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Ágrip 

Yfir 90% nemenda á Íslandi hefja nám í framhaldsskóla strax að loknum 

grunnskóla. Fjölbrautaskóli Suðurlands á Selfossi er einn þessara 

framhaldsskóla. Ritgerðin fjallar um námsframvindu þriggja árganga 

nemenda í Fjölbrautaskóla Suðurlands. Nemendurnir sem um ræðir eru 

fæddir árin 1989, 1991 og 1993 og hófu langflestir nám við skólann 

haustin 2005, 2007 og 2009. Þannig hafa yngstu nemendurnir í hópnum 

nú þegar haft tíma til að ljúka hefðbundnu fjögurra ára bóknámi. 

 Ritgerðin byggir á niðurstöðum rannsóknar þar sem rýnt var í 

fyrirliggjandi gögn um námsframvindu með skipulögðum hætti. Einnig 

voru tekin viðtöl við skólameistara og áfangastjóra þar sem leitað var 

eftir þeirra viðhorfum og túlkunum á námsframvindu nemenda. 

Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á stöðu þessara 

nemendahópa með það fyrir augum að leita leiða til að koma til móts við 

ólíkar þarfir þeirra sem hefja nám við skólann. Niðurstöður 

rannsóknarinnar eru m.a. þær að rétt um helmingur nemenda úr þessum 

hópi hefur lokið framhaldsskólanámi sínu frá Fjölbrautaskóla 

Suðurlands. Þá var talsverður munur á því hvort nemendur luku námi frá 

skólanum eftir því úr hvaða grunnskóla þeir komu. 

 Í ljósi kenninga um félagsauð var námsframvinda þeirra skoðuð 

sérstaklega sem komu einir eða fáir saman úr grunnskóla og hófu nám í 

framhaldsskóla fjarri heimabyggð. Rannsóknargögnin sýndu fram á að 

umtalsvert færri úr þessum hópi luku því námi sem þeir hófu og því má 

velta upp spurningunni um virði félagslegs tengslanets í námsumhverfi 

einstaklinga. 

 Niðurstöður rannsóknarinnar er í fyrsta lagi hægt að nota til að 

leita leiða til að stuðla að því að nemendur sem hefji nám við skólann 

ljúki því þaðan. Í öðru lagi má skoða hvernig hægt er að virkja félagsauð í 

umhverfi nemenda og að lokum er mikilvægt að skoða hvaða þættir það 

eru sem valda því að svo mikill munur er á því hvort nemendur ljúka 

námi eftir því úr hvaða grunnskóla þeir koma. 



 

 



 

Abstract 

Over 90% of Icelandic students start their upper secondary education at 

the age of 16, or as soon as they have finished compulsory school. 

Fjölbrautaskóli Suðurlands (FSu), situated in the town of Selfoss in the 

southern part of Iceland, is one of those upper secondary schools. This 

essay is about the student achievement of three groups of students who 

all began their studies at FSu at the age of 16. These students were born 

in the years of 1989, 1991 and 1993 and were chosen because the 

youngest participants have already had a chance to graduate from the 

most common four year study path. 

 The essay is based on a research where the school's preliminary 

data on student achievement was examined in an systematic manner. 

The school leader and the course director then discussed their views on 

the findings in two qualative interviews. The aim of the research is to 

shed light on student achievement in order to seek ways to meet the 

needs of different groups of students who attend the school. 

 The conclusions indicate that only about half of the students who 

started studying at FSu graduated from the school. They also show 

significant difference in the graduation rate of those who start their 

studies without anyone accompanying them from compulsory school 

compared to those who come with a group of fellow students. 

Considerable difference can also be found on the graduation and drop-

out  rate among students depending on which compulsory school they 

attended. In this context, theories on social capital are introduced and 

the significance of social and cultural capital in the student environment 

is discussed. 
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1. Inngangur 

 „Menntakerfið krefst þess sama af öllum - að nemendur hafi 

fengið jafnmikið af því sem menntakerfið gefur þeim ekki.“1 
 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að skoða námsframvindu nemenda í 

Fjölbrautaskóla Suðurlands (FSu) og setja hana í víðara samhengi við 

námsframvindu nemenda í íslenska skólakerfinu. Fræðilegt gildi 

ritgerðarinnar felst í því að skoða rannsóknir á sviði námsframvindu og 

brotthvarfs en einnig kenningar um félagsauð og hvernig má nýta þær til að 

varpa ljósi á námsframvindu nemenda í Fjölbrautaskóla Suðurlands. Ástæða 

þess að ég kýs að tengja námsframvindu við kenningar um félagsauð er sú að í 

meistaranámi mínu sat ég námskeið sem fjallaði um kenningar og rannsóknir í 

menntavísindum. Þar kynntist ég hugmyndafræði franska fræðimannsins Pierre 

Bourdieu sem snýst m.a. um mismunandi félags- og menningarauð einstaklinga 

og hvernig hann getur orðið þeim til framdráttar eða trafala á ólíkum sviðum 

samfélagsins. Þarna fékk ég upp í hendurnar verkfæri til að koma hugsunum 

mínum í orð sem hafa lengi kraumað innra með mér varðandi þá duldu 

stéttaskiptingu sem ég tel að ríki í samfélaginu en er þó svo sýnileg og snýst að 

miklu leyti um að „maður þekki mann“. Í námsumhverfi unglinga hlýtur svo 

félagsauður að skipta verulegu máli og ég get ímyndað mér að hann geti jafnvel 

haft úrslitaáhrif á námsframvindu. 

 Fjölbrautaskóli Suðurlands á Selfossi er fjölmennur framhaldsskóli sem 

byggir á áfangakerfi. Þangað sækja nemendur alls staðar að af landinu á 

ólíkar námsbrautir, bæði bóklegar og verklegar, styttri og lengri. Þar sem 

höfundur býr á Selfossi lá beinast við að velja lokaverkefni í námi í 

menntunar- og kennarafræði sem hefði hagnýtt gildi fyrir samfélagið þar. Í 

samráði við skólameistara FSu, Olgu Lísu Garðarsdóttur, var þetta 

rannsóknarefni valið, en henni þótti ástæða til að rýna í það hvort 

nemendur standa sig misjafnlega í námi eftir því úr hvaða grunnskóla þeir 

                                                   
1
 Bourdieu, 1973, bls. 58; í þýðingu Berglindar Rósar Magnúsdóttur, 2006, bls. 

43. 
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koma. Í framhaldi af þeirri greiningu og í ljósi kenninga um félagsauð var 

það svo skoðað sérstaklega hvernig þeim nemendum reiðir af í námi sem 

koma einir eða fáir saman og hefja nám við skólann. Ákveðið var í samráði 

við leiðbeinanda verkefnisins, Berglindi Rós Magnúsdóttur, skólameistara 

FSu , Olgu Lísu Garðarsdóttur og áfangastjóra, Ásu Nönnu Mikkelsen, að 

skoða námsframvindu þriggja árganga nemenda sem stundað hafa nám við 

skólann. Þetta eru nemendur fæddir árin 1989, 1991 og 1993. Þannig hafa 

yngstu nemendurnir í hópnum nú þegar haft tíma til að ljúka hefðbundnu 

fjögurra ára framhaldsskólanámi. 

 Upplýsingarnar sem unnið er úr samanstanda af grunnskólaeinkunnum, 

námsferilslistum, einkunnum úr áföngum úr FSu og námslokalistum og eru 

þær sóttar í gagnagrunn skólans. Einnig er tekið tillit til þeirra nemenda úr 

þessum hópi sem enn stunda nám við skólann. Úrvinnslunni er þannig 

háttað að upplýsingarnar eru ekki rekjanlegar til einstakra nemenda og leyfi 

var fengið hjá Persónuvernd fyrir framkvæmd rannsóknarinnar. 

Rannsóknarspurningarnar sem leitað er svara við í þessari ritgerð eru 

eftirfarandi: 

 Hver er námsframvinda nemenda í Fjölbrautaskóla Suðurlands í 

ljósi almennrar námsframvindu íslenskra ungmenna? 

o Hvað er hægt að segja um brotthvarf nemenda úr FSu? 

 Hvaða ljósi varpa kenningar um félagsauð á námsframvindu 

nemenda í FSu? 

o Hvernig reiðir þeim af í námi sem koma einir eða fáir 

saman úr grunnskóla og hefja nám í FSu? 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru m.a. þær að 49% nemenda úr þessum 

hópi hafa lokið framhaldsskólanámi sínu frá Fjölbrautaskóla Suðurlands, 

5% stunda þar enn nám og 46% hafa horfið á braut úr FSu. 

Rannsóknargögnin segja þó ekkert til um það hvort þeir nemendur sem 

hættu í Fjölbrautaskóla Suðurlands luku námi sínu annars staðar. Þá var 

talsverður munur á því hvort nemendur luku því námi sem þeir hófu 

eftir því úr hvaða grunnskóla þeir komu. Rannsóknargögnin sýndu 

einnig fram á að hlutfallslega færri úr hópi þeirra sem komu einir eða fáir 

saman úr grunnskóla luku því námi sem þeir hófu og marktækur munur 

mældist á útskriftarhlutfalli þeirra sem komu einir og hópsins í heild. 

Með það í huga má velta upp spurningunni um virði félagslegs 

tengslanets í námsumhverfi einstaklinga. 
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 Niðurstöður rannsóknarinnar er í fyrsta lagi hægt að nota til að 

leita leiða til að styðja nemendur sem hefja nám við skólann til að ljúka 

því. Í öðru lagi má skoða hvernig hægt er að virkja félagsauð í umhverfi 

nemenda. Í þriðja lagi er mikilvægt að skoða hvaða þættir það eru sem 

valda því að svo mikill munur er á því hvort nemendur ljúki námi eftir 

því úr hvaða grunnskóla þeir koma. Einnig má skoða í þessu samhengi 

hvort nauðsynlegt sé að gera viðeigandi ráðstafanir til að koma til móts 

við þá nemendur sem standa höllum fæti. 

 Ritgerðin skiptist í sex kafla. Á eftir inngangi er fræðilegt yfirlit um 

námsframvindu og brotthvarf. Þar er fyrst fjallað um hvað felst í 

námsframvindu og gerð er grein fyrir stöðu íslenska skólakerfisins í 

alþjóðlegu samhengi. Þá er þar fjallað um brotthvarf úr námi á 

framhaldsskólastigi, bæði innanlands og utan. Í þriðja kafla er gerð grein 

fyrir kenningum um félagsauð, söguleg þróun hugtaksins er rakin og 

ólíkum skilgreiningum stuttlega gerð skil. Þá er þar sérstaklega fjallað 

um meginhugtök í kenningum Pierre Bourdieu sem og hugmyndir um 

jafnrétti til náms og félagslega mismunun í skólakerfinu. Í fjórða kafla er 

aðferðafræði rannsóknarinnar gerð skil en einnig er þar fjallað um 

rannsóknarvettvanginn; lagaumgjörð framhaldsskólanna og sá rammi 

sem Aðalnámskrá gefa eru til umfjöllunar til að varpa ljósi á hlutverk 

framhaldsskólanna. Þá er dregin upp mynd af Fjölbrautaskóla 

Suðurlands, umhverfi hans, hlutverki og sögu. Í fimmta kafla eru 

niðurstöður rannsóknarinnar settar fram. Þar er námsframvindu þriggja 

árganga í Fjölbrautaskóla Suðurlands gerð skil, hvernig nemendum reiðir 

af í námi sínu, hvort þeir klára það nám sem þeir hefja eða hverfa á braut. 

Að auki er umfjöllun um námsframvindu nemenda í FSu sett í samhengi 

við þær upplýsingar sem nálgast má um námsframvindu íslenskra 

nemenda á framhaldsskólastigi. Í sjötta og síðasta kafla er svo að finna 

umræðu, tillögur og lokaorð. 

 

Nokkur helstu lykilhugtök á íslensku og ensku 

Framhaldsskóli (upper secondary education) 

Námsframvinda (student achievement) 

Brotthvarf (school dropout) 

Félagsauður (social capital) 
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2. Fræðilegt yfirlit 

Námsframvinda (e. student achievement) og brotthvarf (e. dropout) eru 

ásamt félagsauði (e. social capital) lykilhugtök þessarar ritgerðar. Í 

þessum kafla  verður fjallað um fyrri hugtökin tvö, námsframvindu og 

brotthvarf. 

2.1 Námsframvinda 

Námsframvinda á framhaldsskólastigi er viðfangsefni þessa kafla. Á 

mynd 1 má sjá þá umgjörð sem rammar inn fræðilega umfjöllun um 

námsframvindu og hvernig hún tengist viðfangsefni rannsóknarinnar. 

Gerð er grein fyrir stöðu íslenska skólakerfisins í alþjóðlegu samhengi. 

Þá er námsframvinda íslenskra nemenda skoðuð sem og viðhorf þeirra 

og væntingar. Hafa ber í huga að mynd 1 sýnir ekki skýra kaflaskiptingu 

fræðilegrar umfjöllunar um námsframvindu, heldur það umhverfi sem 

leitast er við að gefa mynd af í þessari ritgerð. 

 

 

Mynd 1 Námsframvinda í víðu samhengi 

Námsframvinda, námsárangur og námsgengi eru hugtök sem eru oftar en 

ekki í brennidepli í umræðu samfélagsins og varla líður sú vika að 

skólatengdrar umræðu verði ekki vart í fjölmiðlum. Í þessari ritgerð er 

námsframvinda samnefnari ofantalinna hugtaka. En hvað felst í 
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námsframvindu sem er eitt lykilhugtaka þessarar ritgerðar? Hugtakið 

eitt og sér er ekki að finna í Íslenskri orðabók en nám er þar skilgreint á 

eftirfarandi hátt: það að tileinka sér, læra, lærdómur, skólaganga (Mörður 

Árnason, 2002, bls. 1048). Í Íslensku alfræðiorðabókinni er nám svo 

skilgreint sem: varanleg breyting á atferli og skynjun sem verður vegna 

reynslu og þjálfunar; nær yfir námsferlið sjálft og niðurstöðu þess (Nám, 

e.d.). Framvinda er svo útskýrð í Íslenskri orðabók (2002, bls. 385) sem: 

atburðarás, ferli, þróun. Á þessu má sjá að með námsframvindu er átt við 

þá þróun sem á sér stað þegar einstaklingur tileinkar sér nýja þekkingu. 

 Námsframvinda er grundvöllur nánast alls þess sem viðkemur 

menntun. Námsframvinda leggur línurnar fyrir úrbætur í skólastarfi og 

skapar grundvöll til framfara. Sömuleiðis er námsframvinda oftar en ekki 

meginviðfangsefni hvers konar menntarannsókna. Hugtakið 

„námsframvinda“ (e. student achievement) kemur fyrir í yfir 2.000 titlum 

á rannsóknum og skýrslum sem skráðar eru í gagnasafni Education 

Resources Information Center (ERIC)  eða oftar en nokkuð annað hugtak. 

Sömuleiðis má finna á Google Scholar nærri 5.000 greinar sem hafa verið 

gefnar út undanfarinn áratug sem innihalda hugtakið „student 

achievement“ í titli. Með svo víðtækri notkun á hugtakinu hvort sem er í 

menntastefnum, menntastarfi eða menntarannsóknum, mætti ætla að 

sameiginlegur skilningur ríkti á því sem í hugtakinu felst. Því miður er 

það ekki svo og engin einhlít skilgreining á hugtakinu er til. Gríðarlegur 

munur er á því hvernig höfundar menntastefnu, ráðamenn, 

skólastjórnendur, kennarar, foreldrar og fræðimenn skilgreina náms-

framvindu og sömuleiðis er einstaklingsmunur mikill innan þessara hópa 

(Guskey, 2013, bls. 3). 

 Námsframvinda er því óljóst hugtak sem erfitt er að skilgreina. 

Misjafnt getur verið á milli námsgreina hvað felst í námsframvindu og 

hversu flókin hún kann að vera (frá yfirborðsþekkingu til djúpstæðs 

skilnings), hvernig hún er mæld (með lokaprófum, símati, ritgerðum), 

hvort litið er á námsframvindu sem þekkingu sem er náð á ákveðnum 

tímapunkti eða sem stöðuga þróun þar sem sífellt er byggt ofan á fyrri 

þekkingu. Þá er rætt um námsframvindu í samhengi við það sem 

nemendur kunna, gera og hafa ástríðu fyrir og merking námsframvindu 

getur breyst og þróast eftir því sem nemendur eldast og þroskast í 

gegnum leik- og grunnskóla, frekari menntun í framhaldsskóla og 
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háskóla og inn í fullorðinsárin. Sömuleiðis er það staðreynd að 

námsframvinda á sér aldrei stað í einangruðu umhverfi. Viðhorf geta haft 

áhrif á námsframvindu rétt eins og námsframvinda getur haft áhrif á 

viðhorf. Þá eru rætur, áhrifavaldar og afleiðingar námsframvindu 

gríðarlega umfangsmiklar (Hattie og Anderman, 2013, bls. xx). 

 Framhaldsskólamenntun (e. upper secondary education) er víða um 

heim álitin sú lágmarkskrafa sem ungmenni þurfa að hafa í farteskinu til 

að eiga greiða leið inn á vinnumarkaðinn eða í frekara nám. Í seinni tíð 

skiptir menntun sífellt meira máli og vaxandi tengsl eru á milli 

menntunar og lífsgæða fólks (Lamb og Markussen, 2011, bls. 1). Hópur 

þeirra einstaklinga sem eru á aldrinum 15-29 ára og stunda hvorki nám 

né vinnu hefur farið sívaxandi undanfarin ár. Sömuleiðis bendir margt til 

þess að launabil þeirra sem hafa lokið framhaldsskólamenntun og þeirra 

sem hafa einungis lokið grunnskólanámi breikki stöðugt (OECD, 2013, 

bls. 13-14). Þá er ljóst að þau ár sem einstaklingur eyðir í framhaldsskóla 

eru meðal þeirra mikilvægustu á æviferlinum. Þannig er skólinn 

lykilvettvangur ungmenna, sem hefur oftar en ekki varanleg og mótandi 

áhrif á framtíð þeirra. Á framhaldsskólaárunum stunda einstaklingar sitt 

nám, taka við nýrri þekkingu og verða fyrir áhrifum frá kennara sínum. 

Að auki mynda þeir félagatengsl sem á þessum árum geta haft mikil áhrif 

og margir stofna til vináttubanda sem endist ævina á enda en veigamikill 

hluti þess að vera í framhaldsskóla er félagsskapur samnemenda. 

Mikilvægir þættir í sjálfsmynd unglinga eru svo tengsl þeirra við skólann 

sinn, líðan í skólanum og skuldbinding þeirra við námið. Nauðsynlegt er 

að samstaða ríki um það í samfélaginu að hlúð sé að skólastarfinu og 

reynt að sjá til þess að öflugt og fjölbreytt starf framhaldsskólanna verði 

ekki fyrir varanlegum skakkaföllum, að ungu fólki sé beint í nám og að 

hver og einn finni sér nám við hæfi (Hrefna Pálsdóttir, Inga Dóra 

Sigfúsdóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson, Margrét Lilja Guðmundsdóttir og 

Jón Sigfússon, 2011, bls. 57). 

 Námsframvinda skiptir í þessu samhengi miklu máli. Fjölmargar 

rannsóknir sýna að þeir sem ljúka námi í framhaldsskóla standa mun 

betur að vígi á hinum ýmsu sviðum heldur en þeir sem sleppa því að fara 

í framhaldsskóla eða flosna upp úr námi. Sömuleiðis er lífsstíll unglinga 

sterklega tengdur námsárangri þeirra. Líðan þeirra í skóla, viðhorf til 

náms, og áhættuhegðun eins og áfengisnotkun og reykingar eru þættir 
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sem tengjast námsárangri (Lamb, 2011, bls 2; Hrefna Pálsdóttir o.fl., 

2011, bls. 57). Þá eru ungmenni sem ekki ljúka framhaldsskólaprófi 

líklegri til að vera atvinnulaus, fá verr launuð störf, glíma við fátækt og 

heilsufarsleg vandamál, sýna andfélagslega hegðun og hættir til að verða 

efnahagsleg og félagsleg byrði á samfélaginu (OECD, 2013, bls. 46; 

Markussen, 2011, bls. 213; Rumberger og Thomas, 2000, bls. 39-40). 

Íslenska skólakerfið í alþjóðlegu samhengi 

Efnahags- og framfarastofnunin, OECD (Organisation for Economic Co-

operation and Development), hefur frá árinu 2000 staðið fyrir PISA 

(Programme for International Student Assessment) samanburðar-

rannsókninni á námsárangri nemenda um allan heim. Niðurstöður 

hennar eru ávallt umdeildar en síðasta PISA rannsókn fór fram árið 2012 

og þá í 65 ríkjum víðsvegar um heiminn. Þar var aðaláherslan lögð á að 

kanna stærðfræðilæsi nemenda en einnig voru lesskilningur, læsi á 

náttúrufræði og þrautalausnir til athugunar. PISA rannsóknin snýst ekki 

bara um að nemendur geti speglað það sem þeir læra í skólanum heldur 

líka um það hvort og hvernig þeir geti nýtt þekkingu sína við nýjar 

aðstæður. Þannig snýst rannsóknin um hagnýtingu þekkingar og 

hugtakaskilning og getuna til að beita þessu tvennu við mismunandi 

aðstæður. Í síðustu rannsókn tóku u.þ.b. 510.000 nemendur þátt og gefa 

þannig mynd af stöðu nærri 28 milljóna nemenda um allan heim. 

Töluverður munur er á skipulagi menntakerfa milli landa en rannsóknin 

beinist að nemendum sem eru á aldrinum 15 ára og 3 mánaða til 16 ára 

og 2 mánaða og hafa lokið a.m.k. sex ára formlegu námi (Almar M. 

Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2013, bls. 9-13). 

Hér á landi er þekking nemenda í 10. bekk könnuð og því gefur 

rannsóknin góða mynd af stöðu íslenskra nemenda við lok 

grunnskólagöngu sem eru allflestir að hefja nám í framhaldsskólum. 

 Á menntadegi atvinnulífsins sem haldinn var þann 3. mars 2014 á 

vegum Samtaka atvinnulífsins hélt Dr. Andreas Schleicher (2014) 

aðstoðarframkvæmdastjóri menntamála hjá Efnahags- og framfara-

stofnuninni OECD tölu um stöðu íslenska skólakerfisins í samanburði við 

skólakerfi annarra ríkja á grundvelli PISA rannsóknarinnar. Hann byrjaði 

á að taka það fram að tengsl milli lestrarfærni fullorðinna og hærri launa 
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verða sífellt sterkari. Sömuleiðis er tvisvar sinnum líklegra að fullorðinn 

einstaklingur sem mælist með mikla lestrarfærni hafi vinnu heldur en sá 

sem mælist með litla lestrarfærni. Frammistaða íslenskra nemenda í 

rannsókninni hefur heldur dalað frá því að PISA mælingar hófust árið 

2000 en á flestum sviðum er árangur íslenskra nemenda í PISA 

rannsókninni nú í kringum meðallag. Þannig standa íslenskir nemendur 

sig hvorki vel né illa. 

 Schleicher fjallaði um mikilvægi þess að peningum sé rétt varið 

innan skólakerfisins og nefndi sem dæmi að í Finnlandi hafa kennarar 

töluvert betri laun en á Íslandi, í Singapúr er tækni notuð í kennslu með 

mun markvissari hætti og yngri kennarar miðla nýrri tækniþekkingu 

áfram til þeirra eldri. Hann talaði um mikilvægi þess að jafnræði ríkti í 

skólakerfinu og er Ísland þar ágætlega vel á vegi statt, í sumum löndum 

eru tengsl félagslegrar stöðu nemenda og námsárangurs þeirra svo sterk 

að félagslegur bakgrunnur ákvarðar í raun námsárangur nemenda. Það 

staðfesta rannsóknir en nemendur sem búa við góða félags- og 

efnahagslega stöðu foreldra eru líklegri til að ná betri námsárangri og 

eru ólíklegri til að hverfa frá námi en þeir sem búa við lakari stöðu 

foreldra (Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristjana Stella Blöndal, 2005, bls. 

12). Aftur á móti hefur t.d. í sumum löndum Asíu náðst svo góður 

árangur í að bæta frammistöðu nemenda óháð félagslegum bakgrunni að 

70% nemenda úr lægstu stéttum samfélagsins eru í hópi þeirra nemenda 

sem sýna bestan námsárangur. Samkvæmt Schleicher snýst mennta-

kerfið nú um koma til móts við sífellt fjölbreyttari hópa nemenda. Hann 

hafði einnig orð á því að árangur nemenda í stærðfræði á Íslandi sé mjög 

svipaður séu grunnskólarnir bornir saman, aftur á móti sé mikill munur 

á milli þeirra nemenda sem standa sig best í hverjum skóla og þeirra sem 

sýna slakasta námsárangurinn. Hann telur að með því fari talsverður 

fjöldi nemenda í gegnum skólakerfið án þess að þeim takist að tileinka 

sér námsefnið. Þessa staðreynd setti Schleicher svo í samhengi við mikið 

brotthvarf úr framhaldsskólum hér á landi. 

 Í samanburðarrannsókn2 sem gerð var meðal 16 - 19 ára unglinga 

á Íslandi, Danmörku, Svíþjóð, Noregi, Grænlandi, Færeyjum, Finnlandi og 

Álandseyjum árið 2010 voru þættir er tengjast námsframvindu og 

                                                   
2
 Þátttakendur í rannsókninni voru 13.417 talsins og þar af 2.134 frá Íslandi eða 

rúm 17%. 
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menntun m.a. til umfjöllunnar (Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Jón 

Sigfússon, Álfgeir Logi Kristjánsson, Hrefna Pálsdóttir og Inga Dóra 

Sigfúsdóttir, 2010, bls. 11). Þar kom fram að hlutfall íslenskra nemenda 

sem telja að námsörðugleikar eins og lesblinda, lítill lestrarhraði og aðrir 

lestrarörðugleikar hái þeim í námi er frekar hátt miðað við hin 

þátttökulöndin. Sömuleiðis voru hlutfallslega margir íslenskir nemendur 

sem töldu að þættir eins og skrifblinda, athyglisbrestur, einbeitningar-

skortur og heyrnarskerðing hái þeim í námi. Þó voru fæstir nemendur á 

Íslandi sem töldu að skortur á hreyfifærni hefði áhrif á námsárangur 

þeirra (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2010, bls. 35-42). 

