). 

Vinátta er mikilvægur þáttur þegar kemur að skuldbindingu nemandans til náms, en 

hann sýnir meiri tilfinningalega skuldbindingu við námið og félagslíf skólans ef hann á 

góða vini (Vaquera, 2009) og ver tíma með þeim, hvort sem það er innan eða utan 

skólans (Erdogdu, 2016). Jákvæð samskipti í skólanum, í kringum vini eða jafningja, og 

það að eiga í persónulegu sambandi við þá hjálpar nemendum að finnast þeir tilheyra 

skólanum (Yusof, Oei og Ang, 2017).  

Tilfinningaleg skuldbinding nemanda er talin lækka töluvert þegar hann hefur nám í 

framhaldsskóla. Þá hefur komið í ljós að þegar í framhaldsskóla er komið telur 

nemandinn að skólinn sé hvorki skemmtilegur né gagnlegur. Þá finnst honum hann sig 

ofurliðinn borinn og verður kvíðinn gagnvart skólanum. Styrkur tilfinningalegu 

skuldbindingarinnar sker úr um hvort og hvernig nemandinn tekst á við þessar kröfur 

skólans og nær árangri (Wang, Chow, Hofkens og Salmela-Aro, 2015). Einnig sýndi 

rannsókn Engels o.fl. (2017) fram á að tilfinningaleg skuldbinding nemanda minnki með 

árunum, frá grunnskóla yfir í framhaldsskóla. Virkni og þátttaka eldri nemanda í 

verkefnum dvínar með árunum, þá hættir hann að sýna fyrri ákafa og ánægju. Magn, 

styrkur og kraftur upphaflegu tilfinningalegu skuldbindingarinnar sem nemandinn sýndi 

náminu fyrst kemur honum langt, en spurning er hvort nóg sé á tanknum í upphafi til að 
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þrauka út námsárin (Engels o.fl., 2017). Stúlkur eru taldar vera virkari í námi, þær setja 

sér hærri markmið og sýna meiri sveigjanleika og jákvæðni gagnvart námi en drengir 

(Engels o.fl., 2016; Yuen, 2016).  

Skynjun nemandans á skólaumhverfinu getur spáð fyrir um þær breytingar sem 

verða á skuldbindingu hans til náms og skóla. Sem dæmi er nemandi  líklegri til að vera 

áhugasamari og að meta námið í skólanum sem hagstætt fyrirkomulag þegar skólinn 

samsamar gildum hans. Þá nýtur hann þess að fá tækifæri til að taka ákvarðanir fyrir 

sjálfan sig og finna tilfinningalegan stuðning, bæði frá kennurum og jafningum (Wang og 

Eccles, 2013). 

1.1.3 Vitsmunaleg skuldbinding 

Kjarni vitsmunalegrar skuldbindingar (e. cognitive engagement) er sjálfstjórn (e. self-

control), stefnumótandi hugsun (e. strategy thinking) og sálfræðileg fjárfesting (e. 

psychology investment). Vitsmunaleg skuldbinding endurspeglar það hvernig 

nemandinn upplifir námið sem framtíðarfjárfestingu fyrir sjálfan sig sem hæfir persónu 

hans (Furlong o.fl., 2003). Þegar framhaldsskólanemandi nær að tileinka sér námið á 

þann hátt stundar hann það á þeim forsendum að skilja og ná valdi á þekkingu, færni og 

leikni fyrir framtíðina sem hann hefur þegar ákveðið. Hann er ekki einungis í námi til að 

skuldbinda sig tímabundið, klára verkefni og/eða til að öðlast félagslegt samþykki 

(Newmann o.fl., 1992).  

Samkvæmt Wang og Eccles (2012a) eru nemendur líklegri til að standa sig vel í 

skólanum ef þeir mæta reglulega, taka þátt í kennslustundum og nota sjálfslærdóm (e. 

self-regulated learning) til að skilja námsefnið betur. Rannsóknir sýna að þó að 

nemendur telji skólann vera mikilvægan, ef þeim mistekst að hegða sér á þann hátt sem 

krafist er af þeim, þá mun þeim ekki ganga vel í skólanum. Aftur á móti geta nemendur 

haft lítinn skilning á því hvernig skólinn hefur áhrif á framtíð þeirra en leggja þó hart að 

sér í skólanum og gengur vel (Chase, Hilliard, Geldhof, Warren og Lerner, 2014). 

Nemendur sem hafa mikla sjálfstjórn eru líklegri til að finna til ánægju, vonar og stolts í 

skólanum og eru ennfremur ólíklegri til að finna til neikvæðra tilfinninga eins og reiði, 

kvíða, skömm, vonleysi, leiðindi og smánar (King og Gaerlan, 2014).  Nemendum sem 

finnst þeir tilheyra skólanum eru mun líklegri til að leggja áherslu á að byggja upp 
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skilning og nota svo vitsmunalega viðleitni til þess að gera þennan skilning mögulegan 

(Walker og Greene, 2009).  

Nemendur sem eru sáttir við sjálfan sig í skólabyrjun trúa því að skólinn sé 

mikilvægur fyrir framtíð þeirra, að reynslan sem þeir fá frá honum muni hjálpa þeim 

með framtíðarvonir sínar og markmið (Lewis, Huebner, Malone og Valois, 2011). Jákvæð 

tengsl eru á milli allra þriggja þátta skuldbindingar og námsárangurs nemenda. Því 

skuldbundnari sem nemendur eru hegðunarlega, tilfinningalega og vitsmunalega, því 

betur gengur þeim í námi og því líklegri eru þeir til að ljúka því (Blondal og 

Adalbjarnardottir, 2012; Fredricks o.fl., 2004; Rumberger, 1995, 2011).  

Út frá framangreindri umræðu er ljóst að ýmsir þættir hafa áhrif á skuldbindingu 

nemenda til náms. Þegar litið er til brotthvarfs úr framhaldsskóla hafa niðurstöður sýnt 

neikvæð tengsl á milli tilfinningalegrar og hegðunarlegrar skuldbindingar (Zucoloto, 

Oliveira, Maroco og Campos, 2016).  

1.2 Brotthvarf úr námi og skuldbinding 

Oftast er litið á brotthvarf sem ferli sem lýsir sér þannig að það er lítil sem engin 

þátttaka né tenging við skólann og nemendur verða afhuga námi (Finn, 1989). Þá er 

einnig talað um röðun nálægra eða fjarlægra þátta tengdir nemandanum, fjölskyldu 

hans, skóla og samfélagsumgjörðinni kringum hann geti haft áhrif á brotthvarf 

(Rumberger, 2004). Þá höfðar námið ekki lengur til þeirra, þeir sjá ekki tilgang með því, 

þá skortir metnað, tengjast ekki skólanum og taka hvorki þátt í kennslustundum né 

félagslífi skólans. Með minnkandi skuldbindingu nemenda aukast líkurnar á því að þeir 

hverfi frá námi (Eccles o.fl., 1993; Wang og Eccles, 2012b).  

Brotthvarf ungmenna frá námi hefur neikvæðar afleiðingar, bæði fyrir ungmennið 

sjálft og samfélagið, en hér á landi skortir verulega rannsóknir á afdrifum þeirra sem 

hverfa frá námi þrátt fyrir að á Íslandi sé brotthvarf mikið áhyggjuefni (Blondal og 

Adalbjarnadottir, 2016).  

Margar skilgreiningar hafa verið settar fram um nemendur sem hverfa á brott frá 

námi og skóla. Jón Torfi Jónsson og Guðbjörg Andrea Jónsdóttir (1992) setja til að 

mynda skilgreiningu þar sem þau segja þetta vera nemendur sem hætta í námi en Jón 

Torfi Jónsson og Kristjana Stella Blöndal (2002) segja að þetta séu nemendur sem hafa 

hætt í framhaldsskóla eða fóru ekki í áframhaldandi nám eftir grunnskóla. Samkvæmt 
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rannsóknum hefur skólahegðun, skuldbinding og vinátta í skólanum áhrif á brotthvarf 

nemenda úr námi (Ream og Rumberger, 2008) en skuldbinding nemenda spilar mjög 

stórt hlutverk þegar kemur að því að skoða slíkt brotthvarf (Finn, 1989). Samkvæmt 

Blondal og Adalbjarnardottur (2012) er það ekki einungis hegðun nemandans gagnvart 

skólanum sem eru mikilvægir mælikvarðar á skort á skuldbindingu gagnvart skólanum 

og menntun þeirra heldur einnig tilfinningar gagnvart skólanum. Þetta eru þættir sem 

setja nemendur í hættu á að hverfa frá námi, þó að þeir standi sig vel menntunarlega 

séð. Það eru þó einnig aðrir þættir sem geta hugsanlega haft áhrif á brotthvarf nemenda 

frá námi. Hér neðar í kaflanum verður greint frá því að vinna nemenda með námi hafi 

áhrif á skuldbindingu þeirra til náms og skóla, sem getur þar af leiðandi leitt til þess að 

þeir hverfi frá námi.  

