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Formáli 

Rannsókn sú er hér um ræðir er meistaraprófverkefni til fullnaðar M.Ed.-

gráðu í stjórnun menntastofnana við menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

Vægi rannsóknarinnar er 40 einingar. 

Vinna við verkefnið hófst á vormisseri 2008 og fór gagnasöfnun fram 

í október og nóvember sama ár.  

Leiðbeinandi er Börkur Hansen, prófessor í stjórnunarfræði 

menntastofnana við menntavísindasvið Háskóla Íslands. Sérfræðilega 

ráðgjöf veitti Ragnhildur Bjarnadóttir, dósent í sálfræði við sömu stofnun. 

Þakka ég þeim fyrir ómetanlega leiðsögn og aðstoð við verkefnið. Svo 

og þakka ég viðmælendum mínum fyrir þátttöku þeirra í rannsókninni. 
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Ágrip 

Rannsóknarspurningin sem lögð er til grundvallar rannsókn þessari er sú 

hvernig á því standi að sumir þeir nemendur sem innritast hafa á 

Almenna námsbraut 1 í  VMA hafi hætt eftir fremur skamma viðdvöl, 

þrátt fyrir ýmis úrræði sem þeim stóðu til boða, en aðrir haldið áfram. 

Þessir nemendur eiga það sameiginlegt að hafa ekki náð tilskildum 

árangri í tveimur greinum eða fleirum á samræmdum prófum í 10. bekk 

grunnskóla. Markhópurinn eru þeir nemendur sem innrituðust á brautina 

haustið 2002. Hann taldi 55 manns í upphafi, 45 pilta og 10 stúlkur. Til 

þátttöku í rannsókninni völdust sjö piltar og þrjár stúlkur.  

Sjónum er einkum beint að tveimur þáttum; trú þessara nemenda á 

eigin færni og hvata til náms. Staðreyndin er sú að um 60% þessa hóps 

hætti í skólanum án þess að ljúka skilgreindum lokaprófum. Leitað er 

svara við því hvað hafi orðið til þess og svo hinu; hvers vegna hinir héldu 

áfram. 

Rannsóknin er eigindleg og byggist á viðtölum við fyrrgreinda tíu 

einstaklinga úr þessum hópi. Þar af hættu sex í skólanum á meðan hinir 

hafa brautskráðst eða eru enn við nám í VMA. 

Rannsóknin sýnir að níu af þeim tíu einstaklingum sem rætt var við 

hafa átt við námsörðugleika að stríða. Átta þeirra höfðu enga eða mjög 

takmarkaða trú á eigin færni til náms þegar þeir hófu göngu sína í VMA. 

Tveir þeirra öðluðust hana meðan á dvöl þeirra í skólanum stóð og tveir 

höfðu hana frá fyrstu síð. Í ljós kom að við 22 ára aldur höfðu allir nema 

einn  þeirra þátttakenda, sem hætt höfðu í skóla, öðlast þessa trú. Þeir 

hafa jafnframt áætlanir um að hefja nám að nýju ef aðstæður leyfa. 

Það er von mín að niðurstöður rannsóknar þessarar megi verða til þess 

að skóli á borð við VMA geti búið betur að þeim nemendum sem illa 

standa að vígi námslega þegar þeir koma í skólann. Þrátt fyrir að þeim 

hafi verið boðið upp á ýmis úrræði til þess að auðvelda þeim námið og 

vekja áhuga þeirra virðist fleira þurfa að koma til í vissum tilvikum.  
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Abstract 

The question which forms the basis of this research project aims at 

answering why some of the students who enrolled into the Department of 

General Studies at Akureyri Comprehensive College (VMA) dropped out 

after a relatively short stay while others have continued their studies. 

What these students have in common is not to have fulfilled the minimum 

requirements in at least two subjects in the National Exams at the end of 

the 10th grade. The study group contains students who enrolled in the 

autumn of 2002: which originally included 45 boys and 10 girls. Seven 

boys and three girls were chosen as participants in the research. 

The research concentrates on two factors; the students' belief in their 

own abilities and their motivation for learning. The undeniable fact is that 

some 60% of the total number of students enrolled, dropped out without 

completing their final exams. The purpose of this research project was to 

examine why some of these students continued their studies while others 

dropped-out. 

The research is qualitative and is founded on interviews with the ten 

individuals mentioned above. Out of these ten, six have dropped out, 

while the remaining four are either still studying or have graduated. 

The research establishes that nine out of the ten interviewees have had 

learning difficulties. Eight of them had no or very little belief in their 

capabilities for studying before they entered the school. Two of the 

participants in the research acquired it during their studies and two had 

always had belief in their own ability. It appeared that by the age of 22, 

all except one of the interviewees had gained self confidence and 

motivation for learning. They also have intentions for further studies if 

circumstances are favourable. 

It is my hope that the findings of this research may assist Akureyri 

Comprehensive College (VMA) to be of greater service to students with 

learning difficulties when they commence studying at the school. In spite 

of various services offered by the school to assist those students and its 

effort to inspire them, it seems that in certain cases more needs to be 

done. 
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1 Inngangur 

Verkmenntaskólinn á Akureyri (VMA) hefur frá upphafi tekið við öllum 

nýnemum úr 10. bekk grunnskóla af upptökusvæði sínu, sem er Akureyri 

og Eyjafjörður, án tillits til námslegrar stöðu þeirra. Allnokkur hluti hefur 

ekki náð tilskildum árangri á samræmdum prófum. Af þessum sökum 

geta nemendur úr þeim hópi ekki valið sér strax þá námsbraut sem þeir 

helst kysu heldur eru innritaðir á svokallaða Almenna námsbraut (AN), 

sem stofnuð var við skólann árið 1999 í samræmi við nýja aðalnámskrá 

framhaldsskóla.  

Í aðalnámskrá var gert ráð fyrir að hinir ýmsu framhaldsskólar 

skipulegðu Almenna námsbraut (AN) og reyndu jafnframt að nýta sér 

sérstöðu sína og styrkleika. Var litið svo á að VMA hefði margt að bjóða 

meðal annars í ljósi  fjölbreytts verknáms.  

Hugmynd stjórnenda VMA var að draga úr neikvæðum áhrifum þess 

að koma úr tiltölulega vernduðu umhverfi grunnskólans í svo fjölmennan 

skóla sem VMA, sem þá taldi um 1100 nemendur. Þar hefur auk þess 

verið starfrækt áfangakerfi og því er ekki um hefðbundið bekkjaumhverfi 

að ræða eins og tíðkast í grunnskólum. Var tækifærið notað með tilkomu 

nýrrar námsgreinar, lífsleikni, til þess að auðvelda nýnemum flutninginn 

úr grunnskóla í framhaldsskóla. Auk þess var komið á fót ákveðinni 

námsleið, AN1, fyrir verst stadda hópinn, þá nemendur sem ekki höfðu 

náð tilskildum árangri í tveimur greinum á samræmdum prófum eða 

fleirum. Var það gert í þeirri von að hún mætti verða til þess að hvetja 

nemendur til dáða, styrkja sjálfsmynd þeirra og styðja þá fyrstu skrefin á 

framhaldsskólagöngu sinni. 

Hópnum til stuðnings og ráðgjafar voru fengnir sérstakir 

umsjónarkennarar og voru kennslustundir í lífsleikni meðal annars nýttar 

í því skyni. Auk þess var brugðið á það ráð að minnka bóknám fyrstu 

önnina og bjóða nemendum þess í stað upp á kynningar og viðfangsefni 

inni á sex mismunandi verknámsbrautum skólans.  

Þegar námsferlar þessara nemendahópa í VMA eru skoðaðir nokkur ár 

aftur í tímann kemur í ljós að þrátt fyrir umtalsverðan stuðning og úrræði 

til að laða þessa nemendur að námi, bæði bóklegu og verklegu, hverfur 

stórt hlutfall þeirra brott úr skólanum án skilgreindra námsloka. Vissulega 

er hér um að ræða þá einstaklinga sem helst myndu teljast til þess hóps 

sem reikna má með að falli brott úr skóla. Það kemur engu að síður á 
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óvart hversu stórt hlutfall hér er um að ræða. Stjórnendur skólans spyrja 

nú þeirrar spurningar hvers vegna á þessu standi eftir allt sem þeir töldu 

sig vera búna að gera til þess að hlúa að þessum einstaklingum og liðka 

fyrir skólagöngu þeirra.  

Það er reynsla starfsmanna VMA, sem unnið hafa með þessum 

nemendum, að margir þeirra séu áhugalitlir um frekara nám, með brotna 

sjálfsmynd og orðnir þreyttir á áralöngu árangursleysi í grunnskóla. Af 

þessum sökum sé trú á eigin færni lítil og sömu sögu sé að segja um hvata 

til frekara náms. 

Meginmarkmiðið með því að skipuleggja sérstök úrræði fyrir þennan 

hóp var að hjálpa nemendum að öðlast þessa eiginleika svo þeir gætu 

fremur en ella átt þess kost að mennta sig til starfa eða frekara náms. Það 

veldur  því vonbrigðum þegar í ljós kemur að brottfall er svo mikið úr 

þessum hópi sem raun ber vitni.  

Brottfall er ekki aðeins dýrt fyrir skólann fjárhagslega. Alvarlegra er 

ef hið skipulagða námsframboð og nálganir sem um ræðir virðast ekki ná 

til nema fárra nemenda, sem jafnvel hefðu staðið sig án sérstakra úrræða 

af því tagi. Því væri fróðlegt að skyggnast undir yfirborðið. Það sætir 

jafnframt nokkurri furðu og krefst nánari athugunar – að í könnunum, 

sem lagðar hafa verið fyrir þessa nemendur, sem og aðra nýnema, í lok 

fyrsta skólaárs, kemur fram að langflestir segjast vera ánægðir í skólanum 

og með það sem þeim er þar boðið upp á, þeim líði vel og líki vel við 

kennarana (Jóhannes Árnason, 2005).  

En brottfall þarf ekki endilega að þýða að enginn árangur hafi náðst. 

Eitt eða tvö ár í framhaldsskóla eru jafnvel sá undirbúningur sem mörgum 

dugar áður en þeir fara út á vinnumarkaðinn og standa á eigin fótum í 

lífinu. Margvísleg störf bjóðast ungu fólki þó svo að á þeim vettvangi séu 

ekki gerðar kröfur um langa skólagöngu eða skilgreind námslok úr 

framhaldsskóla. 

Margar megindlegar rannsóknir hafa verið gerðar erlendis á þessum 

vettvangi og farið hefur fram yfirgripsmikil rannsókn hér á landi um 

námsgengi og afstöðu ´75 árgangsins til náms (Jón Torfi Jónasson og 

Kristjana Stella Blöndal, 2002). Rannsóknin var lögð fyrir 4180 manns 

og náði yfir átta ára tímabil. Meðal annars var sérstaklega hugað að 

brottfalli og ástæðum þess. Í ljós kom  að meðal karla voru algengustu 

ástæðurnar fyrir því að þeir höfðu ekki lokið námi í framhaldsskóla 

námsleiði, peningavandræði og að þeim hafi boðist gott starf. Algengustu 
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ástæður meðal kvennanna voru barneignir, peningavandræði og námsleiði 

(Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal 2002, bls. 28). Framhald 

framhald þessarar rannsóknar hefur farið fram síðastliðin tvö ár og 

viðamiklar kannanir lagðar fyrir framhaldsskólanema á nýjan leik. 
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2 Almenn námsbraut í VMA 

Þegar ný aðalnámskrá framhaldsskóla leit dagsins ljós árið 1999 var talið 

tímabært að þróunarstarf færi fram í VMA þar sem bættur námsáhugi og 

árangur illa staddra nýnema yrði meginviðfangsefnið. Í nýrri aðalnámskrá 

var því beint til framhaldsskóla að kosta betur kapps um en áður að mæta 

þörfum mismunandi einstaklinga sem hófu þar nám. Margt í starfsemi 

skólans samræmdist hugmyndum í námskrá um almennu brautina (AN) 

og hið mikla framboð á verklegu námi bauð upp á spennandi kosti. Ljóst 

var að brottfall var mikið meðal yngri nemenda og því brýnt að tækifærið 

yrði notað og leitað nýrra leiða. 

VMA var stofnaður árið 1984 með sameiningu Framhaldsdeildar 

Gagnfræðaskóla Akureyrar, Iðnskólans á Akureyri og Hússtjórnarskóla 

Akureyrar. Að honum voru ráðnir starfandi kennarar skólanna þriggja og 

úr varð hópur fagfólks með um margt ólíkan bakgrunn. Kennarar 

einbeittu sér að því að vinna með mjög mismunandi nemendur með það 

að leiðarljósi að bóknámi og verknámi yrði gert jafnhátt undir höfði eins 

og nafn hins nýja skóla bar með sér. Þá er þess að geta að stór hópur 

kennara fór í kennsluréttindanám sem Kennaraháskóli Íslands stóð fyrir á 

Akureyri um þær mundir (Bernharð Haraldsson, 2005, bls. 146). 

 Skólinn bjó yfir miklum mannauði á þeim tímamótum þegar ný 

námskrá tók gildi. Þess vegna var talið að þetta verkefni ætti rætur ,,í 

sterkum hliðum þess starfs sem fyrir væri” í skólanum og byggði  ,,á 

góðri skipulagningu og markvissum vinnubrögðum” (Rúnar Sigþórsson 

o.fl., 1999, bls. 95). 

Veikleiki skólans var á hinn bóginn fólginn í því að formgerðar sinnar 

vegna og stærðar var hætta á að nýnemum væri ekki nægilega vel sinnt 

og þá einkum þeim sem stóðu höllum fæti og þyrftu mikinn stuðning. 

Skólastarfið var skipulagt á grunni áfangakerfis sem þýddi meðal annars 

að bekkjardeildir voru aflagðar og nemendum kennt í hópum hinar ýmsu 

námsgreinar sem skiptust niður í fleiri eða færri svokallaða áfanga. Þetta 

gat þýtt að nýnemi sem hafði vanist því að vera með sömu 

bekkjarfélögum árum saman í grunnskóla mátti eiga von á því að sitja í 

mismunandi hópum með allt að 150 nemendum yfir daginn. Auk þess var 

skólinn orðinn mjög fjölmennur eða með um 1100 nemendur.  
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Stórt hlutfall nýnema við VMA á hausti hverju hefur ekki náð 

lágmarkseinkunn  úr samræmdum prófum. Þeir áttu þess því ekki kost að 

hefja reglubundið nám í tveimur kjarnagreinum. Þessir nemendur 

uppfylltu heldur ekki skilyrði inn á aðrar brautir framhaldsskólans 

samkvæmt kröfum aðalnámskrár.   

Hugmynd sú sem unnið var eftir við undirbúning AN í VMA var að 

gera þyrfti sérstaka námskrá fyrir hvern og einn þeirra nemenda sem 

stóðu höllum fæti. Í svo fjölmennum skóla sem VMA höfðu komið í ljós 

bæði mestu kostir og gallar áfangakerfisins. Kostirnir voru mikið hagræði 

– en ókostirnir hvað nemendahópurinn var laustengdur og samband oft 

lítið á milli nemenda innbyrðis og hins vegar á milli þeirra og kennara og 

annars starfsfólks. Kom þetta ekki síst niður á nýnemum þegar þeim var 

mest nauðsyn að fóta sig í framhaldsskólanum eftir að hafa verið í 

tiltölulega vernduðu umhverfi grunnskólans. Hugmyndin var fólgin í því 

að sneiða mætti hjá þessum göllum með því að skipuleggja veru þeirra 

fyrsta árið þannig að haldið yrði utan um nýnema sérstaklega, einkum 

þann hluta sem að framan greinir. 

Fyrirferðarmestur þeirra sérstöku námsúrræða sem þessum nemendum 

hefur verið boðið upp á er hinn svokallaði NSK-áfangi (Náms- og 

starfskynning). Hann er þannig skipulagður að hver hópur ver 12 

kennslustundum, sex á viku, í sex mismunandi verknámsdeildum skólans 

á haustönn. Á vorönn er nemendum boðið að velja verklegan áfanga í 

einhverjum hinna sex verknámsdeilda. Ef vel gengi ættu þeir þess kost að 

spreyta sig frekar á einhverjum þeim vettvangi sem þeir kysu sér á næsta 

skólaári.  

2.1  Námsgengi 

Til þátttöku í rannsókn þessar var valinn árgangur sá sem fæddur er árið 

1986 og innritaðist í skólann haustið 2002 á AN en þá hafði brautin verið 

starfrækt í þrjú ár. Í þessum hópi voru 55 nemendur; 45 piltar og 10 

stúlkur. Á vorönn 2008 höfðu 6 brautskráðst frá skólanum, 15 voru enn 

við nám í VMA og 34 höfðu horfið frá námi eða 61%. 

Til samanburðar eru hér sýndar niðurstöður um námsgengi 

árganganna sem fæddir eru 1985, 1987 og 1988. 
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1985 

54 nemendur; 44 hafa horfið frá námi, 4 brautskráðst og 4 

eru ennþá í námi. Hér er brottfallið 81%. 

 

1987 

62 nemendur; 44 hafa horfið frá námi, 5 hafa brautskráðst og 

17 eru enn í skólanum. Brottfallið er 71%. 

 

1988 

73 nemendur; 45 hafa hætt, 4 brautskráðst og 22 eru enn í 

skólanum. Brottfall 61,6%, 

 

Í rannsókn þessari verður markhópurinn nemendur þeir sem fæddir 

eru árið 1986 og innritaðust á Almenna námsbraut 1 (AN1) við VMA 

haustið 2002. 

Verða valdir 10 nemendur úr þessum 55 manna hópi til þátttöku í 

rannsókninni, sjö piltar og þrjár stúlkur. Einkum verður sjónum beint að 

trú þeirra á eigin færni (self-efficacy) er þeir hófu nám við skólann og 

hvata til náms (motivation). Þá verður athyglinni beint að þeim 

breytingum sem urðu á lífi þátttakenda þegar þeir fluttust á milli 

skólastiga.  

Tilgangurinn með ritgerð þessari er að gera eigindlega rannsókn á 

viðhorfum og aðstæðum nokkurra einstaklinga úr framangreindum 

markhópi. Leitað verðu svara við rannóknarspurningunni um það hvers 

vegna svo margir nemendur úr hópnum hætta í skólanum þrátt fyrir hina 

ríku viðleitni hans til að koma til móts við þá – en aðrir haldi áfram og 

ljúki námi. 
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3 Það sem til þarf 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að lítil trú á eigin færni í námi sé einn þeirra 

þátta sem hafi áhrif á brottfall úr framhaldsskólum (Jón Torfi Jónasson og 

Kristjana Stella Blöndal, 2002, bls. 28). Aftur á móti hafa margar 

rannsóknir sýnt fram á að trú á eigin færni sé mjög tengd námsárangri og 

því hvort nemendur leggi sig fram. Þá er námsáhugi, eða hvati til náms, 

talinn forsenda þess að nemendur hafi þá þrautseigju sem til þarf til að 

glíma við hin margvíslegu verkefni sem þeir þurfa að leysa til þess að ná 

árangri. Þetta viðfangsefni hefur mikið verið rannsakað og ber fyrrnefnd 

rannsókn á íslenskum framhaldsskólanemum vitni um það. Þá er verið að 

vinna nýja rannsókn á þessum aldurshópi en hún var lögð fyrir alla 

framhaldsskólanema í landinu á árunum 2007-2008. 

Þegar þessi hugtök eru skoðuð í alþjóðlegu samhengi kemur í ljós að 

fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar á síðustu tveimur áratugum eða 

svo á trú unglinga á eigin færni og hvata til náms. Í þessum kafla verður 

leitast við að gera grein fyrir því markverðasta sem birt hefur verið á 

þessum vettvangi. Um leið verður reynt að hafa hliðsjón af íslenskum 

aðstæðum og fá svör við rannsóknarspurningunni; hvers vegna svo 

margir nemendur, sem standa höllum fæti þegar þeir koma úr grunnskóla 

í framhaldsskóla, hætti námi sem raun ber vitni á meðan aðrir úr sama 

hópi ljúki því jafnvel með sóma. 

3.1  Trú nemenda á eigin færni 

Hugtakið ,,self efficacy”, um trú á eigin færni, kom fyrst fram í skrifum 

Banduras árið 1977 en hann er sá fræðimaður sem mest hefur rannsakað 

og fjallað um trú nemenda á eigin færni (Self-efficacy: Toward a unifying 

theory and behavioral change). Síðan þá hafa margir fræðimenn  fjallað 

um efnið og rannsakað við mismunandi aðstæður og frá ýmsum 

sjónarhornum (sjá t.d. Betz, 2000). Á síðustu áratugum hafa hugmyndir 

um hugtakið hlotið athygli í rannsóknum á vettvangi menntunar, einkum 

og sér í lagi í tengslum við hvata til náms (motivation). 

Trú á eigin færni (self-efficacy) er mikilvægt hugtak sem skilgreint er 

sem mat einstaklings á eigin hæfileikum til að skipuleggja sjálfan sig og 

hrinda í framkvæmd athöfnum sem leiða til árangurs. Í því felst hvaða 

viðfangsefni einstaklingur velur að takast á við og hversu mikið hann 

leggur á sig í því skyni. Bandura bendir á að rannsóknir sýni að tengsl séu 
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til dæmis á milli trúar nemenda á eigin færni og frammistöðu í 

stærðfræði. Meðal hópa þeirra sem raðað var í samkvæmt getu hafi 

komið í ljós að þeir nemendur sem höfðu trú á eigin færni stóðu sig betur 

en hinir sem efuðust um hana. Jafnvel svo að þeir nemendur sem töldust 

vera góðir í stærðfræði og höfðu mikla hæfileika, en aftur á móti litla trú 

á eigin færni, stóðu sig verr en ætla mætti (self-doubts) (Bandura, 1997, 

bls. 37).  

Bandura fullyrðir að fólk sem efast um hæfileika sína á ákveðnum 

sviðum reyni að forðast  krefjandi viðfangsefni vegna ótta við að 

mistakast. Því finnist erfitt að takast á við verkefnin, leggi sig síður fram 

og gefist upp við jafnvel minnstu hindranir. Og vegna þess hvað þessir 

einstaklingar hafa litla trú á eigin færni á viðkomandi sviði taki þeir 

mistök eða lítinn árangur nær sér en hinir og eigi á hættu að verða 

fórnarlömb þunglyndis og streitu (Bandura, 1997, bls. 39). Að mati 

Bandura gætu unglingar auk þess leiðst út í óæskilega hegðun við slíkar 

aðstæður (Bandura, 1997, bls. 163). 

Bandura setur upp módel sem sýnir tengslin á milli trúar á eigin færni, 

kennslu, hæfileika og þrautseigju (1997, bls. 216). 

 

Mynd 1 Tengsl trúar á eigin færni við kennslu, hæfileika og þrautseigju. 

 

Ef einstaklingar sem hafa trú á eigin færni eru bornir saman við hina 

sem efast í þeim efnum kemur í ljós að fyrrgreindi hópurinn er viljugri að 

takast á við verkefni, leggur harðar að sér, situr lengur við þegar hann 

rekst á ljón í veginum og nær betri árangri (Schunk og Meece, 2006, bls. 

73).   

Fræðimenn telja að rannsóknir hafi leitt í ljós að um sé að ræða 

samspil margra þátta þegar nemendur þroska með sér trú á eigin færni. Í 

því sambandi nefna þeir tilfinningu nemenda fyrir hæfileikum sínum, 
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fyrri árangur, þyngd verkefna og hversu miklum tíma hefur verið varið í 

þau. Fleiri þættir skipta hér máli á borð við tímann sem farið hefur í lausn 

verkefna, hversu mikilli hjálp viðkomandi hefur þurft á að halda, 

samanburður við félaga, hvatning sem nemandinn hefur fengið til dæmis 

frá kennurum og líðan og tilfinningar meðan á vinnunni hefur staðið. 