 Á mynd 2 má sjá samantekt yfir það sem nemendur í hverju landi 

töldu frekar eða mjög líklegt að þeir tækju sér fyrir hendur að loknu 

framhaldsskólanámi. Hafa ber í huga að svarmöguleikarnir fimm 

útilokuðu ekki hvern annan og því gátu nemendur merkt við fleiri en 

einn möguleika, allt eftir því hvað þeir töldu eiga við sig. Þar má sjá 

hversu stórt hlutfall nemenda í hverju landi taldi mjög eða frekar líklegt 

að þeir hæfu háskólanám í heimalandi sínu strax að lokinni framhalds-

skólamenntun. Þar má líka sjá hlutfall þeirra sem töldu mjög eða frekar 

líklegt að þeir sæktu háskólanám erlendis að loknu núverandi 

framhaldsskólanámi. Myndin sýnir einnig hversu stórt hlutfall nemenda 

taldi mjög eða frekar líklegt að þeir myndu sækja sér annars konar 

menntun en háskólamenntun, fara á vinnumarkað eða taka sér frí. 

Hlutfall íslenskra nemenda sem taldi mjög eða frekar líklegt að þeir hæfu 

háskólanám hérlendis mældist 66%. 52% töldu mjög eða frekar líklegt 

að þeir myndu sækja sér háskólamenntun erlendis, 43% telja annars 

konar menntun mjög eða frekar líklega, 49% sjá sig fyrir sér á 

vinnumarkaði og 42% ætla að taka sér frí (Margrét Lilja Guðmundsdóttir 

o.fl., 2010, bls. 43-50). 
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Mynd 2 Hvað skal gera eftir framhaldsskóla? Viðhorf norrænna ungmenna 

 

Í þessari sömu rannsókn fannst 10% þátttakenda (6,7% íslenskra 

nemenda) nám sitt vera tilgangslaust og 35,3% fullyrtu að þeim leiddist 

námið en þeir voru voru fæstir í hópi danskra (23,5%) og íslenskra 

(26,6%) nemenda. 24% þátttakenda töldu að þeir mættu illa undirbúnir 

í kennslustundir oft eða nánast alltaf. Um 35% nemenda telja að þeir 

leggji sig ekki nægilega vel fram í námi sínu og um 12% nemenda telja 

námið vera of létt. Áhugavert er að sjá að strákar telja frekar en stelpur  

að þeir leggji sig ekki nægilega fram í námi en líka að námið sé of létt. 

9% nemenda líður oft eða næstum alltaf illa í skólanum. 12% nemenda 

myndu vilja hætt í skóla og 8% nemenda í framhaldsskólum myndu vilja 

skipta um skóla. Þar voru íslenskir nemendur hlutfallslega flestir eða 

13,5%. 5,4% nemenda telja samband sitt við kennara sinn slæmt, 4,6% 

líður illa í kennslustundum og 3% líður illa í frímínútum. 13% telja að 

námið sé oftast eða alltaf of þungt og þar var hlutfall íslenskra nemenda 

hæst eða 16,6%. 5% líður eins og þau séu skilin útundan í skólanum og 

2% nemenda töldu sig hafa orðið fyrir einelti (Margrét Lilja 

Guðmundsdóttir o.fl., 2010, bls. 51-68). 
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Námsframvinda íslenskra ungmenna 

Rannsóknarmiðstöðin Rannsóknir & greining hefur frá árinu 1992 

framkvæmt rannsóknir sem kallast Ungt fólk og snúa að högum, líðan og 

aðstæðum ungs fólks í 5. til 10. bekk og öllum árgöngum framhaldsskóla. 

Nýjasta rannsóknin var framkvæmd árið 2010 og skýrsla um 

niðurstöður hennar kom út 2011 (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2011, bls. 3). Í 

samstarfi við Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur rannsóknin 

verið lögð fyrir framhaldsskólanemendur árin 2000, 2004, 2007 og 

2010. Þannig er hægt að vinna úr haldgóðum og samanburðarhæfum 

gögnum um hagi ungs fólks sem nýtast m.a. til stefnumótunar á ýmsum 

sviðum (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2011, bls. 4). 

 Helstu niðurstöður nýjustu rannsóknarinnar eru þær að stúlkur í 

framhaldsskólum, bæði á höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni eyða 

töluvert meiri tíma í heimanám en drengir en u.þ.b. 38% þeirra eyðir 2 

klukkustundum eða meira í heimanám daglega á móti 25%-27% drengja. 

Helmingur drengja eyðir 30 mínútum eða minna í heimanám daglega á 

móti 27%-30% stúlkna. Aftur á móti hefur sú breyting þó átt sér stað að 

drengir eyða nú meiri tíma í heimanám en þeir gerðu 2004 og 2007 

(Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2011, bls. 57-58). Fleiri drengir en stúlkur 

svöruðu því játandi að námið væri tilgangslaust en 9,5% drengja taldi 

svo vera á móti 3%-4% stúlkna. Að sama skapi leiðist 26%-30% drengja 

námið en 16%-17% stúlkna. Þannig má sjá töluverðan kynjamun og 

strákar eru líklegri til að þykja námið tilgangslaust og leiðinlegt (Hrefna 

Pálsdóttir o.fl., 2011, bls. 58-60). Þær stelpur sem telja námið í 

framhaldsskólanum sínum of létt voru á bilinu 4,1%-4,8% árið 2010 en 

20,7%-22,7% þeirra telja námið of þungt. Töluvert fleiri drengir en 

stúlkur telja námið of létt en hlutfall þeirra var á bilinu 9,9%-11,7%. Þá 

var hlutfall drengja sem telur námið of þungt í kringum 19%. 

Einbeitningarskortur var sá þáttur sem flestir töldu að hefði mest áhrif á 

frammistöðu þeirra í námi en athyglisbrestur, lítill leshhraði og lesblinda 

voru einnig á meðal þátta sem nemendur töldu að hefðu áhrif á 

frammistöðu þeirra í námi (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2011, bls 60-61). 

 Aðrar niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að hærra hlutfall 

drengja á höfuðborgarsvæðinu en á landsbyggðinni taldi líklegt að þeir 

færu í háskólanám strax að loknum framhaldsskóla, eða 67% á móti 

55%. Munurinn var mun minni meðal stúlkna en 64% stúlkna á 
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höfuðborgarsvæðinu stefndu að háskólanámi strax að loknu 

framhaldsskólanámi og tæp 62% á landsbyggðinni. Í þessu samhengi má 

velta fyrir sér mikilvægi þess að ungu fólki sé tryggt aðgengi að námi, 

óháð búsetu. Þá ætla rúm 19% drengja á höfuðborgarsvæðinu í nám sem 

er ekki á háskólastigi en rúm 30% þeirra sem búa á landsbyggðinni. Af 

stúlkunum ætla rúm 21% af höfuðborgarsvæðinu í annað nám en 

háskólanám en rúm 29% af landsbyggðinni (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2011, 

bls. 61-63). Á þessu má sjá að augljós munur er því hvort nemendur 

stefna á háskólanám eða annað nám eftir því hvort þeir búa á 

höfuðborgarsvæðinu eða landsbyggðinni. 

 Rannsókn Jóns Torfa Jónassonar og Guðbjargar Andreu Jónsdóttur 

á námsferli fólks sem fæddist árið 1969 benti til þess að næstum 

helmingur árgangsins hafði ekki lokið framhaldsskóla við 22 ára aldur. 

Þá kom þar í ljós að langflestir sem luku framhaldsskóla útskrifuðust 

með stúdentspróf (Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002, 

bls. 5). Árið 1904 voru nærri 60% nemenda á framhaldsskólastigi í 

starfsmenntun af einhverju tagi. Um miðja tuttugustu öldina hafði það 

hlutfall nemenda sem stundaði starfsnám lækkað í þriðjung (Jón Torfi 

Jónasson, 1996, bls. 73) og einungis 16% þeirra sem fæddust árið 1969 

höfðu lokið starfsnámi við 24 ára aldur. Í rannsókn Jóns Torfa Jónassonar 

og Kristjönu Stellu Blöndal (2002, bls. 13-15) á námsferli og námsgengi 

fólks sem fæddist árið 1975 kom í ljós að við 24 ára aldur höfðu 46% 

lokið stúdentsprófi, 6% sveinsprófi eða burtfararprófi úr iðngrein og 5% 

höfðu lokið réttinda- eða hæfniprófi verkgreina. Tæp 43% árgangsins 

höfðu ekki lokið námi úr framhaldsskóla við 24 ára aldur. Konur í 

árgangnum voru líklegri til að hafa stúdentspróf en karlar voru líklegri til 

að hafa lokið prófi í verkgreinum. 

 Árangur á samræmdum prófum hefur haft töluvert forspárgildi um 

það hvort nemendur ljúka námi í framhaldsskóla fyrir 25 ára aldur. Þá 

hefur hærra hlutfall þeirra sem bjuggu á höfuðborgarsvæðinu í 10. bekk 

grunnskóla en þeirra sem bjuggu utan þess lokið stúdentsprófi við 24 ára 

aldur. Á hinn bóginn er algengara að þeir sem bjuggu á landsbyggðinni 

hafi lokið prófi úr verknámi. Líklegra er að konur í árganginum hafi lokið 

framhaldsskólaprófi eða rúm 60% á móti rúmlega helmingi karla (Jón 

Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002, bls. 19-26). Mikilvægt er 

að hafa í huga að samræmd lokapróf eru ekki lengur notuð í þeirri mynd 
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sem þau voru áður. Nú ljúka nemendur 10. bekk grunnskóla með 

skólaeinkunn úr öllum fögum. Áður luku þeir grunnskóla bæði með 

skólaeinkunn og einkunn úr samræmdu prófi og oftar en ekki gætti 

ákveðins misræmis þar á. 

 Í skýrslu frá Hagstofu Íslands (2008, bls. 3) er farið yfir 

námsframvindu einstaklinga sem fæddust árið 1982 á Íslandi. Þar kemur 

fram að árið 2006, þegar árgangurinn var á 24. aldursári höfðu 62,1% 

lokið einhverju námi eftir skyldunám í grunnskóla. Af árganginum höfðu 

61,5% lokið námi af framhaldsskólastigi og 1,3% höfðu lokið námi á 

viðbótarstigi. Þá kom einnig fram að 11,1% árgangsins hafði á þessum 

tíma lokið námi á háskólastigi. Hlutfall þeirra sem hafði stundað nám á 

framhaldsskólastigi án þess að ljúka því var 32,8% og 5,1% árgangins 

höfðu aldrei verið skráðir í nám eftir að grunnskóla lauk. 

2.2 Brotthvarf 

„Æ fleiri þeirra sem ljúka námi á grunnskólastigi innritast til náms í 

framhaldsskóla, en umtalsverður fjöldi hverfur frá námi án þess að ljúka 

skilgreindum áföngum eða lokaprófi. Almennari sókn í framhaldsskóla 

kallar á að námsframboð og fyrirkomulag náms sé í takt við mismunandi 

markmið og námsforsendur nemenda.“ Þessi orð er að finna í 

athugasemdum við frumvarp til laga um framhaldsskóla sem lagt var 

fyrir Alþingi á 135. löggjafarþingi 2007-2008 (Frumvarp til laga um 

framhaldsskóla, 2007, bls. 19). Á þessum orðum má sjá að brotthvarf 

hefur verið töluvert til umræðu í samfélaginu enda taka framhalds-

skólalögin sem sett voru 2008 og ný Aðalnámskrá sem kom út 2011 

umtalsvert á þeim málaflokki (Blondal, Jónasson og Tannhauser, 2011, 

bls. 238). Í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna kemur einnig fram í 28. 

grein að aðildarríki skuli „gera ráðstafanir til að stuðla að reglulegri 

skólasókn og draga úr því að nemendur hverfi frá námi“ (Samningur 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barns, nr. 18/1992). 

 Brotthvarf úr framhaldsskólum má skilgreina á marga vegu. 

Hagstofa Íslands (2004, bls. 1) kýs að nota þá aðferð að telja nemendur í 

framhaldsskóla ákveðið skólaár sem skrá sig ekki í áframhaldandi nám 

ári síðar en hafa samt ekki útskrifast í millitíðinni. Ýmsir þættir geta þó 

skekkt þessa talningu. Til þessa hóps teljast t.d. nemendur sem ákveða að 



15 

 

taka sér hlé frá námi. Þau hlé geta verið mislöng og eru tekin af 

misjöfnum ástæðum. Erlendir nemendur sem stunda aðeins nám í einn 

vetur hér á landi lenda í þessum brotthvarfshópi og að sama skapi lenda í 

þessum hópi íslenskir skiptinemar sem flestir fara utan til náms til 

ársdvalar. 

 Kristjana Stella Blöndal og Jón Torfi Jónasson gáfu árið 2002 út 

skýrsluna Brottfall úr námi: Afstaða til skóla, félagslegir og sálfræðilegir 

þættir. Skýrslan byggir á rannsókn þeirra á námsgengi 1975 árgangsins á 

Íslandi en markmið rannsóknarinnar var að kanna tengsl afstöðu til 

skóla, félagslegra og sálfræðilegra þátta við brotthvarf úr námi. Þau 

skilgreina brotthvarf sem þann hóp einstaklinga sem fóru ekki í, höfðu 

ekki lokið námi eða stunduðu ekki nám við framhaldsskóla við 24 ára 

aldur (Kristjana Stella Blöndal og Jón Torfi Jónasson, 2002, bls. 4). 

 Í samanburðarrannsókn sem gerð var á námsframvindu í ýmsum 

löndum sést að afar breytilegt er á milli landa hvernig brotthvarf er 

skilgreint (sjá töflu 1). Í þessu ljósi er mikilvægt að fara varlega í að bera 

saman tölulegar staðreyndir þess efnis og ávallt ber að gæta þess að 

skoða þær í réttu samhengi. 
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Tafla 1 Ólíkar skilgreiningar fræðimanna í 13 löndum á brotthvarfi 

Land Brotthvarf er skilgreint sem einstaklingur sem

Ástralía hættir í skóla fyrir 12. bekk (sem flokkast undir síðasta ár 

framhaldsskólastigs) eða byrjar í 12. bekk en hættir án þess að ljúka 

prófum 

Kanada hefur ekki náð fullnægjandi námsárangri í framhaldsskóla (high school) og 

stundar hvorki nám, vinnu né starfsþjálfun

England hefur ekki lokið framhaldsskólaprófi með fullnægjandi árangri og stundar 

hvorki nám, vinnu né starfsþjálfun

Finnland hefur ekki lokið framhaldsskólaprófi með fullnægjandi árangri og stundar 

hvorki nám, vinnu né starfsþjálfun

Frakkland stundar ekki nám og náði ekki fullnægjandi námsárangri á lokaári bóklegs 

eða verklegs náms

Þýskaland hættir í skóla án þess að ljúka framhaldsskólaprófi með fullnægjandi 

árangri

Ísland er 24 ára og hefur ekki lokið framhaldsskólaprófi

Noregur hættir í framhaldsskóla fyrir lokaárið eða stundaði námið en náði ekki að 

klára með fullnægjandi námsárangri

Pólland hefur ekki lokið framhaldsskólaprófi á hefðbundnum eða fyrirfram 

skilgreindum tíma

Skotland hefur ekki lokið framhaldsskólaprófi með fullnægjandi árangri og stundar 

hvorki nám, vinnu né starfsþjálfun

Spánn hefur bóknám eða verknám en lýkur því ekki

Sviss er á aldrinum 18 til 24 ára og hefur ekki lokið neinu námi eftir að 

skyldunámi lauk né heldur starfsþjálfun af einhverju tagi

Bandaríkin klárar ekki framhaldsskóla (high school) eða samsvarandi nám

(Lamb og Markussen, 2011, bls. 5)  
 

Eins og sést í töflunni er Ísland eina landið í rannsókninni, fyrir utan 

Sviss, sem miðar brotthvarfsnemendur við ákveðinn aldur. Í hinum 

löndunum eru þeir taldir sem hafa ekki lokið prófi, óháð því hversu 

gamlir þeir eru.  

 Í skýrslu Evrópusambandsins Study on Early School Leavers sem 

kom út árið 2005 eru niðurstöður rannsóknar á brotthvarfsnemendum 

kynntar. Þar kemur fram að brotthvarfsnemendur eru skilgreindir sem 

þeir einstaklingar sem eru á aldrinum 16-24 ára og hafa ekki lokið 

framhaldsskólaprófi og stunduðu ekki nám í október það ár sem 

rannsóknin fór fram (European Union, European Commission – 

Education & Culture, 2005, bls. 32). 



17 

 

Brotthvarf í öðrum löndum 

Miðað við ofangreinda skilgreiningu Evrópusambandsins mælist 

brotthvarf nemenda úr framhaldsskólum á Íslandi rúm 27% en mælist 

innan 10% viðmiðunarmarka í t.d. Noregi (4,5%), Danmörku (8,1%), 

Svíþjóð (8,6%) og Finnlandi (8,7%) (European Union, European 

Commission – Education & Culture, 2005, bls. 26). Þannig er Ísland í hópi 

þeirra landa sem eiga við hvað mestan brotthvarfsvanda að stríða. Þess 

ber þó að geta að varhugavert er að bera saman tölur á milli landa því 

skólakerfið er misjafnt, skólaskylda er ekki sú sama, misjafnlega erfitt er 

að komast inn í framhaldsskóla eftir löndum og svo framvegis. Í skýrslu 

sem Efnahags- og framfarastofnunin, OECD, gaf út árið 2012 er 

brotthvarf úr framhaldsskólum í 34 aðildarríkjum borið saman. Þar 

kemur fram að hlutfall þeirra einstaklinga sem eru á aldrinum 25-34 og 

hafa ekki lokið framhaldsskólaprófi er að meðaltali innan við 20% innan 

OECD ríkjanna. Það hlutfall er rétt um 30% á Íslandi en t.d. um 18% í 

Noregi og tæp 10% í Finnlandi (OECD, 2012a, bls. 19). Þessar ólíku 

skilgreiningar á brotthvarfi og misjöfnu tölur á því hversu mikið 

brotthvarf mælist milli landa undirstrika enn frekar mikilvægi þess að 

slíkar rannsóknarniðurstöður séu skoðaðar í réttu samhengi. 

 Á áðurnefndum Menntadegi atvinnulífsins fjallaði Dr. Inga Dóra 

Sigfúsdóttir (2014), prófessor í Háskólanum í Reykjavík og við Colombia 

háskóla í New York um námsframvindu íslenskra nemenda í 

skólakerfinu. Yfirskrift erindis hennar var: Hvað vill unga fólkið og hvers 

vegna? Inga Dóra fullyrðir að menntun gegni í dag stærra hlutverki en 

hún hefur nokkurn tíman gert, að það sé brýnna nú en áður að ljúka 

prófi, ekki bara fyrir atvinnulífið og samfélagið heldur einnig fyrir 

einstaklinginn sjálfan. Þess vegna sé mikilvægt að ungt fólk geti valið sér 

nám við hæfi. Þjóðfélagið hefur breyst undanfarna áratugi t.d. er þátttaka 

kvenna á atvinnumarkaði í dag nánast jöfn þátttöku karla eða 79% meðal 

kvenna og 84% meðal karla, samskipti milli þjóða aukast í sívaxandi 

mæli og Ísland er ekki lengur einangruð eyja í miðju Atlantshafi heldur 

hluti af stærri og alþjóðlegri heild. Auk þess hefur allri upplýsingatækni 

fleygt fram svo segja má að nútímaungmenni lifi í raun í mörgum 

heimum. Samfara þessum breytingum hafa námstækifæri stóraukist og 

nú er svo komið að langflestir hefja nám í framhaldsskóla strax að 
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loknum grunnskóla en frá árinu 2000 hefur það hlutfall verið yfir 90% 

(Blondal o.fl., 2011, bls. 234). 

 Haustið 2012 hófu 96% íslenskra ungmenna sem voru að ljúka 

grunnskóla strax nám í framhaldsskóla samanborið við 65% árið 1980. 

En hvað gerist svo? Rannsóknir Ingu Dóru og samstarfsfélaga hafa sýnt 

að fjórum árum eftir upphaf framhaldsskólagöngu eru einungis u.þ.b. 

70% hvers árgangs enn í námi. Aðrir hafa heltst úr lestinni og m.v. 

fólksfjölda í hverjum árgangi á Íslandi eru það u.þ.b. 1.200 nemendur á 

hverju ári sem hverfa frá námi. Í samanburði Ingu Dóru á 

námsframvindu Íslendinga og annarra Norðurlandaþjóða kom fram að 

árið 2011 höfðu 75% Íslendinga í aldurshópnum 25-34 ára lokið 

famhaldsskólaprófi og 70% þeirra sem voru yngri en 25 ára (sjá mynd 

3). 

 

Mynd 3Hlutfall ungs fólks með framhaldsskólapróf á Norðurlöndunum árið 

2011 

 

Inga Dóra sagði einnig frá rannsókn á viðhorfum og framtíðaráformum 

íslenskra framhaldsskólanemenda sem unnin var á vegum Rannsókna & 

greiningar í október 2013. Þátttakendur voru 11.017 dagskólanemendur 

sem mættir voru í kennslustund þann dag sem rannsóknin var gerð. 

Fjöldi þeirra nemenda sem svöruðu og stunduðu hefðbundið bóknám til 

stúdentsprófs var 7.876 eða rúm 71%. Einna áhugaverðasta niðurstaða 

rannsóknarinnar var sú að af þeim hópi sem stundar bóknám töldu 2.812 
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nemendur að nám í verklegum greinum hentaði þeim betur eða tæp 

36%. Að sama skapi hefðu 61% þeirra sem stunduðu hefðbundið 

bóknám áhuga á að taka fleiri verklega áfanga. Fjöldi þeirra sem taldi að 

nám í verklegum greinum ætti betur við sig en bóknám var 5.035 eða 

46% þátttakenda, þar af voru tæplega 53% strákar og rúmlega 42% 

stelpur. Þetta er athyglisvert í ljósi þess að strákar eru líklegri en stelpur 

til að ljúka ekki námi. 

 Í bók þeirra Lamb, Markusen, Teese, Sandberg og Polesel (2011) er 

að finna ítarlega samantekt á uppbyggingu skólakerfa, hlutfalli þeirra 

nemenda sem hefja nám á framhaldsskólastigi strax að loknum 

grunnskóla, ljúka prófum þaðan eða hverfa á braut frá námi í eftirtöldum 

löndum: Frakklandi, Spáni, Englandi, Skotlandi, Þýskalandi, Póllandi, 

Sviss, Finnlandi, Íslandi, Noregi, Bandaríkjunum, Kanada og Ástralíu. Til 

að draga upp mynd af því sem tíðkast í öðrum löndum verður hér 

skyggnst inn í skólakerfin í Noregi og Finnlandi vegna þess að þau teljast 

m.a. til þeirra landa sem við hér á Íslandi mátum okkur gjarnan við. 

 Þar kemur fram að í Noregi er skólaskylda sambærileg og hér á 

Íslandi og börn hefja grunnskólagöngu um sex ára aldur. Grunnskólinn 

spannar 10 ár og að honum loknum hefur nemandi kost á því að hefja 

nám í framhaldsskóla (Lamb, 2011, bls. 24). Í Noregi hefja u.þ.b. 98-99% 

nám í framhaldsskóla strax að loknum grunnskóla, og skiptast nemendur 

að mestu leyti jafnt milli bóknáms og verknáms. Norska hagstofan 

aðgreinir brotthvarfsnemendur eftir því hvort um er að ræða nemendur 

sem hverfa frá námi áður en námstímanum lýkur eða þá sem sitja 

námstímann til enda en ná ekki að ljúka öllum áföngum með 

fullnægjandi árangri. Eftirfarandi staðreyndir byggja á niðurstöðum 

rannsóknar sem gekk út á að fylgja eftir námsframvindu tæplega 10.000 

nemenda í suð-austur hluta Noregs frá því að þeir sóttu um nám í 

framhaldsskóla vorið 2002 allt til haustsins 2007. Niðurstöðurnar sýna 

að fimm árum eftir að þessi hópur lauk grunnskóla höfðu 66% lokið 

framhaldsskóla, þar af höfðu 51% lokið stúdentsprófi sem veitir rétt til 

frekara náms og 15% höfðu lokið réttindaprófi úr verknámi. 34% höfðu 

ekki lokið prófi en úr þeim hópi höfðu 15% horfið frá námi áður en 

námstímanum lauk og 19% kláruðu nám í framhaldsskóla án þess að 

ljúka öllum prófum með fullnægjandi árangri (Markussen, Frøseth, 

Sandberg, Lødding og Borgen, 2011, bls. 258-259). Þarlendar rannsóknir 
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sýna jafnframt að stelpur eru líklegri til að ljúka námi en strákar og þeir 

nemendur sem eiga foreldra sem sjálfir hafa lokið frekari menntun en 

grunnskólaprófi ljúka frekar framhaldsskólanámi en þeir sem eiga 

foreldra sem hafa einungis lokið grunnskólaprófi, þá eru nemendur í 

minnihlutahópum líklegri til að hverfa frá námi en aðrir. 

 Í Finnlandi hefja börn skyldunám í grunnskóla á 6. eða 7. aldursári. 