Fiorilli, De Stasio, Di Chiacchio, Pepe og  Salmela-Aro (2017) telja brotthvarf úr námi 

tengjast vanlíðan. Þeir telja nemanda sem ákveður að hverfa brott úr námi taka þessa 

ákvörðun til að verja sjálfan sig gegn síendurtekinni neikvæðri upplifun. Til að verjast 

þessari tilfinningu sem best byrjar nemandinn á því að skrópa í kennslustundum, en 

skróp er ein neikvæðasta skólahegðun sem nemandi getur tekið upp á. Fjarvera vegna 

slíkrar hegðunar dregur úr möguleikum kennarans á að ræða við nemandann um 

mögulegar ástæður. Rannsókn Wang og Peck (2013) sýnir einnig að skólahegðun og 

skuldbinding er forspárþáttur brotthvarfs. Þeir telja, samkvæmt niðurstöðum sínum, að 

þeir nemendur sem sýni náminu litla sem enga skuldbindingu séu líklegri en aðrir 

nemendur til að hverfa frá námi.  

Finn (1989) hefur sett fram tvö líkön sem útskýra ferli brotthvarfs. Líkönin hafa það 

sameiginlegt að lýsa því hvernig skuldbinding tengist slökum námsárangri og ákveðinni 

skólahegðun sem undanfara brotthvarfs. Fyrra líkanið, Óánægja með sjálfstraust (e. 

frustration-self esteem), er notað til að útskýra hvernig neikvæð skólahegðun og 

vanræksla í námi leiðir til brotthvarfs. Þegar nemandi upplifir síendurtekin vonbrigði og 

getuleysi í námi hefur það með tímanum neikvæð áhrif á sjálfsímynd hans. Hann missir 

trú á eigin getu og verður óánægður með sjálfan sig. Seinna líkanið, Að taka þátt með 

því að skilgreina sjálfan sig (e. participation-identification), sýnir fram á mikilvægi þess 

að nemandinn nái samsömun við skólamenninguna, sýni hegðunarlegar skuldbindingar 

með því að mæta stundvíslega í flestar kennslustundir, sinni náminu og taki virkan þátt í 
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félagslífinu. Þegar þessi samsömun tekst ekki eru meiri líkur á hegðunarvanda og 

brotthvarfi áður en nemandinn útskrifast (Finn, 1989). Þessu voru Archambault o.fl. 

(2009) sammála. Þeir sýndu fram á að lág hegðunarleg skuldbinding spáir fyrir um 

brotthvarf og að það að fara eftir fyrirmælum skólastarfsfólks og hafa góða skólasókn 

spáir í meiri mæli fyrir um brotthvarf heldur en fyrirhöfnin og vilji nemanda til að læra 

grunnatriði námsefnis. Almennt áhugaleysi á skólanum og náminu, lítil námshvatning og 

lítill vilji til að læra veldur neikvæðri skólahegðun, sem leiðir að lokum til brotthvarfs.  

Í langtímarannsókn Blondal og Adalbjarnadottur (2012) á 14 til 22 ára nemendum 

kemur í ljós að skortur á hegðunarlegri og tilfinningalegri skuldbindingu í 9. og 10. bekk 

getur greint á milli menntaleiða í framhaldsskóla. Það kom skýrt í ljós að hjá nemendum 

sem sýna góðan námsárangur þegar þeir eru bornir saman við nemendur sem búist er 

við að muni útskrifast en hverfa svo frá námi, er skuldbinding þeir minni þegar þeir eru 

14 ára, bæði hegðunarlega og tilfinningalega. Ennfremur kom í ljós að á meðan 

væntanlegir útskriftarnemar eru jafnvel minna skuldbundnir ári síðar eru nemendur sem 

hverfa óvænt frá námi með enn minni skuldbindingu. Munurinn á milli nemenda með 

slakan námsárangur sem hverfa frá námi og þeirra sem gera það ekki er sá að við 14 ára 

aldur er skortur á hegðunarlegri skuldbindingu hjá þeim sem hverfa frá námi. Þeir 

nemendur sem ekki höfðu lokið framhaldsskólanámi við 22 ára aldur sýndu mjög mikinn 

skort á hegðunarlegri skuldbindingu við 14 ára aldur. 

Til þessa hefur verið rætt ítarlega um rannsóknir sem sýnt hafa fram á að neikvæð 

skólahegðun, lág skuldbinding og fjöldi vina hafi áhrif á brotthvarf nemenda úr námi. Þar 

að auki hefur verið fjallað um og bent á þá staðreynd að það er erfiðara að greina 

neikvæða skólahegðun hjá stúlkum en hjá drengjum (Blondal og Adalbjarnardottir, 

2012) en strákar eru líklegri til að hverfa frá námi (Kristjana Stella Blöndal, 2014; Taylor, 

Lekes, Gagnon, Kwan og Koestner, 2012). Að jafnaði eru stúlkur taldar sýna jákvæðari 

skólahegðun og af þeim sökum sýna þær meiri tilfinningalega skuldbindingu en drengir. 

Því má draga þá ályktun að stúlkur nái betri tengingu við skólalífið, sem styður fyrri 

rannsóknir um að brottfall drengja sé algengara en brottfall stúlkna (Taylor o.fl.,  2012; 

Wang og Fredricks, 2014). Með jákvæðri skólahegðun og mikilli tilfinningalegri 

skuldbindingu fá nemendur meiri og betri stuðning bæði frá foreldrum og kennurum, 

sem hefur einnig áhrif á styrk skuldbindingarinnar og brotthvarfsins. Unglingar sem fá 
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góðan stuðning frá öllum þessum aðilum hafa að jafnaði meiri tilfinningalega og 

hegðunarlega skuldbindingu. Eins eru það nemendurnir sem taka virkan þátt í 

skólastarfinu og ná góðri samsömun við skólalífið. Þeir mælast að meðaltali með hærri 

einkunnir sem veitir þeim meiri styrk og vellíðan til að takast á við hindranir en þetta 

dregur úr brotthvarfi (Wang og Fredricks, 2014). Tengslanet (e. friendship network) 

hefur áhrif á brotthvarf en þeir nemendur sem eiga marga vini í skólanum eru ólíklegir 

til að hverfa frá námi. Nemendur sem eiga skólafélaga sem hafa horfið úr námi eru að 

meðaltali með lægri einkunnir heldur en skólafélagar sem ljúka framhaldsskóla. Þá 

upplifa þeir sem hafa misst félaga úr skólalífinu meiri félagslega einangrun í skólanum 

(Carbonaro og Workman, 2013). 

Vinna með námi er talin draga úr skuldbindingu til náms og er jafnframt talin hafa 

áhrif á það hvort nemendur fari í áframhaldandi nám eða hverfi á brott úr námi (Lee og 

Orazem, 2010). Þó hafa rannsóknir sýnt að það virðist ekki skipta máli hvort nemendur 

séu að vinna með námi eða ekki hvað brotthvarf varðar (Entwisle, Alexander og Olson, 

2005; Lee og Orazem, 2010; Lee og Staff, 2007). Þó hafa Lee og Staff (2007) sýnt fram á 

að ef vinnustundir fara yfir 20 klukkustundir á viku séu meiri líkur á að nemandinn hverfi 

frá námi. Samkvæmt McCoy og Smyth (2007) er hlutfallslegri hærri tíðni á brotthvarfi 

nemenda sem vinna með námi sínu í  gagnfræðaskóla (e. secondary school) heldur en 

þeir nemendur sem eru ekki að vinna með skóla en það tengist þó vinnustundum sem 

unnar eru í hverri viku. Nemendur sem vinna færri en 10 klukkustundir á viku eru ekki 

líklegir til þess að hverfa frá námi. Ástæðurnar fyrir brotthvarfi nemenda sem vinna með 

skólanum þurfa ekki að tengjast skólanum heldur geta  þær til að mynda verið 

fjárhagslegar, til dæmis að mánaðarlaun dugi ekki fyrir gjöldum og kostnaði sem veldur 

þá áhyggjum nemandans sem svo eykur líkurnar á brotthvarfi (Joo, Durband og Grable, 

2009). Engar rannsóknir virðast hafa verið gerðar hér á landi á tengslum skuldbindingar 

og vinnu með námi og fáar erlendis. 