Væntingar um útkomu gegna mikilvægu hlutverki vegna þess að 

nemendur laðast frekar að verkefnum sem þeir halda að þeir geti náð 

tökum á en hinum sem þeir telja sig síður ráða við (Schunk og Miller, 

2002, bls. 33). 

Unglingum er mikilvægt að fá staðfestingu á eigin færni frá öðrum til 

þess að öðlast og þroska með sér þessa sjálfsmynd. Máli skiptir hversu 

mikla hvatningu nemendur fá frá til dæmis foreldrum, skóla og öðrum 

þeim sem þeir hafa samskipti við en samanburður við félagana er 

unglingum tamur (Schunk og Miller, 2002,  bls. 34; Harter, 1999, bls. 

62). 

 

 

Frammistaða 

 

Performance 

 

Fyrirmyndir/ 

Samsömun 

 

Vicarious Learning 

Hvatning/Sannfæring 

(annarra) 

 

Social Persuasion 

 

Tilfinningaleg 

viðbrögð 

Emotional Arousal 

(Skynjuð) Trú á 

eigin færni 

Perceived  

Self-Efficacy 
 

Nálgast vs. 

Forðast 

Approach 

vs. 

Avoidance 
Avoidance 

Frammistaða 

(Ná vs. falla) 

Performance 

Þrautseigja 

 

Persistence 

 

Mynd 2 Grundvallarþættir trúar á eigin færni (Betz, 2000, bls. 207). 
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Mynd 2 sýnir hina fjóra grundvallarþætti sem Bandura telur að byggi 

upp trú á eigin færni. Þar bendir hann einnig, eins og að ofan greinir, á 

áhrif þessarar trúar á hegðun eða viðfangsefni þeirra sem búa yfir henni 

eða ekki. Þessar nálganir Banduras hafa verið settar fram á mynd 2 hér að 

framan (Betz, 2000, bls. 207). 

Frammistaða (performance) er fyrsti þátturinn sem mótar trú á eigin 

færni og byggist á eigin reynslu. Nemandinn þarf að ná tökum á 

viðfangsefninu sem hvetur hann áfram á sömu braut. Hafi hann náð 

endurtekið árangri með því að leggja sig fram hefur það lítil áhrif á hann 

þó svo honum mistakist stundum. Hinn, aftur á móti, sem ítrekað nær 

ekki árangri þrátt fyrir margar tilraunir og fyrirhöfn missir trúna á eigin 

færni. Að lokum mun hann forðast verkefni  af þessu tagi (Bandura, 

1977, bls. 195, 1997, bls. 39, Betz, 2000, bls. 206). 

Fyrirmyndir (vicarious experience/learning) eða reynsla annarra er 

annar þátturinn sem liggur að baki trú á eigin færni, að mati Banduras. 

Nemandi sem fylgist með öðrum, til dæmis bekkjarfélögum sínum leysa 

krefjandi verkefni með góðum árangri, þá langar hann að geta það líka. 

Hann metar það svo að úr því að þeir geti það þá eigi hann einnig að ráða 

við það (Bandura, 1977, bls. 197). 

Einnig er talið, að það að bera sig saman við aðra á þennan hátt 

(modeling), eigi meiri þátt í trú á eigin færni ef viðkomandi er ekki 

sannfærður um getu sína. Þá hafi það enn frekar hvetjandi áhrif á hann 

(Betz, 2000, bls. 208). 

Foreldrar og vinir eru unglingum fyrirmyndir og geta skipt þá miklu 

máli í þroska og varðandi myndun trúar á eigin færni og hvata til náms 

samkvæmt þessu – bæði til góðs og ills. Því að bág frammistaða og 

áhættuhegðun geta líka verið áhrifavaldar (Bandura, 1997, bls. 176). 

Hvatning frá öðrum og sannfæring (social/verbal persuasion) þeirra 

um að einhver sé fær um eitthvað er þriðja uppspretta trúar á eigin færni 

að mati Banduras. Unglingi er mikilvægt er að fá staðfestingu frá öðrum 

um færni sína og upplifa sannfæringu þeirra á því. Hvatning frá kennara 

getur verið lykilþáttur í að nemandi leggi sig fram, geri sitt besta og öðlist 

trú á færni (Bandura 1977, bls. 198). Getur þá skipt máli að þess sé gætt 

að verkefnin séu við hæfi og nemandanum ekki ætlað um of miðað við 

aðstæður hverju sinni (Betz, 2000, bls. 208). 

Tilfinningaleg viðbrögð (emotional arousal) er fjórði og síðasti 

þátturinn sem hér um ræðir. Það að ráða vel við verkefni, til dæmis að 
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nemanda finnist honum hafa gengið vel á prófi,  veldur honum vellíðan 

og veitir öryggi – á meðan slæmt gengi getur valdið vanlíðan og kvíða. 

Þeir, sem hafa sterka trú á eigin færni, takast óhræddir á við verkefni á 

borð við að fara í próf í grein sem þeim finnst þeir hafa náð góðum tökum 

á. Hinir, aftur á móti, sem efast um eigin færni, líður ekki eins vel; gætu 

verið haldnir kvíða (Bandura, 1977, bls. 198). Að upplifa slíkt í 

endurtekin skipti getur síðan orðið til þess að viðkomandi einstaklingur 

forðast slíkar kringumstæður og reynir að komast hjá þeim (Bandura 

1977, bls. 199; Betz, 200, bls. 208). 

3.2 Trú kennara á eigin færni 

Miklar kröfur gerðar til kennara. Það er ekki síst á þeirra valdi að skapa 

nemendum umhverfi sem laðar fram kosti þeirra og áhuga á því að fást 

við námið og öðlast skilning á viðfangsefnum þeim sem sífellt eru lögð 

fyrir þá. Góðir kennarar hafa trú á eigin færni til þess að koma námsefni 

frá sér á sem skilvirkastan hátt  og leitast við að skapa nemendum sínum 

sem bestar aðstæður til dæmis í kennslustofunni (Bandura, 1997, bls. 

240) 

Fræðimenn, sem beint hafa rannsóknum að kennurum, hafa komist að 

þeirri niðurstöðu að þeir sem trúa því að þeir geti kennt illa stöddum 

nemendum og vakið áhuga þeirra á viðfangsefninu ná frekar árangri en 

hinir, sem ekki hafa þessa trú. Það auki jafnframt  trú nemenda á eigin 

færni ef  námsumhverfið er þannig úr garði gert að þar sé að finna 

spennandi verkefni sem ýti undir forvitni þeirra og þörf fyrir að takast á 

við nýjar áskoranir (Schunk & Miller, 2002, bls. 34).  

Rannsóknir benda til að þeim mun minni trú sem kennarar hafa á eigin 

færni þeim mun einhæfari verði kennslan og líkur verði meiri á einhliða 

samskiptum við nemendur. Kennarar af því tagi leggi höfuðáherslu á að 

halda aga og reglu, sem þeir skilgreini á eigin forsendum, og beiti jafnvel 

skömmum og hótunum til þess að fá nemendur til að takast á við námið 

og síðast en ekki síst fullyrðingum um vanhæfni þeirra ef þeir fara ekki 

að fyrirmælum þeirra (Bandura, 1999, bls. 19-20). 

 Kennarar af þessu tagi efast bæði um eigin færni og nemenda 

sinna og undir þeirra stjórn læra nemendur minna (Bandura, 2006, bls. 

11).  
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3.3 Hvati til náms  

Hvati til náms (motivation) og trú á eigin færni (self-efficacy) þroskast 

með nemendum þegar þeir fá á tilfinninguna að þeim gangi vel í námi og 

nái árangri. Samkvæmt rannsóknum telja fræðimenn að engu að síður 

þurfi takmarkaður árangur eða hægar framfarir á einhverju sviði samt 

ekki endilega að minnka trú á eigin færni. Að því gefnu að  nemendurnir 

trúi því að þeir geti gert betur með því að leggja meira á sig eða breyta 

um aðferðir. Þeir búa yfir hvata til náms og því eru þeir tilbúnir að setja 

markið hærra og standa sig betur næst (Schunk og Miller, 2002, bls. 41). 

Slíkir nemendur eru líklegri til þess að leggja sig fram í stað þess að 

gefast upp. Þrautseigja er gjarnan notuð sem mælikvarði á hvata til náms 

(Pintrich og Schunk, 1996, bls. 15). 

Nemanda, sem hefur í endurtekin skipti náð góðum árangri við að fást 

við verkefni sín, líður vel. Hann er líklegri til að leggja eitthvað á sig. 

Þetta skapar einstaklingsbundinn áhuga á að takast á við hlutina 

(individual interest) og eykur innri hvata til náms (Hidi og Ainley, 2002, 

bls. 250). 

Sjónum hefur einnig verið beint að  aðstæðum nemenda heima fyrir 

og meðal félaga annars vegar og hins vegar námsumhverfi í tengslum við  

líf þeirra í skólanum og viðleitni þeirra í námi. Margir unglingar búa við 

jákvæðar og styðjandi aðstæður. Þeir eiga jafnvel foreldra sem geta 

aðstoðað þá við námið, fylgst með námsgengi þeirra og stutt þá á 

jákvæðan hátt. Meiri líkur eru taldar á að unglingar í þessum hópi velji 

sér félaga sem umhugað er um nám og gott gengi í skóla (Guardia og 

Ryan, 2002, bls. 196, 200). 

Tengsl unglingsins við aðra skipta miklu máli (relatedness). 

Frammistaða og hæfni gerir það einnig og sú tilfinning að hann hafi áhrif 

og nái árangri við það sem hann glímir  við á lífsins leið (competence). 

Sjálfræði; að hafa á tilfinningunni að unglingurinn ráði því sjálfur hvað 

hann tekur sér fyrir hendur (autonomy)  (Guardia & Ryan, 2002, bls. 195; 

Harter, 1999, bls. 287; Ragnhildur Bjarnadóttir, 2002, bls. 158). 

Ef unglingur getur státað af því sem ofan greinir þegar hann kemur í 

framhaldsskóla eru meiri líkur á því að hann muni eiga farsælan námsferil 

og komi sér upp sterkum og styðjandi félagahópi (Guardia og Ryan, 

2002, bls. 200). 
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Rannsóknir hafa sýnt fram á að innri hvati til náms sé  mikilvæg 

forsenda árangurs. Hann tryggir meiri áhuga á viðfangsefnum, 

fróðleiksfýsn, sjálfstæði og þörf fyrir að takast á við áskoranir. Einnig 

tryggir hann betri hugræna (cognitive) frammistöðu við lausn erfiðra og 

krefjandi verkefna (Guardia og Ryan, 2002, bls. 201). 

Rannsóknir bæði í vestrænum og austrænum samfélögum benda til 

þess að hætta sé á að hvati til náms minnki á unglingsárum. Ein skýringin 

gæti verið sú að breytingar þær sem verða á skólasamfélaginu hafi 

neikvæð áhrif á tilfinningu einstaklinga fyrir sjálfstæði/sjálfræði 

(autonomy) og því að vara færir um hlutina (competence) (Guardia og 

Ryan,  2002, bls. 201). 

Þá benda sömu rannsóknir til þess að kennarar sem hvetja nemendur 

til sjálfstæðrar hugsunar og vinnubragða ýti undir innri hvata meðal 

þeirra. 

3.4 Úr grunnskóla í framhaldsskóla 

Unglingar sem hefja nám í framhaldsskóla eru á miklu líkamlegu og 

andlegu mótunarskeiði og gildismat þeirra er að breytast á mörgum 

sviðum. Félagarnir eru farnir að skipta meira máli en áður, gagnstæða 

kynið ekki síst. Samanburður milli félaga eykst, bæði þegar unglingar eru 

að hugsa um eigin færni og ekki síður líkamlegt atgervi og stöðu innan 

hópsins.  

Samanburður við aðra hefur mikið að segja við mótun sjálfsmyndar og 

trúar á eigin færni. Mest áhrif hafa skólafélagarnir, sem eru að fást við 

sömu hluti, og það hvernig þeim gengur. Samræður milli nemenda geta 

haft mikil áhrif á ákvarðanir um það hvað unglingar taka sér fyrir hendur 

bæði í námi, einkalífi og síðar þegar kemur að því að velja sér starf.  

Það, í hvers konar félagsskap nemandi byrjar í framhaldsskóla að 

hausti, getur haft mikil áhrif á hvata hans til náms. Ef hann er í hvetjandi 

og áhugasömum hópi eru meiri líkur á því að hann fái sjálfur áhuga eða 

haldi honum og þar með meiri trú á eigin getu. Byrji hann í slökum hópi 

sem hefur lítinn áhuga og er jafnvel illa trúaður á eigin færni getur hið 

gagnstæða átt sér stað (Schunk og Miller, 2002, bls. 39). 

Fræðimenn hafa fjallað um þær breytingar sem verða á lífi unglinga 

þegar þeir flytjast á milli skólastiga – fara úr tiltölulega vernduðu 

umhverfi  grunnskóla yfir í  laustengdari og fjölmennari framhaldsskóla 

þar sem samskipti bæði við samnemendur og kennara eru með öðrum 
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brag en þeir hafa átt að venjast. Við þessu hefur meðal annars verið reynt 

að bregðast í VMA, eins og áður greinir. 

Unglingar flytjast úr hinu persónulega bekkjarumhverfi, þar sem þeir 

þekkja alla bekkjarfélagana til margra ára, yfir í framhaldsskóla þar sem 

hóparnir tvístrast og kennarar verða fleiri. Þá kynnast þeir á þessum 

tímamótum öðru fyrirkomulagi á borð við áfangakerfi auk þess sem 

framhaldsskólar eru margir hverjir miklu fjölmennari og flóknari 

stofnanir en grunnskólar. Nemendur þurfa að meta sjálfa sig á nýjan leik, 

skapa ný félagsleg tengsl og vinna sér sess meðal nýrra skólafélaga. Þessi 

áskorun getur bæði virkað jákvætt og neikvætt á trú nemenda á eigin 

færni. Þetta hefur síðan áhrif á tilfinningalega líðan einstaklinganna og 

um leið á þroska þeirra. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að þeir sem hafa trú á eigin færni standi 

betur að vígi félagslega þegar hér er komið sögu og eigi auðveldara með 

að mynda jákvæð vináttutengsl en hinir sem efast um eigið ágæti og hafa 

lélega sjálfsmynd (Bandura, 1997, bls. 178).  

Einnig hefur verið sýnt fram á þörf margra unglinga í bandarískum 

skólum fyrir að tilheyra og passa inn í hópinn. Félagarnir vega jafnvel  

þyngra en foreldrar og kennarar (Aronson og Steele, 2007, bls. 439). 

Aðrar rannsóknir staðfesta á hinn bóginn að þó svo að álit vinahópsins sé 

unglingum mikils virði þýði það ekki að áhrif foreldra sé þeim minna 

virði en áður (Harter, 1999, bls. 193). 

Á þeim tímamótum þegar unglingar færast á milli skólastiga standa 

þeir frammi fyrir margs konar freistingum og tækifærum. Sumir, og 

reyndar margir, verða fyrir sinni fyrstu reynslu eins og á sviði áfengis- 

og/eða vímuefnaneyslu og kynlífs um þetta leyti. Einhverjir laðast að 

áhættuhegðun á meðan aðrir líta á slíkt sem tilraunir og reynslu sem 

styrki þá jafnvel til framtíðar litið.  

Því meiri trú sem unglingar hafa á eigin færni og færni í að stjórna 

eigin námi þeim mun meiri líkur eru á að þeir geti notað mismunandi 

reynslu  sér til hagsbóta. Það að hafa stjórn á eigin lífi er það sem mestu 

máli skiptir. Þeir sem ekki gera það geta lent í slæmum félagsskap, 

ánetjast eiturlyfjum eða áfengi, ná litlum árangri í námi og hætta í skóla. 

Meðal þeirra eru félagarnir gjarnan mikilvægari en námslegur þroski 

(academic self-development) (Bandura, 1997, bls. 183, 2006, bls. 24 – 

25;  Harter 1999, bls. 177). Einnig er talið líklegt að unglingar sem þessir 
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séu í minna sambandi við foreldra sína og ræði ekki við þá um hvað þeir 

gera utan heimilis (Bandura, 2006, bls. 25). 

Miðskólar (middle schools) í Bandaríkjunum, samanbornir við 

barnaskóla (elementary schools) hafa verið gagnrýndir fyrir mikla 

skriffinnsku, ópersónulegt andrúmsloft og að lítið samband sé á milli 

kennara og nemenda (student-teacher ratios) (Hoy og Davis, 2006, bls. 

122). Fjöldi nemenda sem hver kennari hefur innan vébanda sinna verður 

meiri og tengsl þeirra við nemendur verða þess vegna minni. Nemendur 

fá í auknum mæli á tilfinninguna að þeir séu aðeins nafnlausir 

einstaklingar í augum kennara og einnig gagnvart öðrum nemendum sem 

eru orðnir miklu fleiri en í grunnskólanum.  

Til samanburðar má geta þess að í áfangakerfi því sem tíðkast í 

flestum íslenskum framhaldsskólum eru bekkjarkennarar ekki lengur til 

staðar, heldur einvörðungu kennarar sem kenna sérstakar greinar. Einn og 

sami kennarinn, til dæmis í íslensku eða stærðfræði, er jafnvel að kenna 

allt upp í fimm mismunandi hópum yfir daginn, jafnvel 150 nemendum. 

Minni tengsl og stuðningur eru talin hafa neikvæð áhrif á nemendur sem 

eru í áhættuhópi; sem verður til þess að þeir hætta í skólanum, þeim líður 

illa og eiga jafnvel á hættu að leita í óæskilega hegðun eða félagsskap 

(Hoy og Davis, 2006, bls. 122). 

Þá er gagnrýnt að einkunnagjöf og umsagnir verði miðlægari og 

almennari á efri skólastigum en nemendur hafi átt að venjast í grunnskóla 

þar sem meira er um einstaklingsbundna leiðsögn. Þá gefi 

framhaldsskólakennarar sig minna að nemendum og eigi ekki tök á að 

fylgjast jafnvel með námsárangri þeirra og bekkjakennarar í grunnskóla. 

Þessir þættir eru taldir geta haft neikvæð áhrif á trú á eigin færni (Schunk 

og Miller,  2002, bls. 38). 

Bent er á að námsefnið  í miðskóla (middle school) og jafnvel 

framhaldsskóla (high school) höfði síður til unglinga en það sem þeir 

höfðu glímt við í barnaskóla (elimentary school). Það sé ein ástæðan fyrir 

minnkandi hvata til náms og trú unglinga á eigin færni. Viðfangsefnin 

breytist og verkefni verði meira krefjandi um leið og tengsl við kennara 

minnki, svo og endurgjöf auk þess sem minni tengsl verði milli félaga og 

þar fram eftir götum (Wigfield og Wagner, 2007, bls. 227). 

Fræðimenn hafa jafnframt fjallað um að við það að unglingar flytji úr 

grunnskóla í framhaldsskóla minnki afskipti foreldra (Wigfield og Tonks, 

2002, bls.66).  Það þekkja stjórnendur íslenskra framhaldsskóla vel. 
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Reynsla þeirra er að erfitt sé að fá foreldra til samstarfs. Í nýjum lögum 

um framhaldsskóla, sem gildi tóku sumarið 2008, er reynt að tryggja 

aukna þátttöku foreldra í skólastarfinu (Lög nr. 92/2008). 

Gerðar hafa verið ýmsar umbætur miðskólum í Bandaríkjunum í þeim 

tilgangi að milda breytinguna milli grunnskóla og framhaldsskóla 

(Wigfield og Tonks, 2002, bls. 66). Minna þær um margt á það sem gert 

hefur verið í þessu skyni í VMA. Ein meginbreytingin var fólgin í því að 

brjóta upp skipulag hefðbundinnar kennslu á þann hátt að kennarar í 

tilteknum greinum voru látnir verja meiri tíma með hópum sínum til þess 

að mynda sterkari tengsl og kynnast nemendum betur. Þetta fyrirkomulag 

gaf tækifæri til að kenna greinar þemabundið og þverfaglega. Einnig var 

lögð áhersla á að kennarar gætu verið leiðbeinendur og ráðgjafar þannig 

að nemendur gætu myndað persónuleg tengsl við fullorðna aðra en 

foreldra sína. Í þriðja lagi voru stofnaðir skólar innan skólans, sérstakir 

hópar nemenda til þess að takast í sameiningu á við námið og kynnast 

innbyrðis. 

Þetta er ekki ólíkt því sem gert hefur verið í VMA með því að skipta 

nýnemum í hópa í lífsleikni og einnig með NSK-áfanganum. 

3.5 Kynbundinn munur  

Þegar hlutfallið milli pilta og stúlkna er skoðað meðal þess hóps sem hér 

er hafður til hliðsjónar, kemur í ljós að þar eru aðeins 10 stúlkur á móti 45 

piltum. Af því má í fljótu bragði draga þá ályktun að meðal þeirra sem 

hafa fallið í tveimur samræmdum prófum eða fleirum, eða ekki tekið þau, 

séu mun fleiri piltar en stúlkur. Þegar aðrir árgangar eru skoðaðir kemur 

hið sama í ljós þó svo að hlutfallið sé aðeins breytilegt á milli ára. Hvað 

varðar hlutfall pilta og stúlkna í skólanum kemur í ljós að það er um það 

bil 55 piltar á móti 45 stúlkum. Þetta kemur ekki á óvart þegar haft er í 

huga hversu margir nemendur eru í verknámi. Mikill hluti þess byggist á 

hinum hefðbundnu karlagreinum eins og trésmíði, vélstjórn, rafvirkjun og 

málmsmíði, þar sem stúlkur heyra til undantekninga. Þær greinar sem 

telja mætti kvennagreinar eru aftur á móti sjúkraliðanám, listnám, þar 

sem stúlkur eru í miklum meirihluta og síðan matvælanám, þar sem 

hlutfall stúlkna er nokkuð hærra en pilta. 

Spurningin er sú hvernig á þessu standi. Einhverra hluta vegna eru 

piltarnir áberandi fleiri meðal nýnema í VMA sem fylla þann hóp sem 

hægt er að segja að standi höllum fæti eftir dvölina í grunnskóla.  
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Þá sýna tölur frá Hagstofu Íslands fram á að meðal brautskráðra 

stúdenta úr framhaldsskólum hafa stúlkur verið í meirihluta um árabil – 

og árið 2006, var hlutfall stúlkna 59,1% af 2452 brautskráðum stúdentum. 

Til samanburðar voru stúlkur 58,6% af 1676 árið stúdentum 1986 en 34% 

af 350 nýstúdentum árið 1966. Þá eru konur jafnframt orðnar í meirihluta 

í mörgum háskóladeildum. Til fróðleiks má geta þess að árið 2006 voru 

konur 57,8% nema í læknisfræði, 55,8% í lögfræði, 66% í guðfræði, 

51,9% í viðskiptafræði og 72,8% í líffræði. Í umhverfis- og 

byggingarverkfræði, aftur á móti, voru konur aðeins  41,1% en þar hefur 

hlutfall þeirra hækkað jafnt og þétt (Hagstofa Íslands A). 

Sama þróun hefur átt sér stað í Bandaríkjunum. Þar hefur stórum 

kynjagjám (,,gender gaps”) sem verið höfðu frá fornu fari, verið lokað 

þannig að stúlkur voru farnar að standa jafnfætis og jafnvel fremri piltum 

í hefðbundnum raungreinum til dæmis (Meece, Glienke og Burg, 2006, 

bls. 352). 

Rannsóknir á kynjamun meðal nemenda í bandarískum skólum hafa 

farið fram um langa hríð. Fyrst var sjónum einkum beint að því hvers 

vegna fullorðnir karlar og konur nálguðust val sitt á námi og starfi á 

mismunandi hátt. Um 1970 voru meiri líkur á því að piltar lykju 

háskólaprófi en konur en samkvæmt nýlegum tölum eru konur komnar 

fram úr körlum (Meece, Glienke og Burg., 2006, bls. 351-352). 