Í grunnskólum þar er mikil áhersla lögð á að mæta þörfum nemenda með 

sérþarfir til að draga úr líkum á brotthvarfi seinna meir. Nemendur í 

þeim hópi eru annað hvort í fullri sérkennslu eða að hluta til sem er 

algengara. Hlutfall þessara nemenda er hátt í alþjóðlegum samanburði en 

u.þ.b. 8% nemenda í grunnskólum eru eingöngu í sérkennslu og 22% eru 

að hluta til í sérkennslu. Þá hefur hlutfall nemenda í grunnskólum sem 

hljóta kennslu með þessum hætti farið sívaxandi undanfarin ár (Rinne og 

Järvinen, 2011, bls. 215). Að loknum grunnskóla halda yfir 90% 

nemenda áfram námi sínu, þar af fer yfir helmingur í bóknám og hlutfall 

þeirra sem heldur áfram í verknámi hefur verið á bilinu 33-40% 

undanfarin 10-15 ár. Nýtilkominn möguleiki nemenda er svo að stunda 

bæði bóknám og verknám samhliða. Hlutfall þeirra sem hætta námi strax 

að loknum grunnskóla hefur verið á bilinu 5-8% undanfarin ár. Í 

hefðbundið bóknám sækja frekar stúlkur og þeir nemendur sem koma úr 

milli- og efri stéttum meðan drengir og nemendur úr verkamanna-

stéttum sækja frekar í verknám. Þá eru mörg svið í verknáminu sem eru 

að mestu leyti kynjaskipt, þannig voru, árið 2006, 84% nemenda í tækni- 

og flutningsnámi (e. technology and transport) drengir meðan 90% 

nemenda á félags- og heilbrigðissviði voru stúlkur. Undanfarin ár hefur 

þó orðið breyting á þróuninni því þeir nemendur sem sýna hvað bestan 

námsárangur í grunnkóla og sóttu áður nánast undantekningarlaust 

hefðbundið bóknám í framhaldsskóla sækja nú í auknum mæli í verknám 

sem gerir þeim nemendum sem höfðu slakari námsárangur í grunnskóla 

erfiðara fyrir að fá inngöngu í verknámið. Árið 2005 stóðu 12% finnskra 

ungmenna á aldrinum 15-24 ára utan við skólakerfið og 

atvinnumarkaðinn og teljast þá til brotthvarfsnemenda (Rinne og 

Järvinen, 2011, bls. 220-221). 
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Brotthvarf á Íslandi 

Brotthvarf á Íslandi hefur verið meira en í öðrum löndum m.a. vegna 

þess að óvenju auðsótt hefur verið að fá vinnu hér þrátt fyrir litla 

formlega menntun (European Union, European Commission – Education 

& Culture, 2005, bls. 95). Aftur á móti breyttust aðstæður mjög í kjölfar 

efnahagskreppunnar árið 2008 og atvinnumöguleikum fækkaði 

umtalsvert (Blondal o.fl., 2011, bls. 245). Þó ber að hafa í huga að í 

sumum löndum teljast þau ungmenni ekki til brotthvarfsnemenda sem 

stunda vinnu eins og sjá má í töflu 1 hér að ofan. Fyrr í þessari ritgerð er 

gerð grein fyrir samanburði Dr. Andreas Schleicher á íslenska 

menntakerfinu við það sem þekkist annars staðar. Hann nefndi m.a. 

fjölda þeirra nemenda sem fara í gegnum grunnskólakerfið hér á landi án 

þess að tileinka sér námsefni þess og tengdi þá við mikið brotthvarf úr 

framhaldsskólum. Hann gerði aftur á móti ekki grein fyrir félagslegum 

þáttum sem hafa misjöfn áhrif í ólíkum samfélögum en vinnumenning 

ungmenna á sér t.d. ríka hefð hér á Íslandi og er mun algengari en í 

mörgum öðrum löndum. 

 Í rannsókn Margrétar Einarsdóttur (2014, bls. 160) á 

vinnumenningu ungs fólks á Íslandi3 kemur m.a. fram að 90% íslenskra 

ungmenna á aldrinum 13-17 ára hafi reynslu af launavinnu og að hefð 

fyrir sumarvinnu hér á landi sé mjög rík. Þar kemur einnig fram að 

helmingur þátttakenda sinnti hlutastarfi meðfram skóla veturinn 2007-

2008 og þar af vann þriðjungur þeirra meira en 12 klukkustundir á viku. 

Ástæður fyrir vinnu unglinga á Íslandi voru aðallega fjárhagslegs eðlis til 

að standa straum af þeim lífsstíl sem þau kjósa, eins og daglegri 

afþreyingu, bíóferðum og verslunarferðum, tölvukaupum, utanlands-

ferðum eða jafnvel bílakaupum (Margrét Einarsdóttir, 2014, bls. 184). 

 Í ágúst 2013 kom út skýrslan Brotthvarf úr framhaldsskólum: Vor 

2013 á vegum Mennta- og menningarmálaráðuneytisins. Í skýrslunni eru 

raktar niðurstöður könnunar á ástæðum brotthvarfs nemenda. Þetta er í 

fyrsta sinn sem kallað hefur verið kerfisbundið eftir ástæðum 

brotthvarfs frá nemendunum sjálfum úr öllum framhaldsskólum 

landsins. Ráðist var í könnunina í framhaldi af átaksverkefni 

                                                   
3
 Þátttakendur í rannsókninni, sem fór fram árin 2007-2008, voru 952 talsins á 

aldrinum 13-17 ára (Margrét Einarsdóttir, 2014, bls. 129) 
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ráðuneytisins „Nám er vinnandi vegur“ þar sem sérfræðingar höfðu tekið 

viðtöl við um 700 þátttakendur. Í því átaki kom fram að það skipti 

nemendur miklu máli að eftir því væri tekið að þeir hefðu hætt námi án 

þess að ljúka prófum. Í könnuninni var óskað eftir því að ein ástæða væri 

skráð hjá hverjum nemanda sem aðalorsök brotthvarfs og var það lagt í 

hendurnar á náms- og starfsráðgjöfum framhaldsskólanna að hafa 

samband við nemendur eftir að þeir hættu og meta hver væri 

meginástæða fyrir brotthvarfi hvers og eins (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 3). Helstu niðurstöður 

könnunarinnar eru þær að í lok vorannar 2013 hættu 1002 nemendur 

námi án þess að ljúka prófum, 507 karlar og 495 konur. Af þeim fóru 117 

í annan skóla svo eiginlegir brotthvarfsnemendur úr þessum hópi teljast 

885. Á mynd 4 má sjá hverjar helstu ástæður brotthvarfs voru hjá 

þessum hópi. Í ljósi rannsóknar Margrétar Einarsdóttur á 

vinnumenningu ungs fólks er athyglisvert að sjá að næstalgengasta orsök 

brotthvarfs er sá þáttur að unglingar kjósa að halda á vinnumarkað. 

 

 

Mynd 4 Helstu ástæður fyrir brotthvarfi úr íslenskum framhaldsskólum vorið 

2013 

Meðal annarra ástæðna fyrir brotthvarfi má einnig nefna flutninga, 

fjárhagsaðstæður, námsörðugleika, kvíða og neyslu eða meðferð. 77 

nemendur nefndu aðrar ástæður en þær sem höfðu verið skilgreindar. 
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Hafa ber í huga að reglur um mætingu og skólasókn geta verið misjafnar 

eftir skólum og sömuleiðis hvernig þeim er framfylgt. Í einum 

framhaldsskólanna er nemendum boðin þjónusta sálfræðings sem þar 

starfar í 50% starfshlutfalli. Það virtist gefa góða raun en þaðan hættu 

hlutfallslega færri vegna andlegra veikinda en úr hinum skólunum en 

137 nemendur nýttu sér aðstoð hans á vorönn 2013 (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 8). 

 Í skýrslunni kom einnig fram að náms- og starfsráðgjafar skólanna 

telja að skimun á þeim nemendum sem eru í brotthvarfshættu og 

viðeigandi aðgerðir þeim til handa geti verið fyrirbyggjandi og minnkað 

líkur á brotthvarfi. Nákvæmari skráning á brotthvarfi leiðir svo til 

markvissari úrræða skólanna til að sporna við því og minna brotthvarf 

og færri langtímanemendur getur svo þýtt lægri kostnað vegna fræðslu- 

og velferðamála í framtíðinni (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013, bls. 3-9). 

 Mennta- og menningarmálaráðuneytið hafði áður gefið út árið 

2010 skýrsluna Ungt fólk utan skóla 2009 þar sem fjallað var um 

félagslega stöðu ungmenna á aldrinum 16-20 ára sem höfðu ekki 

stundað nám við framhaldsskóla árið 2009. Í skýrslunni er sagt frá 

rannsókn sem náði til þeirra ungmenna sem féllu undir þessa 

skilgreiningu og bárust 776 svör frá þeim 1398 þátttakendum sem 

könnunin var send til en það svarar til 55,5% svarhlutfalls. Rannsóknin 

varpar ljósi á viðhorf þeirra einstaklinga sem voru á framhaldsskólaaldri 

en sóttu ekki framhaldsskóla vorið 2009 (Hrefna Pálsdóttir, Álfgeir Logi 

Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Birna Baldursdóttir og Jón 

Sigfússon, 2010, bls. 23-24). Í rannsókninni voru ástæður brotthvarfs frá 

námi m.a. kannaðar og kom þar fram að 325 einstaklingar töldu 

áhugaleysi á náminu hafa skipt miklu eða frekar miklu máli í þeirri 

ákvörðun að hætta námi. 208 einstaklingar sögðu þá staðreynd að þeir 

hefðu þurft að vinna hafa skipt miklu eða frekar miklu máli í ákvörðun 

þeirra um að hætta námi. 218 töldu að sú staðreynd að þeim leiddist í 

skóla hefði haft mikil eða frekar mikil áhrif á ákvörðun um að hætta 

námi. Þeir sem töldu einelti hafa skipt miklu eða frekar miklu máli við 

ákvörðun um að hætta námi voru 34. Aðrar ástæður sem þátttakendur 

nefndu voru: Skortur á vasapeningum (264); Ég þarf að geta séð fyrir 

sjálfum mér (330); Ég þarf að aðstoða fjölskylduna við að framfleyta sér 
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(125); Ég þarf að greiða húsaleigu (177) (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2010, 

bls. 68-75). 

 Í fyrrnefndri rannsókn þeirra Jóns Torfa Jónassonar og Kristjönu 

Stellu Blöndal á 1975 árgangnum voru tengsl brotthvarfs nemenda úr 

framhaldsskólum við bakgrunn þeirra skoðuð og sett í samhengi við 

menntun foreldra, búsetu og kyn (Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella 

Blöndal, 2002, bls. 8). Þar kom fram að fleiri konur höfðu lokið 

framhaldsskóla við 24 ára aldur en karlar. Af þeim sem höfðu lokið 

framhaldsskóla voru hlutfallslega fleiri konur með stúdentspróf en 

hlutfall karla með verkgreinapróf var hærra. Nemendur sem höfðu lokið 

grunnskólanámi á höfuðborgarsvæðinu voru líklegri til að hafa lokið 

framhaldsskólanámi heldur en þeir sem bjuggu á landsbyggðinni, þrátt 

fyrir lítinn mun. Hlutfallslega voru fleiri sem luku stúdentsprófi á 

höfuðborgarsvæðinu en þeir sem luku prófi í verkgreinum en á 

landsbyggðinni snýst hlutfallið við. Þar luku hlutfallslega fleiri 

verkgreinaprófi en stúdentsprófi. Sömuleiðis kom í ljós að líkurnar á því 

að einstaklingar höfðu lokið framhaldsskóla jukust í hlutfalli við hærri 

einkunnir á samræmdu prófi í íslensku og stærðfræði. Fólk sem átti 

foreldra með litla menntun var sömuleiðis líklegra til að hætta námi en 

þeir sem áttu foreldra með hærra menntunarstig. Mismunandi ástæðum 

fólks fyrir brotthvarfi er samkvæmt rannsókninni hægt að skipta í þrjá 

meginþætti: Upplifun á slæmu námsgengi og námsleiða, tilgangsleysi 

náms og ytri aðstæður (aðstæður heimafyrir, peningavandræði og 

samskipti við skólafélaga). Konur í rannsókninni voru líklegri til að hafa 

hætt námi vegna barneigna og heimilisaðstæðna en karlar vegna þess að 

þeim bauðst gott starf (Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 

2002, bls. 25-28). 

 Hjalti Jón Sveinsson og Börkur Hansen  (2010, bls. 91) gera grein 

fyrir niðurstöðum rannsóknar sinnar á því hvers vegna sumir nemendur 

hættu námi á almennri námsbraut í Verkmenntaskólanum á Akureyri 

meðan aðrir héldu áfram. Þeir nálgast viðfangesefnið út frá hugtökum er 

varða trú á eigin færni og hvata til náms. Í rannsókninni var rætt við tíu 

nemendur sem höfðu innritast á almenna námsbraut eftir slakt gengi í 

grunnskóla, sex þeirra hættu námi eftir mislanga dvöl í skólanum, tveir 

luku námi frá VMA og tveir stunduðu þar enn nám þegar rannsóknin fór 

fram. Í ljós kom að allir nema einn þátttakenda höfðu átt við 
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námsörðugleika á borð við lesblindu, ofvirkni og/eða athyglisbrest, að 

stríða í grunnskóla. Áhugaleysi á námi var áberandi og kvíði og 

óframfærni virtist í mörgum tilfellum fylgifiskur þess. Þá einkenndi lítið 

sjálfstraust þátttakendur og margir þeirra glímdu við kvíða af ýmsu tagi. 

Þrír höfðu orðið fyrir einelti. Þannig spilaði líðan þeirra í framhalds-

skólanum stórt hlutverk í þeirri ákvörðun að hætta námi. 

 Mikilvægt er að sporna við brotthvarfi með því að tryggja að sem 

flestir ljúki framhaldsskólanámi, jafnvel með leiðum sem gera þeim kleift 

að hefja nám seinna eftir að hafa tekið hlé frá því, tryggja að 

framhaldsskólamenntun mæti kröfum vinnumarkaðarins, þróa verk- og 

starfsnám, og brúa bilið milli náms og vinnu með vinnustaðanámi. 

Sömuleiðis er brýnt að byggja upp góðan grunn þeirra sem hyggja á 

frekara nám, og stuðla að því að nemendur hljóti náms- og starfsráðgjöf 

við sitt hæfi svo þeir geti tekið upplýstar ákvarðanir varðandi framtíðar 

náms- og starfsval (OECD, 2013, bls 15). 
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3. Kenningar um félagsauð 

Í þessum kafla verður fjallað um kenningar um félagsauð (e. social 

capital) og sögulega þróun hugtaksins. Mismunandi skilgreiningar ólíkra 

fræðimanna verða kynntar áður en sjónum verður beint að nálgun 

franska félagsfræðingsins Pierre Bourdieu en kenningar hans í 

menntunar- og menningarfélagsfræði hafa um árabil verið einna 

áhrifamestar í nútímasamfélögum (Gestur Guðmundsson, 2008, bls. 69). 

Þá verður gerð grein fyrir því hvernig ólíkur félags- og menningarauður 

getur átt þátt í því að viðhalda félagslegri mismunun í gegnum 

menntakerfi og menningarlíf. 

 Almenn sátt ríkir um það að félagsauður sé sú auðlind sem felst í 

virðisaukandi samböndum og tengingum á milli einstaklinga. Þannig 

leggja flestar skilgreiningar áherslu á aðild einstaklinga að félagslegu 

tengslaneti, þeim gildum og viðmiðum sem þar ríkja og einkennast af 

gagnkvæmu trausti og eru þannig grundvöllur samskipta og samvinnu. 

Félagsauð má þannig skilgreina sem verðmæti og áhrif þeirra 

félagstengsla sem einstaklingar mynda t.d. í gegnum fjölskyldu sína og 

vini, á vinnustöðum og félagasamtökum. Félagsauður flokkast undir 

auðlind samfélaga á sama hátt og fjárhagsauður (e. physical capital) og 

mannauður (e. human capital) (Kilpatrick, Field og Falk, 2003, bls. 419; 

Mikiewicz og Jonasson, 2011, bls. 153; Putnam, 2000, bls. 19). 

 Innan menntakerfisins vísar félagsauður í það að skapa félagslegt 

net og tryggja aðgengi samfélagsins að menntastofnunum. Félagsauður í 

skólum snýst um það hvernig samfélagið í heild sinni getur haft áhrif á 

velferð þeirrra nemenda sem þar eru. Bandaríski fræðimaðurinn Robert 

Putnam hélt því m.a. fram að félagsauður samfélaga endurspeglist í 

árangri stofnana þeirra. Þetta styðja frekari rannsóknir og sýna fram á að 

þátttaka samfélagsins í heild skiptir miklu máli fyrir árangur 

menntastofnanna og þar með þeirra nemenda sem þeim tilheyra 

(Bryndís Elfa Valdemarsdóttir, 2012, bls. 4). 

 Félagsauður er dæmi um hugtak sem hefur átt vaxandi vinsældum 

að fagna og flust úr fræðilegu máli yfir í hversdagsmál á undanförnum 
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misserum þar sem það hefur verið óspart notað. Líklega er það til marks 

um að nú á tímum örra samfélagsbreytinga séu félagsnet samfélagsins 

mikilvægari en fyrr. Vinsældir hugtaksins og víðtæk notkun í ólíku 

samhengi við mismunandi aðstæður hefur e.t.v. gert það að verkum að 

merking þess hefur í seinni tíð orðið svolítið óljós, ónákvæm og jafnvel 

tapað gildi sínu (Gestur Guðmundsson, 2008, bls. 87; Adler og Kwon, 

2002, bls. 17; Paldam og Svendsen, 2000, bls. 342). Í hugmyndafræðinni 

um félagsauð sjá margir jafnvel einhvers konar töfralausn á hinum ýmsu 

félagslegu vandamálum um allan heim (Portes, 1998, bls. 2). En hvaðan 

er hugtakið um félagsauð komið og hvað felst í því? 

3.1 Söguleg þróun hugtaksins um félagsauð 

Rætur hugmyndarinnar um félagsauð hafa verið raktar aftur á nítjándu 

öld til athugasemda franska stjórnspekingsins Alexis de Tocqueville 

(2010) um lýðræði í Ameríku (Sjöfn Vilhelmsdóttir og Gunnar Helgi 

Kristinsson, 2010, bls. 29; Putnam, 2000, bls. 24). Samt sem áður er 

höfundur hugtaksins um félagsauð að margra mati Lyda Judson Hanifan 

(f.1879-d.1932) en hann hafði yfirumsjón með sveitaskólum í Vestur-

Virginíu og síðar Kentucky í Bandaríkjunum snemma á tuttugustu 

öldinni (Farr, 2004, bls. 7; Putnam og Goss, 2002, bls. 4-7; Putnam, 2000, 

bls. 19). Hanifan notaði fyrst hugtakið í skrifum sínum árið 1916 til að 

leggja áherslu á mikilvægi þátttöku samfélagsins alls í árangri skóla 

(Putnam, 2000. bls. 19). Síðar skilgeindi hann hugtakið í kafla í bók sinni 

The Community Center sem kom út árið 1920. Hanifan (2013, bls. 78-79) 

hélt því fram að með notkun orðsins auður eða capital í þessu samhengi 

væri ekki átt við áþreifanlega eign eða peninga heldur væri hann að vísa 

til velvilja, vináttu, samkenndar og félagslegra tenginga á milli 

einstaklinga og fjölskyldna sveitasamfélagsins. Í því samfélagi gegndi 

skólinn svo oftar en ekki lykilhlutverki. Þannig væri einstaklingur 

félagslega hjálparvana ef hann stæði einn, en ef hann ætti í samskiptum 

við nágranna sína sem ættu svo aftur líka í samskiptum við sína 

nágranna, þá yrði til samsafnaður félagsauður sem fullnægði félagslegum 

þörfum einstaklingsins og hefði í för með sér möguleika á að bæta 

félagslegar aðstæður samfélagsins í heild. Þannig hagnast allt samfélagið 

á samvinnu þeirra sem að því standa og einstaklingurinn upplifir sjálfur í 
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gegnum tengslanet sitt ávinning hjálpar, samkenndar og hluttekningar 

nágranna sinna (Hanifan, 2013, bls. 78-79; Castiglione, van Deth og 

Wolleb, 2008, bls. 2). 

 Skilgreining Hanifan á hugtakinu náði ekki útbreiðslu þrátt fyrir að 

ná að mestu leyti yfir þá þætti sem felast í félagsauði eins og hugtakið er 

skilgreint í dag. Hugmyndin um félagsauð skaut aftur á móti reglulega 

upp kollinum í verkum ýmissa fræðimanna. Til að mynda var svipuð 

hugmynd mótuð af kanadískum félagsfræðingum á sjötta áratugnum, 

blaðakonan og rithöfundurinn Jane Jacobs nýtti sér hugmyndafræðina á 

sjöunda áratugnum og á þeim áttunda hóf hagfræðingurinn Glenn Loury 

(1977, bls. 153) að greina þátt félagslegrar arfleifðar í tengslum við 

þrælahald. Á níunda áratugnum nýtti franski félagsfræðingurinn Pierre 

Bourdieu sér hugmyndafræðina um félagsauð og þróaði hana enn frekar 

í kenningum sínum í menntunar- og menningarfélagsfræði. Þýski 

hagfræðingurinn Ekkehart Schilcht vann sömuleiðis út frá hugtakinu til 

að leggja áherslu á félagslegar og fjárhagslegar auðlindir félagsneta. 

Félagsfræðingurinn James S. Coleman festi það svo í sessi seint á níunda 

áratug tuttugustu aldar í þeirri mynd sem Hanifan hafði gert, með því að 

leggja áherslu á mikilvægi félagslegra tengsla í menntakerfinu (Putnam, 

2000, bls. 19-20; Gudmundsson og Mikiewicz, 2011, bls. 12-13). 

 Þrátt fyrir að L. J. Hanifan sé eignaður höfundarétturinn að 

hugtakinu um félagsauð notaði bandaríski heimspekingurinn, 

sálfræðingurinn og uppeldisfrömuðurinn John Dewey (f.1859-d.1952) 

engu að síður hugmyndina um félagsauð í verkum sínum sem voru gefin 

út árin 1900, 1909, 1915 og 1934. Dewey notaði þá hugtakið Social 

Capital í texta og í samhengi við umræðu um mismunandi félagsauð 

einstaklinga í samfélaginu og áhrif hans á velgengni þeirra. Ef Dewey 

hefði skilgreint hugtakið á markvissari hátt og e.t.v. notað það sem 

fyrirsögn eða kaflaheiti líkt og Hanifan gerði en ekki bara vísað til þess 

inni í texta þá væri hann eflaust álitinn höfundur þess (Farr, 2004, bls. 

17-19). 

3.2 Ólíkar skilgreiningar á félagsauði 

Hugtakið um félagsauð hafa fræðimenn skilgreint út frá tvenns konar 

nálgunum. Í annarri nálguninni er félagsauður álitinn menningarlegt 
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fyrirbæri sem miðlað er með svipuðum aðferðum og öðrum slíkum 

fyrirbærum, í gegnum hefðbundin gildi og viðmið. Í hinni nálguninni er 

litið á félagsauð sem félagsgerðarfyrirbæri (e. structural) þar sem 

einstaklingar og hópar fá aðgengi að auðlindum (e. resources) í gegnum 

tengsl og félagsnet (Sjöfn Vilhelmsdóttir og Gunnar Helgi Kristinsson, 

2010, bls. 29).  

 Fræðimenn eru þó flestir sammála um að félagsauð megi finna í 

félagslegum tenglsum og samböndum milli einstaklinga. Kjarni 

kenninganna er þannig sá sami, að félagsleg tengslanet séu einhvers virði 

(Putnam, 2000. bls. 18-19). Aftur á móti greinir þá á um það hvernig nota 

megi félagsauð. James S. Coleman (1988, bls. 95) skilgreinir félagsauð 

sem getu fólks til að vinna saman að sameiginlegum markmiðum í 

hópum eða skipulagsheildum. Samkvæmt honum má líta á félagsauð sem 

auðlind sem einkennist annars vegar af félagslegu samfélagi í einhverri 

mynd og hins vegar felur félagsauður í sér tengsl einstaklinga innan 

samfélagsins (Coleman, 1990, bls. 302). Coleman leggur þannig áherslu á 

ávinning einstaklingsins meðan Bourdieu skoðar gildi félagsauðs út frá 

mismunandi hópum samfélagsins. Robert D. Putnam, bandarískur 

stjórnmálafræðingur, skoðar svo hvaða gildi félagsauður hefur fyrir 

samfélagið í heild (Gudmundsson og Mikiewicz, 2011, bls. 13). Þannig 

skilgreinir Putnam (1993, bls. 167; 1995, bls. 67) félagsauð sem þætti 

félagslegrar skipulagsheildar eins og félagsleg tenglsanet, traust og gildi 

sem stuðla að samvinnu og leiði þannig til ávinnings fyrir samfélagið í 

heild. 

3.3 Kenningar Pierre Bourdieu - 
meginhugtök 

Í þessari ritgerð verður byggt á skilningi Pierre Bourdieu á hugmyndinni 

um félagsauð þar sem menntunar- og menningarfélagsfræði hans hefur 

um nokkurt árabil verið einna vinsælust í nútímasamfélögum (Gestur 

Guðmundsson, 2008, bls. 69). Þó er ekki hægt að fjalla um félagsauð í 

skilningi Bourdieu fyrr en ljósi hefur verið varpað á kenningar hans í 

víðara samhengi en þær snúast í grófum dráttum um vettvang (e. field), 
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auð (e. capital) og habitus (stundum nefnt veruháttur) og verða þeim 

gerð skil hér á eftir. 