1.3 Vinna nemenda með námi 

Í námi móta ungmenni starfshæfni og fá þar óbeina leiðsögn fyrir komandi starfsferil 

(Danielsen, Lorem og Kroger, 2000). Talið er að nemendur vinni til að öðlast reynslu af 

vinnumarkaðinum, auka sjálfstæði sitt og fjárfesta í framtíð sinni (Hirschman og 

Voloshin, 2007). Þær rannsóknir sem hafa verið gerðar á vinnu nemenda með námi hafa 
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meðal annars skoðað vinnustundir nemenda, hvers vegna þeir vinna með námi, hvort 

það hafi áhrif á nám þeirra og svo framvegis (McCoy og Smyth, 2007; Singh o.fl., 2007). 

Þó fáar rannsóknir hafi ekki skoðað vinnu með námi og skuldbindingu sérstaklega eru 

þættir innan skuldbindingar sem búið er að rannsaka nokkuð ítarlega. Það eru þættir 

eins og hvaða áhrif vinnan getur haft á námið sjálft, það er verkefnaskil, skróp og annað 

þess háttar. Í þessum kafla verður farið yfir helstu rannsóknir sem hafa verið gerðar á 

vinnu nemenda með námi og hinar ýmsu hliðar sem vinnan getur haft áhrif á hvað 

varðar skóla og nám nemandans.  

Samkvæmt Ruscoe, Morgan og Peebles (1996) býður vinnan upp á reynslu fyrir 

framtíðina, nemendur hafa gaman af áskoruninni sem felst í því að vinna og njóta þess 

að hjálpa öðrum. Þá kemur einnig fram hjá þeim að vinnan hjálpi nemendum að byggja 

upp sjálfstraust. Starfsreynsla nemenda hefur svo viðtæk áhrif á það að þeir séu úti á 

vinnumarkaðnum (Brynja Dröfn Þórarinsdóttir, 2017). Staða nemandans á vinnumarkaði 

er þeim ofar í huga en menntun þeirra og framtíðarferill (Soffía Valdimarsdóttir o.fl., 

2018).  

Margrét Einarsdóttir (2014) gerði rannsókn  á nemendum á aldrinum 13–17 ára sem 

leiddi í ljós að algengt er að nemendur vinni með námi. Eldri nemendur vinna meira með 

námi en yngri nemendur, sem styður niðurstöður annarra  rannsókna (Hannes Í. 

Ólafsson o.fl., 2006; Staff, Schulenberg og Bachman, 2010). Ein af aðalástæðum þess að 

ungmenni vinna með námi eru launin sem vinnan gefur af sér, ásamt því að öðlast 

ákveðið sjálfstæði frá foreldrum (Brynja Dröfn Þórarinsdóttir, 2017; Margrét 

Einarsdóttir, 2014). Nemendur vinna með námi til að afla tekna, þeir vilja eiga pening 

eins og félagar þeirra til að geta farið á tónleika, í bíó og til að geta fjárfest í hlutum á 

borð við síma og föt. Einnig telja nemendur að launin sem þeir fá hjálpi þeim að vega 

upp á móti kostnaði við menntunina (Hirschman og Voloshin, 2007; Holmes, 2008; 

Ruscoe o.fl., 1996).  

Vinna með námi hefur bæði jákvæð og neikvæð áhrif á nemandann (Robotham, 

2012). Ávinningur og jákvæð áhrif frá vinnu með námi eru talin vera að með auknu 

aðgengi þeirra að peningum öðlist þau meiri félagslegan þroska og aukna færni í 

samskiptum. Þá eignast þeir fleiri vini, skipuleggja sig betur og taka meiri þátt í 

menningarviðburðum landsins. Einnig hafa nemendur sem vinna með námi upplifað 
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aukið sjálfstraust og hvatningu við að vinna sem heild af stærri hópi og þar af leiðandi 

bætt hæfni sína í samskiptum við aðra (Robotham, 2012). Í rannsókn Taylor o.fl.  (2012) 

kemur fram að nemendur telji hlutastarf auðvelda sér skuldbindingu að námi og 

skólalífinu meira en að vinnan trufli skuldbindinguna sem námið krefst. Nemendum 

finnst vinna með námi hugsanlega stuðla að meiri stöðugleika í lífi þeirra.  

Nemendur sem vinna á milli 10-19 klukkustundir á viku standa sig vel í skólanum og 

eru líklegri til að hafa rútínu, eflaust vegna þeirrar hæfni sem felst í því að stjórna sínum 

tíma í námi og vinnu (Dundes og Marx, 2006). Niðurstöður sýna að stúlkur sem vinna 

fleiri en 10 klukkustundir á viku eiga í minni erfiðleikum með að ljúka heimanámi, eiga í 

góðum samskiptum við bekkjarfélaga og skrópa minna í skólanum (Sabia, 2009). Í 

rannsókn Brynju Drafnar Þórarinsdóttur (2017) segja nemendur að þeir vinni allt frá 5 

klukkustundum upp í 24 klukkustundir á viku. Nemendur sem vinna um það bil 20 

klukkustundir á viku segja það alveg nóg og að mikilvægt sé að þeir missi ekki tökin á 

tímastjórnuninni og að þeir nýti tímann vel á milli vinnu og skóla. 

Neikvæð áhrif þess að nemendur vinni með námi eru meðal annars að þeir fá lægri 

einkunnir, skrópa frekar í skólanum, hafa minni hvata til námsins, sýna minni viðleitni, 

hafa neikvæðari viðhorf gagnvart námi og samskipti þeirra við kennarana og annað 

starfsfólks skólans versnar (McCoy og Smyth, 2007; Schoenhals, Tienda og Schneider, 

1998; Singh o.fl., 2007). Félagslíf þeirra virðist einnig verða fyrir áhrifum (Hannes I. 

Ólafsson o.fl., 2006). Nám með vinnu getur einnig valdið líkamlegri og tilfinningalegri 

streitu vegna tvíþættra hlutverka, það að vera bæði í skóla og í vinnu. Atvinnuþátttaka 

eykur álag því vinna með námi getur verið líkamlega kröfuhörð og eins getur 

starfsumhverfið einkennst af ýmis konar vandamálum, eins og samskiptaárekstrum 

(Kwadzo, 2014).  

Hér hefur verið rætt um það hvernig tvíþætt hlutverk nemandans getur dregið úr 

námslegri skuldbindingu hans og geti hugsanlega haft neikvæð áhrif á nemandann. Tími, 

orka og einbeiting eru mikilvægir þættir sem nemandi verður að nýta sér til að ná 

viðeigandi námsárangri sem skólinn krefst af þeim. Þessa fullyrðingu styðja rannsóknir. 

Nemendur sem hafa mikinn metnað fyrir námi eru líklegri til að vinna skemur en þeir 

sem hafa minni metnað (Singh, 1998). Þeir nemendur sem vinna að jafnaði 25 

klukkustundir á viku með námi, skuldbinda sig annað hvort vinnunni eða náminu. Því 
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fleiri klukkustundir sem nemandinn vinnur með námi, því meiri líkur eru taldar á að 

einkunnir hans verði lágar. Eins verður áfangaval og frammistaða á prófum undir í 

baráttunni gegn vinnunni (King og Bannon, 2002). Auknar líkur eru á slæmri hegðun, 

skrópi, ókláruðum verkefnum og brottrekstri úr skólanum ef vinnustundir verða of 

margar (Staff o.fl., 2010). Í rannsókn King og Bannon (2002) segja nemendur að vinna 

þeirri hafi áhrif á stundatöfluna. Þá velja þeir sér áfanga sem hentar vinnutímanum en 

ekki þeim sjálfum og menntun þeirra. 