Ýmsar rannsóknir benda til þess að piltar fái meiri athygli í 

skólastofunni en stúlkur og séu jafnframt duglegri við að láta ljós sitt 

skína og fanga þar með athygli kennara sinna. Reyndar eru jafnframt 

meiri líkur á því að piltar fái meiri neikvæða athygli af þessum sökum 

(Harter, 1999, bls. 239).  

Þá hafa rannsóknir einnig sýnt fram á að kennarar hafi almennt meiri 

trú á því að piltar nái árangri en stúlkur (Meece o.fl., 2006, bls. 363). 

Aftur á móti er talið að kennsluaðferðir sem hafa verið að ryðja sér til 

rúms í grunnskólum, meðal annars samvinnunám þar sem nemendur læra 

saman í litlum hópum, sé hvetjandi fyrir stúlkur. Hefðbundin hópkennsla, 

þar sem fyrirlestrar og bein innlögn kennara sé algengust, eigi hins vegar 

betur við pilta en kennsla af því tagi verði algengari þegar nemendur 

koma upp í miðskóla í Bandaríkjunum  eða í íslenska framhaldsskóla 

(Meece, Glienke og Burg, 2006, bls. 364-365; Harter, 1999, bls. 240). 

Það er staðreynd að konur eru í miklum meirihluta meðal íslenskra 

grunnskólakennara. Á árunum 1998-2008 var hlutfall kvenna í þeim hópi 
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76,4%, sé miðað við allt landið en 70,5% á Norðurlandi eystra samkvæmt 

tölum frá Hagstofu Íslands. Í framhaldsskólum er hlutfallið annað. 

Skólaárið 2002-2003 voru konur 46,2% meðal kennara í iðn- og 

fjölbrautaskólum. Í bandarískum ,,high schools” eru konur í meirihluta 

meðal kennara í erlendum tungumálum, samfélagsgreinum, ensku og 

viðskiptagreinum og um helmingur meðal raungreinakennara. Fræðimenn 

velta því fyrir sér hvort þessi staðreynd sé ein af skýringunum á því að 

kynjagjáin hefur verið að lokast og konur jafnvel komnar fram úr körlum. 

Fullyrt er að á þessu sviði þurfi fleiri rannsóknir að koma til (Meece, 

Glienke og Burg, 2006, bls. 363). 

Vöngum hefur verið velt yfir því hvort hlutfall kvenna og karla í 

kennarastétt skipti máli í þessu tilliti. Þar sem konur ráði ríkjum sé 

stúlkum meiri gaumur gefinn og öfugt. Margir kvenkyns kennarar séu 

stúlkum fyrirmyndir og blási þeim áhuga og hvata til náms í brjóst meira 

en áður var þegar hlutföllin voru á hinn veginn (Harter, 1999, bls. 241). 

Í Bretlandi hefur sama þróun átt sér stað og hafa fræðimenn fjallað um 

þessar breytingar og meðal annars spurt þeirrar spurningar hvort hér eigi í 

hlut aukinn kraftur kvenna í ljósi aukins áhuga á jafnrétti karla og kvenna 

sem hófst á áttunda áratug síðustu aldar og við Íslendingar miðum 

gjarnan við kvennafrídaginn 24. október 1975. Einnig er sú skoðun reifuð 

hvort skólar hafi á þessum tíma orðið hagfelldari stúlkum en piltum, sem 

áður höfðu yfirhöndina (Arnot, David og Weiner, 1999, bls. 24). 

Jafnframt er bent á að aukinn árangur stúlkna og myndun hinnar nýju 

kynjagjár, eigi meðal annars rætur að rekja til þess að piltar hafi ekki 

sömu þrautseigju og stúlkur. Auk þess hafi æ fleiri störf, sem karlar 

gegndu áður, fallið í hendur kvenna eða að kynbinding þeirra sé ekki 

lengur fyrir hendi (Arnot, David og Weiner, 1999, bls. 149). Líklegt er 

því að trú pilta á eigin færni verði minni og trú stúlkna meiri.  

Fram  til þessa hafa rannsóknir sýnt fram á að kynbundinn munur 

hvað þetta varðar sé í samræmi við staðalímyndir um hefðbundnar 

stúlkna- og piltagreinar í skóla og karla- og kvennagreinar á 

vinnumarkaðinum. – En þessi viðhorf gæti að líkindum breyst meðal 

annars fyrir áhrif kennara (Harter, 1999, bls. 241; Bandura, 2006, bls. 

13).  

Margir fræðimenn hafa borið saman árangur og afstöðu pilta og 

stúlkna með hliðsjón af trú þeirra á eigin færni. Rannsóknir benda til þess 

að trú pilta á færni sinni í stærðfræði sé meiri en stúlkna. Þær, aftur á 



  

29 

móti, rekja kunnáttu sína í stærðfræði, sé hún fyrir hendi, fremur til þess 

að þær hafi lagt á sig erfiði og fyrirhöfn til þess að ná árangri (Meece, 

Glienke og Burg, 2006, bls. 354).  

Staðreyndin er sú að mun fleiri piltar en stúlkur eru á AN1 í VMA og 

er það svipað frá ári til árs. Svo virðist sem stúlkunum vegni betur í 

samræmdum prófum í 10. bekk. Má þá gera ráð fyrir því að líkur séu á að 

þær séu samviskusamari og einbeittari í námi sínu í grunnskóla og trú 

þeirra á eigin færni sé meiri en pilta. 

3.6 Unglingar 21. aldar 

Unglingar tileinka sér sitthvað er vekur forvitni þeirra og áhuga; og þá 

ekki síst margt er varðar afþreyingu. Þetta má glöggt sjá þegar til dæmis 

títtnefnd „68-kynslóð“ er höfð í huga, sem þótti á köflum, meðal annars í 

framhaldsskólum, óalandi og óferjandi. Skólastjórnendum og kennurum 

stóð jafnvel ógn af unglingum þess tíma vegna þess að þeir leyfðu sér að 

mótmæla gömlum og  að þeirra mati, úreltum gildum.  

En hver er staða okkar um þessar mundir? Hún er sú að fyrsta 

framhaldsskólakynslóð 21. aldar býr yfir meiri tækniþekkingu og 

tæknibúnaði en nokkurn hefði getað órað fyrir í lok síðustu aldar.  

Forvitnilegt er að skyggnast um úti á akrinum og í kennslufræðum og 

sjá hvað skrifað hefur verið um þennan þátt og þær rannsóknir sem gerðar 

hafa verið á þeirri miklu breytingu sem verður við flutning unglinga á 

milli skólastiga. Sumir fræðimenn eru þeirrar skoðunar að mestu máli 

skipti að hlusta á nemendur, koma til móts við þarfir þeirra og áhuga. 

Einnig sé mikilvægt að gefa þeim færi á persónulegu sambandi við 

fullorðið fólk innan skólastofunnar sem utan og einstaklingsmiðuð 

leiðsögn sé öllum nauðsynleg. Cushman (2006) telur að unglingar verði 

að fá tækifæri til að tjá sig. Samræður í bekk eða hópi séu til dæmis  

nauðsynlegar þó að umræðuefnin séu ekki alltaf í tengslum við námsefni 

eða námskrá. Við megum ekki þagga niður í nemendum undir því 

yfirskini að enginn tími megi fara til spillis ef takast eigi að komast yfir 

námsefnið. Þá sé mikilvægt að námsefnið höfði til nemenda og sé fram 

sett á þann hátt sem þeir skilji (Cushman, 2006, bls. 34-37). 

Skóli nokkur lagði alla áherslu á einstaklingsmiðað nám. Eitt af því 

sem sett var á oddinn var að sérhver nemandi hefði sinn eigin 

leiðbeinanda (tutor). Slíkt tryggði öllum fund eða samveru með 

viðkomandi að minnsta kosti í 30 mínútur á dag. Nemendur vita þá að 
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einhver fullorðinn spyr þá á hverjum degi hvernig þeim líður eða gengur 

(Miller, 2006, bls. 50-54). Miller ræddi við marga kennara í tengslum við 

rannsókn sem hún vann. Allir gátu talið upp mörg dæmi um nemendur 

sem auðvelt hefði verið að útiloka eða vísa úr skóla og dæma sem 

óviðráðanlega, lata eða sem vandræðaunglinga. En um leið og kennarar 

gerðu sér grein fyrir vanda þeirra og létu sér annt um þarfir og langanir 

viðkomandi þá sneru nemendur sér oftar en ekki aftur að náminu. 

Prensky (2008) starfar sem fyrirlesari, kennslugagnahöfundur og 

ráðgjafi á sviði tölvutengdrar námsefnisgerðar í Bandaríkjunum. Hann 

hefur skrifað gagnrýna og að mörgu leyti athyglisverða grein í tímaritið 

Educational Leadership þar sem hann gefur skólum nútímans ekki háa 

einkunn með tilliti til þarfa og áhuga nemenda. Hann heldur því til dæmis 

fram að hin hefðbundna skólastofa sé á skjön við veruleika unglinga í dag 

sem séu orðnir vanir því að vera sítengdir við umheiminn. Með tækni 

þeirri sem þeir ráði yfir geti þeir fundið upplýsingar um nánast hvað sem 

er á örskammri stundu. 

Hann segir að unglingar kenni hver öðrum leikreglurnar og tjái sig 

hver við annan með samskiptum á borð við MSN, SMS-skilaboð og 

tölvupóst  – þeir geti skifst á tónlist, sögum eða skoðunum á augabragði 

hvar sem þeir eru staddir. Þegar inn í gamaldags kennslustofu sé komið sé 

nemendum gert að slökkva á öllum tengingum sínum við umheiminn og 

hvert við annað; farsímanum, I-podinum, Internetinu  og svo framvegis. 

Hann tekur jafnvel svo djúpt í árinni að segja að nemendur þurfi að skrúfa 

niður í heilastarfsemi sinni og fara niður á svið hinna gömlu gilda 

skólastarfsins sem hann segir að ekki hafi staðist tímann tönn.  

Óneitanlega fá skrif Prenskys lesendur til að hugsa aðeins um það 

hvort skólar á okkar dögum séu í raun svo íhaldssamar stofnanir og 

skólakerfið í heild eins og hann fullyrðir (Prensky, 2008, bls. 40-45). 

Albert Bandura segir að það sé einkum þrennt sem stuðli að því að 

nemendur 21.aldarinnar geri sitt besta og nái hámarks árangri í námi. Í 

fyrsta lagi sé það trú þeirra á eigin færni til þess að takast á við námið. 

Annað aðalatriðið sé það trú kennara á eigin færni til þess að hvetja 

nemendur og vekja áhuga þeirra á náminu og loks nefnir hann skólann 

sjálfan eða fremur námsumhverfi það sem hann býður nemendum sínum 

upp á.  Fyrr á tímum hafi árangur nemenda gjarnan verið bundinn við 

skólana sem þeir sóttu, gæði þeirra og getu. Nú séu aðstæður nemenda 

betri til þess að stjórna eigin námi og þar með árangri sínum, hafi þeir 
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getu og áhuga á því. Í því sambandi nefnir hann nútíma bókasöfn, söfn af 

öðru tagi og sítengingu nemenda við umheiminn í gegnum miðla á borð 

við Internetið. Það sé því mikils um vert að vekja áhuga nemenda og 

kynna þeim þá möguleika sem þeir hafa til þess að mennta sig og horfa til 

framtíðar (Bandura, 2006, bls. 10). 

 

3.7 Niðurlag 

Eins og að framan greinir hefur margt verið ritað um trú á eigin færni 

unglinga og hvata þeirra til náms og unnar fjölmargar rannsóknir á þeim 

vettvangi. Hafa verið skilgreindir ýmsir þættir sem búa hér að baki; sem 

ýmist styrkja trú unglinga á eigin færni eða veikja hana. Telja margir 

fræðimenn að trú á eigin færni sé grundvöllur þess að nemendur nái 

árangri í námi – en einnig í lífi og starfi. Þá sé hvati til náms jafnframt 

nauðsynlegur til þess að nemendur hafi nægilega þrautseigju til þess að 

fást við viðfangsefni þau sem lögð eru fyrir þá. Umhverfi hefur einnig 

mikla þýðingu þegar trú á eigin færni og hvati til náms eru annars vegar, 

eins og fjölskylda, vinir og síðast en ekki síst skólasamfélagið. 

Það er í senn fróðlegt og spennandi viðfangsefni að gera eigindlega 

rannsókn á þessum vettvangi í íslenskum framhaldsskóla á borð við 

VMA þar sem unnið hefur verið markvisst gegn brottfalli og reynt með 

ýmsum ráðum að koma til móts við þann hóp nemenda sem helst skortir 

trú á eigin færni og vekja áhuga þeirra á námi. Það er jafnframt 

lærdómsríkt að skoða starf skólans í víðara samhengi í þeim tilgangi að 

sjá hvar hann stendur og hvað megi gera til þess að ná betri árangri. 
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4 Rannsóknaraðferð 

Eins og fyrr var frá greint beinist rannsókn þessi að markhópi þeim sem 

innritaðist á svokallaða Almenna námsbraut 1 (AN1) í 

Verkmenntaskólanum á Akureyri (VMA) haustið 2002. Hér er um að 

ræða þá einstaklinga sem taldir voru helst eiga á hættu að falla brott úr 

námi vegna slakrar stöðu sinnar þegar þeir hófu göngu sína í skólanum. 

Þegar námsferill þessara nemenda er skoðaður kemur í ljós að  meirihluti 

þeirra hefur ekki lokið námi frá skólanum eftir að hafa staðið þar 

mislengi við, þrátt fyrir ýmis úrræði sem þeim var boðið upp á fyrsta árið 

og gerð hefur verið gerð grein fyrir hér að framan. Sumir, aftur á móti, 

hafa lokið námi og eru jafnvel enn í skólanum á haustönn 2008. 

Rannsóknarspurningin er hvernig á því standi að sumir úr þessum hópi 

hætti en aðrir haldi áfram. Gagna var aflað með því að taka viðtöl við 10 

einstaklinga úr markhópnum.  

4.1 Einstaklingsviðtöl 

Rannsóknin er byggð á einstaklingsviðtölum þar sem kappkostað var að 

afla sem gleggstra upplýsinga um reynslu viðmælenda af námi og viðhorf 

þeirra til þess allt frá því að þeir voru í grunnskóla og til 22 ára aldurs.  

Í bókinni Research Methods in Education er birt tafla þar sem gefið er 

yfirlit yfir það sem höfundar telja veikleika og styrkleika mismunandi 

rannsóknarviðtala (Cohen, Manion og Morrison, 2007, bls. 353). 

Tilteknar eru fjórar gerðir viðtala og er viðtalsgerð sú sem stuðst var við í 

þessari rannsókn í flokki 2 (Interview guide approach). Efni slíkra viðtala 

er að hluta til ákveðið fyrirfram með spurningaramma sem hafður er til 

hliðsjónar. Rannsakandinn stýrir röð spurninga og velur samhengi meðan 

á viðtali stendur. Þessi gerð viðtala hefur verið kölluð hálfopin (semi-

structured) þar sem leitað er svara við nokkrum meginspurningum án 

þess að þau séu í ákveðinni röð eftir aðstæðum og viðmælendum. Kostir 

viðtala af þessu tagi eru einkum taldir vera þeir að þó að gögnin geti 

orðið yfirgripsmikil tryggi spurningaramminn ákveðið samræmi. Engu að 

síður geti viðtölin verið óþvinguð þar eð rannsakandinn geti ráðið 

samhengi spurninga og efnisatriða í samræmi við hvern einstakan 

viðmælanda, sem geti verið mjög mismunandi. 
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4.2 Val á þátttakendum 

Valdir voru 10 einstaklingar úr hinum 55 manna hópi sem innritaðist á 

AN1 í VMA haustið 2002 til að taka þátt í rannsókninni. Sex þeirra höfðu 

hættu í skólanum án skilgreindra námsloka, tveir hafa brautskráðst, einn 

byrjaði aftur eftir nokkurt hlé og einn var enn í skólanum þegar 

rannsóknin fór fram og hafði verið þar sleitulaust síðan haustið 2002. Í 

hópnum eru 7 piltar og 3 stúlkur. 

Um er að ræða markvissa úrtaksgerð (purposeful/purposive sampling). 

Þá er gert ráð fyrir að úrtak gefi sem gleggstar upplýsingar miðað við 

tilgang rannsóknar (Silverman, 2000, bls. 104; Gall, Borg og Gall, 1996, 

bls. 217-218). Til þess að svo mætti verða var nauðsynlegt að velja 

þátttakendur með rannsóknarspurninguna í huga; nemendur sem hættu í 

skólanum án tilgreindra námsloka og aðra sem héldu áfram og náðu 

árangri. Var reynt að hafa hlutföll þátttakenda svipuð og í sjálfum 

markhópnum hvað snertir kyn og námsgengi.  Í  honum voru upphaflega 

45 piltar og 10 stúlkur. Á vorönn 2008 höfðu 6 brautskráðst frá 

skólanum, 15 voru enn við nám í VMA og 34 höfðu horfið á braut. Var 

jafnframt haft til hliðsjónar að þátttakendur hefðu gengið í grunnskóla á 

Akureyri og ættu lögheimili þar þegar rannsóknin fór fram. 

Til grundvallar lágu gögn úr upplýsingakerfi framhaldsskóla, INNU, 

þar sem unnt er að fá gögn meðal annars um námsferil nemenda, 

heimilisföng og símanúmer á þeim tíma sem þeir voru síðast skráðir. Við 

val á þátttakendum var leitast við að hafa framangreint hlutfall í huga auk 

þess sem valdir voru einstaklingar með mismunandi langan feril í 

skólanum. 

Þegar rannsóknin var undirbúin kom í ljós að í sumum tilvikum 

reyndust upplýsingar um nemendur ekki réttar þar eð nokkur ár eru liðin 

frá því sumir þeirra voru í skólanum og höfðu því meðal annars flust í 

aðra landshluta. Í nokkrum tilvikum reyndust einstaklingar sem valdir 

höfðu verið ekki reiðubúnir til að taka þátt í rannsókninni. Flestir tóku þó 

beiðninni vel og lýstu sig fúsa til þess að segja sögu sína. Við þessu var 

brugðist með því að velja ný nöfn af listanum yfir markhópinn með sömu 

forsendur að leiðarljósi. Um síðir voru þátttakendur orðnir 10 eins og 

stefnt var að. 
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4.3 Framkvæmd rannsóknar 

 

Viðtölin voru tekin á þriggja vikna tímabili, frá 20. október til 20. 

nóvember 2008. Tók það nokkurn tíma að hafa upp á og tryggja þátttöku 

þessara 10 einstaklinga. Af þeim sökum var ekki búið að finna alla 

þátttakendur þegar fyrstu viðtölin voru tekin. 

Tvo þátttakendur þekkti ég lítillega frá því þeir voru í VMA. Aðra 

þekkti ég ekki en mundi eftir andlitum sumra þeirra – enda skólinn 

fjölmennur auk þess sem meirihluti þessara nemenda hafði staldrað þar 

fremur stutt við. 

Viðtölin voru tekin á heimili mínu á Akureyri. Ég hafði hugleitt að 

taka þau í skólanum en taldi að það gæti virkað truflandi á viðmælendur 

mína, einkum þá sem höfðu ef til vill ekki sterka sjálfsmynd vegna þess 

að þeir höfðu hætt án þess að ljúka neinu. Einnig taldi ég vinnufrið 

tryggðan með þessum hætti. Engu að síður gerði ég mér grein fyrir að 

nemendum kynni að þykja óþægilegt að hitta mig heima fyrir en það 

virtist ekki vera fyrirstaða þegar á reyndi.  

Viðmælendur og undirritaður skrifuðu undir bréf þar sem þeim 

fyrrnefndu er heitið fullum trúnaði. Í því felst að öllum nöfnum er breytt, 

bæði þeirra og allra sem talað er um, og ekki er þess getið í hvaða 

grunnskóla viðkomandi hafi verið. Einnig var hagrætt heitum á 

vinnustöðum svo að þeir þekkist ekki. Þá verður öllum upptökum á 

viðtölum eytt um leið og vinnu við rannsókn er lokið. Þá segir í bréfinu 

að rannsókn verði gerð þátttakendum aðgengileg þegar henni hefur verið 

lokið og hún orðin opinber. 

Rannsókn sem þessi er tilkynningarskyld skv. reglum Persónuverndar 

nr. 698 frá árinu 2004 en ekki leyfisskyld samkvæmt 6. og 7 grein. Hefur 

stofnuninni verið tilkynnt að rannsóknin hafi farið fram. Var það gert 

með því að fylla út eyðublað þar að lútandi á heimasíðu Persónuverndar. 

 



  

36 

4.4 Greining gagna 

Eins og fyrr er frá greint eru viðtölin hálfopin og stuðst var við 

spurningaramma. Í honum koma fyrir spurningar sem beinast að nokkrum 

meginatriðum sem talið var nauðsynlegt að leita eftir í tengslum við 

rannsóknarspurninguna: 

I. 

Vera og líðan í grunnskóla, 

námsörðugleikar, 

trú á eigin færni í grunnskóla og að honum loknum, 

hvati til náms, 

félagslegir þættir. 

II. 

Að fara úr grunnskóla í framhaldsskóla. 

III. 

Vera og líðan í VMA, 

áhugi og trú á eigin færni við upphaf skólagöngu þar. 

IV. Stoðir/bjargir: 

Náms- og starfskynning, NSK (6 eininga verklegur áfangi þar sem 

dvalið er í samtals 12 kennslustundir í sex mismunandi 

verknámsdeildum), 

kennarar, 

ráðgjöf. 

V. Samskipti við: 

foreldra, 

vini. 

V. Áhættuþættir:  

Áfengi og vímuefni, 

vinna með skóla 

VI. Uppgjöf – nýtt upphaf: 

Námi hætt; ástæður, 

námi lokið; hvað hafi vakið áhugann eða orðið til þess að þrautseigjan 

var fyrir hendi? 
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trú á eigin færni í dag, 

hvati til frekara náms. 

 

Þess ber að geta að spurningaramminn var lagður til grundvallar í því 

skyni að reyna að tryggja að sem flestum þeim þáttum sem rannsókninni 

væri ætlað að beinast að væru gerð skil (Cohen, Manion og Morrison, 

2007, bls. 356). Því var talið mikilvægt að afla upplýsinga um alla 

skólagönguna og stöðu viðmælenda fram til þess dags sem viðtalið var 

tekið.  

Spurningarnar voru opnar og þannig orðaðar að tryggt væri að 

viðmælendur skildu þær, gætu svarað þeim hver á sinn hátt og unnt væri 

að fylgja þeim eftir ef þörf krefði og fara dýpra í ákveðna þætti ef tilefni 

gæfist til (Cohen, Manion og Morrison, 2007, bls. 357). Til öryggis voru 

samdar margar spurningar sem hafðar voru til hliðsjónar við 

meginspurningar til þess að unnt væri að hafa þær sem nokkurs konar 

minnislista sem gott gæti verið að grípa til. Gert hafði verið ráð fyrir að 

þátttakendur ættu misjafnlega gott með að tjá sig og suma þyrfti ef til vill 

að spyrja fleiri spurninga en færri til þess að laða fram sem best og 

gleggst svör. 

Viðtölin voru tekin upp á stafrænt upptökutæki og síðan afrituð inn á 

tölvu. Voru þau skrifuð nákvæmlega upp en innskotsorðum yfirleitt 

sleppt. Tóku þau flest um klukkustund en gátu farið nokkuð fram yfir 

það. Það kom á óvart, þegar viðtölin voru lesin yfir eftir uppritun, hversu 

viðmælendur voru yfirleitt vel máli farnir. Tel ég það minnka líkur á 

misskilningi. 