Vettvangur 

Bourdieu hóf mannfræðilegar rannsóknir sínar á samfélagi Berba í 

fjallahéruðum Alsír þegar hann gengdi þar herskyldu á sjötta áratug 

tuttugustu aldar (Goodman og Silverstein, 2009, bls. 8-9; Gestur 

Guðmundsson, 2008, bls. 70-71). Þar veitti hann venjum og hefðum 

heimamanna athygli og skoðaði hvernig þær styrktu sambönd milli 

fjölskyldna. Þegar hann kom svo aftur til Parísar hugkvæmdist honum að 

skoða samfélög menntamanna og listamanna þar með samskonar nálgun. 

Með tímanum þróuðust rannsóknir hans og náðu að lokum til allra 

samfélagshópa í Frakklandi. Niðurstöður rannsókna hans voru m.a. þær 

að einstaklingar lifa og hrærast í flestum athöfnum lífs síns innan 

afmarkaðra sviða í samfélaginu þar sem sérstakar reglur gilda (Gestur 

Guðmundsson, 2008, bls. 71). Bourdieu kallaði slík svið vettvang (e. field) 

en Bourdieu-fræðingurinn Donald Broady hefur sett fram þá 

„lágmarksskilgreiningu“ að vettvangur sé: 
 

...kerfi afstæðna milli aðila sem eiga í virkum samskiptum 

og ... [sem] takast á um að skilgreina eitthvað sem þeim er 

sameiginlegt. Ekki er um vettvang að ræða nema hann sé 

að vissu marki sjálfstæður og lúti eigin reglum (Broady, 

1991, bls. 187-188; í þýðingu Gests Guðmundssonar, 

2008, bls. 72). 

 

Vettvangur myndast þegar einhver fjöldi gerenda telur að um sé að ræða 

ákveðin gæði sem eru eftirsóknarverð, gerendur taka svo mið hver af 

öðrum í sókn sinni eftir þessum gæðum og í togstreitu og baráttu um þau 

mótast  smám saman leikreglur vettvangsins. Innan vettvangsins skapa 

einstakir gerendur sér svo ákveðna stöðu sem ræðst af því hvernig aðrir 

meta hæfni þeirra á tilteknum vettvangi. Þannig verða oft á tíðum til 

dómarar vettvangsins sem vinna sér inn það virðingarvald að geta skorið 

úr um það hverjir eiga heima á vettvangnum og hver staða þeirra sé 

(Gestur Guðmundsson, 2008, bls. 72). 
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 „Yfirvettvangur“ samfélagsins er „valdavettvangurinn“ þar sem 

stórfyrirtæki, stjórnmálamenn, fjármagnseigendur og forystumenn á 

vinnumarkaði eru í aðalhlutverki. Gæðin sem keppt er um á þeim 

vettvangi eru peningar og völd. Yfirvettvangurinn er sá vettvangur sem 

ræður að mestu leyti ríkjum yfir öðrum vettvöngum samfélagsins sem oft 

eru á einhvern hátt í andstöðu við hann, sér í lagi ef önnur gildi þykja þar 

eftirsóknarverð. „Menningarvettvangar“ sem ná bæði til menningar og 

menntunar hafa tvíræða afstöðu til yfirvettvangsins. Í fyrsta lagi eiga þeir 

aðild að honum án þess að ráða miklu um hann og í öðru lagi hafa 

menningar- og menntavettvangar takmarkað sjálfræði gagnvart 

yfirvettvangi og mynda mikilvægt mótvægi við hann með því að 

skilgreina önnur gæði og aðrar reglur en vald og fjárhagsauð (Gestur 

Guðmundsson, 2008, bls. 71-72). Samkvæmt þessari kenningu má líta 

svo á að nemendur, kennarar, stjórnendur og allir þeir sem koma að 

starfi framhaldsskóla tilheyri ákveðnum vettvangi; vettvangi íslenskra 

framhaldsskóla sem varð til á áttunda áratug síðustu aldar þegar 

menntaskólum, iðnskólum og minni starfsgreinaskólum voru settir undir 

sama hatt með nýrri lagasetningu (Gestur Guðmundsson, 2008, bls. 74-

75). Fjölbrautaskóla Suðurlands má svo skilgreina sem enn afmarkaðri 

vettvang. 

 Innan hvers vettvangs mótast svo ákveðnar hefðir, venjur og gildi 

sem þeir einstaklingar sem honum tilheyra þróa í sameiningu á löngum 

tíma. Þessi gildi eru ólík milli vettvanga og þannig eru á 

menningarvettvangi, sem menntavettvangur tilheyrir, önnur gildi í 

hávegum höfð en á yfirvettvangi samfélagsins. Einstaklingar byggja upp 

missterka stöðu á ólíkum vettvöngum með virðingu og viðurkenningu 

sem byggist á gildum vettvangsins. Þessu veitti Bourdieu eftirtekt í 

rannsóknum sínum og hóf að þróa hugtak sitt um menningarauð (e. 

cultural capital) (Gestur Guðmundsson, 2008, bls. 76). 

Auður 

Bourdieu skilgreindi ólíkar tegundir auðs sem einstaklingar búa yfir  eða 

búa við og er menningarauður ein þeirra (Bourdieu, 1986, bls. 241). 

Menningarauður er fólginn í menntun einstaklings, þekkingu hans og 

færni á sviði menningar. Á þann hátt er hann einstaklingsbundinn en að 
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sama skapi samfélagslegur því hann byggist á samfélagslegri 

viðurkenningu. Það er svo undir einstaklingnum sjálfum komið hvernig 

hann nýtir menningarauð sinn og byggir hann upp en hver einstaklingur 

á möguleika á að njóta góðs af honum t.d. í formi tekna og virðingar. 

Bourdieu notaði hugtakið auður (e. capital) og lagði með því áherslu á 

að um menningarauð gildir margt það sama og um fjárhagsauð. Menning, 

menntun og fjármagn hafa tilhneigingu til að safnast saman, slíkri 

samsöfnun fylgir vald og hún verður auður sem má ávaxta og flytja áfram 

til afkomenda. Bourdieu lagði ítrekaða áherslu á það að menningarauður 

væri mikilvægasta tegund auðs fyrir utan fjárhagsauð (Gestur 

Guðmundsson, 2008, bls. 76-77). 

 Menningarauður er hluti táknbundins auðs rétt eins og félagsauður 

en Bourdieu notaði hugtakið um félagsauð í greiningu sinni á félagslegri 

mismunun og vakti jafnframt athygli á því hvernig einstaklingar búa yfir 

mismunandi félagsauði sem að verulegu eða mestu leyti er tekinn í arf. 

Félagsauður felst í þeim félagslegu samböndum sem einstaklingar hafa 

og hæfileikanum til að efla þau og nýta. Þannig benti Bourdieu á 

mikilvægi tengslanets bæði í fjárhags- og menningarheiminum. Coleman 

og Putnam lögðu áherslu á að félagsauður væri samfélaginu í heild til 

hagsbóta. Að gildi félagsauðs felist í félagslegum samskiptum og 

samböndum og mikilvægi þess að menn treysti og þekki þá sem þeir eiga 

í samskiptum við. Bourdieu lagði aftur á móti áherslu á félagsauð 

einstaklingsins. Að félagsauður sé misjafn milli einstaklinga vegna 

mismunandi félagslegra aðstæðna og viðhaldi á þann hátt félagslegri 

mismunun (Gestur Guðmundsson, 2008, bls. 85-87). Bourdieu skilgreinir 

félagsauð tiltekins einstaklings sem „samsafn bæði virkra og mögulegra 

úrræða sem hann hefur og sem tengjast meira eða minna 

stofnanabundnum og varanlegum samböndum sem byggjast á 

gagnkvæmum kynnum og viðurkenningu“ (Ólafur Páll Jónsson, 2011, bls. 

75). Umfang þess félagsauðs sem einstaklingur býr yfir er svo háð stærð 

tengslanets hans og þeim auði sem þeir sem því tengjast búa yfir, hverrar 

gerðar sem hann er, efnahagslegrar, menningarlegrar eða 

táknbundinninnar (Bourdieu, 1986, bls. 248; Bourdieu og Wacquant, 

1992, bls. 119; Ólafur Páll Jónsson, 2011, bls. 75). 

 Á mynd 5 má sjá hvernig Bourdieu skilgreindi fjórar tegundir auðs 

og hvernig þær tengjast innbyrðis: Auður skiptist í fjárhagsauð (e. 
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economic capital), menningarauð (e. cultural capital) og félagsauð (e. 

social capital) og eru áhrif og flæði á milli þessara ólíku tegunda 

gríðarlega mikil en það getur þó verið misjafnt eftir aðstæðum.  

 

 

Mynd 5 Mismunandi tegundir auðs skv. kenningu Bourdieu 

 

Táknbundinn auður (e. symbolic capital) er svo í raun birtingarmynd 

ólíkra tegunda auðs hjá hverjum og einum og felst í þeirri virðingu sem 

einstaklingur hlýtur í samfélaginu og virðingin byggir þannig á samspili 

hinna tegundanna. Þannig er táknbundinn auður afsprengi hinna 

tegundanna og getur verið misjafnlega samsettur eftir því hversu stórt 

hlutverk fjárhagsauður, menningarauður og félagsauður spila í lífi hvers 

einstaklings. Með mismikilli fyrirhöfn er svo hægt að umbreyta einni 

tegund auðs í aðra (Bourdieu 1984, bls. 114; Svendsen og Svendsen, 

2003, bls. 616-618). 

Habitus 

Menningarauður einstaklinga birtist á þrenns konar hátt. Í fyrsta lagi er 

hann stofnanabundinn (e. institutionalized) og felst í prófskírteinum, 

opinberum viðurkenningum o.þ.h. Í öðru lagi er hann hlutgerður (e. 

objectified) í formi veraldlegra eigna eins og bóka, listaverka og tækja 

sem gefa í skyn smekk einstaklings. Í þriðja lagi felst menningarauður í 

viðmóti og fasi einstaklings og er skv. Bourdieu líkamnaður og 

innhverfður (e. embodied) í einstaklinginn. Þá birtingarmynd 
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menningarauðs kallaði Bourdieu habitus (Gestur Guðmundsson, 2008, 

bls. 79; Ólafur Páll Jónsson, 2011, bls. 74-75). 

 Bourdieu notaði hugtakið habitus um þá hugsun, skynjun og 

hegðun sem er runnin fólki í merg og bein á þann hátt að þeim er beitt án 

umhugsunar. Þannig birtist menningarauður einstaklinga í persónuleika 

þeirra, framkomu og fasi. Hver einstaklingur er alinn upp í tilteknum 

félagshópi og hefur tamið sér þá hegðun sem þar er ríkjandi. Á þann hátt 

hefur fólk sem elst upp í svipuðu umhverfi við svipaðar aðstæður líkan 

habitus og á auðveldara með að samsama sig hvert öðru heldur en fólk 

sem kemur úr ólíku umhverfi (Davíð Kristinsson, 2007, bls. 8). Afleiðing 

þess er að samfélagið birtist og viðheldur sér í hversdagslegum athöfnum 

án þess að við gerum okkur grein fyrir því (Gestur Guðmundsson, 2008, 

bls. 80-81). Þannig eiga hugsanir okkar, langanir og áhugi sér félagslegar 

rætur og sá habitus sem einstaklingur býr yfir gerir honum kleift að taka 

ómeðvitaðar, viðeigandi ákvarðanir án umhugsunar (Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir, 2005, bls. 79). 

3.4 Jöfnuður til náms og félagsleg mismunun í 
skólakerfinu 

Kenningar Bourdieu skýra m.a. hvernig menningarlíf og menntakerfi 

viðhalda félagslegri mismunun í nútímasamfélögum á dulinn hátt 

(Bourdieu, 1984, bls. 96-97; Bourdieu og Passeron, 1977, bls. 141; 

Gestur Guðmundsson, 2008, bls. 89). Með félagslegri mismunun er átt við 

misjafnan aðgang einstaklinga að gæðum samfélagsins og fer hann eftir 

misjafnri stöðu einstaklinga og hópa innan þess. Þessi mismunur getur 

grundvallast á efnahag, kynferði, þjóðerni, búsetu eða öðrum 

félagslegum þáttum (Gestur Guðmundsson, 2008, bls. 69). Ólafur Páll 

Jónsson (2011, bls. 69) talar í bók sinni, Lýðræði, réttlæti og menntun: 

Hugleiðingar um skilyrði mennskunnar, um þrjú skilyrði sem mismunur 

þarf að uppfylla til að vera til marks um félagslega mismunun. Í fyrsta 

lagi verður mismunurinn að vera umtalsverður og varða velferð þeirra 

sem um ræðir, í öðru lagi þurfa orsakir eða rætur mismunarins að liggja í 

félagslegum þáttum en ekki t.d. í leti eða dugnaði eða einskærri heppni 

einstaklinga, að lokum verður mismunurinn að ganga gegn réttlátri 



36 

 

samfélagsskipan með einhverju móti. Ólafur Páll (2011, bls. 59) fjallar 

þar einnig um samband menntunar og jafnréttis. Þar kemur m.a. fram að 

menntun geti stuðlað að jafnrétti eða leitt til jafnréttis, en jafnframt að 

samband menntunar og jafnréttis sé flókið orsakasamband sem samsett 

er af mörgum þáttum. Þar sé vandinn fólginn í því að segja til um hverjir 

séu aðilar að þessu flókna orsakasambandi og hvaða þættir séu í raun 

líklegir til að styrkja það. 

 Rannsóknir Bourdieu snerust m.a. um aðila þessa orsakasambands 

en hann komst að þeirri niðurstöðu að rætur mismununar, ekki síst 

stéttamismununar, lægju mun dýpra í hversdagslegum lífsháttum en 

margir höfðu áður talið. Bourdieu hélt því í kjölfarið fram að franska 

skólakerfið, sem hafði m.a. það yfirlýsta markmið að draga úr félagslegri 

mismunun, stuðlaði í raun að því að slík mismunun festist í sessi (Ólafur 

Páll Jónsson, 2011, bls. 59; Berglind Rós Magnúsdóttir, 2006, bls. 43). 

Bourdieu hélt því fram að ólíkur menningarauður einstaklings og skóla 

geti haft mikið að segja þegar kemur að því að einstaklingur þurfi að 

samsama sig skólakerfinu. Einstaklingur sem alinn er upp í umhverfi sem 

er mjög ólíkt því umhverfi sem skólinn býður þarf að yfirstíga aðrar og 

meiri hindranir en sá sem hlýtur „uppeldi sem auðveldar þeim að laga sig 

að skóla og sækja þangað menningarauð“ (Gestur Guðmundsson, 2008, 

bls. 78). 

 Þannig virðist það vera innbyggt í skólakerfið með einhverjum 

hætti að ákveðin félagsleg mismunun færist milli kynslóða. Þegar fylgni 

milli menntunar, efnahags og félagslegrar stöðu foreldra annars vegar og 

skólagöngu næstu kynslóðar hins vegar ber vott um félagslega 

mismunun hefur það áhrif á aðgang einstaklinga að gæðum samfélagsins 

með afgerandi hætti. Þetta gerist á tvennan hátt. Menntunin sjálf telst 

annars vegar til mikilsverðra gæða en hún er það sem Bourdieu kallaði 

líkamnaðan og innhverfan menningarauð. Hins vegar skiptir menntunin 

sjálf svo máli fyrir aðgang að yfirvettvangi samfélagsins, þ.e. efnahags- og 

valdavettvanginum. Þetta leiðir til þess að gildismat ráðandi hópa hefur 

forgang í samfélaginu umfram gildismat þeirra sem eiga undir högg að 

sækja á yfirvettvangi samfélagsins (Ólafur Páll Jónsson, 2011, bls. 84). 

Þannig taldi Bourdieu að skólakerfið leggði áherslu á viðhorf, þekkingu 

og færni sem einkenndi efri stéttir samfélagsins og stuðlaði þannig að 

félagslegri mismunun með því að festa gildismat ráðandi hópa í sessi á 
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kostnað annarra jafnvel þó það væri á engan hátt sýnilegt á yfirborðinu. 

Tilteknir einstaklingar sem samsama sig menningarauði skólans eru 

þannig á heimavelli meðan aðrir eiga erfiðara með að fóta sig. Hin 

félagslega mismunun er þannig fest í sessi á lúmskan hátt í skólakerfinu 

(Ólafur Páll Jónsson, 2011, bls. 85, Bourdieu, 1984, bls. 96-97; Gestur 

Guðmundsson, 2008, bls. 89). 

 Bourdieu notaði hugtakið táknbundið ofbeldi (e. symbolic 

violence) í greiningum sínum á menntakerfinu. Hugtakið notaði hann til 

að lýsa því sem gerist þegar kennari, sem hefur það hlutverk að fræða og 

efla þroska nemenda sinna, vinnur ómeðvitað að því að koma 

nemandanum á sinn stað í samfélagspýramídanum (Gestur 

Guðmundsson, 2008, bls. 88-89). Hugtakinu um félagslega mismunun í 

skólakerfinu má snúa við og skoða út frá hugmyndinni um félagslegt 

réttlæti í skólakerfinu. Þá snýst hún um að bjóða öllum einstaklingum 

menntun við hæfi. Í því skyni þarf að tryggja að skólakerfið sé opið öllum 

sem tilheyra samfélaginu og að hver og einn finni þar tækifæri við sitt 

hæfi óháð því hver félagslegur uppruni viðkomandi er, kynferði, búseta, 

þjóðerni eða fatlanir (Ólafur Páll Jónsson, 2011, bls. 85-86). 

 Í rannsóknum sínum komst Bourdieu m.a. að því að sterk tengsl 

eru á milli menningarauðs, félagsauðs og námsárangurs (Bourdieu, 1984, 

bls. 13). Á þann hátt eru tengsl menningarauðs sem einstaklingur fær í 

heimanmund og námsárangurs ótvíræð. Menntaauður (e. academic 

capital) eða sú námsframvinda sem einstaklingur skilar er í raun 

afsprengi þess að menningarauður fjölskyldu og menningarauður skóla 

sameinast og þannig er námsárangur háður þeim menningarauði sem 

einstaklingur fær í arf frá foreldrum (Bourdieu, 1984, bls. 23). Bourdieu 

leggur einnig áherslu á innri tengsl félagsauðs við fjárhagsauð og 

menningarauð og hvernig þessar auðlindir eiga sinn þátt í því að 

viðhalda félagslegri mismunun (Gudmundsson og Mikiewicz, 2011, bls. 

14). 
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4. Aðferðafræði og rannsóknarvettvangur 

Hér verður fyrst fjallað um þá aðferðafræði sem höfð var að leiðarljósi 

við rannsóknina sem ritgerðin byggir á. Rannsóknarsniðinu er lýst, 

afmörkun rannsóknar og vali á þátttakendum eru auk þess gerð skil. Þá 

er farið yfir það hvaða gagna var aflað til að svara rannsóknar-

spurningunum og hvernig greiningu þeirra var háttað, einnig er fjallað 

um mikilvæga þætti er viðkoma réttmæti, áreiðanleika og siðfræði. Þar á 

eftir er rannsóknarvettvangurinn kynntur til sögunnar. Í fyrsta lagi er 

fjallað um hvernig lög og Aðalnámskrá móta hlutverk framhaldsskóla. Í 

öðru lagi er umhverfi Fjölbrautaskóla Suðurlands gerð skil og að lokum 

eru hlutverk hans og saga reifuð í stuttu máli. 

4.1 Rannsóknin 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að gera grein fyrir námsframvindu 

þriggja árganga nemenda í Fjölbrautaskóla Suðurlands sem allir hefja þar 

nám strax að loknum grunnskóla. Í ljósi kenninga um félagsauð er svo 

skoðað sérstaklega hvernig þeim reiðir af í námi sem koma einir eða fáir 

saman úr grunnskóla. Hagnýtt gildi rannsóknarinnar felst í því að skoða 

námsframvindu nemenda með þeim hætti að skólastjórnendur og 

kennarar geti notfært sér niðurstöðurnar í skólastarfinu. Fræðilegt gildi 

felst í því að varpa ljósi á ólíkar skilgreiningar á námsframvindu og 

brotthvarfi, en einnig að gera grein fyrir kenningum um félagsauð og 

þeim áhrifum sem ólíkur bakgrunnur nemenda hefur á námsárangur 

þeirra. Með þessum hætti má hvetja til ígrundunar og kveikja spurningar 

um það sem betur mætti fara í skólastarfinu. 

 Rannsóknin byggir á blandaðri aðferð úr megindlegri og eigind-

legri aðferðafræði. Þannig má byggja niðurstöðurnar á kerfisbundinni 

greiningu fyrirliggjandi gagna en einnig á viðhorfi og reynsluheimi 

einstakra þátttakenda. Í þessari rannsókn var blönduð aðferð valin vegna 

þess að hún er vel til fallin til að svara rannsóknarspurningunum á 
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markvissan hátt. Dæmi um notkun blandaðra aðferða er m.a. „þegar 

rannsakandi greinir megindleg gögn og fer með niðurstöðuna inn í 

rýnihóp fólks sem gæti haft skoðun á henni til að fá fram umræður um 

það sem þessu fólki finnst áhugavert“ (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 

236). Creswell og Plano Clark (2011, bls. 5) skilgreina rannsókn með 

blönduðum aðferðum sem ferli til að afla og greina gögn þar sem 

eigindlegum og megindlegum aðferðum er beitt í sömu rannsókn. Með 

þeim hætti má öðlast betri skilning á viðfangsefni rannsóknarinnar 

heldur en ef einungis annarri aðferðinni væri beitt (Sigurlína 

Davíðsdóttir og Anna Ólafsdóttir, 2013, bls. 393-394). 

 Notkun blandaðrar rannsóknaaðferðar felur í sér veikleika og 

takmarkanir sem rannsakandi verður að hafa í huga. Þar má helst nefna 

að rannsakandi verður að hafa vald á báðum rannsóknaraðferðum og 

vera fær um að tvinna þær saman og túlka niðurstöður megindlegrar og 

eigindlegrar gagnaöflunnar í samhengi. Auk þess getur umfang gagna 

sem aflað er orðið nokkuð viðamikið og því nauðsynlegt að halda vel 

utan um þau (Sigurlína Davíðsdóttir og Anna Ólafsdóttir, 2013, bls. 401). 

Höfundur þessarar rannsóknar reyndi að vera meðvitaður um þessa 

þætti. 

 Í þessari rannsókn var fyrst rýnt í fyrirliggjandi gögn um 

námsframvindu með skipulögðum hætti, síðan var niðurstaða greiningar 

á námsframvindu borin undir tvo af stjórnendum skólans þar sem leitað 

var eftir þeirra viðhorfum og túlkunum. Með þeim hætti má fá nánari 

skýringar á spurningum sem vöknuðu við greiningu gagnanna (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013, bls. 234). 

4.2 Afmörkun rannsóknar og þátttakendur 

Í rannsóknarstarfi er mikilvægt að mögulegt sé að heimfæra niðurstöður 

sem fengnar eru með rannsókn á afmörkuðum hópi yfir á stærri heild. 

Því er nauðsynlegt að velja gott úrtak í upphafi rannsóknar (Þórólfur 

Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013, bls. 113). Þátttakendur í 

megindlegum hluta þessarar rannsóknar eru allir þeir nemendur sem 

eru fæddir árin 1989, 1991 og 1993 og hófu nám í Fjölbrautaskóla 

Suðurlands á haustönn 2005, 2007 og 2009, og á vorönn 2007 og 2009. 

Þeir eru 713 talsins, 245 fæddir 1989, 239 fæddir 1991 og 229 fæddir 
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1993. Þessir nemendahópar voru valdir vegna þess að þeir hæfa 

rannsóknarviðfangsefninu og geta gefið góða mynd af þróun á 

námsframvindu nemenda í Fjölbrautaskóla Suðurlands. Þessir árgangar 

voru einnig valdir vegna þess að yngsti árgangurinn í þessum hópi, 

nemendur sem fæddir eru árið 1993, hafa nú þegar átt möguleika á að 

hafa lokið hefðbundnu fjögurra ára námi. Í eigindlegum hluta 

rannsóknarinnar voru tvö viðtöl tekin við skólameistara og áfangastjóra 

skólans þar sem kallað var eftir túlkun þeirra á þeim niðurstöðum sem 

fengust út úr greiningu á gögnum um námsframvindu. Val á þeim 

tilheyrir markmiðsúrtaki en þá eru þeir aðilar valdir til þátttöku sem 

taldir eru búa yfir mikilvægum upplýsingum um viðfangsefni 

rannsóknarinnar og hæfa þar með tilgangi hennar (Creswell, 2012, bls. 

206). 

4.3 Gagnaúrvinnsla 

Upplýsingarnar sem unnið er með í megindlegum hluta rannsóknarinnar 

eru allar sóttar í gagnagrunn Fjölbrautaskóla Suðurlands. Þær eru 

greindar út frá kennitölum nemenda og skiptast í fimm flokka: 

 

1. Grunnskólaeinkunnir allra nemenda í úrtaki. 

2. Listi yfir kennitölur nemenda sem hófu nám á vorönn 2007 og 

2009, og luku því grunnskóla hálfu ári fyrr en almennt er. 

3. Námsferill í FSu - allir áfangar sem þessir nemendur hafa verið 

skráðir í, ásamt einkunnum. 

4. Námslokalisti frá FSu fyrir ofantalda árganga til dagsins í dag. 

5. Skrá yfir þá nemendur í úrtakinu sem stunda enn nám við skólann 

á vorönn 2014. 

 

Upplýsingarnar voru kallaðar fram úr gagnagrunni FSu fyrir hverja 

kennitölu sem um ræðir í janúar 2014 og sýna þannig feril hvers 

nemanda við FSu frá því að hann hóf nám við skólann og þangað til hann 

hætti, brautskráðist eða stundaði enn nám á vorönn 2014. 