Með auknum aldri og auknum vinnustundum fara tekjurnar að skipta nemandann 

meira máli. Í þeim tilfellum er námið orðið að meiri hindrun frekar en að stuðningi við 

menntun þeirra og neyslu eins og upphaflega planið var. Af þessum sökum er 

nemandinn líklegri til að hverfa frá námi (King og Bannon, 2002). 

Strákar hafa meiri tilhneigingu til að vinna meira og eru líklegri til að standa sig verr 

en stúlkur í náminu (King og Bannon, 2002; McCoy og Smyth, 2007; Warren, 2002). 

Samkvæmt tölulegum gögnum er mun algengara að stúlkur vinni með námi (Eydal o.fl., 

2009; Hannes I. Ólafsson o.fl., 2006; Howieson, McKechnie, Hobbs og Semple, 2012; 

Hrefna Pálsdóttir ofl. 2014; Margrét Einarsdóttir, 2014) og að eldri unglingar vinni fleiri 

klukkustundir á viku en þeir yngri (Eydal o.fl., 2009). Svo virðist sem ekki sé námslegur 

munur á milli nemenda sem vinna lítið með námi eða vinna alls ekki (Staff o.fl., 2010). Á 

Íslandi virðist enginn munur vera á búsetu nemenda hvort sem nemendur vinna með 

námi eða ekki (Hannes Í. Ólafsson o.fl., 2006) en í Englandi og Wales eru nemendur sem 

búsettir eru í dreifbýli tvisvar sinnum líklegri til að vinna með skóla en nemendur í 

þéttbýlum (Howieson o.fl, 2012). 

Menntun foreldra virðist hafa áhrif á það hvort nemendur vinni með námi eða ekki.  

Á Íslandi virðast nemendur sem enn búa í heimahúsi og eiga mæður eða feður sem hafa 

lokið skyldunámi og/eða iðnnámi líklegri til að vinna með námi en þeir nemendur sem 

eiga móður sem er með stúdents- og háskólamenntun (Hannes I. Ólafsson o.fl., 2006). 

Nemendur sem eiga foreldra með háskólamenntun eru ekki eins líklegir til að vera í 

reglulegri heilsdagsvinnu í samanburði við nemendur sem eiga  foreldra með lægri 

menntun (Lee og Orazem, 2010; Margrét Einarsdóttir, 2014; McCoy og Smyth, 2007). 
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1.3.1 Rannsóknarspurningar 

Í ljósi framangreindrar umfjöllunar má sjá að skuldbinding og brotthvarf haldast í 

hendur, en þegar skuldbindingin er ekki nægjanleg hjá nemendum kemur það óyggjandi 

niður á náminu. Markmiðið með þessari rannsókn er að skoða skuldbindingu og vinnu 

nemenda með námi. Bæði jákvæðir og neikvæðir þættir koma fram hjá nemendum sem 

vinna með námi en vinnan tekur meðal annars tíma frá náminu og hefur áhrif á 

félagslífið. Þó er munur á metnaði nemenda varðandi nám og skóla burtséð frá því hvort 

þeir séu að vinna eða ekki (Singh o.fl., 2007). McCoy og Smyth (2007) telja að nemendur 

sem vinna mikið með námi skrópi oftar í skólanum, hafi minni metnað og hvatningu fyrir 

náminu og fái lægri einkunnir. Því eru rannsóknarspurningarnar eftirfarandi: 

 Spáir vinna með námi fyrir um hegðunarlega og tilfinningalega skuldbindingu 

nemenda til náms og skóla, að teknu tilliti til kyns, aldurs, menntunar foreldra og 

búsetu? 

o Er hegðunarleg skuldbinding sú skuldbinding sem vinna spáir helst fyrir 

um? 
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2 Aðferð 

2.1 Þátttakendur 

Stuðst var  við gögn úr langtímarannsókn Jóns Torfa Jónassonar og Kristjönu Stellu 

Blöndal sem ber nafnið „Námsframvinda nemenda og skilvirkni framhaldsskóla“. Vorið 

2007 var lagður spurningalisti fyrir nemendur í öllum hefðbundnum framhaldsskólum á 

landinu. Tekið var tilviljunarúrtak bekkja eða áfanga í hverjum skóla fyrir sig námsárin 

2006-2007. Svarhlutfallið var 76% eða alls 3.990 nemendur. Þar sem framhaldsskólarnir 

voru fjölmennastir voru tveir hópar á hverju námsári en einungis einn hópur úr 

fámennustu skólunum. Þeim skólum sem skilgreindir voru af millistærð var skipt upp af 

handahófi. Annar hópurinn var valinn úr bóknámi og hinn úr starfsnámi, þar sem boðið 

var upp á báðar námsleiðir. Viðbótarúrtak var síðan tekið úr þeim skólum þar sem 

almenn braut var í boði, en hluti nemenda voru nýbúar eða nemendur með 

lestrarvanda. Rannsóknin nær til 3.470 nemenda á aldrinum 16 – 20 ára, þar af 1.649 

stákar (47,5%) og 1.821 stelpur (52,5%). 

2.2 Mælitæki 

Spurningalisti Jóns Torfa Jónassonar og Kristjönu Stellu Blöndal í rannsókninni 

„Námsframvinda nemenda og skilvirkni framhaldsskóla“ samanstóð af 63 spurningum. 

Spurningarnar tengdust hinum ýmsu þáttum bæði úr daglegu lífi framhaldsskólanema 

og námi þeirra almennt. Hér verða aðeins spurningar sem snúa að vinnu nemenda með 

námi og skuldbindingar til náms og skóla notaðar, ásamt spurningum um menntun 

foreldra, búsetu og kyn. Rannsóknarbreytan „skuldbinding“ byggist á þáttagreiningu úr 

rannsókn Kristjönu Stellu Blöndal, Jóns Torfa Jónassonar og Sólrúnar Sigvaldadóttur 

(2016), en þar komu fram fimm þættir sem varða skuldbindingu nemenda til náms og 

skóla. Þrír þættir eru notaðir í þessari rannsókn, tveir eru til þess að meta tilfinningalega 

skuldbindingu, það er félagslega og námslega skuldbindingu og einn þáttur, neikvæð 

skólahegðun, til að meta hegðunarlega skuldbindingu.  

Félagsleg skuldbinding. Hér eru viðhorf nemandans til félagslífsins í skólanum mæld 

og hvernig hann tengist öðrum nemendum skólans. Fjögur eftirfarandi atriði voru mæld:  

„það er góður andi í skólanum“, „ég er ánægð/ur með félagslífið í skólanum“, „ég hlakka 

til að hitta félaga mína í skólanum“ og „mér finnst ég vera hluti af tilteknum hóp í 
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skólanum“. Atriðin voru mæld á fimm punkta kvarða, frá því að vera „mjög sammála“ 

yfir í að vera „mjög ósammála“.  

Námsleg skuldbinding. Hér er mæling á viðhorfum nemandans til þess hversu 

mikilvægt hann telur námið vera og hversu vel honum líkar námið. Fjögur atriði voru 

mæld og eru eftirfarandi: „mér líkar vel við námið sem ég er í“, „mér finnst ég læra 

mikilvæga hluti í skólanum“, „flestar námsgreinar sem ég er í eru skemmtilegar“ og að 

lokum, „mér finnst námið tilgangslaust“. Atriðin voru mæld á fimm punkta kvarða frá 

„mjög sammála“ til „mjög ósammála“. 

Neikvæð skólahegðun. Breytan vísar til lítillar virkni og þátttöku nemandans í námi. 

Fimm atriði voru mæld og eru eftirfarandi: „ég kem of seint í kennslustundir“, „ég sinni 

heimanáminu jafn óðum“, „ég fresta verkefnum fram á síðustu stundu“, „ég skrópa í 

kennslustundum“ og „ég er illa undirbúin/n fyrir kennslustundir“. Öll atriðin voru mæld 

á fimm punkta kvarða frá „alltaf“ til „aldrei“. 