Skráðar voru niður athugasemdir meðan á viðtölunum stóð og í 

tengslum við þau. Einnig var skrifuð dagbók þegar verið var að velja og 

afla þátttakenda til rannsóknarinnar. Dagbókin gerði mér kleift að halda 

skrá yfir hvenær ég hafði hringt í fólk og náð sambandi en viðkomandi 

gefið mér afsvar, hvort ég hefði reynt ítrekað að hringja í einhverja, þeir 

hefðu ætlað að hringja síðar þegar þeir hefðu verið búnir að hugsa sig um 

og svo framvegis. Þetta gerði mér kleift að halda skipulagi á 

hringingunum og smám saman gerði ég mér grein fyrir að vænta mætti að 

þeir sem hringdu ekki aftur, eða svöruðu ekki þegar ég hringdi á ný 

samkvæmt samkomulagi, treystu sér ekki eða vildu ekki taka þátt í 

rannsókninni. Þegar ákveðinn tími var liðinn tók ég ákvörðun um að  

finna nýja einstaklinga sem hefðu svipaðan bakgrunn, til dæmis 
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einingafjölda eða lengd skólavistar, og hinir sem gengið höfðu úr 

skaftinu. Svona gekk þetta þangað til ég taldi mig hafa aflað mér 

nægilega margra þátttakenda, eða tíu eins og upphafleg áætlun gerði ráð 

fyrir. 

Greiningu gagna er gjarnan skipt í þrjú stig (Sóley Bender, 

2003, bls. 93). Fyrsta stigið fer fram meðan á viðtalinu stendur. 

Næsta stig á sér stað strax eftir að viðtalið hefur farið fram. Þriðja 

stigið er gagnagreining sem byggir á viðtölum þeim sem skrifuð 

hafa verið nákvæmlega upp. Þá eru gögnin dregin saman (data 

reduction) og þau flokkuð eftir efnisþáttum. Gögnunum er loks 

skipt í meginþemu og undirþemu þegar svo ber undir. Í þessari 

rannsókn fór greiningin fram í samræmi við þetta (Cohen, Manion 

og Morrison, 2007, bls. 370). 

4.5 Trúverðugleiki  

Við rannsóknina var leitast við að koma eins fram við alla viðmælendur. 

Þó að ég hafi þekkt lítillega til tveggja þeirra hafði aldrei verið um nein 

persónuleg kynni að ræða heldur aðeins samskipti í tengslum við 

skólavist þeirra á sínum tíma. Hina þekkti ég ekki og ekkert nafnanna 

kom mér kunnuglega fyrir sjónir þegar ég valdi þá af listanum yfir hinn 

fyrrum 55 manna nemendahóp. Ákveðið var að hafa þá 10 og sjá svo til 

hvort gögnin sem af þessu úrtaki fengjust yrðu fullnægjandi. 

Höfð var hliðsjón af markvissri úrtaksgerð eins og áður segir og hafði 

ég leitast við að merkja við nöfn sem uppfylltu leitarskilyrði mín, það er 

að segja; ákveðið hlutfall þeirra sem fallið höfðu brott úr skóla, lokið 

námi, byrjað aftur eftir hlé eða voru enn í skólanum. Það tel ég hafa 

heppnast en það var ekki á vísan að róa hverjir yrðu reiðubúnir að taka 

þátt í rannsókninni. Af þeim sökum má ætla að það hafi að einhverju leyti 

verið komið undir persónuleika þeirra sem leitað var til hvort þeir voru 

fúsir til samstarfs eða ekki. En einnig kom fyrir að vegna búsetu eða 

annarra aðstæðna hafi viðkomandi ekki séð sér fært að taka þátt.  

Í bókinni Research Methods in Education er bent á að ein leið til þess 

að tryggja sem mestan áreiðanleika rannsókna af þessu tagi sé að reyna 

eins og kostur er að koma í veg fyrir hvers konar skekkjur eða bjögun. 

Má í því sambandi benda á þætti eins og að koma á sama hátt fram við 

alla þátttakendur, án tillits til stöðu þeirra og eiginleika. Þá þarf að gæta 

þess að rannsakandinn myndi sér ekki skoðanir fyrir fram, gangi út frá 
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hlutum sem gefnum og forðist leiðandi spurningar. Var kappkostað að 

hafa þessi ráð að leiðarljósi við rannsóknina (Cohen, Manion og 

Morrison, 2007, bls. 150-151).  

4.5.1 Staða rannsakanda gagnvart viðmælendum 

Þegar ég undirbjó rannsóknina og hafði samband við væntanlega 

þátttakendur gerði ég mér grein fyrir að staða mín sem skólameistari gæti 

komið í veg fyrir að einhverjir á listanum treystu sér til þess að taka þátt. 

Einkum sé það haft í huga að staða margra þeirra í skólanum var ekki 

sterk og meirihlutinn hafði fallið brott úr námi. Einnig mátti gera ráð fyrir 

að einhverjir kærðu sig ekki um að ræða við mig bara vegna þess að ég er 

skólameistari.  

Kom það á óvart hvað viðmælendur mínir voru óragir við að segja frá 

reynslu sinni, líðan og sjálfsmynd. Oft var rætt um þætti sem snerta 

einstaklingana mjög persónulega, eins og um námsörðugleika, samskipti 

við foreldra og svo framvegis. Mér fannst ekkert benda til þess að 

viðmælendur væru að reyna að þóknast mér á einn eða annan hátt. Þvert á 

móti fannst mér þeir segja frá lífi sínu á mjög heiðarlegan hátt.  Aldrei 

hafði ég heldur á tilfinningunni að vald mitt sem spyrjandi væri meira en 

nemur því sem eðlilegt getur talist (Cohen, Manion og Morrison, 2007, 

bls. 151-152).  

4.6 Viðmælendur 

Tveir viðmælenda hafa lokið námi við VMA, annar sem stúdent en hinn 

sem húsasmiður. Tveir eru ennþá í námi. Annar þeirra er á sjúkraliðabraut 

en hóf nám að nýju eftir nokkurt hlé. Hinn hefur verið í skólanum meira 

eða minna síðan haustið 2002 og mun ljúka yfirgripsmiklu verk- og 

bóknámi á þessu ári. Hinir sex hættu eftir mislanga viðdvöl í VMA. Allir 

nema einn hafa áhuga á að fara í nám að nýju en sumir eiga erfitt með 

það aðstæðna sinna vegna.  

 

1. Jóhann starfar sem verkamaður í vélsmiðju á Akureyri. Hann 

leigir íbúð og er í sambúð með stúlku. Hann hætti í skólanum 

eftir þrjár annir og fór að vinna. Nú langar hann að fara aftur í 

skóla og læra til trésmiðs eða stálsmiðs. Jóhann kveðst vera 

farinn að lesa ,,eins og vitleysingur” eftir að hafa farið á 

lesblindunámskeið, það hafi breytt lífi sínu. Hann átti við 
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verulega námsörðugleika að stríða. Hann var greindur lesblindur í 

VMA. Faðir hans er sjómaður og móðir heimavinnandi. 

2. Einar vinnur sem verkamaður hjá fyrirtæki á sviði endurvinnslu á 

Akureyri. Hann staldraði í tvo vetur við í VMA. Hann reyndi 

fyrir sér á trésmíðabraut á annarri önn til hliðar við Almenna 

námsbraut (AN) en langar að verða bifvélavirki. Ýmislegt bendir 

til að hann sé ofvirkur og með athyglisbrest en hann fór aldrei í 

greiningu. Honum gekk illa í námi, varð fyrir einelti alla sína 

skólagöngu og er enn að stríða við það.  Hann segist jafnvel hafa 

þurft að skipta um vinnustað vegna þessa. Einar er í sambúð með 

stúlku og er nýbúinn að eignast með henni barn. Auk þess hefur 

hann tekið að sér fósturson. Hann kveðst langa í meira nám en 

aðstæður séu of erfiðar til þess. Foreldrar hans skildu og móðirin 

er flutt í annan landshluta. Faðirinn var sjómaður og móðir starfar 

við félagsþjónustu.  

3. Páll hefur lokið sveinsprófi í húsasmíði en hafði fengið 

undanþágu frá ensku og dönsku en aðalnámskrá gefur kost á 

slíku ef nemendur hafa staðið sig vel í faggreinum. Hann var 

greindur lesblindur í VMA. Hann býr með unnustu sinni sem 

hann hefur verið með síðan snemma í framhaldsskóla. Páll átti 

við mikla námsörðugleika að stríða vegna lesblindu. Hann hafði 

algjörlega misst trúna á getu sína til náms þegar hann kom í 

VMA. Hann á góðan vinahóp og fjölskyldu sem hvatti hann en 

hann var oft kominn að því að gefast upp. Pál langar að læra 

meira og verða einkaþjálfari í líkamsræktarstöð. Móðir er 

heimavinnandi og faðir húsasmiður. 

4. Haraldur starfar sem sölumaður í verslun á Akureyri. Hann 

staldraði stutt við í VMA. Í grunnskóla var hann greindur 

ofvirkur og með athyglisbrest. Hann kveðst hafa verið ódæll í 

skóla og hafi með engu móti getað einbeitt sér. Þetta háir honum 

enn í starfi og einkalífi. Hann býr heima hjá foreldrum sínum. 

Haraldur hefur leitað sér aðstoðar hjá geðlækni vegna þessara 

erfiðleika sinna og kveðst vera að vinna í sínum málum. Hann er 

að ljúka námskeiði fyrir aukin ökuréttindi. Hann stendur sig vel í 

starfi, langar að læra meira en segist ekki treysta sér í fullt nám. 

Faðirinn var sjómaður en hefur starfað sem leigubílstjóri hin 

síðari ár. Móðir er heimavinnandi. 
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5. Anna er einkabarn einstæðrar, útivinnandi móður. Hún eignaðist 

bar þegar hún var á öðru ári í VMA og býr nú með fertugum 

sjómanni. Hún varð fyrir einelti í grunnskóla og hætti námi í 

VMA vegna takmarkaðs áhuga og barnsburðar. Hún var greind 

lesblind í VMA. Anna hefur átt í erfiðleikum með samskipti við 

móður sína. Hún er í sjúkraliðanámi sem hún hóf eftir nokkurt 

hlé og stefnir að því að ljúka því og síðan stúdentsprófi. Faðir 

hennar býr í Reykjavík og er ekkert samband þeirra í milli.  

6. Guðmundur vinnur hjá flutningafyrirtæki og hefur gegnt þar 

ýmsum störfum. Hann var stutt í VMA. Hann var farinn að vinna 

mikið með skólanum og hætti smám saman að mæta í 

kennslustundir og stunda námið. Hann kveðst hafa haft lítinn 

námsáhuga og átt í talsverðu basli með námið og var greindur 

með lesblindu í grunnskóla. Faðir hans er verkstjóri og móðir 

hans er einnig útivinnandi. Hann leigir íbúð með föður sínum en 

foreldrarnir skildu eftir að hann hætti námi. 

7. Bára leigir kjallaraíbúð af móður sinni þar sem hún býr með 

unnusta sínum, sem er í verknámi í VMA. Hún lauk stúdentsprófi 

að loknu starfsnámi á fimm og hálfu ári með prýðilegum árangri. 

Hún hefur starfað hjá stóru þjónustufyrirtæki síðan en stefnir á að 

fara í háskólanám. Hún ólst upp með mörgum systkinum hjá 

einstæðri móður. Hún hefur verið í góðu sambandi við föður 

sinn, sem býr í Reykjavík, en hefur styrkt hana og hvatt til dáða. 

Hann er iðnaðarmaður en móðirin rekur fyrirtæki. Bára fór aldrei 

í lesblindugreiningu en margt bendir til þess að hú sé lesblind og 

hún glími jafnvel líka við ofvirkni og athyglisbrest að einhverju 

marki. Hún á í nokkrum erfiðleikum með að lesa og skrifa en 

hefur komið sér upp ,,systemi” eins og hún segir.  

8. Sveinbjörg starfar í matvöruverslun. Hún kveðst vera ánægð með 

hlutskipti sitt en henni var trúað fyrir ákveðnu verksviði sem hún 

ber ábyrgð á ásamt fleiru. Hún var greind lesblind í VMA. Hún 

hafði lítinn áhuga á námi og kveðst alltaf hafa leiðst í skóla. Hún 

virðist sátt við það en hún býr með kettinum sínum. Sveinbjörg 

umgengst fáa og hefur aldrei átt nema fáar vinkonur. Hún er ekki  

hugsa um frekara nám. 

9. Svavar býr sem stendur í öðrum landshluta vegna tímabundinna 

starfa  sambýliskonu hans. Hann stundar fjarnám við VMA þetta 

árið. Hann er á síðasta ári í vélstjórn og hyggst ljúka námi í vor 
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eða um næstu jól. Hann hefur verið samfleytt í skólanum frá 

haustinu 2002. Hann segir kæruleysi hafa valdið því að honum 

gekk ekki sem skyldi í samræmdum prófum í 10. bekk. Hann 

hyggur á háskólanám erlendis. Svavar ólst upp hjá foreldrum sem 

báðir eru framhaldsskólakennarar. Hann hefur ekki átt við 

sérstaka námserfiðleika að etja. 

10. Daníel vinnur sem verkamaður á Akureyri. Hann á kærustu sem 

stundar nám í framhaldsskóla og spilar hann á gítar í hljómsveit. 

Hann ,,lenti í rugli á tímabili”. Hann eignaðist son og ástarsorg 

og fleira varð til þess að hann flosnaði upp úr skóla eftir fáar 

annir. Hann hefur verið greindur með ofvirkni og athyglisbrest 

sem virðist hafa háð honum mjög auk þess sem hann er með 

sjóntruflanir, svokallað flökt. Foreldrar hans skildu. Daníel bjó 

síðari árin hjá móður sinni en var alltaf í sambandi við föður sinn 

sem var á sjónum en er nú í iðnnámi. Móðir hans fór í 

háskólanám. Þegar hún flutti til Reykjavíkur hætti pilturinn í 

skóla og fór að vinna. Hann langar mikið í nám á nýjan leik. 

 

4.7 Niðurlag 

Viðtölin markast annars vegar af forminu sem valið var; spurningar-

ammanum. Hins vegar bera þau hverjum einstökum viðmælanda vitni en 

þeir eru jafn misjafnir og þeir eru margir. Flest viðtölin tóku um 

klukkustund en sum voru mun lengri. Viðmælendur reyndust opnir og 

óþvingaðir og svöruðu spurningum liðlega og töluðu oft opinskátt um 

reynslu sína og hagi. Gögnin sem af viðtölunum spruttu urðu viðamikil 

en spurningaramminn tryggði að samræmi varð gott milli þeirra. Við 

úrvinnslu gagnanna var haft að leiðarljósi að reynsla hvers og eins kæmi 

sem best fram, viðhorf og persónuleiki. 
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5  Niðurstöður: Baráttan við sjálfan sig 

Eins og fram hefur komið voru tekin viðtöl við tíu einstaklinga úr hinum 

55 manna markhópi. Í rannsókninni bera þeir númer og nöfn í samræmi 

við það sem að framan er getið í kafla 3.5.2. Til öryggis eru númerin alls 

staðar notuð og nöfnin að auki eftir því sem við á en ekkert þeirra er 

upprunalegt. 

Í þessum kafla koma fram helstu þættir viðtalanna; þau gögn sem talin 

voru skipta máli við greiningu og frekari umfjöllun. Þetta eru lýsandi 

frásagnir þátttakenda sjálfra á lífi sínu og reynslu, einkum af námi og 

veru í skóla. Í kaflanum er gerð grein fyrir þeim þemum og undirþemum 

sem gögnin leiddu í ljós og lúta að viðfangsefni rannsóknarinnar.   

Ýmist eru notaðar beinar tilvitnanir, sem taldar eru lýsandi fyrir 

viðkomandi þátttakanda og varpa ljósi á hin ýmsu þemu, ellegar að 

frásagnir eru dregnar saman með óbeinni ræðu og vitnað í tiltekna 

þátttakendur til þess að leiða umræðuna áfram og lýsa viðhorfum. 

Að ráði varð að greina fyrst frá því sem kom fram um líðan nemenda 

þegar þeir komu fyrst í VMA; hvaða áhrif breytingin að koma úr 

grunnskóla í svo stóran og fjölmennan framhaldsskóla hafði á líðan, 

sjálfsálit og námsáhuga. Því næst er greint frá því hvernig þeim líkaði hið 

sérstaka námsúrræði sem þeim var boðið upp á, NSK, sem var hugsað 

sem einn mikilvægasti þátturinn í því að taka vel á móti þessum tiltekna 

nemendahópi. 

Gögnin leiddu í ljós nokkur meginþemu auk þess sem innan sumra 

þeirra komu jafnframt í ljós undirþemu eins og áður segir. Umræður um 

námsörðugleika eru áberandi í viðtölunum en allir þátttakendur höfðu átt 

við þá að stríða að einum undanskildum. Fylgifiskur þeirra hefur í 

mörgum tilvikum reynst vera kvíði og óframfærni, sem eru þá 

undirþemu. Lítið sjálfstraust virðist jafnframt einkenna flesta 

þátttakendur. Að hætta í skóla er enn eitt  þemað og kemur fram að 

ástæður þess eru ýmsar auk námsörðugleika. Í nokkrum tilvikum urðu 

aftur á móti ákveðnir þættir og persónueinkenni til þess að sjálfstraust var 

fyrir hendi eða varð til og  áhugi vaknaði á námi þegar komið var í VMA. 

Þá er enn eitt  þemað fólgið í því sem fram kemur um styðjandi og 

hvetjandi þætti í skólanum annars vegar og í umhverfinu hins vegar; 
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ráðgjöf, kennslu og kennsluháttum, fjölskyldu og vinum. Þá er hugað 

sérstaklega að áhættuþáttum á borð við vinnu með skóla og notkun 

áfengis og vímuefna og athugað hvað kemur fram í gögnunum um þá í 

tengslum við námsgengi.  

Loks er gerð grein fyrir því hvað fram kemur í gögnunum um það 

hvað við tók eftir að þátttakendur hættu í skóla eða luku námi og hvað 

þeir hyggjast fyrir í framtíðinni. 

5.1 Úr grunnskóla í framhaldsskóla 

Það eru tímamót í lífi unglinga að flytjast á milli skólastiga. Almenn 

námsbraut (AN1) í VMA var upphaflega skipulögð með það fyrir augum 

að auðvelda þeim nemendum, sem höfðu átt við slakt námsgengi að stríða 

í grunnskóla, breytinguna sem verður við það að fara úr bekkjakerfi í svo 

stórt og að mörgu leyti flókið skólasamfélag sem VMA er. Eins og fyrr 

greinir var móttaka þeirra skipulögð sérstaklega til þess að gefa þessum 

nemendum kost á að laga sig að skipulagi skólans og búa sig undir að 

takast á við námið sem þeirra beið. Við skipulag AN1 var gengið út frá 

því að það að fara úr grunnskóla í svo stóran framhaldsskóla með 

áfangakerfi væri stórt stökk, einkum fyrir þennan markhóp, sem líklega 

þyrfti að halda betur utan um en aðra hópa. 

Þegar skyggnst er í gögnin er ljóst að í öllum tilfellum þótti 

þátttakendum breytingin mikil en misjafnlega auðveld eða spennandi. 

Fyrir Jóhann til dæmis var hún tilhlökkunarefni og þegar á hólminn var 

komið jákvæð lífsreynsla: 

 

Ég fylltist bara jákvæðni, held ég. Einhvern veginn að vita 

hvernig einingakerfið virkaði, ég var svo spenntur fyrir því 

að sjá hvernig það kæmi út fyrir mig. Ég kynntist alveg haug 

af liði á þessum tíma sem ég var í VMA. (1) 

 

Jóhanni (1)  þótti auk þess mikil áskorun að bera meiri ábyrgð á eigin 

námi en hann hafði átt að venjast: 

 

Maður þurfti að bjarga sér miklu meira sjálfur. Ég held að 

þetta hafi bara aukið sjálfstraustið hjá mér fremur en hitt. (1) 
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Þeir  Haraldur (4) og Daníel (10) höfðu átt erfitt uppdráttar í 

grunnskóla, en báðir höfðu átt við erfiðleika að stríða vegna ofvirkni og 

athyglisbrests. Þeir segjast báðir hafa byrjað í VMA fullir bjartsýni en 

fljótlega hafi farið að síga á ógæfuhliðina, námið að ganga illa og 

ástundunin orðið eftir því. Haraldur segir: 

 

Svo um leið og ég var búinn að vera þarna í smá tíma, farinn 

að venjast og svona, þá fór ég að verða aftur erfiður, ég er 

oft erfiður við sjálfan mig líka. (4)  

 

Fjórum þátttakendum þótti breytingin strax erfið og bera við feimni og 

óframfærni en þrír þeirra höfðu orðið fyrir einelti í grunnskóla, Eyjólfur 

(2), Anna (5) og Sveinbjörg (8). Þá höfðu stúlkurnar einnig átt við 

þunglyndi að stríða. Um þetta segir Anna: 

 

Ég var reyndar hræddust um að rata um skólann. Við vorum 

bara tvær þarna, stóðum í Gryfjunni og vissum ekkert hvað 

við áttum að gera. En það hefur ræst úr okkur báðum. (5) 

 

Einar (2) segir að eineltið hafi haldið áfram í VMA og það fylgi 

honum, jafnvel enn úti í atvinnulífinu. Hann hafði verið í tveimur 

grunnskólum á Akureyri og orðið fyrir einelti í þeim báðum. Þegar hann 

hafi komið í VMA hafi þeir sem að honum höfðu veist komið saman úr 

báðum skólunum og haldið eineltinu áfram.  Eyjólfur: 

 

Þannig að þetta varð miklu stærri hópur sem maður fékk á 

sig. Ég fann það strax þegar ég kom. Það svolítið dró mig 

niður í sambandi við lærdóminn. Ég kynntist fáum. (2) 

 

Einn þátttakenda, Guðmundur (6), segir fjölmennið ekki hafa átt við 

sig. Áfangakerfið hafi gert útslagið, það að þurfa að vera í mörgum 

mismunandi hópum og aldrei með sama fólkinu í kennslustundum. 

Annars hafi sér bara liðið vel. Hann segir: 
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Það var oft þannig að maður varð bara hundleiður og nennti 

ekki að mæta í tíma af því að maður var alltaf einn. (6) 

 

Gögnin leiða í ljós að flestir þátttakenda, Jóhann (1), Páll (3), Haraldur 

(4), Bára (7), Svavar (9) og Daníel (10) voru ánægðir með að vera komnir 

í VMA. Þeir höfðu hlakkað til að komast í svo stóran skóla. Þeim fannst 

spennandi að takast á við nýtt umhverfi og segjast hafa kynnst mörgum 

nýjum félögum auk þess sem margir af gömlu félögunum hafi verið þarna 

líka. Hinum fjórum þótti breytingin erfið, að minnsta kosti fyrst í stað, og 

bera við feimni og óframfærni, auk þess sem þrír þeirra höfðu orðið fyrir 

einelti í grunnskóla sem hafði skilið eftir ör á sálinni. 

Af ofangreindu má ráða að stærð skólans, áfangakerfið og það að fara 

úr grunnskóla í framhaldsskóla, hafi haft neikvæð áhrif á fjóra 

þátttakendur. Hinum sex þótti breytingin jákvæð og spennandi og leið vel 

í fjölmenninu í VMA. Þetta gefur engu að síður tilefni til þess að athugað 

verði hvort huga þurfi sérstaklega að nýnemum á AN1 sem virðast 

hlédrægir og óframfærnir. 