 Greining gagna hófst þegar fræðileg umfjöllun um lykihugtök hafði 

tekið á sig mynd og skýrt þótti hvernig ætti að vinna úr gögnunum til að 

varpa sem skýrustu ljósi á viðfangsefni rannsóknarinnar. Megindleg gögn 
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voru kölluð fram í Excel forritinu og til að byrja með þurfti að fara yfir 

allar skráningar, samræma heiti, skammstafanir og annað slíkt til að 

tryggja að hver breyta skilaði sér við úrvinnslu og greiningu en hefði 

heldur ekki verið tvítalin. Þegar búið var að fara yfir allar slíkar 

skráningar var hægt að fara að vinna úr gögnunum hvers kyns 

upplýsingar, töflur og myndir, samkeyra breytur og kalla fram þá þætti 

sem svara rannsóknarspurningunum og töldust áhugaverðir og þess 

virði að skoða frekar. Til að skoða marktækan mun á milli breyta var 

stuðst við kíkvaðratpróf Pearsons með aðstoð heimasíðunnar in-silico 

(e.d.) og kíkvaðrat gildum breytt í p-gildi með kíkvaðrat dreifingu. 

Frelsisgráða var stöðluð í gildinu 1 og notuð þannig við alla útreikninga. 

 Að lokinni greiningu megindlegra gagna voru niðurstöður teknar 

saman og sendar á skólameistara og áfangastjóra. Í kjölfarið var þeim svo 

sendur viðtalsrammi (sjá fylgiskjal 1) og fundartími fyrir viðtöl ákveðinn. 

Viðtölin fóru svo fram á skrifstofu viðmælenda og voru, að fengnu 

samþykki, hljóðrituð. Að loknum viðtölum voru þau afrituð orðrétt og 

hljóðupptökum eytt. Þá voru þau þemagreind og fléttuð inn í niðurstöður 

megindlegrar rannsóknar til að varpa enn frekar ljósi á námsframvindu 

nemenda í Fjölbrautaskóla Suðurlands. Eftir að niðurstöður megind-

legrar og eigindlegrar greiningar höfðu verið fléttaðar saman, var kaflinn 

í heild sendur til skólameistara og áfangastjóra til yfirlestrar. Þannig var 

þeim gefið tækifæri til að sannreyna að farið væri með rétt mál og koma 

með frekari skýringar ef þess var óskað. 

4.4 Réttmæti áreiðanleiki og siðfræði 

Réttmæti og áreiðanleiki rannsóknar felast í því að endurtaka megi 

rannsóknina á sama hátt og fá sömu niðurstöður. Réttmæti snýst t.d. um 

að próf sé í raun og veru að mæla það sem við höldum að það sé að mæla 

þannig að niðurstöðurnar séu í raun einhvers virði fyrir okkur. 

Áreiðanleiki segir til um hversu stöðug útkoma er frá einni mælingu til 

annarrar. Réttmæti rannsókna má skipta í innra réttmæti og ytra 

réttmæti þar sem innra réttmæti vísar til þess hversu gott tilraunasniðið 

er og hversu trúverðuar ályktanir megi draga út frá niðurstöðunum. Ytra 

réttmæti snýst svo um hvort hægt er að alhæfa niðurstöðurnar yfir á 

annað þýði og aðstæður (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína 
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Davíðsdóttir, 2013, bls. 211-212). Í þessari rannsókn er aðferðafræðinni 

lýst svo hægt sé að endurtaka hana seinna og fá þá niðurstöður sem 

væru samanburðarhæfar. 

 Í öllum rannsóknum er mikilvægt að uppfylla bæði siðferðilegar og 

aðferðafræðilegar kröfur. Gæta skal þess að valda ekki óþarfa þjáningu, 

virða skal skoðanir sjálfráða einstaklinga og koma í veg fyrir ósanngjarna 

mismunun (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 71). Í öllum rannsóknum er 

unnið með þátttakendur, þrátt fyrir að þátttakan sem slík geti látið lítið 

yfir sér. Sumar rannsóknir byggja á upplýsingum sem aflað er 

sérstaklega með athugunum, viðtölum, prófunum, mælingum eða 

sýnatöku. Í öðrum rannsóknum er unnið úr fyrirliggjandi gögnum og 

teljast þeir einstaklingar sem gögnin fjalla um til þátttakenda ef 

upplýsingarnar fjalla um einkahagi þeirra og eru persónugreinanlegar 

(Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 76). Þessi rannsókn tilheyrir báðum 

þessum flokkum. Annars vegar hefur rannsakandi aðgang að 

persónugreinanlegum upplýsingum þar sem hann rýnir í námsframvindu 

nemenda út frá kennitölum og hins vegar er upplýsinga aflað með 

viðtölum. Þrátt fyrir að upplýsingar um námsframvindu flokkist ekki 

undir viðkvæmar persónuupplýsingar skv. lögum um persónuvernd (Lög 

um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000) ber 

rannsakanda skylda til að fá leyfi hjá Persónuvernd fyrir rannsókninni 

(sjá fylgiskjal 8.5). Vörslu persónugreinanlegra upplýsinga fylgir augljós 

trúnaðarskylda og gæta verður fyllstu varkárni við alla úrvinnslu 

(Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 81). Auk þess var gerður 

trúnaðarsamningur (sjá fylgiskjal 8.4) við Olgu Lísu Garðarsdóttur, 

skólameistara Fjölbrautaskóla Suðurlands þar sem kveðið var á um 

meðferð persónugreinanlegra gagna meðan á úrvinnslu stóð, sömuleiðis 

er þar skýrt tekið fram að rannsakandi eyði öllum persónugreinanlegum 

gögnum úr sinni vörslu að úrvinnslu lokinni. 

4.5 Rannsóknarvettvangur 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir því umhverfi sem fellur undir vettvang 

rannsóknarinnar. Fjallað verður um stjórnsýslulega umgjörð framhalds-

skóla sem felst í lögum og Aðalnámskrá og hlutverk framhaldsskóla út 
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frá þessu tvennu. Síðan er gerð grein fyrir hlutverki Fjölbrautaskóla 

Suðurlands, umhverfi hans og sögu. 

Lagaumgjörð 

Starf framhaldsskólanna er einn af hornsteinum samfélagsins. Mikilvægt 

er að missa aldrei sjónar á markmiði framhaldsskólans en gildandi lög 

um framhaldsskóla móta skýran og leiðbeinandi ramma um það 

skólastarf sem þar fer fram. Árið 1988 voru fyrstu heildarlögin um 

framhaldsskóla samþykkt á Alþingi (Lög um framhaldsskóla nr. 

57/1988). Með þeim var komið til móts við þá þróun að eftirspurn eftir 

framhaldsskólanámi hafði stóraukist. Til að mæta þessari auknu 

eftirspurn hófu fjölbrautaskólar starfsemi víða um land með það að 

markmiði að tengja saman námshefðir bóknáms og starfsnáms (Gylfi 

Þorkelsson, 2011, bls. 43). Undir lögin féllu menntaskólar, 

fjölbrautaskólar, iðnfræðsluskólar, skólar sem veittu sérhæft nám á 

framhaldsskólastigi  og framhaldsdeildir við grunnskóla (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2012, bls. 26; Gylfi Þorkelsson, 2011, bls. 43). Nýmæli í 

þessum lögum voru þau að nú gátu 18 ára nemendur hafið nám í 

framhaldsskólum án þess að uppfylla inntökuskilyrði um próf úr 

bóknámsdeildum miðskóla. Sömuleiðis var mikil áhersla lögð á samráð 

við atvinnulífið (Gylfi Þorkelsson, 2011, bls. 45). 

 Árið 1996 tóku ný lög um framhaldsskóla gildi eftir endurskoðun 

fyrri laga (Lög um framhaldsskóla nr. 80/1996). Þar var helsta 

markmiðið að setja skýra stefnu fyrir framhaldsskólastigið og var þar 

kveðið á um almennt menntunarhlutverk, undirbúning fyrir þátttöku í 

atvinnulífi og áframhaldandi nám. Með lögunum átti að tryggja öllum 

þeim sem ljúka grunnskóla aðgang að framhaldsskólum. Náminu var 

skipt í fjóra flokka: Starfsnámsbrautir, bóknámsbrautir (tungumála-, 

náttúrufræða- og félagsfræðabraut), listnámsbrautir og almenna braut 

sem ætluð var undirbúningi nemenda undir nám á hinum brautunum 

(Gylfi Þorkelsson, 2011, bls. 47). 

 Þau lög um framhaldsskóla sem nú eru í gildi eru frá 2008 (Lög um 

framhaldsskóla nr. 92/2008). Þar er í 32. grein fjallað um innritun 

nemenda og rétt til náms og m.a. tekið fram að allir þeir sem lokið hafa 

grunnskólanámi eða hafa náð 16 ára aldri eigi rétt á að hefja nám í 
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framhaldsskóla, auk þess sem þeir eiga rétt á að stunda þar nám til 18 

ára aldurs. Með þessu er verið að setja þann þrýsting á framhaldsskólana 

að bjóða öllum nemendum nám við hæfi, óháð því hvaða undirbúning 

þeir hafa. Gerður G. Óskarsdóttir (2012, bls. 26) telur að þarna gæti verið 

um undanfara skólaskyldu upp í 18 ára aldur að ræða. Núgildandi lög 

taka á öllu því sem viðkemur almennri starfsemi skólanna og er hlutverk 

framhaldsskóla skilgreint á eftirfarandi hátt í 2. grein (Lög um 

framhaldsskóla nr. 92/2008): 

 

Hlutverk framhaldsskóla er að stuðla að alhliða þroska 

allra nemenda og virkri þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi 

með því að bjóða hverjum nemanda nám við hæfi. 

Framhaldsskólar búa nemendur undir þátttöku í 

atvinnulífinu og frekara nám. Þeir skulu leitast við að efla 

færni nemenda í íslensku námi, bæði töluðu og rituðu, efla 

siðferðisvitund, ábyrgðarkennd, víðsýni, frumkvæði, 

sjálfstraust og umburðarlyndi nemenda, þjálfa þá í öguðum 

og sjálfstæðum vinnubrögðum, jafnrétti og gagnrýninni 

hugsun, kenna þeim að njóta menningarlegra verðmæta og 

hvetja til þekkingarleitar. Framhaldsskólar sinna miðlun 

þekkingar og þjálfun nemenda þannig að þeir öðlist færni 

til að gegna sérhæfðum störfum og hafi forsendur til að 

sækja sér frekari menntun. 

 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna fjallar einnig um markmið 

menntunar og rétt barna til hennar en hann var samþykktur á 

allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í lok árs 1989, undirritaður fyrir 

Íslands hönd í janúar 1990. Ríkisstjórnin fékk leyfi frá Alþingi til að 

fullgilda hann 1992 og hann var svo loks lögfestur á Íslandi þann 20. 

febrúar 2013 (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barns nr. 

18/1992). Þar er í 28. og 29. grein fjallað um rétt barna til náms og 

kemur m.a. fram að stuðla beri að þróun ýmis konar 

framhaldsmenntunar, bæði almennrar og starfsmenntunar og að veita 

eigi öllum kost á æðri menntun eftir hæfileikum. Einnig segir þar að 

menntun skuli beinast að því að rækta persónuleika, hæfileika og 
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líkamlega og andlega getu barna (Samningur Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi barns nr. 18/1992). 

Aðalnámskrá 

Í samræmi við áðurnefnd lög gefur Mennta- og menningarmála-

ráðuneytið út Aðalnámskrá fyrir hvert skólastig. Aðalnámskrá er 

umgjörð um skólastarfið og hefur það hlutverk að leiðbeina um markmið 

og tilgang þess. Auk þess er námskránni ætlað að veita upplýsingar um 

tilgang og starfsemi skóla til nemenda, foreldra og forráðamanna, 

opinberra stofnanna, félagasamtaka og almennings (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 9). Að auki er gert ráð fyrir að hver 

skóli móti sína eigin skólanámskrá en þar fá kennarar, stjórnendur og 

starfsfólk hvers skóla frjálsari hendur í skipulagningu skólastarfsins í 

samræmi við þá stefnu sem unnið er eftir í hverjum skóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 62). 

  

Aðalnámskrá framhaldsskóla hefur margþætt hlutverk sem felur m.a. í 

sér eftirfarandi þætti: 

 Stefnu stjórnvalda í menntamálum, námsframboð og kröfur sem 

gerðar eru til náms og ber þeim aðilum sem koma að skólastarfi 

skylda til að framfylgja henni við skipulag skólastarfs. Þau lög og 

sú menntastefna sem þar koma fram eiga því að tryggja börnum 

og ungmennum góð skilyrði til náms. 

 Aðalnámskrá er eitt af verkfærunum til að samræma og samþætta 

skólastarf samkvæmt þeirri menntastefnu sem unnið er eftir. 

Hún tryggir að yfirvöld geti framfylgt lögum mennta- og 

menningarmála og fylgst með framgangi og gæðum kennslu. 

 Aðalnámskrá leggur aðilum sem koma að skólastarfi þ.e.a.s. 

stjórnendum, kennurum og öðrum starfsmönnum, línur um 

hvernig eigi að koma að skipulagningu, framkvæmd og mati á 

skólastarfinu sem m.a. koma fram í skólanámskrá viðkomandi 

skóla. 

 Aðalnámskrá hefur það hlutverk að upplýsa nemendur, foreldra og 

forráðamenn þeirra um þau viðmið sem gerð eru til gæða 

námsins og skólastarfsins ásamt því að veita þeim sem og 
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kennurum upplýsingar um menntun hvers skólastigs fyrir sig. 

Námskráin er undirstaða í námsmati og mati á skólastarfi, hún er 

viðmið fyrir þá sem koma að kennslu og annað starfsfólk ásamt 

því að vera viðmið við vinnslu annarra gagna sem lúta að 

skólastarfi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 9-

10). 

 

Núverandi Aðalnámskrá fyrir framhaldsskóla kom út árið 2011 og er í 

samræmi við lög um framhaldsskóla sem sett voru 2008. Þar er öllu námi 

í framhaldsskóla skipt niður á fjögur hæfniþrep sem skarast við 

grunnskóla annars vegar og háskóla hins vegar. Hæfniþrepin lýsa 

stigvaxandi kröfu um þekkingu, leikni og hæfni nemenda og eru námslok 

námsbrauta tengd þeim (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, 

bls. 7-10). Í Aðalnámskrá framhaldsskóla birtist ríkjandi menntastefna 

en kjarni hennar byggir á sex grunnþáttum menntunar sem hafa ber að 

leiðarljósi við námskrárgerðina. Þessir grunnþættir eru: Læsi, sjálfbærni, 

heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. 

Markmið þessara grunnþátta er að skapa börnum og unglingum 

nauðsynleg skilyrði til andlegs og líkamlegs þroska, stuðla að því að þau 

geti tekið þátt í samvinnu og staðið sig í samfélaginu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 14-15). 

 Í Aðalnámskrá framhaldsskóla kemur fram að með því að bjóða 

hverjum nemanda nám við hæfi sé framhaldsskólanum ætlað að stuðla 

að alhliða þroska nemenda sinna og virkja þá til þátttöku í 

lýðræðisþjóðfélagi. Þar segir enn fremur að framhaldsskólinn skuli vera 

vettvangur þar sem ólíkir nemendur koma saman og sækja sér menntun 

eftir fjölbreyttum námsleiðum. Markmiðin geta verið ólík, allt frá því að 

efla nemendur við að takast á við daglegt líf, undirbúa þá fyrir frekara 

nám eða störf sem krefjast ekki sérhæfðrar menntunar til þess að 

undirbúa nemendur undir sérhæfð störf eða nám (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 22). 

Hlutverk framhaldsskóla 

Hver leikskóli, grunnskóli og framhaldsskóli hefur skyldum að gegna, 

gagnvart nemendum sínum, starfsfólki, foreldrum og forráðamönnum, 
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stjórnvöldum og samfélaginu öllu. Í dag halda langflestir unglingar áfram 

námi eftir að skólaskyldu í grunnskóla lýkur við 16 ára aldur (Inga Dóra 

Sigfúsdóttir, 2014) og með hækkuðum sjálfræðisaldri í 18 ár er það í 

raun skylda framhaldsskóla að bjóða öllum ungmennum sem þess óska 

nám við hæfi. Nemendur framhaldsskólans eru að því leyti enn 

skilgreind sem börn til 18 ára aldurs. 

 Um hlutverk og starfsemi framhaldsskóla er fjallað á ítarlegan hátt 

bæði í lögum og Aðalnámskrá. Aftur á móti hafa skólastjórnendur og 

kennarar ákveðið sjálfræði í þróun og mótun skólastarfs síns skóla innan 

þess ramma sem lögin og Aðalnámskráin kveða á um. Eins og fram 

kemur í aðalnámskrá framhaldsskóla er hlutverk framhaldsskólans að 

stuðla að alhliða þroska allra nemenda og virkri þátttöku þeirra í 

lýðræðisþjóðfélagi. Til þess að það gangi eftir þarf að bjóða hverjum og 

einum nám við hæfi. Sömuleiðis er framhaldsskólanum ætlað að 

undirbúa nemendur fyrir þátttöku í atvinnulífi og frekara námi. Þannig 

skal framhaldsskólinn bjóða upp á fjölbreyttar námsleiðir sem veita 

margs konar undirbúning og réttindi hvort sem er á sviði almenns náms, 

listnáms, bóknáms eða starfsnáms. Náminu lýkur svo með mismunandi 

námsgráðum: Framhaldsskólaprófi, prófi til starfsréttinda, stúdentsprófi, 

iðnmeistaraprófi eða öðru lokaprófi (Mennta- og menningarmála-

ráðuneytið, 2011, bls. 29). 

 Áherslur í menntastefnunni mótast af m.a. viðleitni til að stemma 

stigu við brotthvarfi nemenda. Þær snúast um að veita skólanum ákveðið 

sjálfstæði í því að móta námsframboð sitt til að mæta ólíkum þörfum 

nemenda sinna, skilgreina fleiri námleiðir sem lýkur með prófi (fjölga 

námslokum, t.d. með nýju framhaldsskólaprófi) sem nemendur geta 

tekið eftir tveggja ára nám í framhaldsskóla eða við 18 ára aldur (Gylfi 

Þorkelsson, 2011, bls 81). 

 Ólafur Páll Jónsson fjallar um hlutverk skóla og fræðslumarkmið 

þeirra. Í þeirri umfjöllun gerir hann greinamun á því hvort skólar eru 

einstaklingsmiðaðir eða samfélagsmiðaðir. Einstaklingsmiðaðir skólar 

veita nemendum sínum a.m.k. lágmarksfærni í tilteknum námsgreinum 

en þeir geta líka verið samfélagsmiðaðir í þeim skilningi að þeim ber að 

tryggja menntun fólks í samfélaginu og sjá því fyrir starfskröftum, en líka 

að draga úr mismunun og stéttaskiptingu og stuðla að færni einstaklinga 
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til að taka þátt í lýðræðislegu samfélagi. Mikilvægt er að þessi markmið 

fari saman í starfsemi skóla (Ólafur Páll Jónsson, 2011, bls. 16). 

4.6 Fjölbrautaskóli Suðurlands 

Staðsetning skólans er á Selfossi en þar búa rúmlega 6.600 manns 

(Hagstofa Íslands, 2014a). Selfoss tilheyrir Sveitarfélaginu Árborg ásamt 

byggðarkjörnunum Stokkseyri og Eyrarbakka en í sveitarfélaginu öllu 

búa tæplega 7.900 manns (Hagstofa Íslands, 2014b). Aftur á móti sækja 

skólann nemendur af Suðurlandinu öllu en hér er stuttlega fjallað um það 

sem einkennir svæðið. Þá er gerð grein fyrir sögu skólans í stuttu máli og 

hlutverki hans. 

Umhverfi 

Á Suðurlandi eru fimmtán sveitarfélög, allt frá Ölfusi í vestri að 

Hornafirði í austri og á svæðinu búa tæplega 26 þúsund manns eða 8,1% 

íbúa landsins. Svæðið er stórt en það nær yfir 30.966 km2 (Árni 

Ragnarsson, 2013, bls. 9) og því má skipta gróflega í þrjú undirsvæði. Í 

fyrsta lagi eru þéttbýlisstaðirnir í Hveragerði, Þorlákshöfn og Selfossi 

sem allir hafa yfir 1000 íbúa og eru í nálægð og innan áhrifa- og 

vinnusóknarsvæðis höfuðborgarinnar. Í þessum hluta óx byggð hratt til 

ársins 2009 en þá hætti íbúum að fjölga á svæðinu. Ástæður þess má m.a. 

rekja til þess að eftir hrun bankanna féll fasteignaverð í Reykjavík meira 

en laun og þá varð ekki eins eftirsóknarvert að eiga heima í grennd 

höfuðborgarsvæðisins eins og það hafði verið áður þegar húsnæðisverð 

hafði verið viðráðanlegra á þeim svæðum. 

 Í öðru lagi eru það landbúnaðarhéruðin frá Ölfusi og austur í 

Skaftafellssýslur en Suðurland er aðallandbúnaðarhérað landsins. 

Landbúnaður er um 9% af framleiðslu Suðurlands og tæp 40% af öllum 

búvörum framleiddum á landinu verða til á því svæði. Í þriðja lagi eru 

Vestmannaeyjar, ein stærsta verstöð landsins (Sigurður Jóhannesson, 

Sigurðar Árnason og Snorri Björn Sigurðsson, 2013, bls. 19). Þegar 

menntun íbúa á svæðinu er skoðuð (myndir 6 og 7) kemur í ljós að íbúar 

með próf úr grunnskóla, starfsnám úr framhaldsskóla og iðnnámi eru 

fleiri en að landsmeðaltali. Íbúar sem hafa lokið stúdentsprófi, 



50 

 

grunnnámi og framhaldsnámi í háskóla eru færri en að landsmeðaltali. 

Þannig hafa færri háskólapróf en að meðaltali á landinu öllu en töluvert 

hærra hlutfall karla hefur iðnmenntun en á landinu öllu. Þeir sem hafa 

aðeins lokið grunnskólaprófi eru mun fleiri á Suðurlandi en á landsvísu 

og er hátt hlutfall kvenna í þeim hópi (Byggðastofnun, 2012, bls. 9). 

 

Mynd 6 Hlutfallsskipting karla íbúa 18 ára og eldri 2011-2012 eftir menntun 

 

 

Mynd 7 Hlutfallsskipting kvenna íbúa 18 ára og eldri 2011-2012 eftir menntun 

 

Á Suðurlandi eru fjórir framhaldsskólar; Menntaskólinn að Laugarvatni, 

Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum, Framhaldsskólinn í Austur-

Skaftafellssýslu á Höfn í Hornafirði og Fjölbrautaskóli Suðurlands á 

Selfossi. Grunnskólarnir á Suðurlandi eru 14 talsins og þar af 11 með 

starfandi bekkjardeildir frá 1.-10. bekk. Upptökusvæði Fjölbrautaskóla 

Suðurlands er að grunninum til Suðurlandið allt þó þangað sæki 

nemendur alls staðar að af landinu. 

 Í nýrri skýrslu Mennta- og menningarmálaráðuneytisins (2013, 

bls. 7) um brotthvarf úr framhaldsskólum kemur fram að lokaeinkunnir í 

10. bekk grunnskóla hafa mest forspárgildi um námsgengi í 
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framhaldsskóla en vert er að hafa í huga í þessu samhengi að mikill 

munur er á því hvernig nemendur veljast inn í ólíka framhaldsskóla (Jón 

Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002, bls. 81). Í áðurnefndri 

skýrslu eru teknar saman meðaleinkunnir nemenda (fæddra 1996) úr 

10. bekk grunnskóla í íslensku, ensku og stærðfræði sem hófu nám í 

framhaldsskólum landsins haustið 2012. Þar má sjá (tafla 2) að 

meðaleinkunn nýnema í Fjölbrautaskóla Suðurlands var 6.98. Til 

samanburðar var hæsta meðaleinkunn úr grunnskóla meðal nýnema í 

Menntaskólanum í Reykjavík, 9.1 og lægst var hún meðal nýnema í 

Iðnskólanum í Hafnarfirði 5.71 (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2013, bls. 7). 

 

Tafla 2 Meðaleinkunnir nýnema haustið 2012 í ísl/ens/stæ í 10. bekk eftir því í 

hvaða skóla þeir fóru 

Skóli 
Meðaleinkunn ísl/ens/stæ 

- haust 2012 

Borgarholtsskóli 6.35 

Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra 7.26 

Fjölbrautaskóli Snæfellinga 7.21 

Fjölbrautaskóli Suðurlands 6.98 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 6.83 

Fjölbrautaskóli Vesturlands 6.98 

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti 6.06 

Fjölbrautaskólinn í Garðabæ 7.22 

Fjölbrautaskólinn við Ármúla 6.31 

Flensborgarskólinn í Hafnarfirði 7.03 

Framhaldsskólinn á Húsavík 6.52 

Framhaldsskólinn á Laugum 6.27 

Framhaldsskólinn í A-Skaftaf. 7.3 

Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ 6.09 

Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum 7.11 

Iðnskólinn í Hafnarfirði 5.71 

Kvennaskólinn í Reykjavík 8.43 

Menntaskóli Borgarfjarðar 7.42 

Menntaskólinn að Laugarvatni 7.7 

Menntaskólinn á Akureyri 8.21 

Menntaskólinn á Egilsstöðum 7.45 

Menntaskólinn á Ísafirði 6.74 

 (Framhald) 
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Menntaskólinn á Tröllaskaga 6.29 

Menntaskólinn í Kópavogi 6.97 

Menntaskólinn í Reykjavík 9.1 

Menntaskólinn við Hamrahlíð 8.59 

Menntaskólinn við Sund 7.81 

Tækniskólinn 6.65 

Verkmenntaskóli Austurlands 6.42 

Verkmenntaskólinn á Akureyri 6.54 

Verzlunarskóli Íslands 9.06 

 

Eins og taflan sýnir er bilið breitt milli þeirra nýnema sem hefja nám við 

ólíka framhaldsskóla. Sumir skólar taka við nemendum sem teljast 

sterkir námslega meðan aðrir fá til sín nemendur sem hefur ekki gengið 

eins vel í grunnskóla. 