Vinna með námi. Spurt var hversu mikið nemendur unnu með námi í janúar 2007 

með eftirfarandi spurningu: „Hvað vannst þú að meðaltali margar klukkustundir í 

launaðri vinnu í janúar?“ Svarmöguleikarnir voru sjö: „Ég vann ekki launaða vinnu í 

janúar“, „1-5 klukkustund“, „6-10 klukkustundir“, „11-20 klukkustundir“, „21-40 

klukkustundir“, „41-80 klukkustundir“ og „81 klukkustund eða fleiri“. Breytunni vinna 

með námi var breytt fyrir marktektarpróf og fylgni. Flokkum var fækkað úr sjö niður í 

þrjá þar sem í fyrsta flokknum voru nemendur sem unnu ekki, í öðrum flokknum voru 

þeir sem unnu færri en 20 klukkustundir að meðaltali á mánuði og í þeim þriðja voru 

þeir nemendur sem unnu meira en 20 klukkustundir að meðaltali á mánuði. 

Menntunarstig foreldra. Spurt var um menntun föður og móður eða uppeldisföður 

og/eða móður. Svarmöguleikar voru eftirfarandi: „Grunnskólapróf eða annað 

skyldunám“, „Iðnám eða annað starfsnám“, „Bóklegt framhaldsnám“, „Háskólapróf “ og 

„Önnur menntun“. Ein breyta var notuð fyrir hærra menntunarstig foreldra. Ef um 

mismunandi menntunarstig var að ræða var stuðst við það foreldri sem hafði hærri 

menntun. Breytunni var skipt upp í þrjá flokka: „Grunnskólapróf eða annað skyldunám“, 

„Nám á framhaldsskólastigi“ og „Nám á háskólastigi“. Nemendur sem áttu foreldra með 

grunnskólapróf voru bornir saman við nemendur sem áttu foreldra með 
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framhaldsskólapróf annars vegar og nemendur sem áttu foreldra með háskólapróf hins 

vegar. 

Búseta. Lögheimili nemenda var skoðað samkvæmt Hagstofu Íslands þegar 

könnunin var lögð fram. Breytan var endurkóðuð í „höfuðborgarsvæði“ og „utan 

höfuðborgarsvæðis“. 

Fyrir aðhvarfsgreininguna voru búnar til vísibreytur fyrir kyn, menntunarstig 

foreldra, búsetu nemenda og vinnu með námi. Strákar fengu gildið 0 og stelpur 1 þar 

sem strákar voru samanburðarhópurinn. Nemendur sem áttu foreldra með 

grunnskólapróf voru bornir saman við foreldra með framhaldsskólapróf og svo við 

foreldra sem voru með háskólapróf. Nemendur sem voru með lögheimili á 

höfuðborgarsvæðinu fengu gildið 0 og voru því samanburðarhópur og nemendur með 

lögheimili fyrir utan höfuðborgarsvæðisins fengu gildið 1. Vinna með námi var þrískipt, 

nemendur sem unnu ekki með námi voru bornir saman við nemendur sem unnu færri 

en 20 klukkustundir að meðaltali á mánuði og síðan voru þeir bornir saman við 

nemendur sem unnu fleiri en 20 klukkustundir að meðaltali á mánuði. 

2.3 Framkvæmd 

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands sá um framkvæmd könnunarinnar sem gerð var í 

rannsóknaverkefninu „Námsframvinda nemenda og skilvirkni framhaldsskóla“. 

Höfundar rannsóknarinnar höfðu samband við skólastjórnendur allra framhaldsskóla 

landsins og óskuðu eftir því að skólarnir tækju þátt í rannsókninni. Samþykki kom frá 

öllum skólum og gagnasöfnun fór fram á vormisseri árið 2007. Persónuvernd var tilkynnt 

um rannsóknina (númer S3107/2006 og S3536/2007). Foreldrum nemenda undir 18 ára 

aldri fengu sent bréf þar sem óskað var eftir þátttöku barna þeirra í rannsókninni. 

Foreldrar sem samþykktu ekki þátttöku voru beðnir um hafa samband við 

Félagsvísindastofnun, alls voru foreldrar 13 barna sem óskuðu eftir því að börn þeirra 

tækju ekki þátt í rannsókninni. 

Könnunin var lögð fyrir nemendur sem mættir voru í kennslustund í úrtaksbekkjum 

eða áföngum. Stöðluðum leiðbeiningum var fylgt við fyrirlögn spurningalistans. Útskýrt 

var fyrir þátttakendunum að þeim bæri ekki skylda til að svara spurningalistanum í heild 

sinni né einstökum spurningum og þeim greint frá því að fyllsta trúnaði yrði gætt við 
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meðhöndlun upplýsinga og einnig að við úrvinnsluna kæmu engar persónuupplýsingar 

fram. 

2.4 Úrvinnsla 

Notast var við 21. útgáfu af forritinu SPSS við tölfræðilega úrvinnslu. Fylgibreyturnar eru 

þrjár, tvær sem vísa til tilfinningalegrar skuldbindingar, það er námsleg skuldbinding og 

félagsleg skuldbinding auk neikvæðar skólahegðunar sem vísar til hegðunarlegrar 

skuldbindingar. Frumbreytan sem unnið er með er vinna með námi. Tekið er tillit til 

fjögurra bakgrunnsbreyta það er: kyns, aldurs, búsetu og menntunar foreldra. Við 

úrvinnslu var lýsandi tölfræði notuð, Pearson’s r og Spearmans row fylgni og viðeigandi 

marktektarpróf. Fjölbreytuaðhvarfsgreining (e. multiple regression) verður notuð til að 

skoða forspá vinnu með námi um skuldbindingu.  
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3 Niðurstöður 

Til að prófa rannsóknaspurningar var gerð fjölbreytuaðhvarfsgreining um forspá vinnu 

nemenda með nám við skuldbindingu þeirra til náms og skóla en niðurstöður eru 

kynntar í lok kaflans. Fyrst er lýsandi tölfræðin kynnt fyrir skuldbindingu til náms og 

skóla eftir kyni, aldri, menntun foreldra, búsetu og vinnu með námi. Síðan verður greint 

frá niðurstöðum fylgni Pearsons´s og Spearsmans row þeirra á milli, ásamt niðurstöðum 

marktektarprófa. 

3.1 Skuldbinding nemenda 

Í töflu 1 eru birt meðaltöl og staðalfrávik félagslegrar og námslegrar skuldbindingar og 

neikvæðrar skólahegðunar nemenda til náms og skóla eftir kyni, aldri, menntun 

foreldra,  búsetu og vinnu með námi. Mikilvægt er að skoða þetta í ljósi þess að 

rannsóknir hafa sýnt að þessir eftirfarandi þættir hafi áhrif þegar kemur að 

skuldbindingu.  
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Tafla 1. Lýsandi tölfræði fyrir skuldbindingu eftir bakgrunnbreytum 

 

  Félagsleg 

skuldbinding 

Námsleg 

skuldbinding 

Neikvæð 

skólahegðun 

 Fjöldi M SF M SF M SF 

Kyn        

Strákar 1603 4,00 0,73 3,76 0,71 2,85 0,67 

Stúlkur 1771 4,10 0,72 3,89 0,69 2,58 0,70 

Aldur        

16 ára 970 4,15 0,67 3,88 0,67 2,51 0,68 

17 ára 775 4,10 0,73 3,80 0,70 2,62 0,69 

18 ára 609 3,99 0,69 3,78 0,74 2,82 0,68 

19 ára 546 3,94 0,78 3,80 0,71 2,89 0,68 

20 ára 474 3,99 0,77 3,87 0,68 2,92 0,67 

Menntun foreldra        

Grunnskóli eða annað 

skyldunám 

428 3,93 0,74 3,79 0,70 2,67 0,71 

Framhaldsskóli 1396 4,01 0,72 3,83 0,69 2,67 0,68 

Háskóli 1432 4,16 0,7 3,85 0,7 2,76 0,72 

Búseta        

Höfuðborgarsvæðið 1579 4,07 0,75 3,84 0,73 2,77 0,71 

Utan höfuðborgarsvæðis 1717 4,06 0,69 3,83 0,67 2,65 0,69 

Vinna með námi        

Eru ekki að vinna. 1246 4,06 0,75 3,83 0,71 2,62 0,71 

Vinna færri en 20 

klukkustundir 

782 4,11 0,68 3,86 0,66 2,68 0,70 

Vinna fleiri en 20 

klukkustundir 

1243 4,04 0,73 3,81 0,71 2,84 2,84 

Meðaltöl eru breiðletruð þar sem marktækur munur kom fram p<0,05 
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Félagsleg skuldbinding. Marktækur munur var á félagslegri skuldbindingu eftir kyni, 