5.1.1 Áhrifin af NSK 

Eins og frá er greint í kafla 1.2. á blaðsíðu 13 var NSK-áfanginn, Náms- 

og starfskynning, skipulagður fyrir þann markhóp sem rannsókn þessi 

beinist að í því skyni að hvíla nemendur á miklu bóklegu námi fyrst í stað 

um leið og þeir fengju innsýn í hinar margvíslegu verknámsbrautir 

skólans. Vonir stóðu til að þeir kæmu auga á eitthvað sem hentaði þeim 

eða vekti áhuga þeirra ellegar að þeir kæmust að því að þeir kysu heldur 

að fara í bóknám. Með því móti ykjust líkurnar á að þeir tækju sig á í 

náminu almennt um leið og áhugi vaknaði og hætta á brottfalli minnkaði. 

Var litið svo á að námsúrræði af þessu tagi væri liður í því að styrkja 

þennan hóp á sama hátt og aukin námsráðgjöf auk þess sem 

umsjónarkennarar voru til þess fengnir að sinna þessum nemendum. 

Sé á hinn bóginn miðað við hátt hlutfall þeirra sem hætt hafa námi er 

árangurinn ekki sem skyldi eða að minnsta kosti ekki eins og vonast var 

til.  

Af gögnunum að dæma voru þátttakendur undantekningarlaust 

ánægðir með NSK-áfangann þó að hann hafi ekki nema í tilvikum 

þriggja, Páls (3), Guðmundar (6) og Svavars (9), orðið til þess að þeir 
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völdu sér frekara nám í einhverjum hinna sex deilda skólans sem þeir 

höfðu kynnst í NSK.  

Fram kemur hjá öllum að þeir voru algjörlega óráðnir um hvað þeir 

vildu helst taka sér fyrir hendar þegar þeir komu í skólann. ,,Ég var ekki 

búinn að ákveða neitt,” segir Páll (3), sem fannst hann verið búinn að 

komast að þeirri niðurstöðu að hann gæti ekkert:  

 

Ég fékk ekkert áhuga á því að verða smiður fyrr en ég fór í 

NSK-áfangann, þar sem við kynntumst meðal annars 

trésmíðadeildinni. Mér fannst þetta fínt að fara inn á þessar 

mörgu brautir; bakaði, fór í vélvirkjun og smíðar og svo 

framvegis. Þegar maður fór yfir þetta allt saman þá sá maður 

hvað maður gæti helst hugsað sér að gera. Og strax á eftir 

NSK fór ég í framhaldsáfanga á trésmíðadeildinni. Það var 

mjög gott.  Ég gat valið þannig áfanga í hinum deildunum 

líka. (3) 

 

Guðmundur (6) vissi heldur ekki hvað hann vildi eftir að hafa lokið 

NSK-áfanganum, en fannst hann geta lært að elda mat og bera á borð. En 

þrátt fyrir það reyndist vinnumarkaðurinn höfða sterkar til hans en 

skólinn: 

 

Ég sá strax að matvælanámið var það eina sem ég gat lært. 

Mig langaði ekki að fara í mikið bóklegt og hugsaði það að 

komast í verklegt líka, það myndi örugglega hjálpa mér 

mikið líka að komast svona í gegnum daginn. Mér gekk 

þokkalega vel þangað til að ég hætti að mæta í skólann út af 

vinnunni. (6) 

 

Daníel (10) var vantrúaður á sjálfan sig á þessum vettvangi meðal 

annars vegna þess að hann hafði átt við sjóntruflanir að stríða: 

 

Ég hafði svosem mjög gaman af að kynnast þessum verklegu 

greinum. Ég hugsaði að ég yrði kannski góður í þeim til þess 

að byrja með en um leið og sjónin er byrjuð að hrjá mig í 

einhverri fínvinnu að þá mun ég bara verða stopp og allir 
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hinir myndu fara fram úr mér. Ef ég væri nú bara með góða 

sjón. (10) 

 

Af gögnunum má draga þá ályktun að allir þátttakendur bera NSK-

áfanganum vel söguna og segja að það að fá tækifæri til að kynnast 

hinum ýmsu verknámsdeildum hafi verið afar spennandi. Í sumum 

tilvikum vakti þessi kynning áhuga þeirra á tilteknu námi og störfum sem 

þeir sáu sig í. Flestir prófuðu að fara í valáfanga á ákveðinni 

verknámsbraut að lokinni fyrstu önninni í skólanum; en aðeins í tilviki 

Páls (3) varð það til þess að viðkomandi héldi áfram á þeirri braut og lyki 

þaðan námi.  

5.2 Námsörðugleikar 

Slakt gengi í skóla á sér ýmsar orsakir. Í grunnskóla getur verið um að 

ræða námsörðugleika og sálræna þætti á borð við ofvirkni og 

athyglisbrest og/eða lesblindu. Erfiðar heimilisaðstæður gætu einnig átt 

sinn þátt í því að barninu gengur ekki sem skyldi að tileinka sér námið og 

fram geta komið erfiðleikar af völdum slæmrar eða erfiðrar hegðunar. 

Vænta má að mál einstakra nemenda sé kannað þegar upp kemur vandi af 

þessu tagi og að börnin séu jafnvel send í greiningu þar sem sérfræðingur 

er kallaður til í samráði við foreldra, skólayfirvöld og kennara.  

Hafi nemandinn átt við vanda að stríða í grunnskóla má gera ráð fyrir 

að hann fylgi honum upp í framhaldsskóla. Þar geta líka fleiri þættir bæst 

við sem fylgja gjarnan unglingsárunum. Má í því sambandi nefna áfengis- 

og vímuefnaneyslu, sem sumir unglingar hafa jafnvel kynnst þegar í 

grunnskóla, vinnu með skóla og ef til vill minnkandi tengsl við foreldra. 

Námsörðugleikar af einhverju tagi voru þema sem gögnin leiddu í ljós 

enda í samræmi við stöðu þessara einstaklinga þegar þeir hófu nám í 

VMA. Afleiðingar slæms gengis í skóla geta einnig verið margvíslegar og 

kom það fram sem undirþemu á borð við kvíða og óframfærni, sem hafa 

einkennt flesta þátttakendur. 

Páll (3) er sá viðmælandi sem virðist hafa átt við hvað mesta erfiðleika 

að etja við lestur sem er grundvallaratriði þegar nám er annars vegar. 

Lesblinda hefur verið honum fjötur um fót frá því hann hóf skólagöngu 

og háir honum enn. Hann var ekki greindur fyrr en hann var kominn í 

VMA. Hann segir:  
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Lesturinn var alveg í núlli. Það var alveg djöfullegt ef svo 

má segja. Svo skrifaði ég alveg hræðilega líka, það var varla 

að maður skildi sína eigin skrift. Þessi lesblinda víxlar líka 

tölum og maður skrifar einhverja bölvaða vitleysu. (3) 

 

Jóhann (1) var ekki greindur lesblindur fyrr en hann fór á námskeið 

hjá Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar (SÍMEY) nokkru eftir að hann hafði 

gefið skólann upp á bátinn. Kveðst hann nú vera farinn að lesa ,,eins og 

vitleysingur” og þetta hafi opnað fyrir sér alveg ,,nýjan heim.”  

Bára (7) hefur aldrei verið greind en telur sig hafa verið lesblinda þar 

eð hún hafi alltaf átt erfitt með að handskrifa texta rétt auk þess sem hún 

skrifi mjög hægt, og sé lengi að lesa. Af þeim sökum hafi hún komið sér 

upp sérstakri tækni við að glósa og notar til þess tölvu.  

Þeim sem höfðu verið greindir með lestrarörðugleika var bent á ýmsar 

bjargir sem þeim stóðu til boða. Páll (3): 

 

Já, svo getur maður fengið lengri próftíma, litaglærur og 

geisladisk til þess að hlusta á í prófunum. (3) 

 

Þá voru tveir þátttakendur, Haraldur (4) og Daníel (10), greindir í 

grunnskóla með ofvirkni og athyglisbrest, sem hefur háð þeim í námi og 

starfi auk þess sem Anna (5) kvartar undan því að hafa ekki getað einbeitt 

sér, sem hafi tafið fyrir henni í námi. Þá sé hún  lesblind en hafi ekki 

fengið greiningu fyrr en hún var komin í VMA. 

 

Haraldur (4) hefur átt í miklum erfiðleikum vegna þessa: 

 

Óróleiki. Ég átti það til að stríða öðrum. Truflaði kennslu 

stundum. Reyndi oft að sleppa við að fara í tíma, eins og 

íþróttir og sund, ég mætti rosalega lítið í það.  Ég var settur á 

rítalín en tók það ekki nema í hálfan vetur eða svo, ég varð 

bara allt of sljór. (4) 

 

Daníel (10) hefur svipaða sögu að segja: 
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Þetta var ástæðan fyrir því að ég átti lítið af vinum, ég var 

bara einn, hékk bara heima í tölvunni og þannig. Ég held að 

það hafi ekki bara verið rítalínið en það átti sinn part í þessu. 

Ég á erfitt með að lesa vegna athyglisbrestsins. Maður fékk 

meira að segja stundum svitakast þegar ég þurfti að sitja 

kjurr og lesa til dæmis, og stundum í prófum. Þetta voru 

alveg vandræði hjá mér. Ég þurfti jafnvel að taka aukabol 

með mér í skólann, ég svitnaði svo. (10) 

 

Einar (2) hefur átt í erfiðleikum með nám vegna óróleika og ýmissa 

einkenna ofvirkni og athyglisbrests að því er virðist. Hann kveðst samt 

aldrei hafa leitað sér aðstoðar en kvartar líka yfir því að hafa ekki fengið 

hana. 

Bára (7) hefur heldur ekki verið greind en hefur átt í erfiðleikum með 

lestur og skrift eins og fyrr greinir en hún kveðst jafnframt hafa átt erfitt 

með að einbeita sér. Hún var aftur á móti áræðin og gerði samning við 

suma kennara sína, eins og í sálfræði: 

 

Ég sagði honum það að ég þyrfti að glósa á tölvu. Svo sagði 

ég honum að á meðan fyrirlestur er, þegar ég er búin að 

skrifa og ég er að lesa til þess að halda athyglinni þegar ég er 

að hlusta, þá finnst mér gott að vera að gera eitthvað. Ég er 

ekki að krota en ég er að leggja kapal. ,,Ég tek ekkert eftir 

kaplinum, þetta er bara til þess að ég fari ekki að hugsa um 

allt annað og missa alla athyglina,” sagði ég við hann. (7) 

 

Svavar (9) er sá eini þátttakandinn sem ekki hefur þurft að glíma við 

sérstaka námsörðugleika að því er virðist. (9) 

Fimm þátttakenda hafa verið greindir með lesblindu Jóhann (1), Páll 

(3), Anna (5), Guðmundur (6) og Sveinbjörg (8). Í þremur tilvikum var 

lesblindan ekki greind fyrr en komið var í VMA (3, 5, 8).  Þá er þess að 

geta að ýmislegt bendir til þess að Bara (7) glími einnig við lesblindu þó 

að hún hafi ekki verið greind. Í flestum tilvikum virðist hafa verið um 

verulega lestrarörðugleika að ræða sem hafa verið þátttakendum þungir í 

skauti. 
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Þeir Haraldur (4) og Daníel l(10) hafa verið greindir með ofvirkni og 

athyglisbrest auk þess sem grunur leikur á að slíkt hafi líka hrjáð Einar 

(2), Önnu (5) og Báru (7) að einhverju marki. 

Í ljós hefur því komið að allir þátttakendur nema einn (9) hafa átt við 

sérstaka námsörðugleika að stríða. Í öllum þeim tilvikum nema einu (7) 

virðist þetta hafa komið niður á námi. 

Allir þeir sem greindir hafa verið með lesblindu hafa að einhverju 

marki nýtt sér þau úrræði sem boðið er upp á í VMA til þess að auðvelda 

sér að tileinka sér námsefnið og að taka próf. 

5.2.1 Kvíði og aðrir kvillar 

Kvíði er hugtak sem oft kemur fram í gögnunum þegar fjallað er um slakt 

gengi og slæma líðan í skóla. Fullyrða má að kvíði sé undirþema í 

tengslum við námsörðugleika. Fram kemur að ástæður hans séu ekki 

aðeins námsörðugleikar heldur einnig einelti sem þrír þátttakendur segjast 

hafa orðið fyrir; það hafi valdið þeim vanlíðan í skóla og haft áhrif á 

námsgengi. 

Flestir þátttakenda tala um kvíða í prófum og í sumum tilvikum er 

hann mikill og viðvarandi eins og hjá Páli (3): 

 

Ég var ofsalega hræddur við próf og svoleiðis. Bara venjuleg 

kaflapróf gerðu mig kvíðinn og hræddan. Ætli það hafi ekki 

verið út af því að mér gekk svo illa að læra. Þegar maður var 

lítill settist ég bara niður og grenjaði, ég var svo kvíðinn. (3) 

 

Þó svo að í VMA sé boðið upp á námskeið þar sem fjallað er um 

náms- og próftækni og hvernig koma megi í veg fyrir kvíða, hafa aðeins 

tveir úr hópnum þegið að taka þátt í slíku, Páll (3) og Anna (5). Hún 

segir: 

 

Það var enginn til staðar í grunnskóla sem gat hjálpað. Núna 

getur maður leitað til námsráðgjafa í VMA. Ég hef farið á 

prófkvíðanámskeið þar enda er ég farin að skila betri 

árangri. (5) 
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Þeir piltar sem greindir voru ofvirkir og með athyglisbrest, Haraldur 

(4) og Daníel (10), hafa átt í miklum erfiðleikum vegna þeirra einkenna 

og urðu kvíðnir af þeim sökum enda hefur þessi kvilli gert þeim erfitt 

fyrir í námi, bæði í tengslum við próf og veruna í skólanum yfirleitt. 

Daníel segir: 

 

Þegar ég kem inn í próf þá sit ég bara fyrst smá stund án 

þess að gera neitt. Reyni að róa mig aðeins niður. Mér leið 

illa uppi í skóla á tímabili. Þá byrjaði ég að skrópa svolítið 

meira og sleppti því nokkrum sinnum að fara í próf. Ég var 

bara heima, stressaður í klessu og hugsaði að ef ég sætti mig 

við að falla þá breytist ekki neitt. (10) 

 

Ofvirkni og athyglisbrestur hafa ekki einungis valdið þeim sem hún 

hrjáir kvíða í tengslum við námið heldur hefur hún haft mikil áhrif á 

almenna líðan, sem síðan setur mark sitt á frammistöðu í skóla og síðar í 

starfi. Eins og Haraldur (4) kemst að orði: 

 

Ég fæ svona þráhyggjuáráttu stundum. Verð kvíðinn. Ég 

held að það sé svolítið mikið þessi kvíði sem er að gera mig 

órólegan. Þó að ég kvíði ekki neinu þá fæ ég oft fiðring í 

magann, fer að hugsa um allt og gera það illa sem ég á að 

gera. (4) 

 

Þrír þátttakenda, Einar (2), Anna (5) og Sveinbjörg (8), segjast hafa 

orðið fyrir einelti. Einar segir: 

 

En jú, jú, mér var til dæmis strítt út af því að ég svitnaði 

mikið í íþróttum og svoleiðis. Svo bara hafa komið fyrir mig 

slys og óhöpp sem mér var strítt á, bara svona hversdagslegir 

hlutir. Það var bara allt notað sem hægt var gegn mér. Ég var 

kvíðinn yfir því að þurfa alltaf að vera að kljást við þessa 

stráka. (2) 
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Sveinbjörg: 

 

Mér var strítt og ég kölluð öllum illum nöfnum. Þetta byrjaði 

í fjórða bekk, þá var ég ný í bekknum og skólanum. Það 

hætti svo í 10. bekk. Ég var mjög kvíðin. Í  VMA var ég 

áfram kvíðin en þá aðallega fyrir próf og ef ég þurfti að 

standa fyrir framan bekkinn. (8) 

 

Í gögnunum frá átta þátttakendum, Jóhanns (1), Einars (2), Páls (3), 

Haraldar (4), Önnu (5), Báru (7), Sveinbjargar (8) og Daníels (10), kemur 

fram að vegna þess hvað námið gekk brösulega hafi þeir verið haldnir 

kvíða að einhverju marki. Ljóst er að hann hefur ekki bætt úr skák við 

námið en engu að síður sóttu aðeins tveir þessara þátttakenda hið sérstaka 

námskeið sem haldið er fyrir nemendur af þessum sökum; í því skyni að 

hjálpa þeim við að glíma við kvíðann og einkenni hans, ekki síst í 

tengslum við próf.  

5.2.2 Óframfærni 

Í VMA er hin hefðbundna hópkennsla algengasta kennsluformið í 

bóklegum greinum þar sem saman eru komnir allt að 30 nemendur. Í 

verklegri kennslu eru nemendur allt niður í 12 aftur á móti en þá er gert 

ráð fyrir að kennarinn geti sinnt hverjum og einum þegar þörf krefur.  

Flestir þátttakendur hafa átt við ýmiss konar vanda að stríða í 

tengslum við nám sitt eins og fram hefur komið. Ljóst má vera að til þess 

að koma til móts við þá þurfa bæði kennarar og aðrir er að málum koma, 

eins og kennslustjórar og námsráðgjafar, að fá vitneskju um hverjar 

skýringar séu á til dæmis ófullnægjandi árangri í prófum eða við úrlausn 

verkefna. Mikilvægt er að nemendur láti af sér vita og geri kennurum 

grein fyrir vanda sínum. Kennari með 25-30 nemenda hóp á fyrsta ári í 

framhaldsskóla á ekki alltaf auðvelt með að skynja þetta eða gefa sig að 

einstaklingum ef þeir sýna engin merki þess að þeir til dæmis skilji ekki 

það sem verið er að fjalla um í kennslustund. 

Í gögnunum bar ekki einungis á góma kvíða í tengslum við 

námsörðugleika heldur einnig óframfærni og hræðslu við að biðja 

kennara eða aðra um aðstoð. Óframfærni er því annað undirþema sem 

tengist námsörðugleikum. Um þetta segir Jóhann (1):   
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Ég var nú bara svona rólegur úti í horni. Ég reyndi eitthvað 

að láta vita að mér gengi ekki nógu vel, sérstaklega einn 

kennara. En fólk virtist ekki skilja hvað var að, það var helsti 

gallinn. Ég leitaði lítið eftir aðstoð. (1) 

 

Anna (5) er sama marki brennd: 

 

Ég sat yfirleitt úti í horni aftast í stofunni þar sem enginn tók 

eftir mér. Ég hef alltaf verið þannig. Þangað til núna. (5)  

 

Haraldur (4), sem er með ofvirkni og athyglisbrest, segist hafa verið 

erfiður í skóla þangað til í 10. bekk. Þegar hann hafi komið í VMA hafi 

hann verið orðinn stilltari en óróleikinn hafi komið fram í mjög litlu 

úthaldi við að mæta og sitja í kennslustundum. Því hafi kennararnir 

stundum haft horn í síðu hans og hafi skynjað nærveru hans þannig að 

hann væri að biðja um neikvæða athygli. 

Úr gögnunum má lesa að óframfærni einkennir alla þátttakendur, 

nema þau Harald (4) og Báru (7). Ætla má að það að þora ekki að vekja 

athygli á sér og biðja um aðstoð auki enn líkurnar á slöku námsgengi og 

við bætist síðan kvíði. Svo virðist sem nauðsynlegt sé að reynt verði að 

koma auga á þessa einstaklinga í nemendahópnum. Þannig mætti reyna 

að ná til þeirra svo að unnt verði að veita þeim nauðsynlega aðstoð, eða 

að minnsta kosti að tryggja að þeir geri sér grein fyrir að hún standi þeim 

til boða. 

 

5.3 Lítið sjálfstraust  

Eins og getið var um á blaðsíðu 9 hafa kennarar og stjórnendur VMA 

verið þeirrar skoðunar að margir nemendur sem innritast á AN1 séu með 

brotna sjálfsmynd þegar þeir koma í skólann eftir tíu ára veru í 

grunnskóla. Þeir séu áhugalitlir og treysti sér ekki til að takast á við 

viðfangsefnin, einkum þó bóklegar greinar, eða nenni því ekki. Tvennt 

þurfi því að koma til; að þeir taki sig á og reyni að ná sér á strik í þeim 
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námsgreinum sem þeir hafa ekki náð tilskildum árangri í og auk þess sé 

mikilvægt að áhugi þeirra verði vakinn með einhverjum hætti. 

Í viðtölunum var leitast við að kanna hvort þátttakendur hefðu talið að 

þeir gætu ráðið við námið sem beið þeirra í VMA. Gögnin leiða í ljós að 

margir þeirra virðast hafa haft lítið sjálfstraust, vantrú á eigin getu og hafi 

þjáðst jafnvel af vonleysi gagnvart námi. 

Þeir Páll (3) og Haraldur (4) segjast báðir hafa verið búnir að gefast 

upp: 

 

Ég var bara alveg búinn að gefast upp á því að reyna 

eitthvað. Sjálfsmyndin var svolítið í klessu. Ég ákvað að 

reyna fyrst að ég fékk inngöngu. (3) 

 

Anna (5) tekur í sama streng: 

 

Ég var í svo mikilli afneitun á þessum tíma. Ég var alveg 

búin að missa trúna á sjálfa  

mig og bara allt. (5) 

 

Einar (2), sem hafði ekki verið greindur, en virðist hafa ýmis 

einkenni ofvirkni og athyglisbrests, kveðst hafa ,,svo sem alveg” haft trú 

á að hann gæti þetta en óróleikinn hafi orðið til þess að allt hafi farið í 

sama farið. Daníel (10) kveðst líka hafa verið bjartsýnn í fyrstu en 

úthaldið hafi verið farið að minnka þegar hann var kominn á annað ár: 

 

Ég var ákveðinn í að fara í skóla, mér fannst ekkert annað 

koma til greina þannig. Ég var náttúrlega nýkominn upp úr 

grunnskóla og kynntist svona skrópkerfi í fyrsta skipti, þó að 

ég mætti ekki skrópa neitt á fyrsta ári. Síðan bara fór ég 

kannski út í smá vitleysu, kannski af því að ég var bara 

unglingur, það var kannski smápartur af því að einkunnirnar 

fóru niður og mætingin slaknaði. Það var ekki fyrr en á öðru 

ári. (10) 
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Guðmundur (6) hafði heldur ekki misst móðinn þrátt fyrir slæmt gengi 

á samræmdum prófum og var bara bjartsýnn: 

 

Mér fannst þetta mjög erfitt. Ég missti samt ekkert trú á 

sjálfan mig. Maður getur allt sem maður ætlar sér. Það er 

bara þannig. (6) 

 

Bára (7) og Svavar (9) eru einu þátttakendurnir, sem segjast í raun 

hafa haft trú á að þau gætu ráðið við framhaldsskólanámið og þau höfðu 

markmið til að keppa að: 

 

Ég vissi bara að ég væri meðalnemandi. Ég gerði mér grein 

fyrir því. Ég yrði þá bara að vinna aðeins betur, leggja harðar 

að mér. ,,Ég get þetta alveg,” hugsaði ég, ,,ég þarf bara að 

hafa svolítið mikið fyrir því.” (7) 

 

Já, já, manni leið ekkert sérstaklega vel eftir að hafa fallið. 

Maður vissi að maður getur gert mikið betur en var eitthvað 

að spá í af hverju ég gerði ekki betur. Ég kenndi sjálfum mér 

um og fannst þetta miður. (9) 

 

Fjórir þátttakendur segjast hafa verið búnir að gefast upp þegar þeir 

komu í VMA, Páll (3), Haraldur(4), Anna (5) og Sveinbjörg (8). Trú 

þeirra á getu sína til þess að takast á við framhaldsskólanám var því harla 

lítil. Jóhann (1), Einar (2), Guðmundur (6) og Daníel (10) voru ekki alveg 

úrkula vonar en virtust gera sér grein fyrir að það yrði á brattann að 

sækja. Bára (7) og Svavar (9), aftur á móti, voru þess fullviss að þeim 

myndi takast þetta. 