Hlutverk og saga 

Fjölbrautaskóli Suðurlands gegnir veigamiklu hlutverki í menntun og 

menningu ungs fólks. Ekki einungis á Selfossi heldur á Suðurlandinu öllu, 

allt frá Ölfusi í vestri og austur í Skaftafellssýslur. Gylfi Þorkelsson (2011, 

bls. 3) fjallar á ítarlegan hátt um þróun menntunar og skólahalds á 

Suðurlandi, lagaumhverfi framhaldsskóla og Fjölbrautaskóla Suðurlands 

í lokaverkefni sínu í MPA námi í opinberri stjórnsýslu við Háskóla 

Íslands. Þar kemur fram að Fjölbrautaskóli Suðurlands eigi rætur að 

rekja í sterka skólamenningu á Suðurlandi sem nær aftur á 19. öld þegar 

vitundarvakning átti sér stað í þjóðfélaginu um gildi menntunar og sess 

hennar á vegi framfara og sjálfstæðis (Gylfi Þorkelsson, 2011, bls. 16). 

Fjölbrautaskóli Suðurlands var formlega stofnaður í þeirri mynd sem við 

þekkjum hann í dag þann 21. apríl 1981 á grunni þriggja stofnana, 

Iðnskólans á Selfossi sem var sameign sýslufélaganna á Suðurlandi, 

Öldungadeildarinnar í Hveragerði og Framhaldsdeild Gagnfræðaskólans 

á Selfossi (Fjölbrautaskóli Suðurlands, 2014). 

 Skólinn var svo settur í fyrsta sinn þann 13. september 1981 og 

kennsla hófst það haust í nýju verknámshúsi Iðnskólans á Selfossi sem 

hafði verið tekið í notkun veturinn áður. Það var þó ljóst frá upphafi að 

það húsnæði myndi á engan hátt duga fyrir fjölbreytta kennslu á bæði 

verk- og bóknámsbrautum og því dreifðist starfsemi skólans á víð og 
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dreif um bæinn á meðan ákvarðanir voru teknar um framhaldið. Ráðist 

var í byggingu nýs skólahúss og það tekið í notkun í tveimur áföngum. Á 

vorönn 1987 hófst kennsla í þeim hluta nýja hússins, Odda, sem var 

tilbúinn þó samkomusalur og miðrými væri enn óklárað. Haustið 1989 

innrituðust 600 nemendur í skólann, en í húsinu fullkláruðu var gert ráð 

fyrir 650 nemendum. Þá var, vegna plássleysis, kennt í 

bráðabirgðakennslustofum á lóð skólans sem og annarri aðstöðu í 

grennd hans. Það var síðan haustið 1994 sem byggingin var fullkláruð og 

öll kennsla skólans fluttist í húsnæðið. Aftur á móti fjölgaði nemendum 

jafnt og þétt og haustið 2002 hófu 813 nemendur nám í dagskóla. Þá var 

aftur farið að notast við aðstöðu í grennd við skólann fyrir kennslu. 

Haustið 2004 var tekið í notkun nýtt íþróttahús með sjö kennslustofum á 

lóð skólans en þrátt fyrir það var skólinn enn búinn að sprengja utan af 

sér húsnæðið haustið 2006. Nú er svo komið að brýnt er að stækka 

verknámsaðstöðu skólans en enn sér ekki fyrir endann á því verkefni 

(Gylfi Þorkelsson, 2011, bls 84-94). Þegar Fjölbrautaskóli Suðurlands var 

settur í fyrsta sinn haustið 1981 voru nemendur um 270 talsins. Þremur 

árum síðar var nemendafjöldinn kominn yfir 500. Haustið 2007 voru 

þeir orðnir fleiri en 1000 en flestir hófu nám á haustönn 2009, eða 1039. 

Í þessu samhengi má hafa í huga að skólabyggingin Oddi er ætluð fyrir 

650 nemendur (Gylfi Þorkelsson, 2011, bls. 176). Við upphaf vorannar 

2014 voru nemendur skólans 871 talsins og starfsmennirnir 126 í u.þ.b. 

120 stöðugildum. Þeir skiptast í 83 kennara, þrjá námsráðgjafa, fjóra 

stjórnendur og 36 aðra starfsmenn (Ása Nanna Mikkelsen, tölvupóstur 

14. mars 2014). 

 

 Á heimasíðu Fjölbrautaskóla Suðurlands (2014) kemur fram að 

sýn skólans sé að: 

 

Leggja áherslu á að allir séu metnir að verðleikum, njóti skilnings og 

beri virðingu fyrir sjálfum sér, öðrum og umhverfi sínu. Skólinn 

stefnir að árangursríku og fjölbreyttu skólastarfi þar sem áhersla er 

lögð á fagþekkingu, sköpunarhæfni og metnaðarfullt þróunarstarf. 
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Þá er hlutverki skólans þar einnig gerð skil: 

Að búa nemendur undir frekara nám; að bjóða upp á fjölbreytt 

starfsnám í góðum tenglsum við atvinnulífið; að búa nemendur 

undir daglegt líf í lýðræðisþjóðfélagi. 

 

Á þessu má sjá að bæði sýn skólans og hlutverk taka mið af kröfum laga 

og Aðalnámskrár um það sem veita skuli nemendum. 
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5. Niðurstöður 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar. Eins og 

áður hefur komið fram þá fjallar rannsóknin um námsframvindu 

nemenda í Fjölbrautaskóla Suðurlands. Rýnt var í námsferil þriggja 

árganga sem stundað hafa nám við skólann. Árgangarnir þrír 

samanstóðu af þeim nemendum sem fæddir eru árin 1989, 1991 og 1993 

og hófu nám í Fjölbrautaskóla Suðurlands haustin 2005, 2007 og 2009. 

Námsframvinda þessara nemenda var skoðuð allt frá innritun og til loka 

haustannar 2013. Nemendur voru því allir á 16. aldursári þegar þeir hófu 

nám og svo á 24., 22. og 20. aldursári þegar staða þeirra var greind. 

 Þessir árgangar voru valdir vegna þess að nú þegar hafa yngstu 

nemendurnir í hópnum haft tækifæri, og einni önn betur, til að ljúka 

hefðbundnu fjögurra ára bóknámi sem lýkur með stúdentsprófi. Þó ber 

að hafa í huga að námsúrval við skólann er bæði fjölbreytt og mislangt og 

þannig ljúka margir nemendur prófi á mun skemmri tíma en fjórum 

árum. Nemendur fæddir árið 1991 hafa haft sex og hálft ár eða 13 annir 

til að ljúka námi af einhverju tagi og nemendur sem fæddir eru árið 1989 

hafa þannig haft átta og hálft ár, eða 17 annir til að ljúka námi frá 

Fjölbrautaskóla Suðurlands. Mikilvægt er að hafa í huga að þrátt fyrir að 

nemendur hafi ekki lokið námi frá Fjölbrautaskóla Suðurlands segja 

rannsóknargögnin ekkert um það hvort þeir fluttu sig um set í aðra skóla 

og luku námi þaðan. Þá er hér ekki gerð grein fyrir námsframvindu þeirra 

nemenda sem fæddir eru '89, '91 og '93 en hófu nám síðar en jafnaldrar 

þeirra eða fluttu sig úr öðrum skólum í FSu og útskrifuðust úr námi 

þaðan. 

 

Rannsóknarspurningarnar sem ramma inn rannsóknina eru sem 

áður segir: 

~ Hver er námsframvinda nemenda í Fjölbrautaskóla Suðurlands í 

ljósi almennrar námsframvindu íslenskra ungmenna? 

o Hvað er hægt að segja um brotthvarf nemenda úr FSu? 
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~ Hvaða ljósi varpa kenningar um félagsauð á námsframvindu 

nemenda í FSu? 

o Hvernig reiðir þeim af í námi sem koma einir eða fáir 

saman úr grunnskóla og hefja nám í FSu? 

 

Ofangreindar spurningar voru hafðar að leiðarljósi við greiningu 

gagnanna og leitaðist höfundur við að rýna þau með markvissum hætti 

til að svara þeim á sem hnitmiðastan hátt. Árgangarnir þrír sem til 

skoðunar eru í rannsókninni telja 713 nemendur og af þeim hafa 351 

lokið námi frá Fjölbrautaskóla Suðurlands eða 49%. 36 nemendur eru 

enn skráðir í nám við skólann eða 5% og 326 nemendur úr þessum hópi 

hafa hætt í skólanum eða 46%. Ekki mældist marktækur munur á 

útskriftarhlutfalli kynjanna (P-gildi = 0.8392; χ
2 =0.0412). 

 Breytilegt er hvort þeir 351 nemandi sem lauk námi frá FSu 

útskrifaðist af einni námsbraut, af tveimur námsbrautum samtímis eða 

fyrst af einni námsbraut og síðar af annarri. Í '89 árganginum er 21 

nemandi sem útskrifaðist fyrst af einni námsbraut og síðar af annarri. Í 

'91 árganginum eru 12 nemendur sem útskrifuðust fyrst af einni 

námsbraut og svo síðar af annarri og tveir sem útskrifuðust af þremur 

námsbrautum hverri á eftir annarri. Í '93 árganginum eru 10 nemendur 

sem hafa útskrifast fyrst af einni námsbraut og svo af annarri. Þannig eru 

398 útskriftir skráðar á þessa 351 einstaklinga (sjá töflu 8  í fylgiskjali 

8.2). Af þessum 398 útskriftum eru 62% af bóknámsbrautum sem lýkur 

með stúdenstsprófi, 31% eru af verknámsbrautum og 7% eru útskriftir 

nemenda sem hafa lokið bóklegu og verklegu námi samhliða (sjá töflu 9 í 

fylgiskjali 8.3). 

 Í  töflu 3 má sjá yfirlit yfir þátttakendur rannsóknarinnar. Taflan 

nær yfir nemendur sem fæddir eru árin 1989, 1991 og 1993 og hófu nám 

í Fjölbrautaskóla Suðurlands haustin 2005, 2007 og 2009. Inn í þennan 

nemendahóp eru líka taldir til ´91 árgangsins tólf nemendur sem hófu 

nám hálfu ári á undan jafnöldrum sínum eða á vorönn 2007, og níu 

nemendur í ´93 árganginum sem hófu nám hálfu ári fyrr eða á vorönn 

2009. Þessir nemendur áttu þess kost að ljúka námi í grunnskóla um 

áramót í 10. bekk. Upplýsingarnar eru fengnar úr gagnagrunni 

Fjölbrautaskóla Suðurlands og eru kallaðar fram á vorönn 2014 þannig 

að úrvinnslan miðast við stöðu hvers nemanda á þeim tíma. 
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Tafla 3 Yfirlitstafla yfir þátttakendur 

Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi %

KK Útskrifaðir 55 47% 85 59% 49 41% 189 50%

Í námi 2 2% 3 2% 14 12% 19 5%

Brotthvarf 61 52% 55 38% 57 48% 173 45%

KK alls 118 100% 143 100% 120 100% 381 100%

KVK Útsrifaðar 66 52% 44 46% 52 48% 162 49%

Í námi 5 4% 3 3% 9 8% 17 5%

Brotthvarf 56 44% 49 51% 48 44% 153 46%

KVK alls 127 100% 96 100% 109 100% 332 100%

KK+KVK Útskrifaðir 121 49% 129 54% 101 44% 351 49%

Í námi 7 3% 6 3% 23 10% 36 5%

Brotthvarf 117 48% 104 44% 105 46% 326 46%

Alls 245 100% 239* 100% 229** 100% 713 100%

* ´91 = 227 hófu nám á haustönn 2007 og 12 hófu nám hálfu ári fyrr, eða á vorönn 2007 = samtals: 239

** ´93 = 220 hófu nám á haustönn 2009 og 9 hófu nám hálfu ári fyrr, eða á vorönn 2009 = samtals: 229

(Af þessum 21 nemanda sem hófu nám hálfu ári fyrr, hafa 18 útskrifast, 2 eru enn í námi og 1 hefur hætt)

´89 ´91 ´93 Alls

 
 

Skráðar útskriftir fyrir þennan hóp eru 398. Á bak við þær er þó ekki 

nema 351 einstaklingur. Eftirfarandi tafla (tafla 4) sýnir hversu margir 

einstaklingar í hverjum árgangi hafa útskrifast oftar en einu sinni úr FSu. 

Skýringin á því að karlar eru í meirihluta þeirra sem útskrifast fyrst af 

einni braut og svo af annarri er að mati áfangastjóra sú að stuttar brautir 

sem skólinn býður upp á eru á sviði verknáms og höfða því frekar til 

karla en kvenna. Þegar þeir hafa svo lokið stuttri braut eru margir sem 

halda áfram í frekara verknámi á annarri braut eða bæta við sig 

viðbótarnámi til stúdentsprófs 

 

Tafla 4 Fjöldi nemenda sem hafa útskrifast oftar en einu sinni úr FSu 

 ´89  ´93

2 útskriftir 2 útskriftir 3 útskriftir 2 útskriftir

KK 12 12 2 5

KVK 9 5

Alls

 ´91

45 einstaklingar  
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Þegar útskriftir nemenda úr Fjölbrautaskóla Suðurlands eru skoðaðar 

(tafla 5) kemur í ljós að af heildarfjölda útskrifta eru 62% úr bóknámi, 

20% úr verknámi, 7% útskrifta teljast til starfsbrauta (sérdeilda skólans) 

og 7% útskrifta eru úr samsettu námi. 3% flokkast undir starfsnám sem 

felst í því að verklegur hluti námsins er að mestu kenndur utan skólans 

og 1% tilheyrir listnámsbrautum. 

 

Tafla 5 Hlutfall útskrifta úr FSu eftir tegund náms 

Bóknám 62%

Verknám 20%

Starfsbraut 7%

Blandað nám 7%

Starfsnám 3%

Listnám 1%

Alls 100%  
 

Í skýrslu OECD, Education at a Glance 2013: OECD Indicators, kemur fram 

að innan aðildarríkjanna ljúka að meðaltali 15% fleiri konur en karlar 

framhaldsskólanámi (OECD, 2013, bls. 45). Í töflu 6 má sjá 

kynjaskiptingu nemenda sem útskrifast úr Fjölbrautaskóla Suðurlands 

eftir tegund náms.  

 

Tafla 6 Yfirlit yfir kynjaskiptingu og námstegund útskrifta úr FSu 

Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi %

KK 114 46% 78 99% 5 38% 1 20% 15 54% 9 35%

KVK 133 54% 1 1% 8 62% 4 80% 13 46% 17 65%

Alls 247 100% 79 100% 13 100% 5 100% 28 100% 26 100%

Heildarfjöldi útskrifta: 398

Blandað námBóknám Verknám Starfsnám Listnám Starfsbraut

 
 

Af þeim sem ljúka bóknámi eru 46% karlar og 54% konur. 99% þeirra 

sem ljúka verknámi eru karlar en einungis ein kona lauk verknámi af 

þeim 713 einstaklingum sem rannsóknin náði til. Aftur á móti 

útskrifuðust fleiri konur úr blönduðu námi, eða 65% á móti 35% karla. 
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5.1 Námsframvinda og brotthvarf 

Hér verður fjallað um námsframvindu nemenda í Fjölbrautaskóla 

Suðurlands. Umfjöllunin mótast af greiningu megindlegra rannsóknar-

gagna en einnig af úrvinnslu eigindlegra viðtala þar sem gerð er grein 

fyrir túlkun og vangaveltum skólameistara og áfangastjóra á náms-

framvindu nemenda. Sömuleiðis er umfjöllun um námsframvindu 

íslenskra ungmenna á framhaldsskólastigi fléttuð inn í niðurstöðurnar 

þar sem við á til að varpa ljósi á námsframvindu nemenda í FSu í víðara 

samhengi. 

 Fjölmörgum rannsóknum er ætlað að varpa ljósi á námsframvindu. 

Þær geta verið mjög ólíkar að innihaldi og uppbyggingu og því mikilvægt 

að skoða niðurstöður þeirra í réttu samhengi. Til dæmis má lesa í skýrslu 

OECD, Education at a Glance 2013: OECD Indicators, að árið 2011 voru að 

meðaltali 85% einstaklinga á aldrinum 15-19 ára í námi innan OECD 

ríkjanna. Meðal einstaklinga á aldrinum 20-29 ára hækkaði hlutfall 

þeirra sem stunduðu nám úr 22% árið 2000 í 29% árið 2011 (OECD, 

2013, bls. 15). Á Íslandi höfðu 62,1% einstaklinga á aldrinum 20-24 ára 

lokið framhaldsskólaprófi árið 2006 (Menntamálaráðuneytið, 2010, bls. 

32; Hagstofa Íslands, 2008, bls. 3). Hlutfall fólks á aldrinum 25-34 sem 

hafði ekki lokið framhaldsskólaprófi var 30% á Íslandi samkvæmt tölum 

frá 2009. Innan OECD ríkjanna var sama hlutfall 19% (OECD, 2012b, bls. 

4). Í þessu ljósi er mikilvægt að fara varlega í að bera saman tölur og vera 

vel meðvitaður um þau aldursbil sem um ræðir.  

 Á mynd 8 má sjá hlutfall þeirra nemenda sem útskrifuðust úr námi 

frá Fjölbrautaskóla Suðurlands í hverjum þeim þriggja árganga sem til 

rannsóknar eru. Sömuleiðis má sjá þar hlutfall þeirra sem stundar þar 

enn nám eða hafa hætt í skólanum. 245 nemendur eru fæddir árið 1989 

og hófu nám haustið 2005, af þeim hafa 49% útskrifast. 239 nemendur 

eru fæddir árið 1991, af þeim hófu 227 nám haustið 2007, en 12 byrjuðu 

í FSu hálfu ári fyrr eða á vorönn 2007, þar er útskriftarhlutfallið 54%. 

Yngsti árgangurinn telur svo 229 nemendur sem fæddir eru árið 1993, af 

þeim hófu 220 nám haustið 2009, en 9 einstaklingar hófu nám hálfu ári 

fyrr, á vorönn 2009. Útskriftarhlutfallið í þessum hópi er 44%. 
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Mynd 8 Hlutfall nemenda í FSu sem hafa útskrifast, horfið á braut eða eru enn 

í námi 

 

Á mynd 9 má sjá hversu margir drengir og stúlkur hófu nám í hverjum 

þessara árganga og hversu margir útskrifast. Af drengjum sem fæddir 

eru árið 1989 hafa 47% lokið námi frá Fjölbrautaskóla Suðurlands en 

52% stúlkna í sama árgangi. Af drengjum sem fæddir eru árið 1991 hafa 

59% lokið námi en 46% stúlkna í sama árgangi. 41% drengja sem 

fæddust árið 1993 hafa lokið námi frá skólanum en 48% stúlkna. Í töflu 8 

(sjá fylgiskjal 8.2) má sjá hvernig útskriftir nemenda skiptast á 

námsbrautir eftir kyni. 
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Mynd 9 Fjöldi innritaðra og útskrifaðra nemenda skipt eftir árgöngum og kyni 

 

Ekki reynist marktækur munur á útskriftarhlutfalli kynjanna í ´89 og ´93 

árganginum en þegar ´91 árgangurinn er skoðaður er marktækur munur 

á milli útskrifaðra karla og kvenna (P-gildi = 0,0439; χ2 = 4,0617). Að 

sama skapi innrituðust mun fleiri drengir en stúlkur í ´91 árganginum 

haustið 2007. Að sögn áfangastjóra eru engar augljósar skýringar á 

þessum mun  

 

nei, það var ekkert sérstakt kynningarátak í gangi sem beindist að 

strákum, þetta hlýtur bara að vera fæðingartíðnin í árganginum -hlær-  

... en húsasmíðabrautin sker sig svolítið út hérna, sko, þar sem í hinum 

skólunum er þetta svolítið deyjandi, það er svona hefð fyrir þessu á 

Suðurlandi (áfangastjóri). 

 

Rúmlega fjórðungur ´75 árgangsins útskrifaðist úr framhaldsskóla eftir 

fjögurra ára nám (Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002, 

bls. 33). Innan OECD ríkjanna útskrifast nemendur í fyrsta sinn úr 

framhaldsskóla að meðaltali við 20 ára aldur. Þó er það mjög breytilegt 

milli landa eða frá 17 ára í Bandaríkjunum, Ísrael og Tyrklandi upp í 22 

ára eða eldri í Finnlandi, Íslandi, Noregi og Portúgal (OECD, 2013, bls. 

44). Þá er meðalaldur þeirra sem útskrifast úr bóknámi töluvert lægri en 

þeirra sem útskrifast úr verknámi. Á Íslandi útskrifast nemendur úr 
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bóknámi tæplega 21 árs að meðaltali, en úr verknámi rúmlega 26 ára 

(OECD, 2013, bls. 50). Í dag er staðan sú að 45% hvers árgangs lýkur 

framhaldsskólanámi á fjórum árum. Í OECD ríkjunum er hlutfall þeirra 

framhaldsskólanemenda sem ljúka námi á tilsettum tíma 68% (OECD, 

2012b, bls. 4). 20% þeirra sem útskrifast úr framhaldsskóla á Íslandi eru 

25 ára eða eldri (OECD, 2013, bls. 42). 

 Á mynd 10 má sjá hvenær nemendur umræddra árganga í FSu 

útskrifast. Eins og áður sagði þá hófu nemendur sem fæddir eru árið 

1989 nám haustið 2005, nemendur fæddir 1991 hófu langflestir nám 

haustið 2007 og nemendur fæddir 1993 hófu sömuleiðis langflestir nám 

haustið 2009. Á myndinni sést að flestir í hverjum árgangi útskrifast eftir 

4 ára nám, en þó eru nemendur sem útskrifast bæði fyrr og seinna, eins 

og sjá má, sérstaklega í '89 árganginum sem hefur haft lengstan tíma af 

þessum þremur til að ljúka einhverju námi. Eins og sést á myndinni voru 

sjö nemendur úr árgangnum sem luku námi á haustönn 2013, eða átta 

árum eftir að þeir hófu upphaflega nám, þá á 24. aldursári sem er einmitt 

sá aldur sem Jón Torfi og Kristjana Stella miða brottfallsnemendur við. 

Eins og áður hefur komið fram útskrifast sumir nemendur tvisvar og 

jafnvel þrisvar en á þessari mynd er aðeins fyrri/fyrsta útskrift nemanda 

talin. 

 

 

Mynd 10 Útskriftarönn nemenda úr FSu 
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Á myndinni má sjá að fleiri útskrifuðust núna á haustönn 2013 í ´89 

árganginum en annirnar þar á undan en áfangastjóri telur engar 

sérstakar skýringar vera á því. Undir það tekur skólameistari, að það 

hljóti að vera tilviljun að fleiri nemendur úr ´89 árganginum útskrifist á 

haustönn 2013 heldur en annirnar þar á undan. 

 Fullt nám í framhaldsskóla telur í dag 30 einingar (fein4) á önn 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 50). Aftur á móti 

vinnur Fjölbrautaskóli Suðurlands enn eftir gömlu Aðalnámskránni þar 

sem 17,5 einingar á önn teljast til fulls náms. Tæplega helmingur 

einstaklinga úr ´75 árgangnum sem hættu námi höfðu lokið meira en 30 

einingum sem samsvaraði þá a.m.k. ársnámi í framhaldsskóla (Jón Torfi 

Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002, bls. 81). Mynd 11 sýnir 

hversu mörgum einingum nemendur í hverjum árgangi hafa lokið að 

meðaltali í námi sínu í Fjölbrautaskóla Suðurlands. Útskrifaðir nemendur 

luku að meðaltali 129-147 einingum á meðan þeir nemendur sem hurfu 

á braut án þess að útskrifast kláruðu 40-45 einingar að meðaltali. 

Mikilvægt er að hafa í huga að misjafnt er á milli brauta hversu mörgum 

einingum þarf að ljúka til að útskrifast (sjá töflu 9 í fylgiskjali 8.3). 

Samkvæmt áfangastjóra telst fullt nám vera 17,5 eining á önn eða 35 

einingar á vetri, þannig að nemendur sem hættu í skólanum luku því sem 

samsvarar rúmlega tveimur önnum áður en þeir hættu. 

 

                                                   
4
 Í nýrri Aðalnámskrá er nýtt einingamatskerfi skilgreint sem ætlað er að meta vinnu 

nemenda í öllu námi. Framhaldsskólaeining (fein) er mælikvarði á vinnuframlag 
nemenda, hvort sem er í bóklegu eða verklegu námi og hvort sem það fer fram 
innan eða utan skólans. Hver eining samsvarar u.þ.b. þriggja daga vinnu, m.v. 6-8 
klst/dag (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 7). 
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Mynd 11 Meðalfjöldi lokinna eininga í FSu, skipt eftir árgöngum og kyni 

 

Tafla 7 sýnir fjölda lokinna eininga meðal þeirra sem hafa hætt í FSu. Í 

þessum hópi eru einungis þeir nemendur sem hafa hætt í FSu en ekki 

þeir sem enn eru skráðir í nám við skólann. Þegar þessi tafla er skoðuð 

má sjá að flestir úr hópi þeirra sem hætta luku 2-3 önnum í FSu áður en 

þeir hurfu á braut. Einnig má sjá að talsverður fjöldi hafði lokið meira en 

106 einingum áður en þeir hættu eða námi sem samsvarar sex önnum. 