t(3372) = -3,979, p<0,05, þar sýndu stúlkur að jafnaði meiri félagslega skuldbindingu en 

drengir. Marktækur munur kom fram á milli aldurs, F(4,3369) = 10,153, p<0,05. Yngsti 

aldurhópurinn, 16 ára nemendur, sýndu meiri skuldbindingu en allir aðrir aldurshópar, 

fyrir utan 17 ára, en samkvæmt Tukey sýndu þeir nemendur meiri skuldbindingu en 

nemendur á aldrinum 18-19 ára, p<0,05. Einnig kom fram marktækur munur eftir 

menntunarstigi foreldra, F(2,3252) = 25,130, p<0,05. Þegar litið var til menntunar 

foreldra kom fram, samkvæmt Tukey, p<0,05, að nemendur háskólamenntaðra foreldra 

hafa að jafnaði meiri félagslega skuldbindingu til náms en þeir nemendur sem eiga 

grunn- eða framhaldsskólamenntaða foreldra.  

Námsleg skuldbinding. Marktækur munur var á námslegri skuldbindingu eftir kyni, 

t(3307) = -5,739, p<0,05, en stúlkur sýndu að jafnaði meiri námslega skuldbindingu en 

drengir. Einnig kom fram munur á milli aldurs, F(4,3360) = 2,991, p<0,05. Samkvæmt 

Tukey, p<0,05, sýndu 16 ára nemendur meiri námslega skuldbindingu en 18 ára 

nemendur. Fylgibreyturnar búseta og menntun foreldra reyndust ekki marktækar við 

námslega skuldbindingu. 

Neikvæð skólahegðun. Marktækur munur kom fram á neikvæðri skólahegðun á 

frumbreytunni og öllum bakgrunnsbreytum. Munur kom fram við neikvæða 

skólahegðun eftir kyni, t(3358) = 11,272, p<0,05. Drengir sýndu meiri neikvæða 

skólahegðun en stúlkur. Marktækur munur kom fram á milli aldurs, F(4,3365) = 49,062, 

p<0,05 þar sem yngri nemendur sýndu minni neikvæða skólahegðun en þeir sem eldri 

voru samkvæmt Tukey, p<0,05. Nemendur á aldrinum 18-20 ára sýndu meiri neikvæða 

skólahegðun. 

Marktækur munur kom fram á menntun foreldra, F(2,3252) = 6,344, p<0,05. 

Nemendur sem eiga foreldra með háskólamenntun sýndu að jafnaði meiri skuldbindingu 

en nemendur sem eiga foreldra með grunn- eða framhaldsskólamenntun, samkvæmt 

Tukey, p<0,05. Marktækur munur kom fram á milli búsetu nemenda, t(3251) = 5,137, 

p<0,05, en nemendur sem bjuggu á höfuðborgarsvæðinu sýndu að jafnaði meiri 

neikvæða skólahegðun en þeir nemendur sem bjuggu utan höfuðborgarsvæðis. 

Marktækur munur mældist meðal þeirra nemenda sem vinna með námi og þeirra sem 
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vinna ekki með námi. Þeir nemendur sem vinna fleiri en 20 klukkustundir sýndu meiri 

neikvæða skólahegðun, samkvæmt Tukey, p<0,05. 

3.2 Fylgni milli vinnu með námi og skuldbindingar    

3.2.1 Félagsleg skuldbinding 

Til að meta aðferðafræðilegar forsendur aðhvarfsgreiningar var fylgni skoðuð á milli 

frumbreyta og fylgibreyta. Í töflu 2 má sjá að það eru marktæk jákvæð en þó veik tengsl 

á milli félagslegrar og námslegrar skuldbindingar. Því meiri félagsleg skuldbinding hjá 

nemendum gagnvart skóla og námi, því meiri var námsleg skuldbinding þeirra. Tengsl á 

milli félagslegrar skuldbindingar og neikvæðrar skólahegðunar var minni og jafnframt 

neikvæð. Því benda niðurstöður til þess að því meiri sem nemendur skuldbinda sig 

félagslega, því mun minni verður neikvæð skólahegðun þeirra. Neikvæð og mjög veik 

tengsl var að finna á milli aldurs nemenda og félagslegrar skuldbindingar. Eftir því sem 

nemendur voru eldri varð félagsleg skuldbinding þeirra minni. Ekki komu fram marktæk 

tengsl á milli félagslegrar skuldbindingar og vinnu með námi. Þegar tengsl breytanna 

voru skoðuð á milli kynja kom í ljós að marktæk neikvæð tengsl voru á milli félagslegrar 

skuldbindingar og kyns. Stúlkur mældust með hærri félagslega skuldbindingu en drengir. 

Jákvæð tengsl komu fram þegar menntunarstig foreldra var skoðað og félagsleg 

skuldbinding var meiri eftir því sem menntunarstig foreldris var hærra. 

3.2.2 Námsleg skuldbinding 

Eins og sjá má í töflu 2 komu fram marktæk miðlungs neikvæð tengsl á milli námslegrar 

skuldbindingar og neikvæðrar skólahegðunar. Eftir því sem nemendur voru námslega 

skuldbundnari námi og skóla sýndu þeir minna neikvæða skólahegðun . Engin tengsl 

komu fram á milli námslegrar skuldbindingar, menntunarstigs foreldra og aldurs en 

stúlkur voru námslega skuldbundnari en drengir. Stúlkum líkaði námið betur, fannst þær 

læra mikilvæga hluti og fannst flestar námsgreinarnar vera skemmtilegar. 

3.2.3 Neikvæð skólahegðun 

Neikvæð skólahegðun mældist með jákvæð en veik tengsl við aldur, eins og sjá má í 

töflu 2. Eftir því sem nemendur voru eldri sýndu þeir oftar neikvæða skólahegðun. 

Neikvæð tengsl mældust á milli neikvæðrar skólahegðunar og kyns en drengir sýndu 

oftar neikvæða skólahegðun heldur en stúlkur. Marktæk tengsl komu fram á milli 
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neikvæðrar skólahegðunar og búsetu nemenda þar sem nemendur búsettir á 

höfuðborgarsvæðinu sýndu neikvæðari skólahegðun en þeir nemendur sem bjuggu utan 

höfuðborgarsvæðis. Þá komu fram tengsl á milli menntunarstigs foreldra og neikvæðrar 

skólahegðunar þar sem nemendur sýndu minni neikvæða skólahegðun eftir því sem 

menntunarstig foreldra varð meira. 

3.2.4 Vinna með námi 

Eins og sjá má í töflu 2 komu fram tengsl á milli vinnu með námi og kyns, búsetu, 

neikvæðrar skólahegðunar og menntunarstigs foreldra. Eldri nemendur og stúlkur voru 

líklegri til að vinna með námi. Neikvæð tengsl reyndust á milli búsetu og vinnu með 

námi, nemendur búsettir á höfuðborgarsvæðinu unnu meira en nemendur búsettir utan 

höfuðborgarsvæðis. Eins komu tengsl fram á milli menntunarstigs foreldra og vinnu 

nemenda með námi þar sem nemendur unnu minna eftir því sem menntunarstig 

foreldra varð hærra Því meira sem nemendur unnu með skóla, því meiri neikvæðri 

skólahegðun sýndu þeir nemendur.  
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Tafla 2. Fylgni á milli rannsóknabreyta 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Aldur 1   
   

      

Kyn  0,015 1       
 

  
 

Búseta -0,101
**

  0,004 1 
   

  
 

Námsleg skuldbinding -0,015  0,092
**

 -0,007 1 
  

    

Félagsleg skuldbinding -0,098
**

  0,068
**

 -0,009  0,353
**

 1 
  

  

Neikvæð skólahegðun  0,228
**

 -0,190
**

 -0,089
**

 -0,419
**

 -0,128
**

 1 
 

  

Menntun foreldra O,670** -0,058* -0,237** 0,027 0,132** 0,059* 1  

 Vinna með námi  0,200** 0,148** -0,063** -0,016 -0,015 0,135** -0,053* 1 

*p<0,05, **p<0,001. Athugasemd við töflu: útreikningur á fylgni milli vinnu með námi og menntun foreldra byggjast á Spearmans row. 
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3.3 Fjölbreytuaðhvarfsgreining fyrir skuldbindingu nemenda 

Fjölbreytuaðhvarfsgreining (e. multiple regression) var notuð til þess að skoða forspá 

vinnu með námi við félagslega og námslega skuldbindingu og neikvæða skólahegðun. Í 

töflu 3 má sjá niðurstöður fyrir fjölbreytuaðhvarfsgreiningu. 