 

5.4 Að hætta eða halda áfram 

Umræðan um áhuga og áhugaleysi ber oft á góma í gögnunum og er 

óhætt að fullyrða að hér sé um eitt meginþema rannsóknarinnar að ræða.  

Meðal allra þátttakenda nema tveggja, Báru (7) og Svavars (9), var 

trúin lítil og jafnvel engin á að þeir gætu tekist á við verkefnið sem fram 
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undan var. Áhuginn hjá flestum þeirra var mjög takmarkaður, helst aðeins 

í byrjun, en oft jafnvel enginn, og því ef til vill ekki miklu af þeim að 

búast. Fyrir starfsfólk skólans var verkefnið að glæða áhuga þeirra en 

spurningin er sú hvort það hafi verið á valdi þess annars vegar og hins 

vegar hvort nægilega hafi verið hugað að þeim þætti. 

Í viðtölunum kemur fram að í sumum tilvikum hafi það verið eitthvað 

sérstakt sem varð til þess að styrkja sjálfsmyndina og glæða áhuga 

þátttakenda; hafi hann verið lítill. Í öðrum tilvikum fór allt í sama farið 

fljótlega eftir að skólavist hófst í VMA og ekkert varð til þess að kveikja 

neistann. Hér verða þessir þættir skoðaðir með hliðsjón af því hvort 

nemendur hafi hætt, haldið áfram og/eða lokið námi.  

Jóhann (1) kveðst hafa verið alveg hlutlaus þegar hann kom í VMA. 

Hann hafi bara farið í skólann og gengið jafnvel betur en hann hafði átt 

von á: 

 

Á annarri önninni náði stærðfræðikennarinn einhvern veginn 

ótrúlegum gripum á manni. Ég klikkaði aldrei á að reikna 

heimadæmin. Ég byrjaði af rosalegum krafti, byrjaði vel. En 

það fór að dala út þegar fór að líða á. (1)  

 

Þau Haraldur (2) og Anna (5) fóru í skólann fyrir orð foreldra sinna og 

til að fylgja félögum sínum sem flestir voru á leið í VMA. Haraldur segir: 

 

Það var sagt mér að fara í hann og líka upp á félagahópinn. 

Það voru allir að fara í VMA, mamma og pabbi minn sögðu 

mér líka að fara í skólann og prófa þetta. 

Ég hætti eiginlega bara að nenna að sinna þessu. Ég gafst 

eiginlega bara upp og fór á vinnumarkaðinn. Mig vantaði 

peninga, ég átti aldrei peninga og fara í vinnu. Mér fannst 

þetta samt svolítið erfitt. (4) 

 

Anna fór í skólann í raun gegn vilja sínum: 

 

Ég var bara látin byrja í framhaldsskóla, ég hafði engan 

áhuga á því sjálf. Ég var eiginlega bara dregin inn í skólann. 
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Móðir mín þekkti kennslustjórann úr sveitinni. Mér var 

eiginlega bara plantað þarna og ekki gert neitt meira með 

það. Mig langaði líka bara að vinna mér inn minn eigin 

pening. En ég hafði ekki alveg tækifæri til þess þá. Ég var 

eiginlega bara á núllstigi. (5) 

 

Daníel (10), sem hafði verið greindur með ofvirkni og athyglisbrest 

eins og Haraldur (4), langaði en gerði sér grein fyrir að það yrði á 

brattann að sækja: 

 

Mig langaði náttúrlega til þess að læra, hafði vilja til þess. 

Ég vissi náttúrlega ekki að ég myndi falla, vildi ná þessu. En 

það var stress og maður slugsaði og það var bland af þessu 

öllu sem dró mann svolítið niður. Það var kannski verst að 

maður hafði ekki mikla trú á sjálfum sér. (10)  

 

En sumir, eins og Einar (2),  höfðu augastað á einhverju sérstöku, 

komust ekki strax í það nám sem þeir helst hefðu viljað og brast 

þolinmæðin: 

 

Ég var að hugsa um málminn en komst ekki inn á þá braut 

strax út af stærðfræðinni. En ég komst inn á 

tréiðnaðarbrautina á annarri önn eða eitthvað, eða var þar til 

hliðar við almennu brautina. Svo var ég að fá lélegar 

mætingar og eitthvað svoleiðis. Ég hjakkaði eiginlega bara í 

sama farinu með lærdóminn. (2) 

 

Guðmundur (6) átti við námsörðugleika að stríða en er engu að síður 

annar tveggja í hópnum sem ekki kveðst hafa verið kvíðinn í skóla. Hann 

var jákvæður við upphaf skólagöngunnar í VMA en það nám sem hann 

valdi, til hliðar við AN, var matvælabrautin, þar sem honum líkaði 

prýðilega en sá svo ekki framtíð í því. 

Áhuginn dvínaði fljótlega og áður en varði var vinnan, sem 

Guðmundur var farinn að stunda meðfram skóla, orðin mikilvægari en 

námið. Hann segir: 
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Svo þróaðist þetta út í það að ég var orðinn verkstjóri í 

lönduninni í skipunum þegar ég var látinn hætta í skólanum 

vegna lélegra mætinga. Ég var ekkert ánægður að þurfa að 

vera í skólanum ef það var vinna. (6) 

 

Páll (3) fór með hálfum huga í skólann og var eiginlega búinn að 

ákveða að fara ekki en skipti um skoðun. Hann rak sig fljótt á sömu 

örðugleikana; lesturinn var að trufla hann. En hann fékk greiningu eftir 

nokkurn tíma og gafst ekki upp. Eftir að hafa tekið upprifjunaráfanga í 

stærðfræði komst hann inn á brautina sem hann helst hafði áhuga á, 

byggingadeildina, til að læra smíðar. Þá fór landið að rísa en tungumálin 

vöfðust fyrir honum áfram. Hann segir:  

Þetta er eins og maður sé alltaf sleginn í gólfið aftur og aftur. 

Þetta var svolítið leiðinlegt. Ég var búinn að falla þrisvar 

bæði í ensku og dönsku. Ég veit ekki hvað varð til þess að 

maður reyndi alltaf aftur. (3) 

 

Hann var reyndar alveg við það að gefast upp en fór þá til 

námsráðgjafa sem benti honum á að hann uppfyllti skilyrði sem gæfu 

honum kost á að sækja um undanþágu frá ensku og dönsku. Þá heimild 

fékk hann og þá gat hann einbeitt sér betur að faggreinum. Það virðist 

hafa gert gæfumuninn enda var hann þar á sviði sem vakti áhuga hans og 

honum fannst hann ráða við. Fram kemur að Páll (3) er sá viðmælandi 

sem var svartsýnastur við upphaf skólagöngu sinnar í VMA.   

Einnig kom í ljós að Páll stóð sig prýðilega í verklegum greinum og 

bóklegu námi er tengdist því. Það varð meðal annars til þess að hann fékk 

þessa sérstöku undanþágu frá tungumálum. 

 

Það gekk betur. Þegar maður vissi hvernig hlutirnir virkuðu 

líka. Maður sá þetta einhvern veginn fyrir sér. (3) 

 

Þegar hann hafði útskrifast sem húsasmiður frá VMA lá leiðin rakleitt 

í sveinsprófið, sem er lokaáfanginn. Stoltið leynir sér ekki í þessum 

orðum hans: 
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Ég var alveg ótrúlega montinn með að hafa náð þessu. (3) 

 

Páll var orðinn stoltur af eigin frammistöðu. Foreldrar hans voru að 

vonum ánægðir með þær breytingar sem orðið höfðu á syni þeirra. Um 

það segir hann: 

 

Þau voru auðvitað voðalega ánægð þegar ég var farinn að 

stunda námið, þó að misjafnlega gengi. Svo voru þau 

náttúrlega voðalega glöð þegar ég útskrifaðist og allt það. (3) 

 

Bára (7) og Svavar (9) segjast hafa verið ákveðin að standa sig í 

VMA. Þó svo að árangurinn hafi ekki verið sem skyldi í samræmdum 

prófum ættu þau að geta gert betur. Bæði höfðu þau ákveðnar 

fyrirmyndir. Bára vildi gera betur en eldri systur hennar og móðir:  

 

Það var ástæðan fyrir því að ég ætlaði að byrja strax í VMA, 

ég ætlaði ekki að missa úr. Ég var líka alveg ákveðin í því að 

standa mig, ekki síst vegna þess að systur mínar tvær voru 

hættar. Og ég er eina barnið hennar mömmu sem hef orðið 

stúdent, yngsta barnið af sjö. Ég stundaði námið á mínum 

hraða og mínum forsendum og gat alltaf farið í mína króka. 

Fór fyrst í starfsnám og hélt svo áfram. Ég fór í nám sem ég 

hafði gaman af. (7) 

 

Svavar (9) vildi ekki verða eftirbátur eldri bræðra sinna sem báðir 

höfðu staðið sig vel í framhaldsskóla og haldið að því búnu í háskólanám: 

 

Ég vildi sanna það bæði fyrir sjálfum mér og öðrum. Það er 

bara stundum svolítið erfitt að koma sér upp metnaði aftur. 

(9) 

 

Þegar borin eru saman gögnin frá þeim þátttakendum sem hafa lokið 

námi, Páli (3) og Báru (7), eða eru ennþá í skólanum, Önnu (5) og Svavar 

(9), má sjá að eitthvað sérstakt varð til þess að þeir létu ekki deigan síga, 
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fengu áhuga og héldu áfram. Reyndar hóf Anna (5) nám að nýju eftir 

barnsburð og nokkurt hlé. Hún kveðst hafa komið með öðru hugarfari inn 

í skólann á ný og vitað þá hvað hún vildi.  

Bára (7) hafði ekki augastað á neinu sérstöku þegar hún byrjaði í 

VMA en segist hafa verið full áhuga á að fá að spreyta sig í skólanum. 

Hún lét lestrarörðugleika ekki slá sig út af laginu og fékk fljótlega leyfi til 

þess að taka niður glósur í tímum á tölvuna sína. 

Svavar (9) vissi ekki alveg hvað hann vildi fyrst í stað en eftir fyrstu 

önnina ákvað hann að freista gæfunnar á matvælabrautinni. Hann var 

mjög sáttur við það sem hann lærði þar og náði góðum árangri en hafði 

ekki áhuga á að halda áfram. Hann sá ekki fyrir sér að hann ætti eftir að 

starfa á þessu sviði. Hann valdi næst vélstjórnarbrautina, sem er af allt 

öðru tagi; mikið og krefjandi tækninám. Um þetta segir hann: 

 

Ég var alveg ákveðinn. Pabbi hefur alltaf átt stóra fjallajeppa 

og við bræðurnir höfum mikið farið með foreldrum okkar í 

jeppaferðir og svoleiðis. Það hefur örugglega haft sitt að 

segja. Það er rosalega gaman. Ég held að það hafi meðal 

annars átt þátt í því að ég fór í vélstjórn. Hafði kynnst 

vélaviðgerðum aðeins. (9) 

 

Í gögnunum kemur sitthvað fram um líðan og viðhorf þátttakenda 

þegar þeir stóðu á þeim krossgötum að vera komnir í framhaldsskóla. 

Framundan var jafnvel fjögurra ára skólavist, sem þeir höfðu svo kannski 

takmarkaðan áhuga á.  

Í átta tilvikum voru þátttakendur vonlitlir og með takmarkaðan áhuga 

þegar þeir settust á skólabekk í VMA. Þrátt fyrir mikið mótlæti virðist 

Páll (3), sem var í raun úrkula vonar um að hann gæti nokkuð, engu að 

síður hafa haft þrautseigju til að halda áfram þrátt fyrir síendurteknar 

tilraunir án árangurs í sumum greinum. Honum tókst líka að ná því marki 

að læra það sem hugur hans var farinn að standa til eftir að hafa leitað sér 

aðstoðar og rutt úr vegi helstu hindrunum. Þau Bára (7) og Svavar (9) 

höfðu ákveðið markmið sem var að sanna fyrir sér og öðrum að þau gætu 

betur auk þess sem þeim líkaði námið. Það virðist hafa ráðið úrslitum. 

Jóhann (1), Guðmundur (6), Einar (2), Haraldur (4), Sveinbjörg (8) og 

Daníel (10) gefast hins vegar alveg upp; byrja jafnvel ágætlega en falla 
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brátt í sama farið, missa áhuga og þrautseigju skortir. Ekkert virðist hafa 

getað komið í veg fyrir að þau hættu í skóla. Anna (5) hætti reyndar líka 

en hóf síðar  nám að nýju á nýjum forsendum þar eð hún var orðin 

sannfærð um að hún vildi verða sjúkraliði. 

5.5 Styðjandi og hvetjandi þættir 

Megintilgangur rannsóknarinnar er að fá úr því skorið hvers vegna svo 

margir nemendur á AN1 hafi hætt í skólanum en sumir haldið áfram. 

Spurningaramminn bar þess merki að verið er að leita skýringa, annars 

vegar innan skólans og hins vegar í ytri þáttum er varða líf þátttakenda. 

Um er að ræða nokkur þemu sem koma skýrt fram í gögnunum. Eins og 

fram hefur komið var NSK-áfanginn skipulagður í þessu skyni.  

Önnur skyld þemu sem fram koma í gögnunum og hafa haft mismikil 

áhrif á námsgengi og áhuga eru  ráðgjöf, kennarar, foreldrar og félagar. 

5.5.1 Ráðgjöf í VMA 

Ætla mætti að nemendur, sem hafa átt við námsörðugleika að etja eða 

eru að glíma við áhugaleysi, kvíða og vanda af öðru tagi, leituðu sér 

aðstoðar. Tilgangurinn með skipulagningu AN1 á sínum tíma var ekki 

síst sá að unnt væri að styðja betur nemendur af þessu tagi og veita þeim 

bæði aðhald og aðstoð þegar svo bæri undir.  

Fram kemur í gögnunum að þrír þátttakenda, Jóhann (1), Einar (2) og 

Svavar (9) leituðu sér aldrei sérstakrar aðstoðar.  Þess ber að geta að 

Jóhann (1) var ekki greindur með lesblindu fyrr en eftir að hann hætti í 

skóla og Einar (2) aldrei. Svavar (9), aftur á móti, hefur ekki átt við 

námserfiðleika að stríða en hefur engu að síður fengið þá hjálp sem hann 

hefur vanhagað um vegna námsins heima fyrir. 

Fram hefur komið að Páll (3) var greindur lesblindur í VMA eftir að 

hafa verið ráðlagt að fara í greiningu og hafði hann aðgang að ýmiss 

konar björgum í framhaldi af því. Þá leitaði hann til námsráðgjafa síðar, 

þegar hann var að því kominn að gefast upp, þar sem honum var bent á að 

óska eftir undanþágu frá því að þurfa að taka ensku og dönsku. Hann 

kveðst hafa þegið tilboð námsráðgjafa að fara á prófkvíðanámskeið þar 

sem einnig var tekið á lesblindunni og nemendum gefin ráð til þess að 

vinna með hana. Hann segir: 
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Það var mjög gott. Þá fór maður í gegnum það hvernig 

maður ætti að fara að þessu, hvernig maður ætti að reyna að 

láta sér ganga betur. Það var til dæmis talað um sérstakar 

glærur til að leggja yfir textann sem maður ætlaði að lesa, 

litaðar glærur og einhverjar þannig aðferðir. Mér fannst 

ágætis gagn í því. Ég held að þetta hafi gagnast mér, maður 

hugsaði út í þessar aðferðir eða þannig. (3) 

 

Anna (5) sótti líka þetta sama námskeið og kveðst hafa haft gott af 

því. Hún nýtti sér einnig ráðgjöf og viðtöl við kennslustjóra AN sem 

einnig starfar að hluta sem námsráðgjafi: 

 

Já, ég gerði það, sálfræðilega séð. Og geri það ennþá. Mér 

finnst það mjög gott. Mér finnst gott að hafa einhvern til 

staðar. (5) 

 

Hún kveðst jafnframt hafa leitað til umsjónarkennara síns á fyrsta ári 

eftir að frændi hennar, sem var nemandi í skólanum,  hafði tekið líf sitt. 

Þegar áhugi er lítill og margir þröskuldar í veginum er kannski ekki 

líklegt að nemendur leiti sérstaklega eftir aðstoð. Og eins og komið hefur 

fram voru margir bæði kvíðnir og óframfærnir. Nemendur eru aftur á 

móti kallaðir til kennslustjóra þegar þeir eru komnir yfir leyfileg mörk í 

fjarvistum, en reyndar er svigrúmið ekkert á fyrsta ári á AN samkvæmt 

reglum brautarinnar. Þar er farið yfir málin með þeim og reynt að leita 

skýringa. Haraldur (4) er einn þeirra sem var í þessum sporum: 

 

Já, það kom fyrir að ég talaði við kennslustjórann. Þegar ég 

var kominn yfir í mætingum og svona. Alla vega á önninni 

sem ég féll. Þá var ég alveg kominn í sama farið og í 

grunnskóla. Hún spjallaði við mig og tók mig nokkrum 

sinnum í gegn. Hún hefur alltaf verið fín, reynt að segja 

manni til en það hefur kannski ekki virkað. (4) 

 

Allir nemendur skólans heyra undir kennslustjóra sem skipta með sér 

hinum ýmsu sviðum og deildum. Af þeim sökum hafa þeir nemendur, 

sem hefja nám á AN, en uppfylla inntökuskilyrði á aðrar brautir eftir til 
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dæmis fyrstu eða aðra önn, aðgang að kennslustjóra þeirrar brautar sem 

þeir hafa kosið. Bára (7) hafði nægan áhuga sem knúði hana áfram þrátt 

fyrir námsörðugleika og var órög við að sækja ráðgjöf: 

 

Ég leitaði heilmikið til kennslustjóra viðskiptabrautar þegar 

ég var ekki viss með einhverja áfanga, til dæmis þegar ég 

var að velja fyrir næstu önn. Þá var voðalega gott að geta 

spjallað við hann og fara yfir. ,,Bættu við þig stærðfræði til 

að aðgreina brautirnar, “ sagði hann þegar ég ákvað að fara 

yfir á félagsfræðibrautina eftir að ég lauk viðskiptabrautinni. 

Ég tók í sjálfu sér miklu meira en ég ætlaði að gera í 

upphafi. Mér fannst ég fá mjög góða ráðgjöf. (7) 

Fram kemur að það þurfti oft ekki mikið til þess að hvetja nemendur 

eða styrkja. Sveinbjörg (8) greinir frá því að henni hafi þótt gott þegar 

aðalkennari hennar og brautarstjóri á sjúkraliðabraut hafi tekið hana tali 

undir fjögur augu líklega til þess að grennslast fyrir um hvernig henni 

gengi og um líðan hennar: 

 

Hún kom bara stundum og spjallaði við mig. Það fannst mér 

mjög gott. (8) 

 

Eins og áður hefur komið fram var Guðmundur (6) greindur með 

lesblindu í grunnskóla. Hann kveðst hafa notfært sér þjónustu þá sem 

VMA bauð upp á til þess að gera lesblindum nemendum auðveldara fyrir 

eins og að fá að hlusta á próffyrirmæli á geisladiskum og fleira. 

Aðspurður segist hann annars ekki hafa leitað eftir eða fengið neina 

sérstaka ráðgjöf eða aðstoð við námið. Aftur á móti segist hann hafa lært 

mikið í þessum efnum eftir að hann fór að vinna hjá fyrirtækinu sem hann 

starfar en þar séu starfsmannaviðtöl tekin reglulega. Þannig ætti þetta að 

vera í VMA líka. Hann segir: 

 

Já, ef það hefði bara verið sest niður með manni og rætt: 

,,Svona ertu að standa þig og þarna þarftu að taka þig á, 

hvernig stendur á þessu,” og spyrja út í hlutina. Það myndi 

hjálpa mér og örugglega fleirum því að ef maður sé til 

dæmis með D í einhverjum áfanga á miðannarmati þá loka 
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margir þetta bara inni og láta það bara eiga sig og gera 

ekkert í þessu. Þetta er mjög hvetjandi kerfi. (6) 

 

Eins og fjallað var um í kafla 4.2.2 kemur margt fram í gögnunum er 

bendir til þess að þátttakendur í rannsókninni hafa langflestir verið 

óframfærnir, sem hefur komið í veg fyrir að þeir leituðu sér aðstoðar eins 

og þeir hefðu þurft á að halda. Engu að síður er ljóst að þeir, sem leituðu 

eftir henni, fengu hana. Einnig hefur áður komið fram að það að hafa 

verið greindur lesblindur tryggir nemendum ákveðna þjónustu sem þeir 

færa sér allir í nyt að einhverju marki. Þá má sjá á gögnunum að 

nemendur eru kallaðir til kennslustjóra fari þeir yfir leyfileg mörk hvað 

fjarvistir úr kennslustundum áhrærir. Þá grennslast kennslustjóri fyrir um 

hvernig á því standi og veitir nemendum um leið ráðgjöf eða tiltal eins og 

þeir vilja að minnsta kosti túlka það. 

5.5.2 Kennsla og kennsluhættir  

Kennarar gegna lykilhlutverki í skólastarfi. Frammistaða þeirra er metin á 

ýmsa vegu en meðal þess sem vegur þungt er hvort þeir nái að koma 

námsefninu til skila, að nemendum líði vel í návist þeirra og að 

sambandið milli nemenda og kennara sé virkt og jákvætt.  

Umræða um kennara kemur víða fram í gögnunum og einkum ef þeir 

voru taldir hafa náð góðu sambandi við þátttakendur og jafnvel orðið til 

þess að þeir fengu kjark og áhuga til að takast á við námið. 

Þátttakendur eiga það allir sammerkt að hafa ekki gengið sem skyldi í 

grunnskóla og því stóðu kennarar þeirra í VMA frammi fyrir stóru 

verkefni. 

Fram kemur að þátttakendur nefna stundum kennara í grunnskóla sem 

þeim hafi gengið betur hjá en öðrum og yfirleitt virðast þeir hafa verið 

nokkuð sáttir. Anna (5) er eini þátttakandinn sem ræðir sérstaklega um 

slæmar minningar í tengslum við suma kennara sína í grunnskóla. Hún 

fullyrðir að þeir hafi beitt aðferðum sem ekki hafi verið við hæfi: 

 

Við vorum slegin á hendurnar með priki ef við gerðum ekki 

það sem við áttum að gera hjá einum kennara. Þessir 

kennarar fylgdu mér alveg þangað til ég útskrifaðist. Maður 

var orðinn svolítið þreyttur á þeim. Nýir kennarar sem komu 
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seinna sáu að eitthvað væri að hjá mér. Þeir hvöttu mig og 

spurðu mig hvernig mér liði. Þeir gáfu mér líka öðru vísi 

verkefni heldur en öðrum, aðrar og léttari bækur. Það virkaði 

vel á mig. (5) 

 

Hún kveðst hafa verið ánægð með kennarana sína í VMA, alla nema 

tvo sem hún ber ekki vel söguna. Aðspurð um hvernig góður kennari eigi 

að vera svarar hún: 

 

Hann fer ekki of hratt yfir það sem við eigum að gera, skrifar 

ekki svörin strax í staðinn fyrir að reikna dæmin og leyfir 

okkur að reikna kannski upp á töflu. Sýna skilning ef maður 

getur ekki eitthvað og hjálpar manni. (5) 

 

Páll (3) náði góðu sambandi við kennarana sína í byggingadeildinni. 