 

Tafla 7 Fjöldi lokinna eininga í FSu hjá nemendum sem hverfa á braut 

Fjöldi Samanlagt

einstaklinga Hlutfall hlutfall

0 eining 21 6% 6%

1-15 einingar 56 17% 24%

16-30 einingar 58 18% 41%

31-45 einingar 62 19% 60%

46-60 einingar 38 12% 72%

61-75 einingar 43 13% 85%

76-90 einingar 21 6% 92%

91-105 einingar 10 3% 95%

106 einingar eða fleiri 17 5% 100%

Alls 326 100%
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Helstu skýringar skólameistara á því hversu margir nemendur ljúka 106 

einingum eða fleiri voru að: 

 

Nemendur í starfsnámi fara út úr húsi í a.m.k. 72 vikur í 

húsasmíðinni sem er okkar aðal iðnnám og þar með eru þau 

ekki skráð í skóla á meðan. Þetta er til umræðu í 

skólasamfélginu og telja margir að skólarnir eigi að ljúka allri 

kennslu fyrst og að svo eigi þau að fara á samning 

(skólameistari). 

 

Undir það tók áfangastjóri: 

 

eins og smiðirnir, þeir eru fyrst í skólanum, svo fara þeir í 

starfsnám og koma svo aftur í skólann, þannig eru þeir ekki 

búnir að ljúka námi en eru ekki skráðir í skólann 

(áfangastjóri). 

 

Þegar talið barst að helstu ástæðum brotthvarfs hafði áfangastjóri orð á 

því að nemendur þyrftu að fara í gegnum það með námsráðgjafa af 

hverju þeir hyggðust hætta námi og að það væri oftar en ekki mjög erfitt 

að fá upp ástæður hjá nemendum fyrir brotthvarfi: 

 

það sem er oft kannski aðalástæðan eru svona andleg veikindi 

sem leiða til þess að þau hætta, en svo má skoða hvað er orsök 

og hvað er afleiðing (áfangastjóri). 

 

Nú er nýafstaðið verkfall í öllum framhaldsskólum landsins og þegar 

áfangastjóri var spurður að því hvort hún teldi að það hefði haft áhrif á 

brotthvarf nemenda nú á þessari önn taldi hún5 ekki svo vera: 

 

þessir sem ég er að skrá út úr skólanum núna, eftir verkfallið, 

voru í rauninni orðnir tæpir og dottnir út fyrir það, og ég sé 

því ekki að það brotthvarf sé sérstaklega út af verkfalli, það 

gerði kannski bara herslumuninn (áfangastjóri). 

                                                   
5
 Skólameistari og áfangastjóri eru konur og fá því kvenkyns persónufornöfn þegar 

vísað er til þeirra í starfshlutverkum sínum. 
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Skólameistari tók undir það og bætti jafnframt við að það þurfi að fara 

varlega í að bera saman brotthvarf milli ólíkra framhaldsskóla þar sem 

þeir bjóði upp á ólíkar námsleiðir og að breiddin í nemendahópnum sé 

mjög mikil og geti oft á tíðum verið gjörsamlega ósambærileg. Einnig 

nefndi hún sem mögulegar ástæður brotthvarfs breyttar aðstæður á 

vinnumarkaði þar sem unglingar eiga nú aðeins auðveldara með að fá 

vinnu heldur en strax í kjölfar kreppunnar. Hún taldi auknar og dýrari 

neysluvenjur og e.t.v. minni möguleika á fjárhagsaðstoð heima fyrir eiga 

sinn þátt í því að unglingar hverfa úr námi á vinnumarkaðinn. Hún nefndi 

einnig pressu frá foreldrum sem ráði því að nemandi hefji t.d. bóknám 

sem henti honum alls ekki. Það geti svo gert það að verkum að nemandi 

velkist um í skólakerfinu þangað til hann er orðinn nógu gamall til að 

þora að taka sjálfstæðar ákvarðanir varðandi nám sitt. Hún talaði einnig 

um aðsókn í höfuðborgarsvæðið og flutning fólks til Noregs í kjölfar 

kreppunnar, íþróttafólk sem fer í auknum mæli erlendis og síðast en ekki 

síst námsleiða. Að námsbrautir séu of litaðar af bóknámi og að ný 

Aðalnámskrá geti tekið á þeim þáttum sé þor og vilji fyrir hendi. 

 Á mynd 12 má sjá meðaleinkunn nemenda úr loknum áföngum í 

Fjölbrautaskóla Suðurlands hjá útskrifuðum nemendum og þeim sem 

hætta námi skipt eftir árgöngum og kyni. Við útreikninga 

meðaleinkunnar var einungis tekið mið af áföngum sem hafa tölulega 

lokaeinkunn. Þannig voru áfangar sem nemandi lýkur með mati (S, 

staðið, L, lokið, M, metið) ekki teknir með til að draga ekki niður 

meðaleinkunnina. 
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Mynd 12 Meðaleinkunn lokinna áfanga í FSu skipt eftir árgöngum og kyni 

 

Þegar einkunnir nemenda úr loknum áföngum í FSu eru bornar saman 

milli ára kemur í ljós að þær fara hækkandi ár frá ári. Áfangastjóri segir 

að venjan sé að einkunnir séu teknar saman í lok hvers skólaárs þar sem 

dreifing þeirra er skoðuð en að þær hafi ekki verið bornar saman milli 

ára. Hún nefnir einnig að inni í þessum tölum séu líka þeir nemendur 

sem útskrifast af starfsbraut og að þeir fái e.t.v. hærri einkunnir en þeir 

nemendur sem koma af almennum brautum. Undir það tekur 

skólameistari, hvort fleiri starfsbrautarnemendur milli ára geti útskýrt 

hækkandi einkunnir. En þegar fjöldi útskrifta eftir brautum er skoðaður 

(tafla 9, fylgiskjal 8.3) kemur í ljós að fjöldi þeirra nemenda sem 

útskrifuðust af starfsbraut, eða fyrri hluta starfsbrautar, voru 15 í ´89 

árganginum, 4 í ´91 árganginum og 7 í ´93 árganginum, svo skýringar á 

hækkandi einkunnum milli ára er tæplega að finna þar. Þá berst talið 

aftur að hækkun einkunna og því hvort mögulega sé verið að „gjaldfella“ 

nám. Skólameistari taldi mikilvægt að skoða þetta: 

 

það að einkunnir fari hækkandi er auðvitað áhyggjuefni og þá 

komum við að því að skoða námsmatið, með hvaða hætti það 

fer fram, getur t.d. verið að þeim áföngum fjölgi sem eru með 

símati og lokaprófin detta út, það gæti haft áhrif á einkunnir. 

... En hvort að það er svo jákvætt eða neikvætt upp á veru í 
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háskóla er svo spurning, þar sem eru allt upp í sex tíma próf 

(skólameistari). 

 

Þá talaði skólameistari um mikilvægi þess að hafa einhverja stígandi í 

námsmati, þannig að áherslur í námsmati séu ólíkar milli námsbrauta og 

nemendur sem eru t.d. á þriðja ári á bóknámsbraut fái tækifæri til að 

læra að taka próf en ljúki ekki meirihluta áfanga með símati. Þegar 

grunnskólaeinkunnir (mynd 13) nemenda sem hefja nám í FSu í íslensku, 

stærðfræði og ensku eru skoðaðar kemur í ljós að þær eru sambærilegar 

milli árganga. Þær eru einnig í takt við meðaleinkunn nýnema í FSu 

haustið 2012 sem mældist 6,98 samantekin fyrir íslensku, ensku og 

stærðfræði (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 4). 

 

 

Mynd 13 Einkunnir nemenda úr grunnskólum skipt eftir árgöngum 

 

5.2 Félagsauður 

Á myndum 14, 15 og 16 er gerð grein fyrir námsframvindu nemenda í 

FSu eftir því úr hvaða grunnskóla þeir koma. Þá er heildarfjölda 

nemenda skipt niður á grunnskóla þvert á árganga. Til dæmis voru 

nemendur sem komu úr Grunnskóla 1 úr öllum árgöngum samtals 307 

talsins. Þó er hér aðeins gerð grein fyrir þeim grunnskólum þaðan sem 
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11 nemendur eða fleiri koma. Þeir grunnskólar eru 10 talsins og úr þeim 

koma 635 nemendur af þeim 713 sem rannsóknin náði til eða 89%. Hinir 

78 nemendurnir komu úr 41 grunnskólum víðsvegar að af landinu og því 

er grunnskólarnir þaðan sem nemendurnir koma 51 talsins. Á mynd 14 

má sjá hversu margir nemendur hófu nám í Fjölbrautaskóla Suðurlands 

úr hverjum þessara 10 grunnskóla. Þar má einnig sjá hversu margir hafa 

útskrifast, eru enn í námi eða hafa horfið á braut. 

 

 

Mynd 14 Fjöldi nemenda í FSu, skipt eftir grunnskólum 
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Mynd 15 sýnir hlutfall sömu upplýsinga, þ.e. hlutfall þeirra nemenda sem 

útskrifast, hverfa á braut eða eru enn í námi eftir því úr hvaða 

grunnskóla þeir koma. Greinilegur munur er á námsframvindu nemenda 

eftir því hvaðan þeir koma. 

 

 

Mynd 15 Hlutfall útskrifaðra nemenda úr FSu, þeirra sem hafa horfið á braut 

eða eru enn í námi, skipt eftir grunnskólum 

Þegar grunnskólaeinkunnir í íslensku, ensku og stærðfræði, þeirra 

nemenda sem hófu nám í FSu eru skoðaðar (mynd 16) má sjá að 

talsverðan mun er þar að finna eftir því úr hvaða grunnskóla nemendur 

komu. Og þegar myndir 16 og 17 eru bornar saman má sjá mjög skýr 

tengsl milli hárrar meðaleinkunnar úr grunnskólum og útskriftarhlutfalls 

úr FSu. Hugsanlega skýringu á misjöfnum meðaleinkunnum í grunnskóla 

taldi skólameistari að geti verið: 

 

Annars vegar í sumum tilfellum skólaandinn og gæði 

skólastarfsins í grunnskóla og í sumum tilfellum hugsanlega 

þreyttir, leiðir kennarar inni í skólunum, sem eru því miður 

bara í afplánun í vinnunni. Og það þarf ekki marga svoleiðis á 
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efsta stigi til að hafa mjög hratt áhrif á námsframvindu 

(skólameistari). 

 

 

Mynd 16 Meðaleinkunnir nemenda úr grunnskólum 

 

Einnig nefndi skólameistari í þessu samhengi nýja doktorsrannsókn 

Bjargar Jóhannsdóttur (2013) á menntunarstigi grunnskólakennara í 

stærðfræði. Að sterk tengsl séu á milli færni í lestri og færni í stærðfræði 

og þó að lesturinn hafi gjarnan verið settur í forgang þá sé ekki síður þörf 

á því að bæta raungreinafærni íslenskra nemenda. 
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Þar kemur m.a. fram að menntunarstig grunnskólakennara á 

Íslandi er lélegt í stærðfræði og að óneitanlega hljóti það að 

hafa gríðarleg áhrif á t.d. námsframvindu nemenda 

(skólameistari). 

 

Á mynd 17 má sjá fjölda þeirra nemenda sem koma einir úr grunnskóla 

og hefja nám í Fjölbrautaskóla Suðurlands, án þess að fylgja þá 

bekkjarfélögum sínum í framhaldsskóla. Einnig má sjá þar fjölda þeirra 

sem koma 2-5 saman í hóp eða 6-10 saman. Samtals eru 43 nemendur í 

öllum árgöngum sem hafa komið einir úr grunnskóla en af þeim hafa 13 

nemendur lokið einhverju námi frá skólanum. Það gerir 30% 

útskriftarhlutfall sem er töluvert lægra hlutfall en þau 49% sem ljúka 

námi þegar allir nemendur í þessum þremur árgöngum eru skoðaðir. 

Einn nemandi úr þessum hópi stundar enn nám við skólann. Þegar hópur 

þeirra nemenda sem koma 2-5 saman í skólann er skoðaður má sjá að 

fjöldi þeirra er 43. Af þeim hafa 17 útskrifast frá skólanum og því er 

útskriftarhlutfallið í þessum hópi talsvert hærra, eða 40%. Þegar hópur 

þeirra nemenda sem koma 6-10 saman úr grunnskóla er skoðaður má sjá 

að undir þá skilgreiningu falla 67 nemendur, þó var enginn slíkur 

nemendahópur í ´91 árganginum. Af þeim hafa 33 lokið námi frá 

skólnum, eða 49%. Í þessum hópi er útskriftarhlutfallið orðið jafnt 

útskriftarhlutfalli allra nemenda í rannsókninni sem reyndist 49%. 
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Mynd 17 Hlutfall nemenda sem koma einir, 2-5 saman og 6-10 saman úr 

grunnskóla og hefja nám í FSu 

 

Marktækur munur reynist vera á útskriftarhlutfalli þeirra sem koma 

einir úr grunnskóla þegar þeir eru bornir saman við útskriftarhlutfall 

þeirra sem koma 11 eða fleiri saman og hefja nám í FSu (P-gildi = 0,0027; 

χ
2 = 8,9927). Munurinn á útskriftarhlutfalli þeirra sem koma 2-5 saman 

mælist ekki marktækur þegar þeir eru bornir saman við hóp þeirra sem 

koma 11 eða fleiri saman, en þó með naumindum (P-gildi = 0,0519; χ2 = 

3,7783). Hjá þeim nemendum sem koma 6-10 saman mælist ekki 

marktækur munur á útsriftarhlutfalli miðað við þá sem koma 11 eða 

fleiri saman (P-gildi = 0,4543; χ2 = 0,5599). Skólameistari nefndi að henni 

findist merkilegt að skoða þessa hópa sérstaklega. Henni fannst 

áhugavert að meðaleinkunn (mynd 18) þessara nemenda er ekki lægri 

en gengur og gerist hjá öðrum nemendum skólans og að það sé sláandi 

hversu margir nemendur hætta: 

 

Þetta styrkir svolítið það sem hjúkrunarfræðingurinn hefur 

sagt mér sem er, hérna, að krakkar sem búa ekki heima, þau 

þurfa meiri stuðning en þau fá og það reynist þeim oft erfitt, 

og hún er að fá þau töluvert mikið til sín með kvíða og 
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þunglyndi því þau höndla bara ekki að búa svona fjarri 

(skólameistari). 

 

Þannig er það ekki einungis sá þáttur að nemendur komi einir og hefji 

nám í Fjölbrautaskóla Suðurlands sem getur haft áhrif á námsframvindu, 

heldur líka fjarlægðin „heim“. Þá hafði skólameistari eftir náms-

ráðgjöfunum að þeir nemendur sem glíma við kvíða og þunglyndi standi 

sig oft ekkert síður námslega séð, en að þeir þurfi bara þennan stuðning, 

meira aðhald og meiri aðgang að námsráðgjöfunum en séu ekki endilega 

þeir sem eru verst staddir í náminu. Í framhaldi af þessari umræðu gerði 

hún grein fyrir nýrri hugmynd sem skólinn hefur fengið styrk til að þróa; 

 

en hún gengur út á það að nýnemar fara í öðruvísi ferli á 

fyrstu önn heldur en hefur verið og það miðast einmitt mjög 

mikið við hópefli og öryggi innan skólans, þannig taka þeir 

námið með svolítið öðrum hætti þannig að það verða ekki 

þessir stífu hópar, heldur meira flæði og öðruvísi nálgun á 

námið. ... Markmiðið er líka að nemendur kynnist í raun 

möguleikunum sem felast í námstækifærunum í skólanum. 

Það eru ótrúlega margir sem vita ekki neitt um það sem fer 

fram annars staðar í skólanum, á öðrum brautum 

(skólameistari). 

 

Áfangastjóri tók í sama streng, að margir þeir sem kæmu stakir í skólann 

og séu þar af leiðandi ekki búsettir á svæðinu séu að koma á sérstakar 

brautir. Og í því samhengi er mikilvægt að meðvitund ríki um það 

hvernig þessum nemendum gengur að aðlagast nýju umhverfi, kynnast 

samnemendum sínum og mynda ný vina- og félagatengsl. Eins og 

skólameistari sagði: 

 

og það er kannski nákvæmlega þetta sem við sjáum mjög sterkt 

hér, þessi hópaskipting nemenda á svæðunum, þessar 

niðurstöður undirstrika hana og mikilvægi þess að sprengja 

hana upp (skólameistari). 
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Mynd 18 Meðaleinkunnir nemenda sem koma einir, 2-5 saman eða 6-10 saman 

 

Í ljósi þess að einkunnir nemenda í þessum hópum eru ekki slakari en 

meðaleinkunn allra nemenda þá er lágt útskriftarhlutfall þáttur sem vert 

er að skoða. Tæplega er hægt að kenna slakari námsgetu um það að svo 

fáir úr þessum hópi útskrifast og því renna þessar niðurstöður e.t.v. enn 

frekari stoðum undir það að aðrir þættir en námsgeta hafi úrslitavald 

þegar kemur að útskrift, t.d. félagsauður. Í þessu samhengi barst talið að 

ábyrgð umsjónarkennara, mikilvægi þess að halda vel utan um þá sem 

koma einir eða fáir saman og hefja nám í Fjölbrautaskóla Suðurlands og 

skólameistari talaði um vægi þess að hver nemandi finni hjá sér að hann 

skipti máli. 

 

Við sjáum í könnunum sem við höfum gert að ef kennari 

lætur sig varða um framgang nemanda og stöðu og [lætur 

sig varða] um hann sem manneskju þó að hann sé nemandi, 

þá hefur það mikið að segja um vellíðan (skólameistari). 
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Þá hefur ábyrgð skólakerfisins á velferð nemenda aukist til muna eftir að 

sjálfræðisaldur var samkvæmt lögum hækkaður upp í 18 ár og 

nemendur framhaldsskóla því enn skilgreindir sem börn fram að því. 
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6. Umræða, tillögur og lokaorð 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar og þær 

tengdar við rannsóknir á námsframvindu, brotthvarfi og félagsauði. Þá 

verða settar fram tillögur sem hugsanlega geta nýst stjórnendum, 

kennurum og öðru starfsfólki Fjölbrautaskóla Suðurlands til að gera gott 

skólastarf enn betra. 

6.1 Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða námsframvindu nemenda í 

Fjölbrautaskóla Suðurlands. Til þess að gera það var ákveðið að taka fyrir 

þrjá hópa nemenda sem allir hófu nám í FSu strax að loknum grunnskóla. 

Hverjum einasta nemanda í þessum hópum var fylgt eftir í gegnum 

skráningu á námsferli viðkomandi í gagnagrunni skólans. Að því loknu 

var hægt að raða saman púsluspili sem gaf heildræna mynd af því sem 

verður um þann hóp nýnema sem allir hefja nám í Fjölbrautaskóla 

Suðurlands strax að loknum 10. bekk á 16. aldursári. 

 Niðurstöðum rannsóknarinnar má líkja við ljósmynd sem sýnir 

hvar nemendur eru staddir á námsferli sínum í FSu fjóru og hálfu, sex og 

hálfu og átta og hálfu ári eftir að þeir hófu þar nám. Í fyrsta lagi er hægt 

að nota niðurstöðurnar til að leita leiða til að stuðla að því að nemendur 

sem hefja nám við skólann ljúki því þaðan. Í öðru lagi má skoða hvernig 

hægt er að virkja félagsauð í umhverfi nemenda og að lokum er 

mikilvægt að skoða hvaða þættir það eru sem gera það að verkum að svo 

mikill munur er á því hvort nemendur ljúki námi eftir því úr hvaða 

grunnskóla þeir koma. 

Námsframvinda og brotthvarf 

Fyrri rannsóknarspurningin sem rammaði inn rannsóknina er: 
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 Hver er námsframvinda nemenda í Fjölbrautaskóla Suðurlands í 
ljósi almennrar námsframvindu íslenskra ungmenna? 

o Hvað er hægt að segja um brotthvarf  nemenda úr FSu? 

 

Í niðurstöðukaflanum hér á undan var gerð grein fyrir námsframvindu 

nemenda í Fjölbrautaskóla Suðurlands. Í ljós kom að 49% af nemendum 

úr þeim hópi þátttakenda sem rannsóknin náði til, útskrifuðust úr FSu. 

Hlutfall þeirra sem enn stundar nám við skólann er 5% og þar af eru 

flestir í yngsta árganginum. Af þeim sem hófu nám hafa 46% hætt í 

skólanum. Mikilvægt er að hafa í huga að fjöldi brautskráninga er meiri 

en fjöldi þeirra einstaklinga sem útskrifast vegna þess að sumir útskrifast 

fyrst af einni braut og svo af annarri. Það er í samræmi við það sem 

kemur fram í skýrslu Hagstofu Íslands (2008, bls. 4) sem fjallar um 

námsframvindu þeirra Íslendinga sem fæddir eru árið 1982. Margir 

þeirra hafa fyrst lokið stuttu námi, t.d. verknámi, en síðan bætt við sig 

lengra námi og útskrifast þá aftur seinna, t.d. með stúdentspróf. Þar 

kemur einnig fram að brautskráningar úr bóknámi hafi verið 60% allra 

brautskráninga hjá ´82 árganginum, en það hlutfall var 62% hjá 

nemendum sem luku námi frá FSu. 

 Í þessu ljósi er áhugavert að velta fyrir sér niðurstöðum úr 

rannsókn Ingu Dóru og félaga (2014) þar sem fram kom að 36% þeirra 

sem stunduðu bóknám í íslenskum framhaldsskólum á haustönn 2013 

töldu að verknám hentaði þeim betur. Hlutfall útskrifta úr verknámi 

meðal nemenda í FSu var 20% og e.t.v. má leita skýringa á brotthvarfi 

einhverra nemenda í röngum ákvarðanatökum þeirra varðandi náms- og 

brautarval. Í hópi þeirra sem eru á aldrinum 25-34 ára og hafa lokið 

framhaldsskólaprófi innan aðildarríkja OECD, hafa að meðaltali 32% 

útskrifast úr verknámi. Í þeim löndum þar sem þetta hlutfall er hærra, 

t.d. í Tékklandi, Þýskalandi og Lúxemborg, hefur atvinnuleysi ekki vaxið 

jafnhratt í þessum aldurshópi undanfarin ár eins og þar sem hlutfallslega 

færri útskrifast úr verknámi líkt og í Grikklandi, Írlandi og á Spáni 

(OECD, 2013, bls. 14). 

 Nemendur í FSu útskrifuðust langflestir í fyrsta sinn eftir fjögurra 

ára nám og það er einnig raunin hjá ´82 árganginum (Hagstofa Íslands, 

2008, bls. 5). Engu að síður er mjög mikilvægt að framhaldsskólar geri 

nemendum kleift að hefja aftur nám seinna, hafi þeir horfið á braut úr 
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námi. Varðandi brotthvarf nemenda þá taldi skólameistari upp 

hugsanlegar ástæður fyrir brotthvarfi úr þeim hópi nemenda sem 

rannsóknin náði til. Hjalti Jón Sveinsson og Rúnar Sigþórsson (2012, bls. 

105) leitast við að auka þekkingu og skilning á þörfum ólíkra hópa 

nemenda í framhaldsskólum. Þeir draga saman fjóra þætti sem skapa 

grundvöll umræðna og aðgerða sem miða að því að uppfylla þarfir allra 

nemenda, bæta líðan þeirra og draga úr brottfalli. Samkvæmt þeim 

bendir margt til að fleiri nemendur glími við lestrarörðugleika en áður 

hefur verið talið og því mikilvægt að mæta þeim með sérstakri aðstoð. 

Einnig bendir rannsókn þeirra til að mun fleiri en áður var talið standi 

höllum fæti í stærðfræði, sem hamli þeim jafnvel í öðru námi, og því 

mikilvægt að endurskoða námsefni og kennsluaðferðir í 

byrjunaráföngum í stærðfræði. Sömuleiðis tilgreina þeir mikilvægi þess 

að foreldrar láti sig nám barna sinna varða og að lokum nefna þeir 

nauðsyn þess að nemendur eigi góða vini og félaga í skólanum. Að þessu 

sögðu má geta þess að meðal ástæðna sem gefnar eru fyrir lágu 

brotthvarfi í finnskum grunnskólum er sú mikla áhersla sem lögð er á 

sérkennslu (Rinne og Järvinen, 2011, bls. 219). Í fjársvelti 

menntakerfisins undanfarin ár er óhætt að fullyrða að stoðþjónusta við 

nemendur hafi verið skert og er það varhugaverð þróun. 

 Í skýrslu Mennta- og menningarmálaráðuneytisins (2013, bls. 8) 

um brotthvarf úr framhaldsskólum eru tvær leiðir tilgreindar til að 

sporna við brotthvarfi, annars vegar að halda betur utan um skráningu á 

ástæðum brotthvarfs og hins vegar að leggja skimunarpróf fyrir nýnema 

að hausti sem ætlað er að finna nemendur í brotthvarfshættu. Í 

framhaldinu geta náms- og starfsráðgjafar unnið með þeim nemendum 

sem greinast í hvað mestri brotthvarfshættu. Slík próf hafa gefið góða 

raun í Noregi undanarin ár og að mati náms- og starfsráðgjafa hér á landi 

getur slík skimun verið fyrirbyggjandi og minnkað líkur á brotthvarfi. Á 

Íslandi eru nú 17 framhaldsskólar sem taka þátt í þessu verkefni 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 8) og samkvæmt 

skólameistara FSu fær Fjölbrautaskóli Suðurlands að taka þátt í 

átaksverkefninu sem 18. skólinn. Önnur leið til að sporna við brotthvarfi 

sem fjallað er um bæði í lögum og Aðalnámskrá er að fjölga 

námsbrautum og auka úrval náms. Með þeim hætti er hægt að fjölga 
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skilgreindum námslokum þannig að fleiri ljúki prófi af einhverju tagi, 

frekar en að hverfa frá námi. 

Félagsauður 

Seinni rannsóknarspurningin sem mótaði rannsóknina er: 

 Hvaða ljósi varpa kenningar um félagsauð á námsframvindu 
nemenda í Fjölbrautaskóla Suðurlands? 

o Hvernig reiðir þeim af í námi sem koma einir eða fáir 
saman úr grunnskóla og hefja nám í FSu? 