3.3.1 Félagsleg skuldbinding 

Rannsóknabreyturnar kyn, aldur, búseta, menntun foreldra og vinna með námi 

nemenda skýrðu 4,3% af heildardreifingu félagslegrar skuldbindingar nemenda til náms 

og skóla. R2 = 0,043, F(7,1545) = 9,959, p<0,001. Vinna með námi spáði ekki fyrir um 

skuldbindingu til náms en þegar horft er til bakgrunnsbreyta minnkaði félagsleg 

skuldbinding að jafnaði með auknum aldri og stúlkur sýndu meiri félagslega 

skuldbindingu en drengir. Auk þess sýndu nemendur sem eiga foreldri með 

háskólamenntun meiri félagslega skuldbindingu en nemendur sem eiga foreldra með 

grunnskólapróf eða sambærilega menntun. 

3.3.2 Námsleg skuldbinding 

Breyturnar kyn, aldur, búseta, menntun foreldra og vinna með námi skýrðu 2,2% af 

heildardreifingu námslegrar skuldbindingar nemenda til náms og skóla, R2=0,022, 

F(7,1543) = 5,065, p<0,001.  

3.3.3 Neikvæð skólahegðun 

Rannsóknabreyturnar kyn, aldur, búseta, menntun foreldra og vinna með námi skýrðu 

8,8% af heildardreifingu neikvæðrar skólahegðunar, R2=0,088, F(7,1540)=21,125, 

p<0,001. Vinna með námi spáði fyrir um neikvæða skólahegðun að teknu tilliti til aldurs, 

kyns, búsetu og menntunar foreldra. Nemendur sem vinna yfir 20 klukkustundir að 

meðaltali á mánuði sýndu meiri neikvæða skólahegðun samanborið við þá nemendur 

sem vinna ekki með námi, eins og sjá má í töflu 3. Yngri nemendur sýna meiri neikvæða 

skólahegðun heldur en þeir eldri. Drengir sýna að jafnaði meiri neikvæða skólahegðun 

heldur en stúlkur. Auk þess sýndu nemendur búsettir á höfuðborgarsvæðinu meiri 

neikvæða skólahegðun samanborið við nemendur búsetta utan höfuðborgarsvæðisins. 
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Tafla 3. Niðurstöður fjölbreytuaðhvarfsgreiningar um skuldbindingu nemenda 

 Námsleg  

skuldbinding 

Félagsleg  

skuldbinding 

Neikvæð 

skólahegðun 

 B SE B β  B SE B β  B SE B β  

Aldur -0,018 0,013 -0,034 -0,053* 0,013 -0,100 0,098** 0,013 0,191 

Kyn 0,183** 0,036 0,129 0,060 0,036 0,041 -0,305** 0,035 -0,215 

Búseta -0,016 0,037 -0,011 0,003 0,038 0,002 -0,044 0,036 -0,031 

Menntun foreldra          

Grunnskóli vs                   

Framhaldsskóli 
0,065 0,054 0,045 0,129* 0,055 0,087 -0,002 0,052 -0,001 

    Grunnskóli vs Háskóli 0,121 0,054 0,086 0,342** 0,055 0,236 -0,010 0,052 -0,007 

Vinna með námi          

Ekki vs. Undir 20 tímum 0,097 0,069 0,036 0,151 0,070 0,054 0,001 0,067 0,001 

Ekki vs. Yfir 20 tímum -0,028 0,052 -0,014 0,040 0,052 0,019 0,102* 0,050 0,050 

R2 0,022   0,043   0,088   

F 5,065   9,959   21,125   

Athugasemd við töflu: Stúlkur eru með gildið 1 og strákar með gildið 0. Í vísibreytum fyrir menntun foreldra fékk grunnskóli gildið 0 og framhaldsskóli gildið 1.Vinna með 

námi, þá fékk ekki vinna gildið 0 og vinna undir og yfir 20 tíma gildið 1. Búseta þá fékk höfuðborgarsvæðið 0 og landsbyggðin 1.  

*p<0,05,**p<0,001
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4 Umræða 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna hvort að vinna með námi nemenda á 

aldrinum 16–20 ára spáði fyrir um skuldbindingu þeirra til náms og skóla og hvort að 

hegðunarleg skuldbinding væri sú skuldbinding sem vinna með námi spáði fyrir um. Litið 

var til námslegrar og félagslegrar skuldbindingar og neikvæðrar skólahegðunar. Helstu 

niðurstöður benda til þess að vinna með námi spái einungis fyrir um neikvæða 

skólahegðun og nemendur sem vinna meira en 20 klukkustundir að meðaltali á mánuði 

sýna meiri neikvæða skólahegðun heldur en nemendur sem vinna færri klukkustundir 

eða ekki neitt.  

 Þegar tengsl voru skoðuð á milli breytanna kom í ljós að vinna með námi sýndi 

tengsl á milli allra rannsóknabreyta, fyrir utan náms- og félagslega skuldbindingu. Eftir 

því sem nemendur eru eldri, því fleiri klukkustundir vinna þeir á mánuði með námi en 

það er í samræmi við rannsókn Margrétar Einarsdóttur (2014). Nemendur sem unnu 

meira en 20 klukkustundir að meðaltali á mánuði sýndu einungis martæk tengsl við 

neikvæða skólahegðun, það er nemendur sýndu meiri neikvæða skólahegðun eftir því 

sem þeir unnu meira. Þeir komu oftar seint í skólann og í kennslustundir, sinntu 

heimanáminu ekki jafnóðum og frestuðu verkefnum fram á síðustu stundu. Þetta 

samræmist öðrum niðurstöðum sem sýna meðaltal vinnustunda á viku. Nemendur sem 

eru í fullu námi og eyða að meðaltali 25 klukkustundum í vinnu á viku, skuldbinda sig 

annaðhvort vinnunni eða náminu (King og Bannon, 2002; McCoy og Smyth, 2007; 

Warren, 2002). Fyrir þá aðila er vinnan frekar orðin að hindrun heldur en lausn í 

menntun þeirra og þá eru meiri líkur á því að nemandi hverfi frá námi (Taylor o.fl., 

2012).  

Til að átta sig á umfangi vinnunnar er hægt að horfa á vinnuviku einstaklinga úti á 

hinum almenna vinnumarkaði þar sem vinnuvika er almennt 40 klukkustundir. 

Meirihluti nemenda í þessari rannsókn unnu fleiri en 20 klukkustundir á mánuði, sem 

hafði áhrif á námið þeirra og neikvæð skólahegðun þeirra var meiri. Rannsóknir sýna að 

nemendur eiga það þá til að skrópa meira í skólanum, fá lægri einkunnir og hafa minni 
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metnað (McCoy og Smyth, 2007; Schoenhals o.fl., 1998; Singh o.fl., 2007). Þá hafa 

rannsóknir sýnt áhrif á félagslegu hliðina, það er að nemendur hafi minni tíma í 

félagslífið (Hannes I. Ólafsson o.fl., 2006). Niðurstöður sýna að menntunarstig foreldra 

hafði áhrif á skuldbindingu nemenda en eftir því sem menntun foreldranna var meiri 

varð félagsleg skuldbinding meiri og minna  um neikvæða skólahegðun. Rannsóknir sýna 

einnig að hærra menntunarstig móður helst í hendur við meiri hegðunarlega og 

tilfinningalega skuldbindingu nemenda (Li o.fl., 2008). 