Einkum telur hann einn þeirra hafa haft mjög jákvæð áhrif á sig. Hafi 

hann átt þátt í að hann gafst ekki upp heldur hélt áfram þrátt fyrir ýmiss 

konar mótlæti. Hann segir: 

 

Skúli var alveg frábær, hann hafði mikil áhrif á mig. Hann er 

náttúrlega búinn að hjálpa mér svolítið mikið. Maður sat 

kannski einn eftir í prófi og hann sest kannski bara hjá manni 

og fer kannski bara að spjalla eitthvað svo að maður fái ekki 

alveg ógeð á prófinu. Hann fór einhvern veginn öðru vísi að 

manni, hann gerði það, karlinn. (3) 

 

Daníel (10) ber kennurum VMA vel söguna og nefnir nokkra sem 

honum líkaði afar vel við: 

 

Svo var annar íslenskukennari í upprifjunaráföngunum, hún 

var mjög góð og hrósaði okkur og hvatti áfram. Og í 

stærðfræðinni, hann var alveg æðislegur gaur. Það var 

skemmtilegur húmor í honum en hann gat samt verið mjög 

alvarlegur þegar hann þurfti þess en á sama tíma var hann 

með húmor. Þannig að hann fékk mann alveg til að læra. 
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Síðan náttúrufræðikennarinn, hann var skemmtilegur. Líka 

þarna í ensku. Hann náði vel til mín, eða svona hann hjálpaði 

mér bara mjög mikið að ná þessu, skilja þetta rétt. Mér 

fannst hann virkilega taka tillit til mín, til dyslexíu og 

athyglisbrests og þannig. Hann alveg svínvirkaði á mig. (10) 

 

Fram kemur að allir þátttakendurnir segja að einstakir kennarar hafi 

náð betra sambandi við þá en aðrir og nefna í sumum tilvikum jafnvel 

marga. Undantekningalítið nefna þeir kennara sem  hjálpuðu þeim, hvöttu 

þá áfram, fóru hæfilega hratt yfir, gerðu að þeirra dómi sanngjarnar 

kröfur, voru skemmtilegir og spjölluðu við nemendur.  

En jafnvel þó að kennarar virðist hafa staðið sig með prýði og náð að 

laða fram bæði áhuga og hæfileika meðal þátttakenda, í einhverjum 

greinum að minnsta kosti, tímabundið, kom það ekki í veg fyrir að sumir 

hættu í skólanum. Þeir hafa engu að síður  blásið öðrum kapp í kinn og átt 

þátt í því að viðkomandi misstu ekki móðinn. 

5.5.3 Fjölskylda og fyrirmyndir 

Ætla má að fjölskylduhagir hafi áhrif á líðan  barna og unglinga og gengi 

þeirra í skóla. Spurningin er sú hvort munur sé á sambandi þeirra 

nemenda sem hætta í framhaldsskóla við foreldra sína og hinna sem hafa 

meiri þrautseigju, halda námi áfram og ljúka því.  

Í gögnunum kemur fram að flestir þátttakendur hafa verið í góðu 

sambandi við foreldra sína og fjölskyldur. Feður fjögurra voru mikið til 

sjós; Jóhanns, (1), Eyjólfs (2), Haraldar (4) og Daníels (10). Allir nema 

tveir búa eða bjuggu með báðum foreldrum, en foreldrar tveggja, Eyjólfs 

og Daníels, slitu hjúskap á meðan synir þeirra voru í VMA. 

Oft virðist vera um fremur hlutlaust samband að ræða; samskipti eru 

ekki mjög mikil milli unglings og foreldra, sem eru þó til staðar og 

fylgjast með náminu án þess að hafa miklar skoðanir á því. Þeir hvetja 

ekki mikið en lýsa yfir áhyggjum þegar illa gengur. Þeir gera samt ekki 

mikið úr því þó að barnið þeirra hætti jafnvel í skóla. Í sumum tilvikum 

reyna foreldrar að aðstoða við námið en fram kemur að það hafi minnkað 

þegar komið var í framhaldsskóla. Flestir þátttakendur segjast hafa farið 

sínu fram og ráðleggingar foreldra hafi ekki haft áhrif á ákvörðun þeirra 

um að  hætta í skóla. Þannig var því háttað í tilviki Jóhanns (1): 
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Þau voru alltaf að reyna að hjálpa mér á meðan ég var í 

grunnskólanum. Þau gerðu ofsalega mikið fyrir mig á 

þessum tíma. Þau fylgdust minna með náminu þegar ég var 

kominn í VMA. (1) 

 

Guðmundur (6) hefur svipaða sögu að segja: 

 

Við mamma höfum alltaf náð mjög vel saman og eins ég og 

pabbi. Mamma fylgdist með náminu hjá mér en ekki pabbi. 

Hann var alltaf að vinna en hann spurði mig samt stundum út 

í þetta. Þau höfðu auðvitað áhyggjur af mér þegar mér gekk 

ekki nógu vel og var áhugalítill. Ég held að mamma hafi 

alltaf reynt að ýta mér út í þetta aftur. En það gekk ekki neitt, 

ég hlustaði ekki á mömmu, fannst þetta bara vitleysa. Ég hélt 

bara mínu striki. Maður hætti þessu bara. Algjört áhugaleysi. 

(6) 

 

Einar (2): 

 

Pabbi var í þessum 40 daga túrum á frystitogara. Mamma 

stjórnaði öllu heima og fylgdist með mér í skólanum. Ég á 

fjögur systkini. Eitt yngra og þrjú eldri. Mamma hafði auga 

með því að ég lærði heima.  (2)  

 

Aðeins í tveimur tilvikum, hjá Einari (2) og Önnu (5), virðast  

samskiptin slæm á köflum og heimilisaðstæður erfiðar. Drykkjuskapur 

föður og yfirvofandi skilnaður olli vanlíðan hjá Einari. Bætti það ekki úr 

skák hvað námið varðaði: 

 

Karlinn var alltaf í drykkjunni þegar hann var í landi. Það 

hafði mikil áhrif á líðan okkar. (2) 
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Slæmt samband á milli einstæðrar móður og Önnu (5) virðist hafa ýtt 

undir kvíða og þunglyndi. Í því tilviki er faðirinn hvergi nálægur og talað 

er illa um hann á heimilinu: 

 

Ég er einkabarn og er alin upp hjá móður minni og afa 

mínum, sem er dáinn núna. Mamma sýndi mér engan 

skilning og hefur aldrei gert og mun aldrei gera. Ég var því 

bara svona ein á báti. Pabbi býr fyrir sunnan og er bara 

svona mjög virkur alkóhólisti. Ég þekki hann eiginlega 

ekkert. Mamma dæmir mig nefnilega þannig, horfir á mig 

eins og hann. Ég hef passað mig og byrjaði mjög seint að 

bragða áfengi. (5) 

 

Mæður Báru (7) og Daníels (10) eru einstæðar og í námi, önnur í fjarnámi 

við  VMA og hin í háskóla í Reykjavík.  Þau líta bæði á mæður sínar sem 

fyrirmyndir vegna dugnaðar þeirra. Bára hefur líka fengið góðan stuðning 

frá föður sínum þó að óbeinn sé: 

 

Ég kom mömmu minni líka út það að fara í fjarnám. Hún 

byrjaði bara í einum áfanga en er í tveimur áföngum núna. 

Ég er bara mjög stolt af henni. Hún var ekki búin að læra í 

fleiri ár. Hún er að verða sextug á næsta ári og byrjaði í 

fyrra. Hún kláraði örugglega 9. bekk en fór aldrei í 10. bekk. 

(7) 

 

Daníel segir: 

 

Mamma er fyrirmyndin mín. Hún er búin að standa sig svo 

ofsalega vel, komin með háskólapróf, einstæð, og um leið að 

hugsa um okkur. Fór seint í framhaldsskóla, kláraði 

stúdentspróf og fór síðan í háskólanám til að læra það sem 

hana langaði til. Frábært. (10) 
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Eldri bróðir Báru (7) bjó líka á heimilinu. Hann er framhalds-

skólagenginn og aðstoðaði hana oft við námið og reyndist henni stoð og 

stytta. 

Í tilviki Svavars (9) eru báðir foreldrar háskólamenntaðir og hann 

nýtur stuðnings föður við námið. Faðir Páls (3) er húsasmiður, í einu 

tilviki er faðir með skipstjórnarréttindi og í tveimur tilvikum meirapróf 

bílstjóra. Engin mæðra þátttakenda nema Svavars (9) og Daníels (10) 

hafa lokið framhaldsskólanámi. Þá eru eldri bræður Svavars fyrirmyndir 

en báðir hafa hlotið háskólamenntun. 

Fram kemur að fortölur foreldra hafa ekki áhrif á hvort þátttakendur 

hættu í skóla eða héldu áfram. Þeir virðast hafa haft um það að segja 

sjálfir og foreldrar ekki sett sig upp á móti ákvörðunum þeirra, en fagnað 

því ef þeir urðu einbeittir við námið. Í tilviki Önnu (8) var henni reyndar 

gert að flytja að heiman úr því að hún vildi hætta í skóla og fara út á 

vinnumarkaðinn. Um þetta segir hún: 

 

Já, mamma var farin að reka á eftir mér. Hún nennti ekki að 

hafa mig heima enda hafði ég eiginlega ekkert gert síðustu 

önnina mína í skólanum. Hún nennti ekki að hafa mig heima 

sitjandi og gerandi ekki neitt. Mamma vildi bara að ég flytti 

að heiman til þess að læra að bjarga mér sjálf. Ég hafði alltaf 

treyst á mömmu. Þegar ég var komin með vinnu þá fékk ég 

íbúð. (8) 

 

Í gögnunum kemur fram að í öllum tilvikum nema tveimur hafi 

samskipti þátttakenda og foreldra verið góð að því er virðist; stundum 

mjög góð og í sumum tilvikum kannski ekki náin en hlutlaus og án 

árekstra. Í öllum tilvikum eru það unglingarnir sjálfir sem taka ákvörðun 

um hvort þeir hættu námi eða héldu áfram. Foreldar virðast hafa leyft 

börnum sínum að ráða þó að þeir hafi hvatt þá til að standa sig. 

Sveinbjörgu (8) var reyndar gert að fá sér íbúð og flytja að heiman þegar 

hún gafst upp á að vera í skóla.  Haraldur (4) býr aftur á móti ennþá í 

foreldrahúsum þótt hann hafi verið úti á vinnumarkaðinum í meira en 

fimm ár. 
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5.5.4 Vinir 

Börnum og unglingum er mikilvægt að eiga góða vini og vera í góðum 

samskiptum við skólafélaga. Það kemur fram sem þema í gögnunum og 

heyrir undir námsáhuga og líðan í skólanum. Foreldrar kunna að meta að 

börn þeirra séu í ,,góðum” félagsskap svo þeir geti treyst því að þau séu 

ekki að aðhafast neitt sem geti skaðað þau.  

Af gögnunum má ráða að fimm viðmælendur, Jóhann (1), Páll (3), 

Guðmundur (6), Bára (7) og Svavar (9), virðast hafa átt stóran vinahóp. 

Vinirnir hafi stundað sameiginleg áhugamál og margir hafi haldið hópinn 

úr grunnskóla í framhaldsskóla. Þeir segja að sumir hafi reyndar heltst úr 

lestinni, sérstaklega ef einhverjir fóru í Menntaskólann á Akureyri, en 

slíkt hafi samt ekki endilega þurft að þýða sambandsslit. Þá hafi örfáir 

farið ,,í rugl” og dottið út úr hópnum. 

Guðmundur (6) er eini þátttakandinn sem kveðst hafa stundað íþróttir 

af  krafti en hann varð að hætta því vegna meiðsla sem hann varð fyrir í 

10. bekk. Annars eru áhugamálin fótbolti, snjóbretti, tölvuleikir og 

bíómyndir.  

Þeir Einar (2) og Jóhann (1) gefa ágæta mynd af vinskapnum: 

 

Í VMA kynntist ég strákum sem peppuðu mann upp aðeins 

meira. Maður var alltaf feiminn og eitthvað svoleiðis. Jú, 

hópurinn stækkaði mikið miðað við hvernig það var. En það 

þetta var kannski ekki besta fólkið. Þetta voru bara krakkar 

sem voru misjafnlega áhugasamir. Ég er ekki einfari. Eins og 

þegar vinir mínir eru að kynna mig fyrir einhverjum nýjum 

vinum sínum, þá tekur maður þeim opnum örmum þannig að 

vinir þeirra eru vinir mínir. (2) 

 

Ég var nú fyrst með sama hópnum. Það fækkaði aðeins í 

honum því að við fórum í sitthvorar deildirnar og fengum 

mismunandi stundatöflur og svoleiðis. Við fórum allir í 

VMA en ekki í sama bekk náttúrlega. Svo kynntist maður 

strákum úr öðrum hópum og fór að hanga meira með þeim. 

Flestir voru bara á svipuðu róli og maður sjálfur. Svo voru 

þarna þrír til fjórir sem voru algjörir proffar, eða þannig, en 

við hinir vorum ekkert verri í þeirra augum. (1) 
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Fram kemur að góðir vinir hjálpa gjarnan hver öðrum og algengt er að 

þeir sem sterkari eru námslega bjóði hinum, sem verr eru settir, aðstoð 

þegar svo ber undir. Aftur á móti er hún ekki endilega þegin. Það á ekki 

síst við um Pál (3) sem átti við mesta námsörðugleika að stríða og var oft 

að því kominn að gefast upp og var í raun búinn að því þegar hann ,,lauk” 

10. bekk  án þess að taka nokkurt samræmt próf. 

Páll (3) segir að vinir hans hafi stappað í hann stálinu og hvatt hann til 

þess að halda áfram, ekki gefast upp: 

 

Já, fólk hvatti mig bara til þess að reyna á ný og ná þessu 

bara. En samt skeði ekkert stundum. Það hafði hvetjandi 

áhrif á mig hvað vinir mínir voru að standa sig vel. Þeir 

höfðu mikla þýðingu fyrir mig. Það var meðal annars vegna 

þeirra, held ég, að ég ákvað að fara í VMA. (3) 

 

Þá sker Páll (3) sig úr hópnum fyrir það að hann fékk óvæntan 

stuðning sem varð enn til þess að hann þraukaði: 

 

Svo kynntist ég þarna stelpu sem hafði svolítil áhrif á mig. 

Hún sparkaði í mann aðeins. Ég vil þakka því svolítið að 

maður hefur komist þetta langt. Ég fékk oft alveg hundleið, 

en samt einhvern veginn var ég ákveðinn í því að reyna að 

klára þetta samt sem áður. (3) 

 

Anna (5) og Daníel (10), segjast hafa haldið sig innan þröngs 

vinahóps. Hvað Daníel varðar léku vinirnir saman í hljómsveit og voru 

sjálfum sér nógir í frístundum.  

Þegar Anna (5) hóf nám á nýju fór hún á sjúkraliðabraut þar sem fyrir 

var hópur nemenda sem sumir hverjir voru eldri en hún. Þar kveðst hún 

hafa fengið stuðning sem  hafi hjálpað sér mikið. 

Haraldur (4) átti fáa góða vini en marga kunningja. Hann var í óreglu 

á tímabili og prófaði sitt af hverju og einhverjir kunningjar urðu henni að 

bráð en það slitnaði upp úr sambandinu við þá. Hann heldur aftur á móti 

tengslum við suma fyrrum skólafélaga sína. Einn nánasti vinur hans hætti 
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líka snemma í skóla. Sá hefur verið langdvölum fjarri heimahögum við 

störf á sjó og við byggingu Kárahnjúkavirkjunar en þeir hittist þegar hann 

kemur heim í frí. Haraldur segir: 

 

Ég og Jón Valur erum eiginlega þeir einu sem ekki hafa 

klárað neitt. Hann er líka með þennan áráttu-þráhyggjukvíða. 

Þetta er kannski bara það sem er að trufla okkur svona mikið 

við að læra. Truflar mann líka í vinnu en öðru vísi. (4)  

 

Sveinbjörg (8) sker sig úr vegna mikillar óframfærni eða feimni og 

deyfðar sem virðist hafa valdið því að hún hefur lítil samskipti við annað 

fólk.  Stúlkan kveðst til dæmis ekki hafa eignast vinkonu fyrr en í 8. 

bekk: 

 

Ég var ekki eins og hinir krakkarnir sem unglingur. Ég var 

bara heima og fór ekki í partí og svoleiðis, út að skemmta 

mér. (8)  

 

Allir þátttakendur eiga það sameiginlegt að hafa umgengist vini og 

kunningja sem hafi ýmist gengið vel eða miður í skóla. Þeir segja suma 

hafa klárað en aðra ekki. Allir hafa átt góða vini sem þeir hafa átt mikið 

saman að sælda við, nema Sveinbjörg (8). Vinirnir hafa skipt 

þátttakendur miklu máli, þeir hafa reynst þeim vel í leik og starfi. Af 

gögnunum að dæma hafa allir þeir sem hér koma við sögu verið í 

,,góðum” félagsskap, sem hefur styrkt þá fremur en veikt. 

5.6 Áhættuþættir 

Eins og fram hefur komið hafa þátttakendur undantekningalítið átt góða 

vini og oft marga. Svo virðist sem samskiptin hafi verið jákvæð og 

áhugamál mátt teljast eðlileg og heilbrigð. Unglingar standa frammi fyrir 

margs konar freistingum á þeim tímamótum þegar grunnskóla lýkur og 

framhaldsskóli hefst. Áfengi og vímuefni eru orðin algengt fyrirbæri í 

umhverfi þeirra og gott aðgengi að vinnu togar í þá. Þegar skyldunámi 

grunnskólans lýkur standa unglingar gjarnan frammi fyrir tækifærum til 

að afla sér fjár með vinnu samhliða skóla ellegar að hætta í skóla og helga 

sig atvinnulífinu. Í spurningarammanum var gert ráð fyrir að inna 
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viðmælendur eftir því hvort þættir sem þessir hefðu komið við sögu í 

tengslum við veru þeirra í VMA og ef svo væri hvort þeir hefðu haft áhrif 

á námið. 

5.6.1 Að standast freistingar eða falla fyrir þeim 

Í gögnunum kemur ekki fram að áfengis- og vímuefnaneysla hafi haft 

áhrif á námsframvindu eða líf þátttakenda nema um stundarsakir í 

tveimur tilvikum. Því má segja að hér sé ekki um þema að ræða í þeim 

skilningi að þetta hafi átt þátt í að svo margir nemendur í hópnum hafi 

hætt í skóla. Aftur á móti kemur fram þegar farið er yfir gögnin að áfengi 

og vímuefni ber oft á góma meðal annars vegna þess að einhverjir úr 

félagahópnum höfðu ánetjast þeim. Hafi þeir þá einangrast frá 

vinahópnum og valið sér aðra félaga. 

Þeir þrír, sem hafa átt í erfiðleikum vegna ofvirkni og athyglisbrests, 

eiga það líka sameiginlegt að hafa á einhverjum tímapunkti staðið frammi 

fyrir freistingum fíknarinnar. 

Drykkjuskapur föður reyndist Einari (2) víti til varnaðar: 

 

Sumir drukku jú um helgar og sumir voru í einhverjum 

efnum, en þeir misnotuðu þau ekki, held ég, vísvitandi. Ég 

kynntist aldrei þessum fíkniefnaheimi. En ég kynntist áfengi 

og tóbaki. Það hefur aldrei verið neitt vandamál hjá mér. Það 

kom jú fyrir að maður sá að maður var farinn að stefna í 

sama far og pabbi. En ég er hættur að drekka, enda kominn 

með fjölskyldu og nýtt barn. Ég vil alla vega ekki ganga 

sömu slóð og hann. Maður er farinn að halda aftur af sér og 

hugsa líka aðeins um framtíðina.  (2) 

 

Hinir tveir, Haraldur (4) og Daníel (10), áttu við tímabundna erfiðleika 

að stríða á þessum sviði: 

 

Þegar ég fór upp í 8. bekk þá var ég meira með strákunum 

sem voru í hinum skólanum, Nonna, Halla og fleirum. Hinir 

vinir mínir byrjuðu að nota fíkniefni. Ég byrjaði aðeins að 

drekka með þeim í 9. bekk en svo fóru þeir að reykja hass og 

svoleiðis. Ég vildi ekki sjá það alveg heillengi. Ég neita því 
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ekki að hafa prófað það. En ég hef aldrei verið háður því. Ég 

var mikið á móti þessu af því að bróðir minn var í þessu. 

Hann var svo oft búinn að biðja mig um að fara aðra leið en 

hann. Hann sá alveg hvað var að gerast. Líka út af því að ég 

leit dálítið mikið upp til bróður míns. Hann vissi það og 

hafði þess vegna áhyggjur af mér. Ég leit meira upp til hans 

heldur en hins, kannski bara af því að hann var elstur. (4) 

 

 Daníel: 

 

Ég var eilítið í vímuefnaneyslu, ég er ekki mjög stoltur af 

því. En það var ekki neitt. Ég fór ekki í meðferð eða neitt til 

þess að hætta því. (10)  

 

Bára (7) kveðst hafa ,,notið frelsisins” fyrsta veturinn í VMA. Hún 

hafi verið mjög dugleg við að fara út að skemmta sér með vinkonum 

sínum. Hún hafi aftur á móti séð sig um hönd og látið þar við sitja í 

þessum efnum. 

Enginn framangreindra virðist hafa ánetjast fíkniefnum. Tveir virðast 

hafa prófað og fiktað með önnur fíkniefni en áfengi, sem þeir neyta allir 

að einhverju marki. Aftur á móti er sem þeir Einar (2), Haraldur (4) og 

Daníel (10) hafi af fenginni reynslu gert sér grein fyrir að áfengi og 

fíkniefni væri eitthvað sem þeim bæri að forðast vegna veikleika sinna. 

Allir hinir þátttakendurnir, nema einn, Sveinbjörg (7), neyta áfengis en að 

því er virðist aðeins í hófi og byrjuðu þeir ekki á því fyrr en þeir voru 

komnir í VMA.  

Af gögnunum að dæma hefur enginn þátttakenda átt við óreglu að 

stríða, sem beinlínis hefur haft áhrif á nám og störf nema hinir þrír 

framangreindu á stuttu tímabili. Því virðist hún ekki vera þáttur sem 

truflað hefur úrtakshópinn í námi eða starfi þegar til lengri tíma er litið.  

 

5.6.2 Vinna með skóla 

Margir framhaldsskólanemar vinna með skóla og í sumum tilvikum 

umtalsvert. Algengt er að þeir séu í hlutastarfi meðal annars við verslun 

og þjónustu. Þeir halda þá til vinnu jafnvel daglega að loknum skóla og 
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síðan um helgar. Algengt er að verslanir á Akureyri séu opnar að minnsta 

kosti á laugardögum auk þess sem matvöruverslanir eru opnar á 

sunnudögum. Í þeim tilvikum er algengt að þær séu mannaðar með 

framhaldsskólanemum á meðan aðrir starfsmenn eru í helgarleyfi. Vinna 

með skóla tekur óhjákvæmilega tíma frá heimanámi auk þess sem hún 

getur komið í veg fyrir að unglingarnir hvíli sig nægilega eins og öllum er 

nauðsynlegt og notið frístunda.  

Í gögnunum er oft minnst á vinnu og fjárráð. Dæmi eru um að 

þátttakandi hafi hætt í skóla og látið vinnuna ganga fyrir. Ástæður fyrir 

því eru vísast margar en ef áhugi á námi er lítill getur freistingin verið 

mikil að hætta ef gott starf býðst eins og komið hefur fram í máli 

viðmælenda. Einnig eru dæmi um að nemendur hafi hætt um leið og þeir 

áttu þess kost að fara í fullt starf, jafnvel þó að þeir hafi ekki unnið með 

námi sínu fram að því eins og Jóhann (1) og Sveinbjörg (8). Þessi 

ungmenni voru á þeim tímapunkti orðin leið í skóla og áhugalítil,  þau 

langaði að spreyta sig úti á vinnumarkaðinum. Um þetta segir Jóhann (1): 

 

Ég hætti ekkert endilega peningalega séð. Mig langaði bara 

að prófa það að vera verkamaður. Ég er búinn að komast að 

því núna. Það er kannski ekkert spennandi til lengdar. (1) 

 

 Páll (3), Haraldur (4), Anna (5), Sveinbjörg (7), Svavar (9) og Daníel 

(10) segjast aðeins hafa unnið á sumrin en námsörðugleikar, lítill áhugi 

og gott aðgengi að vinnu virðast hafa verið samverkandi þættir sem ollu 

því engu að síður að Haraldur (4), Sveinbjörg (8) og Daníel (10) hættu í 

skóla. Hið sama á við Einar (2) en hann var farinn að vinna um helgar 

sem dyravörður á meðan hann var enn í skóla og Jóhann (1) sem vann 

þriðju hverju helgi í sjoppu.  