Með kenningum sínum um menningarauð, félagsauð og fjárhagsauð 

leitaðist Bourdieu m.a. við að skýra misgóðan námsárangur nemenda 

(Berglind Rós Magnúsdóttir, 2006, bls. 43). Samkvæmt rannsóknum 

hans er grunnur menningarauðs yfirleitt lagður á æskuheimili, með 

uppeldi sem elur á færni í þeirri menningu sem er ráðandi í samfélaginu 

og í samræmi við þau gildi sem skólakerfið elur á. Rannsóknir hans bentu 

til að undir slíkt uppeldi væri ýtt með bókum í hillum, listaverkum og 

umræðu um menningu og þjóðfélagsmál (Gestur Guðmundsson, 2008, 

bls. 78). Aftur á móti er vert að hafa í huga að skilgreining á 

menningarauði getur verið breytileg frá einu samfélagi til annars og 

mikilvægt að „ítarleg eigindleg greining á því sem kallast getur 

menningarauðmagn í hverju samfélagi eigi sér stað áður en farið er út í 

að meta áhrif þess á ýmsa þætti“ (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2006, 44). 

Þannig skýra þeir mælikvarðar sem Bourdieu notaðist við í Frakklandi á 

áttunda og níunda áratug síðustu aldar, að mjög takmörkuðu leyti 

mismunandi námsárangur nemenda á Íslandi í dag (Berglind Rós 

Magnúsdóttir, 2006, 44). 

 En hvernig svo sem ráðandi menningarauður er skilgreindur og 

mældur þá gegna heimilin lykilhlutverki í því að móta viðhorf til skólans 

og skólakerfisins og þangað sækja nemendur stuðning sem oft veldur 

úrslitum um námsárangur. Á þennan hátt erfist menningarauður á milli 

kynslóða og Bourdieu leggur áherslu á að það sé töluvert flóknara ferli 

en að flytja fjárhagsauð milli kynslóða (Gestur Guðmundsson, 2008, bls. 

78). Á þessu má sjá nemendur sem hafa ólíkan bakgrunn, til dæmis með 

tilliti til þjóðernis, búsetu og félagsauðs, eru mjög misjafnlega í stakk 

búnir til að aðlaga sig umhverfi skólans og eins og sjá má í niðurstöðum 
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rannsóknarinnar er töluverður munur á því hvernig nemendum reiðir af 

eftir því úr hvaða grunnskóla þeir koma og hversu stórum hópi þeir 

fylgja. Í þessu ljósi er bæði mikilvægt og mögulegt að leita leiða til að 

koma til móts við þá nemendur sem standa höllum fæti og þurfa að 

yfirstíga stærri hindranir en þeir sem á auðveldan hátt samsama sig þeim 

vettvangi sem framhaldsskólinn er. Í áðurnefndri rannsókn Hjalta Jóns 

og Rúnars (2012, bls. 105) var fjallað um mikilvægi þess að foreldrar láti 

sig nám barna sinna varða en einnig um nauðsyn þess að nemendur eigi 

góða vini og félaga í skólanum. Þá umfjöllun má tengja beint við 

kenningar Bourdieu sem og niðurstöður rannsóknarinnar á námsfram-

vindu nemenda í Fjölbrautaskóla Suðurlands. 

Samsetning samfélagsins tekur stöðugum breytingum en óhætt er 

að fullyrða að þær hafi verið mjög hraðar undanfarna áratugi. Í því 

samhengi er vert að velta því fyrir sér hvort skólakerfið fylgi í raun og 

veru þessum öru samfélagsbreytingum og e.t.v. er hægt að tengja 

námsframvindu ungmenna á Íslandi í dag við þann ólíka menningar- og 

félagsauð sem þau alast upp við. Bourdieu hélt því fram að tengslanet 

væru misverðmæt eftir því hverjir tilheyra því og hvernig einstaklingur 

getur notað félagsauðinn sem því fylgir sér til framdráttar. Þetta á ekki 

síst við um framhaldsskóla þar sem nemendur eru kannski fyrst og 

fremst að hugsa um félagsskapinn og mikilvægi þess að tilheyra 

ákveðnum hópi frekar heldur en það nám sem þeir stunda. Þannig getur 

unglingahópurinn skilgreint einstakling sem ekki nógu verðmætan og 

útilokun getur tengst ákveðnum valdapýramída sem engin sjáanleg rök 

eru fyrir. Unglingar eru þannig oft uppteknir af valdi, félagslegri stöðu og 

því hvar þeir standa í hópnum (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2006, bls. 54-

56). Um þetta þarf að vera meðvitund meðal skólastjórnenda og kennara 

og opinská umræða þarf að fara fram við nemendur. Stéttaskipting á 

Íslandi í dag birtist e.t.v. í búsetu og því mikilvægt að skólafólk sé 

meðvitað um þá stéttarbreytu. 

Mikiewicz og Jón Torfi Jónasson (2011, bls. 153) velta upp þeirri 

spurningu hvort mögulegt sé að samtvinna áherslur á félagsauð 

menntakerfinu. Annars vegar leita þeir svara við því hvernig hægt sé að 

efla félagsauð svo hann þjóni menntun og hins vegar hvernig hægt sé að 

efla menntun svo hún þjóni félagsauði. Þeir draga saman fjóra þætti sem 

gagnlegt er að taka mið af í mótun menntastefnu: 
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1. Samhæfð, víðtæk og alhliða menntastefna sem nær yfir alla 
anga menntakerfisins (allt frá leikskólum og uppúr, hvort 
sem þeir eru reknir af ríkinu eða í eigu einkaaðila, félags-
miðstöðvar, nám sem fer fram utan skóla, sjálfboðastarf, 
vinnumiðlanir og aðrar slíkar stofnanir). Í slíkri mennta-
stefnu væri heildræn áhersla lögð á að efla félags- og 
menningarauð einstaklinga. 

2. Skólinn sem stofnun getur verið uppspretta félagsauðs í 
samfélaginu. Í honum felast tækifæri til að efla samskipti 
nemenda sem mynda þar með mikilvæg tengsl sem nýst geta 
síðar á ævinni hvort sem er í námi eða starfi. 

3. Mikilvægt er að horfa á félagsauð í víðara samhengi ríkjandi 
menningar- og mannauðs í nærumhverfinu. Þessar ólíku 
tegundir auðs eiga allar þátt í uppbyggingu samfélagsins. 
Þannig er árangursríkara að bjóða upp á námstækifæri sem 
höfða til þeirra einstaklinga sem búa á ákveðnu svæði heldur 
en að fylgja stefnu sem byggir e.t.v. á ytri þáttagreiningu eða 
hagkvæmnisjónarmiðum. 

4. Virkja leiðtoga samfélagsins sem hafa hvetjandi áhrif á aðra 
eru fyrirmyndir í uppbyggingu þess (Mikiewicz og Jonasson, 
2011, bls.155-157). 

Þegar námsframvinda nemenda í Fjölbrautaskóla Suðurlands er skoðuð 

út frá kenningum Bourdieu má spyrja sig að því hvaða gæði séu 

eftirsóknarverð innan framhaldsskólavettvangsins. Hverjir hafi aðgang 

að þeim gæðum og hvaða einstaklingar búi yfir þeim auði sem er 

nauðsynlegur til að fylgja leikreglum vettvangsins og ná árangri? Einnig 

má velta því fyrir sér hverjir hafi tök á því að skapa sér sérstöðu og 

aðgreina sig innan vettvangsins. Þá má einnig velta fyrir sér virði 

félagsauðs framhaldsskólanemenda og hvernig hægt sé að efla tengslanet 

hvers nemanda þannig að hann njóti góðs af því. 

6.2 Tillögur 

 Aðgengilegur gagnagrunnur 
Til að halda utan um námsframvindu nemenda frá því 
sjónarhorni sem gert er í þessari rannsókn er brýnt að 
upplýsingar um nemendur séu skráðar í aðgengilegan 
gagnagrunn innan skólans. Öll heiti á grunnskólum, 
námsbrautum o.þ.h. upplýsingum þurfa að vera stöðluð í 
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skráningu. Þannig er hægt að lágmarka áhættu á misræmi í 
gögnunum, tryggja að hver breyta skili sér til talningar og koma í 
veg fyrir tvítalningu (t.d. Grunnskólinn í Hveragerði eða 
Grunnskólinn Hveragerði og MG/GB eða GB/MG). Með þessum 
hætti er mögulegt að taka saman upplýsingar um námsframvindu 
nemendahóps líkt og hér er gert á tiltölulega auðveldan hátt. 
 

 Eftirfylgni við brotthvarfsnemendur 
Möguleg leið til að sporna við brotthvarfi gæti verið að fylgja 
þeim nemendum betur eftir sem hverfa úr námi. Eflaust má 
flokka það undir háleit markmið en löng ferðalög byrja á litlum 
skrefum. Fjölbrautaskóli Suðurlands tekur nú þegar þátt í 
átaksverkefni þess eðlis á vegum Mennta- og menningarmála-
ráðuneytisins. Til brotthvarfsnemenda teljast einnig þeir sem 
hafa lokið námi frá skólanum en eru á starfssamningi og hafa því 
ekki útskrifast, t.d. húsasmiðir. E.t.v. er hægt að hafa þá sem 
skráða nemendur við skólann og kalla eftir staðfestingu þeirra á 
því t.d. í upphafi hverrar annar að þeir stefni á útskrift frá 
skólanum. Þannig myndu þeir ekki flokkast undir 
brotthvarfsnemendur meðan á starfssamningi stendur og slík 
eftirfylgni hefði jafnvel hvetjandi áhrif. 
 

 Ábyrgð umsjónarkennara 
Í ljósi þess að sjálfræðisaldur var hækkaður upp í 18 ár er brýnt 
að umsjónarkennarar leggi sig fram um að kynnast umsjónar-
nemendum sínum og hafi góða yfirsýn yfir námsframvindu 
þeirra. Nú þegar er, samkvæmt skólameistara, á stefnuskrá 
skólans að byggja upp nýtt námskerfi og nýja námskrá og þar 
verður hlutverk umsjónarkennara m.a. tekið til endurskoðunar. 
 

 Efling félagsauðs 
Leita má leiða sem stuðla að því að að kennarar hugi að 
kennsluaðferðum sem efla félagstengsl nemenda og með því 
félagsauð þeirra. Mikilvægt er að huga sérstaklega að þeim 
nemendum sem eru utanveltu. Umsjónarkennarar geta gert 
tengslarit fyrir sína umsjónarnemendur reglulega til að átta sig á 
þróuninni. Þannig fylgir það ábyrgð umsjónarkennara að fylgjast 
með tenglsamyndun sinna nemenda, sérstaklega þeirra sem 
koma einir eða eru utanveltu í skólasamfélaginu. 
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 Aukin meðvitund um ólíkan félags- og menningarauð 
Tryggja þarf að stjórnendur, kennarar og starfsfólk skólans séu 
meðvituð um það mikla vægi sem ólíkur félags- og 
menningarauður í bakgrunni hvers nemanda hefur. Þannig hafa 
sumir nemendur ákveðna forgjöf sem aðrir hafa ekki. 
 

 Hagnýting niðurstaðna úr þessari rannsókn 
Með þessari rannsókn hefur ljósi verið varpað á námsframvindu 
nemenda í Fjölbrautaskóla Suðurlands. Við þróun á nýju 
námskerfi sem til stendur að ráðast í er mikilvægt að hafa til 
hliðsjónar það sem hér kemur fram. 

6.3 Lokaorð 

Við öflun heimilda, lestur þeirra og ritgerðaskrifin sjálf kviknuðu ótal 

margar spurningar sem er ekki hægt að svara í ritgerð sem þessari og í 

raun ekki nema með umfangsmiklum rannsóknum á íslenska 

skólakerfinu. Í fyrsta lagi leikur mér hugur á að vita hvað varð um þá 

nemendur sem hófu nám í Fjölbrautaskóla Suðurlands en hurfu síðan á 

braut. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar voru það 326 

einstaklingar af 713 og áhugavert væri að skoða hvað þessir 

einstaklingar tóku sér fyrir hendur eftir að hafa stundað tímabundið nám 

í FSu, hvaða ástæður lágu að baki brotthvarfi þeirra og hvernig þeim 

hefur vegnað.  

Sömuleiðis væri áhugavert, í framhaldi af þessari greiningu á 

námsframvindu nemenda í Fjölbrautaskóla Suðurlands, að kafa dýpra 

ofan í námsframvindu nemendanna, rannsaka enn frekar bakgrunn 

þeirra í ljósi kenninga Bourdieu og reyna að komast að því hvort íslenskt 

framhaldsskólakerfi vinni gegn félagslegri mismunun eða hvort henni er 

ómeðvitað viðhaldið í menntakerfinu, þannig að nemendur séu ósjálfrátt 

dregnir í dilka samfélagsins. Í framhaldi af því væri forvitnilegt að skoða 

þá nemendur sem koma einir eða fáir saman úr grunnskólum. Hvað varð 

til þess að þeir völdu FSu en ekki einhvern annan skóla? Hvað olli því að 

brotthvarfsnemendur úr þessum hópi hurfu frá námi og hvað hvatti þá 

áfram sem útskrifuðust? Hvernig gekk þeim að mynda vina- og 

félagatengsl við samnemedur sína? Hvernig tóku skólinn og kennararnir 

á móti þeim? Bauð andrúmsloftið og skólabragurinn þá velkomna eða 
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kviðu þeir fyrir að mæta í skólann á hverjum degi? Allt eru þetta 

spurningar sem vert væri að fá svör við í frekari rannsóknum. 

Þá kviknuðu ótal spurningar er viðkoma félagsauði sem þessi 

rannsókn svarar ekki: Hvernig er hægt að skilgreina félagsauð í 

skólakerfinu á Íslandi í dag og hvers virði er hann? Hvaða vægi hefur 

félagsauður hvers nemanda? Spilar hann stórt eða lítið hlutverk, er hann 

dulinn eða sýnilegur? Leiðir hann ómeðvitað til félagslegrar mismununar 

og hvernig er hægt að færa þekkingu um félagsauð inn í skólakerfið svo 

hægt sé að hagnýta hann til að efla nemendur og um leið draga úr 

áhrifum hans á félagslega mismunun? Hvaða hlutverk spilar tækni 

nútímans í því að byggja upp félagsauð og brjóta niður múra (t.d. 

Facebook)? 

Mín skoðun er sú eftir að hafa lesið mér til í fræðunum um 

kenningar um félagsauð og mikilvægi hans, um rannsóknir á 

námsframvindu og brotthvarfi hér heima og erlendis, að mestu máli 

skipti að hver og einn einasti nemandi finni það hjá sér að hans nám 

skipti fleiri en hann einhverju máli. Að hann finni að skólakerfinu standi 

ekki á sama um hans framvindu og að hann hverfi ekki út af radarnum. 

Til að það megi verða þarf að tryggja gott utanumhald í skólanum. 

Kannski þarf hugarfarsbreytingu hjá kennurum og virkja þá í að láta sig 

mál hvers einasta nemanda varða. Þetta skiptir enn meira máli í dag 

þegar nemendurnir í framhaldsskólum eru enn skilgreindir sem börn 

upp að 18 ára aldri. 

Í ljósi þess að sjálfræðisaldurinn hefur nú verið hækkaður í 18 ár 

er áhugavert að sjá í samantekt Jóns Torfa Jónassonar frá árinu 1996, um 

þróun íslenska skólakerfisins, hvernig lengd skólaskyldu hefur þróast í 

gegnum árin. Skólaskyldan var sett í lög árið 1907 og náði til barna frá 10 

til 14 ára aldurs. Þannig tók skólaskyldan við af fræðsluskyldunni sem 

áður hafði verið á ábyrgð foreldra. Árið 1946 var börnum svo skylt að 

stunda skóla í átta ár og árið 1990 var skólaskyldan komin í 10 ár. Með 

línulegri nálgun gerir Jón Torfi ráð fyrir 12 ára skólaskyldu árið 2025 og 

rétt um 14 ára skólaskyldu árið 2050 (Jón Torfi Jónasson, 1996, bls. 66; 

Jónasson og Blöndal, 2011, bls. 61). Með þeirri staðreynd að unglingar 

verða ekki sjálfráða fyrr en þeir ná 18 ára aldri og hugmyndum um 

styttingu náms til stúdentsprófs má vel leiða að því líkum að þetta verði 

raunin árið 2025. 
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 Tilvitnunin í inngangi ritgerðarinnar er höfð eftir Bourdieu og er 

frá árinu 1973. Hún endurspeglar það viðhorf hans að skólakerfið gegni 

lykilhlutverki í því að viðhalda stéttaskiptingu samfélagsins. Skólakerfið 

byggir á ákveðnum félags- og menningarauði og því eru nemendur 

misjafnlega settir innan þess eftir því hvaða menningarauð þeir hafa í 

farteskinu. Félags- og menningarauð má svo telja til þeirra þátta sem 

nemanda reynist illmögulegt að tileinka sér í gegnum skólakerfið. Þess 

vegna er gott að enda ritgerðina eins og hún byrjaði og umhugsunarvert 

fyrir hvern þann sem les að hafa eftirfarandi orð í huga: 

 

Menntakerfið krefst þess sama af öllum - að nemendur hafi 

fengið jafnmikið af því sem menntakerfið gefur þeim ekki.6  

                                                   
6
 Bourdieu, 1973, bls. 58; í þýðingu Berglindar Rósar Magnúsdóttur, 2006, bls. 

43. 
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8. Fylgiskjöl 

8.1 Viðtalsrammi 

Námsframvinda 
 Er námsframvinda þessara þriggja árganga í samræmi við þína 

tilfinningu fyrir námsframvindu í skólanum almennt? 

 Í '91 árganginum eru umtalsvert fleiri drengir en stúlkur bæði sem 

innritast og ljúka námi - hver telur þú að geti verið skýringin á 

því? 

 Tíminn sem tekur nemendur að ljúka námi / Fjöldi eininga sem 

nemendur ljúka - er e-ð hér sem kemur á óvart? 

 Einkunnir þessara nemenda úr loknum áföngum í FSu fara 

hækkandi - er það eitthvað sem þarfnast athygli - (gjaldfelling 

einkunna/náms)? 

 Munur á því hvernig nemendur standa sig í námi í FSu eftir því úr 

hvaða grunnskóla þeir koma: 

o Er sá munur í samræmi við það sem þú hefðir búist við? 

o Hverjar telur þú að gætu verið mögulegar skýringar á 

þessum mun? 

 Einkunnir sem nemendur koma með úr grunnskóla - er munurinn 

þar á í samræmi við þína tilfinningu? Þarf að koma til móts við þá 

nemendur sem sýna lakastan námsárangur í grunnskóla á 

einhvern hátt? 

 

Brotthvarf 
 Koma þessar brotthvarfstölur á óvart? 

 Þegar fjöldi staðinna eininga hjá þeim sem hætta námi er skoðaður 

kemur í ljós að yfir 10% þeirra sem hætta ljúka meira en 106 

einingum eða tæplega 6 önnum. Hver gæti verið skýringin á því 

að þeir ljúki svo miklu námi frá FSu en útskrifast samt ekki 

þaðan? 
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 Hvað gerir skólinn til að reyna að koma í veg fyrir að nemendur 

hverfi frá námi? 

 

Félagsauður 
 Mun lægra hlutfall þeirra sem koma einir eða fáir saman úr 

grunnskóla ljúka því námi sem þeir hefja í FSu m.v. alla 

nemendur í árgöngunum. 

o Hver er þín skýring á því? 

o Er þörf á því að halda sérstaklega utan um þessa 

nemendur? 

o Gerir skólinn e-ð í því? Ábyrgð umsjónarkennara? 

 Einkunnir þessara nemenda eru ekki slakari en hinna og því er 

skýringuna tæplega að finna þar. Hvaða aðrar skýringar eru 

mögulegar á þessari námsframvindu? 
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8.2 Fjöldi útskrifta úr FSu eftir brautum 

Tafla 8 Fjöldi útskrifta úr FSu eftir brautum 

Fjöldi útskrifta eftir brautum

 - feitletraðar brautir eru staðlaðar í námskrá FSu KK KVK KK KVK KK KVK

AB Atvinnul ífsbraut 1 1

FÉ Félagsfræðibraut 11 26 20 19 10 17

FÉ/GR Félagsfræðibraut og Grunnnám rafiðna 1

FÉ/HE Félagsfræðibraut og Hestamennska 1 1

FÉ/ÍÞ Félagsfræðibraut og Íþróttabraut 2 3

FÉ/ÍÞ1 Félagsfræðibraut og Íþróttabraut, fyrri  hluti 2 2 1

FÉ/NÁ Félagsfræðibraut og Náttúrufræðibraut 1

FÉ/VH Félagsfræðibraut og Viðskipta- og hagfræðibraut 1

GB Grunndeild bíliðna 8 8 4

GB/MG Grunndei ld bíl iðna og Málmiðnaðarbraut, grunnnám 1 1 2

GBM Grunnnám bygginga- og mannvirkjagreina 11 14 5

GR Grunnnám rafiðna 2 5 2 1

GUF Grunnnám í upplýs inga- og fjölmiðlagreinum 1

HE Hestamennska 4

HE/VH Hestamennska og Viðskipta- og hagfræðibraut 1

HÚ8 Húsasmíðabraut 3 2 1

HÚ8/VSS Húsasmíðabraut og Viðbótarnám ti l  s túdentsprófs 1

ÍÞ Íþróttabraut 1 2

ÍÞ/VSS Íþróttabraut og Viðbótarnám ti l  s túdentsprófs 1 2 2 1 1

ÍÞ1 Íþróttabraut, fyrri hluti 1 1

LN1 Listnámsbraut, fyrri hluti 3 1 1

LN1/VSS Lis tnámsbraut, fyrri  hluti  og Viðbótarnám ti l  s túdentsprófs 1

MB Málabraut 4 7 4 4 2

MB/ÍÞ1 Málabraut og Íþróttabraut, fyrri  hluti 1

MB/VH Málabraut og Viðskipta- og hagfræðibraut 1

MG Málmiðnaðarbraut, grunnnám 4 4 1

NÁ Náttúrufræðibraut 12 13 17 8 18 23

NÁ/LN1 Náttúrufræðibraut og Lis tnámsbraut, fyrri  hluti 1 1

NÁ/VH Náttúrufræðibraut og Viðskipta- og hagfræðibraut 1 2 2

SB Starfsbraut 1 5 2 1 1

SB1 Starfsbraut, fyrri hluti 3 6 2 4 1

SJ Sjúkraliðabraut 1 2

VH Viðskipta- og hagfræðibraut 3 3 3 4 1

VSS Viðbótarnám ti l  s túdentsprófs 3 6 1

Alls 67 75 101 44 54 57

398

´89 ´91 ´93

Heildarfjöldi útskrifta  
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8.3 Námsbrautum raðað eftir fjölda útskrifta 

Tafla 9 Námsbrautum í FSu raðað eftir fjölda útskrifta 

Fjöldi Tegund

útskrifta náms

FÉ Félagsfræðibraut 103 140 Bóknám

NÁ Náttúrufræðibraut 91 140 Bóknám

GBM Grunnnám bygginga- og mannvirkjagreina 30 24 Verknám

MB Málabraut 21 140 Bóknám

GB Grunndeild bíliðna 20 23 Verknám

SB1 Starfsbraut, fyrri hluti 16 80 Starfsbraut

VH Viðskipta- og hagfræðibraut 14 140 Bóknám

GR Grunnnám rafiðna 10 83 Verknám

SB Starfsbraut 10 160 Starfsbraut

VSS Viðbótarnám til stúdentsprófs 10 Bóknám

MG Málmiðnaðarbraut, grunnnám 9 79 Verknám

ÍÞ/VSS Íþróttabraut og Viðbótarnám til stúdentsprófs 7 Blandað

HÚ8 Húsasmíðabraut 6 175 Verknám

FÉ/ÍÞ Félagsfræðibraut og Íþróttabraut 5 Blandað

FÉ/ÍÞ1 Félagsfræðibraut og Íþróttabraut, fyrri hluti 5 Blandað

LN1 Listnámsbraut, fyrri hluti 5 70 Listnám

NÁ/VH Náttúrufræðibraut og Viðskipta- og hagfræðibraut 5 Bóknám

GB/MG Grunndeild bíliðna og Málmiðnaðarbraut, grunnnám 4 Verknám

HE Hestamennska 4 70 Starfsnám

ÍÞ Íþróttabraut 3 74 Starfsnám

SJ Sjúkraliðabraut 3 120 Starfsnám

AB Atvinnulífsbraut 2 Starfsbraut

FÉ/HE Félagsfræðibraut og Hestamennska 2 Blandað

ÍÞ1 Íþróttabraut, fyrri hluti 2 24 Starfsnám

NÁ/LN1 Náttúrufræðibraut og Listnámsbraut, fyrri hluti 2 Blandað

FÉ/GR Félagsfræðibraut og Grunnnám rafiðna 1 Blandað

FÉ/NÁ Félagsfræðibraut og Náttúrufræðibraut 1 Bóknám

FÉ/VH Félagsfræðibraut og Viðskipta- og hagfræðibraut 1 Bóknám

GUF Grunnnám í upplýsinga- og fjölmiðlagreinum 1 Starfsnám

HE/VH Hestamennska og Viðskipta- og hagfræðibraut 1 Blandað

HÚ8/VSS Húsasmíðabraut og Viðbótarnám til stúdentsprófs 1 Blandað

LN1/VSS Listnámsbraut, fyrri hluti og Viðbótarnám til stúdentsprófs1 Blandað

MB/ÍÞ1 Málabraut og Íþróttabraut, fyrri hluti 1 Blandað

MB/VH Málabraut og Viðskipta- og hagfræðibraut 1 Bóknám

398

Námsbrautum raðað eftir fjölda útskrifta Fjöldi eininga sem 

þarf til að 

útskrifast - feitletraðar brautir eru staðlaðar í námskrá FSu

Útskriftir alls  
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8.4 Trúnaðarsamningur 
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8.5 Leyfisbréf Persónuverndar 
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