Stúlkur eru líklegri til að vinna með námi frekar en drengir en niðurstöður rannsókna 

virðast ekki vera samhljóma hvað það varðar. Samkvæmt McCoy og Smyth (2007) er 

algengara að stúlkur vinni með námi en drengir hafa meiri tilhneigingu til að vinna fleiri 

klukkustundir. Þó gæti verið að fleiri þættir spila þar inn í, sem dæmi hve margar 

klukkustundir nemandi vinnur á viku eða mánuði. Félagsleg og námsleg skuldbinding var 

meiri hjá stúlkum en drengjum. Þær voru meðal annars ánægðari með félagslífið í 

skólanum, fannst vera góður andi þar, fannst flestar námsgreinar vera skemmtilegar og 

fannst þær læra mikilvæga hluti í skólanum. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýnir að 

nemendur búsettir á höfuðborgarsvæðinu voru líklegri til að að vinna meira með námi 

heldur en þeir nemendur búsettir utan höfuðborgarsvæðisins. Á Íslandi sýna fyrri 

rannsóknir að búseta virðist ekki skipta máli hvað varðar vinnu nemenda með námi 

(Hannes Í. Ólafsson o.fl., 2006) en erlendis er líklegra að þeir nemendur sem vinna með 

námi búi í þéttbýlum (Howieson o.fl., 2012; Lee og Ju, 2016).  

Niðurstöður fjölbreytuaðhvarfsgreiningar gefa það til að kynna að vinna með námi 

spáði einungis fyrir um neikvæða skólahegðun en ekki námslega og félagslega 

skuldbindingu, þegar tekið var tillit til annarra rannsóknabreyta. Því meira sem 

nemendur voru að vinna með námi, því meiri neikvæða skólahegðun sýndu þeir. Þeir 

koma of seint í kennslustundir, sinntu ekki heimanáminu jafnóðum og frestuðu 

verkefnum fram á síðustu stundu. Þetta er í takt við rannsókn Singh o.fl. (2007) og 

jafnframt McCoy og Smyth (2007) en þar kom fram að nemendur sem vinna með námi 

væru líklegri til að hafa neikvæðari álit gagnvart skólanum, fá lægri einkunnir og mæta 

illa. Fleiri klukkustundir sem nemendur vinna með námi auka líkur á að þeir hverfi frá 

námi. Það kom á óvart að vinna með námi spáði ekki fyrir um námslega og félagslega 

skuldbindingu sem eru í flestum tilvikum ráðandi þættir í hegðunarlegri skuldbindingu, 
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þá sérstaklega hjá þeim nemendum sem voru að vinna undir 20 klukkustundir að 

meðaltali á mánuði. Fyrri rannsóknir sýna að nemendur sem vinna fáar klukkustundir að 

meðaltali séu líklegri til að greina frá því að vinnan auðveldaði skuldbindingu þeirra til 

náms og skóla heldur en að hún væri að trufla hana. Einnig halda nemendur því fram að 

vinnan sé góð til að þau öðlist betri stöðugleika (Taylor o.fl., 2012). Eins hefur komið 

fram að þeir nemendur sem hafa mikinn metnað fyrir náminu séu líklegri til að vinna 

færri klukkustundir til þess að geta einbeitt sér að náminu (Singh, 1998). Stúlkur sýndu 

sterkari félagslega skuldbindingu og minni neikvæða skólahegðun heldur en drengir, 

sem er takt við rannsókn Engels o.fl. (2016).  

Einn af annmörkum rannsóknarinnar sem gæti komið til greina er aldur gagna, en 

gagnasafn þessarar rannsóknar er frá skólaárinu 2006-2007. Á þessum liðnu árum hefur 

meðal annars verið eitt efnahagshrun og væri því forvitnilegt að skoða hvort að breyting 

væri á vinnu nemenda. Hvort að nemendur væru að vinna færri eða fleiri klukkustundir 

á mánuði og hvort að skuldbinding nemenda sem vinna með námi sé orðin meiri eða 

minni. Einnig hefði eigindleg aðferðarfræði hugsanlega verið ákjósanlegri til þess að 

skoða skuldbindingu nemenda frekar en megindleg, það er að fá upplifun nemenda 

beint í æð varðandi það hvernig þeir telja vinnuna hafa áhrif á skólann og námið. 

Skuldbinding er ekki metin með heildstæðum hætti í þessari rannsókn heldur með 

þáttum innan hegðunarlegrar og tilfinningalegrar skuldbindingar. Það hefði hugsanlegra 

verið ákjósanlegri að meta skuldbindingu í heild sinni en ekki taka ákveðna þætti.  

Ekki er vitað til þess að tengsl á milli vinnu nemenda með námi og skuldbindingar 

þeirra til náms og skóla hafi verið rannsökuð hér á landi. Fáar rannsóknir hafa verið 

gerðar erlendis en þær sýna sambærilegar niðurstöður og þær sem koma hér fram. Þær 

sýna þó  að vinna með námi hefur áhrif á skuldbindingu í heild sinni en ekki einungis 

neikvæða skólahegðun eins og niðurstöður þessarar rannsóknar sýna. Það er að hluta til 

skiljanlegt þar sem að námsleg skuldbinding snýr að náminu sjálfu og ætti því vinnan 

ekki að hafa áhrif þar á. Félagsleg skuldbinding snýr að félagslegum þætti nemandans 

sem ég hefði talið að yrði fyrir áhrifum vinnunnar og kom það á óvart að þar voru engin 

tengsl.  

Þar sem þetta er ekki langtímarannsókn er ekki hægt að benda á orsakatengsl á milli 

vinnu með námi og skuldbindingar. Í framhaldi væri áhugavert að gera samanburðar-
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rannsókn á vinnu með námi yfir lengri tíma og þá sérstaklega hjá nemendum sem eru 

ekki að vinna og þeim sem eru að vinna og sjá hvort og hvernig munur er á 

skuldbindingu hjá þeim. Slíkar niðurstöður gætu verið gagnlegar fyrir náms- og 

starfsráðgjafa að vita, því að nemendur eru jafn ólíkir og þeir eru margir. Einnig væri 

forvitnilegt að skoða ekki einungis framhaldskólana, heldur einnig efri bekki í grunnskóla 

og háskólaumhverfið og þá hvort að neikvæða skuldbindingin sé sú eina sem  sýni tengsl 

við vinnu með námi. Rannsóknin tekur líka aðeins yfir einn mánuð í vinnu, það er janúar, 

og því væri forvitnilegt að skoða heilt skólaár við vinnu með námi. Áhugavert væri að 

skoða hvað það eru margir sem hverfa frá námi yfir skólaárið vegna vinnu og hvers 

vegna. Af því sögðu væri eigindleg rannsókn hugsanlegt framhald af rannsókn af þessu 

tagi. Í þessari rannsókn fylltu nemendur út spurningalista og því væri forvitnilegt að taka 

viðtöl og bera það saman við þessar niðurstöður til að sjá hvort að fleiri þættir 

skuldbindingar verði fyrir áhrifum vinnunnar.  

Fyrir suma nemendur getur verið mjög auðvelt að samhæfa bæði vinnu og nám en 

fyrir aðra er það ekki eins auðvelt. Því gætu náms- og starfsráðgjafar aðstoðað eða 

leiðbeint nemendum sem gengur illa í námi vegna vinnu að sameina þetta tvennt þannig 

að það komi ekki niður á skuldbindingu nemandans til náms og skóla, því eins og hefur 

komið hér fram er vinna með námi einn þáttur í því að nemendur hverfa frá námi. Þá er 

brotthvarf einnig mikið hér á landi og því gætu þessar niðurstöður hugsanlega verið 

viðbót við það að benda á þá þætti sem valda brotthvarfi nemenda frá námi. Vinna með 

námi er í flestum tilvikum frjálst val nemandans en þó geta komið tilvik þar sem 

nemandinn verður að vinna með námi vegna til dæmis fjölskylduaðstæðna. Í þeim 

tilvikum gæti hann þurft á aðstoð að halda með námið og með að sameina þetta tvennt. 

Ég tel mikilvægt að náms- og starfráðgjafar, jafnt sem kennarar og aðrir starfsmenn 

skóla, séu meðvitaðir um þá nemendur sem vinna með námi til að geta spornað gegn 

því að þeir hverfi frá námi sínu vegna vinnunnar.  
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