Bára (7) var farin að vinna aðeins með náminu undir það síðasta, 

svolítið á kvöldin og um helgar, en hún segir að það hafi bara verið 

nærandi: 

 

Mér fannst líka mikilvægt að fara ekki að vinna með 

skólanum strax. Ég var svo hrædd um að það myndi koma 

niður á náminu mínu. Ég gerði það síðustu önnina  og það 

gekk bara ágætlega. Það var líka ekki svo mikil vinna. Þá var 
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ég að vinna svolítið í sjoppunni í leikhúsinu. Þetta voru 

kannski mest þrír tímar sem ég var að vinna í einu. Ég var 

kannski að læra og skaust svo kannski í vinnuna í hálftíma til 

að hjálpa til í hléinu. Svo kem ég aftur heim og er búin að fá 

smá hvíld og pening í leiðinni. (7)  

 

Oft er talað um að mikil vinna framhaldsskólanema með fram skóla 

verði gjarnan  til þess að þeir stundi ekki námið sem skyldi og geti hún 

haft áhrif á að þeir hætti í skóla eða að minnsta kosti séu lengur að ljúka 

því en ella. Af  gögnum þessarar rannsóknar að dæma kemur niðurstaðan 

jafnvel svolítið á óvart. Aðeins einn af þeim sex nemendum sem hættu í 

skólanum, Guðmundur (6), vann mikið með fram skólagöngu, hinir 

aðeins óverulega, að minnsta kosti ekki það mikið að ætla mætti að það 

hefði hamlað námi þeirra. En gott aðgengi að vinnu hafði áhrif á að þeir 

hættu í skóla um leið og þeir gátu.  

5.7 Lífið eftir skóla 

Sex nemendur af þeim tíu sem rætt var við hafa fallið brott úr skólanum 

eins og fram hefur komið. Þeir hættu námi eftir að hafa komist að því að 

þeir réðu ekki nægilega vel við það, höfðu misst áhuga á að vera í skóla 

og vildu fremur fara út á vinnumarkaðinn. Vinnumarkaðurinn getur líka 

verið harður húsbóndi og gerir oftar en ekki kröfur um ákveðna þekkingu 

og hæfni sem ekki er víst að ungir brottfallsnemendur úr framhaldsskóla 

ráði yfir.  

Gögnin leiða í ljós hið óvænta, það er að eftir að hafa verið úti í 

atvinnulífinu um nokkurt skeið komust fjórir af þeim sex þátttakendum 

sem hættu alveg í skóla að því að þeir þyrftu að læra meira til þess að 

bæta stöðu sína eða leita sér ráðgjafar vegna vanda sem þeir höfðu átt við 

að stríða. 

Jóhann (1) var lesblindur en var aldrei greindur á meðan hann var í 

skóla. Það var ekki fyrr en nokkrum árum eftir að hann hætti að hann 

leitaði sér hjálpar í þessum efnum. Hann segir: 

 

Ég prófaði að fara í Davis-lesblindugreiningu hjá SÍMEY og 

þetta var undarlegasta greining sem ég hef farið í. Ég var 

ekki látinn lesa neitt. Ég var látinn loka augunum og ímynda 
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mér hitt og þetta. Það var látið epli í hendurnar á mér og ég 

átti að greina það. Þannig komst hann að því að ég væri með 

lesblindu. Síðan var ég þarna í viku að læra á lesblinduna 

með leir og öllu mögulegu. Ég er ekkert rosalega fljótur að 

lesa en ég er farinn að skilja textann. Svo fór ég á námskeið í 

sjálfsstyrkingu, sem fylgdi með í þessum pakka. Þetta tekur 

einn og hálfan mánuð og maður fer í gegnum sitt af hverju 

tagi en lesturinn er númer eitt. (1) 

 

Þegar Einar (2) hafði verið úti í atvinnulífinu um nokkurt skeið var 

honum gert ljóst að menn þyrftu að hafa réttindi til þess að vinna á vélum, 

sem var hans helsta áhugamál: 

 

Ég tók þetta vinnuvélanámskeið og þá opnuðust fleiri 

möguleikar. Maður var eiginlega á flestöllum tækjum; 

jarðýtu, vörubíl og skurðgröfu. (2) 

 

Hið sama á við Guðmund (6) sem hefur unnið hjá stóru 

flutningafyrirtæki og farnast vel. Hann segir: 

 

Ég tók meiraprófið síðastliðið vor og byrjaði að keyra 

síðasta sumar. Svo tók ég lyftaraprófið. Ég var búinn að 

vinna þó nokkuð lengi á lyftara áður en ég tók prófið. Ég er 

búinn að vinna það mikið á lyftara að ég er kominn með 

kennsluréttindi. Það er mjög gott því að maður þarf alltaf að 

hafa þessi réttindi í fyrirtækinu sjálfu. (6) 

 

Ofvirkni og athyglisbrestur hafa háð Haraldi (4) alla tíð og það er eins 

og hann hafi gert sér betri grein fyrir því, þegar hann var orðinn aðeins 

eldri og búinn að vera nokkurn tíma í starfi sem honum líkaði vel og 

fannst eiga vel við sig. Hann vill standa sig betur. Hann segir: 

 

Ég fór til geðlæknis upp á spítala fyrir svona einu og hálfu 

ári síðan. Hann sagði mér frá  þessum áráttu-

þráhyggjukvíða. Þetta kemur í bylgjum. Þeir létu mig á lyf, 
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sem ég varð bara ruglaðri af og hætti bara sjálfur, ég fann að 

ég var að breytast mikið. Þannig að þeir létu mig á önnur lyf 

og þau urðu eins. Ég ákvað bara sjálfur að prufa að hætta 

þessu. Síðan ég fékk að vita hvað þetta var og þeir gerðu mér 

aðeins grein fyrir þessu, þá hef ég svona náð  að bæla þetta 

niður og náð stjórn á þessu. Ég næ miklu meiri stjórn á þessu 

heldur en ég gerði. Svo um leið og ég fæ einhverjar 

ranghugmyndir þá bæli ég þetta bara niður. Ég er náttúrlega 

núna að fara í meiraprófið. Svo finnst mér vera mikið af 

skemmtilegum námskeiðum hjá SÍMEY. Mig langar að 

prófa það. Mér finnst þetta dálítið dýrt. (4) 

 

Þau Sveinbjörg (8) og Daníel (10) hafa ekki sótt frekara nám eða 

leitað sér ráðgjafar eftir að þau hættu í skóla. Hinir fjórir, Jóhann (1), 

Einar (2), Haraldur (4) og Guðmundur (6), sem gáfu skólann upp á 

bátinn, hafa gert það og finnst þeir standa betur að vígi í starfi. Einar og 

Guðmundur hafa öðlast aukin ökuréttindi á meðan þeir Jóhann og 

Haraldur hafa leitað sér aðstoðar við að glíma við lesblindu annars vegar 

og ná tökum á ofvirkni og athyglisbresti hins vegar. Af gögnunum má því 

ráða að fjórmenningarnir hafa bæði styrkt stöðu sína á vinnumarkaðinum 

og að auki öðlast meiri skilning á þörfum sínum, takmörkunum og 

styrkleikum. Þeim líður betur og sjálfsmyndin hefur styrkst. Nú stendur 

hugur þeirra til þess að efla sig frekar hvort sem er með því að fara í skóla 

eða á annan hátt. 

5.8 Framtíðardraumar 

Komið hefur fram að fjórir af þeim sex þátttakendum sem hættu í 

skóla hafa sótt sér ýmist menntun og ráðgjöf eða aðstoð á þeim tíma sem 

liðinn er síðan. Af gögnunum má ráða að þeir hafa allir áform um að bæta 

stöðu sína frekar, flestir með því að fara aftur í skóla þó að þeir geri sér 

grein fyrir að það sé ekki einfalt mál. Má segja að þar sé um að ræða 

annað þema sem var í raun óvænt, kannski vegna fordóma minna sem 

rannsakanda, hvað þessa tilteknu einstaklinga varðaði af því að þeir höfðu 

allir hætt í skólanum.  

Fram kemur að allir þátttakendurnir tíu eiga sér drauma eða hafa 

áform um framtíðina. Sjálfsmyndin er orðin sterkari við 22 ára aldur, 

hvort sem viðmælendur eru í námi, hafa lokið því eða horfið brott af 
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vettvangi framhaldsskólans. Jóhann (1) hefur áhuga á að fara aftur í nám 

og hefur trú að honum muni takast að ná markmiðum sínum: 

 

Ég er að pæla í því að fara í fjarnám. Kannski að taka fyrst 

eitthvað smávegis, til dæmis íslensku. Ef mér fer að ganga 

vel í henni þá ætti ég bara að fara aftur í skólann. Það væri 

átak. Það er líka kvíði í mér að byrja aftur. En ég veit að um 

leið og ég er byrjaður þá fer kvíðinn. Ég er viss um það að 

það eitt og sér að vera farinn að lesa geti orðið til þess að ég 

geti komist í gegnum þetta allt saman án þess að námið verði 

þannig séð of erfitt fyrir mig. Draumurinn er að vera 

annaðhvort stálsmiður eða trésmiður. (1) 

 

Einar (2) er ekki eins sannfærður enda kominn með fjölskyldu, en 

hann langar: 

 

Ég er með hálfgert gullfiskaminni og hef aðallega notað 

kraftana til þess að sinna minni vinnu. Ég gæti aldrei unnið í 

banka eða í einhverju svona skrifstofudæmi. Get aldrei setið 

kjurr þar heilan dag. Mig hefur jú alltaf langað til að komast 

í bílaiðnaðinn. Ég hefði verið alveg til í að fara í skóla og 

reyna að ná einhverjum árangri þar til þess að geta víkkað 

sjóndeildarhringinn. Þá mundi maður náttúrlega einblína á 

það að standa sig vel og reyna að gera þetta á sem 

skemmstum tíma. (2) 

 

Þó að Páli (3) hafi tekist vel upp í sveinsprófi og standi sig vel í starfi 

dreymir hann um að læra meira, þótt á öðru sviði sé. Hann segir: 

 

Ég hef ekki hugsað neitt um meistaraskólann. En ég hef 

alltaf haft mikinn áhuga á líkamsrækt og svoleiðis. Mig 

langar rosalega að fara í einkaþjálfarann. (3) 

 

Haraldur (4) er mikið að velta hlutunum fyrir sér. Hann er að reyna að 

vinna með ofvirknina og athyglisbrestinn eins og að framan greinir. Hann 
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kveðst frekar treysta sér á námskeið hjá SÍMEY en að setjast á 

hefðbundinn skólabekk. Hann hefur einnig aðra drauma: 

 

Svo hef ég stundum hugsað um það að safna svona einum 

eða tveim milljónum og fara svo í hjálparstörf. Maður lærir 

örugglega mikið á því og fær betri og meiri sýn á lífið. Það 

er auðvitað erfitt að hætta að vinna og fara í skóla, fullt nám. 

Ég verð að reyna einhverjar aðrar leiðir. (4)  

 

Guðmundur (6) var í grunndeild matvælabrautar þegar hann hvarf frá 

námi og langar að taka upp þráðinn að nýju, þetta sé vettvangur sem 

honum hugnist. Nú sé viðhorfið jafnframt orðið annað. Hann setur sér 

markmið og hefur trú á að honum eigi að takast að ná þeim ef allt gengur 

upp: 

 

Ég vil vera frekar árinu lengur en að ætla mér of mikið með 

vinnu til dæmis, og valda sjálfum mér vonbrigðum. Eins og 

þegar ég fór að keyra vörubílana, þá setti maður sér alltaf 

það markmið að vera heldur aðeins lengur á leiðinni. (6) 

 

Stúdentinn, Bára (7), hefur áhuga á svo mörgu en er að vinna hjá stóru 

þjónustufyrirtæki og ætlar að halda sig við það þangað til henni finnst 

tími til kominn að fara í háskóla, eða í eitthvað verklegt: 

 

Þannig að ef ég færi í háskóla þá væri ég vís til að fara í 

sálfræði. Ef ég færi ekki í eitthvað verklegt eins og 

gullsmíðina, einkaþjálfarann eða eitthvað svoleiðis. Það er 

svo margt sem mig langar að gera. (7)  

 

Bára á aðeins eina ósk: 

 

Mig langar að læra gömlu dansana, það er það eina. (8) 

 

Sexmenningarnir, sem ekki hafa lokið skóla, eru allir í fullu starfi og 

virðast hafa staðið sig vel á vinnumarkaðinum  en sumir þeirra, Einar (2) 
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og Daníel (10), hafa komið víða við og ekki verið nema skamman tíma í 

hverju starfi eða á sama vinnustað. Þeir virðast engu að síður vera 

dugnaðarforkar en vilja gjarnan fá fastara land undir fætur. Báðir gera 

þeir sér grein fyrir takmörkum sínum sem er stöðugur óróleiki og þeir eru 

meðvitaðir um að þeir þurfi að ná betri tökum á tilverunni. Báðir eiga 

fyrir barni að sjá og tala um að aðstæður þeirra þurfi að styrkjast eigi þeir 

að geta farið aftur í skóla. Daníel (10) er reyndar ákveðinn að ná því 

marki áður en langt um líður. 

Haraldur (4) virðist vera á réttri hillu sem sölumaður og vill mennta 

sig frekar á því sviði. Jóhann (1) virðist einnig kunna vel við sitt starf í 

vélsmiðjunni þó að hann segist ekki vilja vera óbreyttur verkamaður alla 

sína ævi. Aftur á móti kveðst hann vel geta hugsað sér að vinna áfram á 

sama vettvangi  en læra til stál- eða trésmiðs.  

Guðmundur (6) hefur einnig unnið mest á sama vinnustaðnum en 

segist vera kominn með leiða á því og langi til að spreyta sig á nýjum 

vettvangi og fara í matvælanám og taka upp þráðinn frá því í VMA.  

Sveinbjörg (7) er ánægð með stöðu sína og starf í stórri 

matvöruverslun, og virðist ekki vera með breytingar í huga. Allir nema 

hún hafa áhuga á að læra meira og hafa trú á að þeir myndu takast á við 

námið með öðru hugarfari en áður og gætu náð árangri með því að leggja 

sig fram.  

Þeir tveir sem hafa brautskráðst langar í frekara nám; Páll (3) að verða 

einkaþjálfari og Bára (7) í háskólanám af einhverju tagi. Hinir tveir, sem 

enn eru í skólanum, stefna báðir að háskólanámi, að minnsta kosti Svavar 

(9) en Anna (5) er ekki alveg sannfærð um hvað hún vill. 

5.9 Niðurlag 

Hér að framan hefur verið fjallað um niðurstöður úr viðtölum við 10 

einstaklinga sem voru hluti af þeim 55 manna hópi nemenda sem hóf nám 

á AN1 í VMA haustið 2002. Sex þessara einstaklinga hættu í skólanum 

án þess að ljúka námi, tveir eru þar enn og tveir hafa brautskráðst. 

Rannsóknin beindist að því að kanna hverjar væru helstu ástæður þess að 

sumir hættu námi en aðrir ekki.  

Af viðtölum við þessa nemendur má ráða að allir nema einn hafa átt 

við einhvers konar námsörðugleika að stríða. Algengast er að annaðhvort 

sé um að ræða lesblindu eða ofvirkni og athyglisbrest, jafnvel hvoru 

tveggja. Svo virðist sem þetta sé meginástæðan fyrir því að 
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sexmenningarnir hættu á sínum tíma; misstu áhuga á námi og höfðu lítið 

sjálfstraust á því sviði. En þrátt fyrir ýmis vandkvæði héldu hinir þrír 

engu að síður áfram, reyndar einn eftir að hafa tekið sér hlé frá námi um 

skeið. Það virðist gera gæfumuninn að þeir sem héldu áfram höfðu þrátt 

fyrir allt trú á að þeir gætu þetta, höfðu áhuga og stefndu að ákveðnu 

marki. Þeir leituðu sér jafnframt aðstoðar og ruddu hindrunum úr vegi. 

Eini þátttakandinn í hópnum, sem ekki átti við námsörðugleika að etja, 

hafði alltaf þessa trú. Hann hafnaði í markhópnum á sínum tíma vegna 

þess að hann hafði ekki lagt sig nægilega fram, sem hann gerði svo síðar. 

Samkvæmt niðurstöðum þeim sem gögnin leiða í ljós er ekki unnt að 

sjá að þættir á borð við erfiðar heimilisaðstæður, óreglu eða vinnu með 

skóla hafi haft áhrif á skólagönguna nema í undantekningatilvikum. Þá 

hafa allir þátttakendur nema einn átt góða vini sem hafa reynst styðjandi 

og hvetjandi. Það vekur reyndar athygli að þrír þátttakenda segjast hafa 

þurft að þola einelti af hendi skólafélaga sinna, þar af tveir þeirra sem 

hættu námi. Af viðtölunum má ráða að í þeim tilvikum hafi eineltið haft 

neikvæð áhrif á sjálfsmynd og valdið vanlíðan og öryggisleysi, jafnvel 

haft varanleg áhrif eftir að annar þeirra hætti í skóla.  

Það vekur athygli að í þremur af fimm tilfellum voru þátttakendur 

ekki greindir lesblindir fyrr en þeir voru komnir í VMA. Eftir  það áttu  

þeir þess kost að nýta sér ýmsar þær bjargir sem skólinn hafði upp á að 

bjóða.  

Fram kemur í gögnunum að kvíði er fylgifiskur námsörðugleika og í 

sumum tilvikum hefur hann verið umtalsverður. Það vekur athygli að 

þrátt fyrir það sóttu aðeins tveir þátttakenda námskeið sem boðið er upp í 

skólanum til þess að auðvelda nemendum að glíma við kvíða einkum í 

tengslum við próftöku en einnig að vinna með námsörðuleika sína, 

skipuleggja tíma sinn og þar fram eftir götunum. Ýmislegt sem fram 

kemur bendir til þess að óframfærni gæti verið ein ástæða þess að 

nemendur, sem eiga við námsörðugleika að stríða, sæki sér ekki aðstoð 

og noti sér síður bjargir sem boðið er upp á í skólanum að eigin 

frumkvæði. 

Í niðurstöðunum kemur fram að þátttakendur bera VMA vel söguna. 

Þeim fannst vel hafa verið tekið á móti sér. Í því sambandi geta  þeir þess 

að NSK-áfanginn hafi verið bæði fróðlegur og skemmtilegur og nefna í 

öllum tilvikum kennara sem þeir segja að hafi vakið áhuga þeirra á 

námsefninu og hjálpað þeim að ná tökum á ákveðnum námsgreinum.  
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Í gögnunum er ekki unnt að koma auga á að sexmenningarnir sem 

hættu námi  bendi á aðrar ástæður fyrir því en áhugaleysi og vanmátt 

gagnvart viðfangsefninu fyrst og fremst. Þeir hafi smám saman hætt að 

stunda námið og mæta í kennslustundir og fyrr en varði hefði atvinnulífið 

verið farið að toga í þá og áhugi þeirra vaknað á að vinna sér inn laun.  

Eftir að hafa verið úti í atvinnulífinu um skeið hafa allir þessir 

einstaklingar áhuga á að fara í eitthvert nám; ýmist í dagskóla eða 

fjarnámi VMA ellegar á öðrum vettvangi. Af gögnunum að dæma er 

skólinn spennandi kostur en það sem helst stendur í veginum fyrir því að 

þeir fari í nám að sinni eru heimilisaðstæður eða fjárhagsstaða. Engu að 

síður koma ýmsar leiðir til greina til þess að láta drauminn um frekara 

nám rætast. 

Það vekur athygli að enginn þeirra þátttakenda sem yfirgáfu skólann 

án þess að hafa lokið námi kennir skólanum um; ónógum tækifærum þar 

eða að ekki hafi verið komið nægilega til móts við þá. Þvert á móti. Á 

hinn bóginn er umhugsunarvert hvort og hvað hefði verið unnt að gera til 

þess að vekja áhuga þeirra og létta þeim baráttuna. Það hefur greinilega 

komið fram að þó svo að þeir einstaklingar sem hér um ræðir hafi ekki 

haft hugmynd um hvað þeir vildu eða á hverju þeir höfðu áhuga þegar 

þeir luku grunnskóla eða hættu námi í VMA; þá hafa þeir allir skoðanir á 

því við 22 ára aldur þegar rætt var við þá í þágu þessarar rannsóknar. 

Einkum er fróðlegt hvað þetta varðar að skoða niðurstöður þær er lúta að 

þeim sex þátttakendum sem flokkast myndu undir hið svokallaða 

,,brottfall.”  Ef til vill voru þeir bara of ungir til þess að takast á við námið 

á sínum tíma með þeim vandkvæðum sem þeir áttu við að etja. Nú virðast 

þeir hafa öðlast þroska til að skilja hvað það er mikilvægt til dæmis að 

geta valið sér starfsvettvang á grundvelli menntunar. Þeir gera sér 

jafnframt betri grein fyrir því í hverju erfiðleikar þeirra voru og eru 

fólgnir og eru reiðubúnir að vinna með þá. 
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6 Umræða 

Rannsóknarspurningin sem lögð er til grundvallar rannsókn þessari er sú 

hvernig á því standi að sumir þeir nemendur sem innritast hafa á 

Almenna námsbraut 1 í  VMA (AN1) hafi hætt eftir fremur skamma 

viðdvöl, þrátt fyrir ýmis úrræði sem þeim er boðið upp á, en aðrir haldið 

áfram. Markhópurinn eru þeir nemendur sem innrituðust á brautina 

haustið 2002. Hann taldi 55 manns í upphafi, 45 pilta og 10 stúlkur. Til 

þátttöku völdust sjö piltar og þrjár stúlkur.  

Svörunum við rannsóknarspurningunni um það hvers vegna svo 

margir úr þessum hópi hafi hætt en aðrir haldið áfram er ætlað að varpa 

ljósi á ástæður þess að svo margir féllu brott úr skólanum, eða sex. Hins 

vegar laða niðurstöðurnar vonandi fram svör við því  hvað hafi valdið því 

að hinir fjórir, sem höfðu sama bakgrunn eða forsendur, héldu áfram; 

luku námi sínu eða eru enn í skólanum. Brottfallsprósentan af AN1 úr 

árgöngum þeim sem innrituðust á árabilinu 2001-2004 er 60–80%. 

Haustið 2008 höfðu 61% úr markhópnum hætt í skólanum án skilgreinds 

lokaprófs. 

Þar eð faglegur undirbúningur þessara nemenda var ekki talinn 

nægilega góður til þess að þeir gætu tekist á við fullt nám á 

framhaldsskólastigi miðað við kröfur hinna ýmsu brauta í VMA var tekið 

á móti þeim með sérstökum hætti. Kappkostað var að bjóða  þeim upp á 

leiðir og úrræði sem voru skipulögð með það fyrir augum að styrkja þá og 

undirbúa. Jafnframt var leitast við að milda umskiptin sem verða við að 

koma úr grunnskóla í framhaldsskóla. Þannig væri meðal annars kynntur 

fyrir þeim hinn verknámstengdi námsvettvangur ef vera kynni að það 

mætti verða til þess að glæða áhuga þeirra og bæta námsárangur. Að 

þessu leyti voru aðstæður í VMA heppilegar þar eð skólinn býður upp á 

mikla fjölbreytni í námsframboði.  

Það er skólanum mikilvægt að fá svör við þessum meginspurningum, 

sem leitað var með viðtölum við þessa tíu einstaklinga. Einkum í því 

skyni að fá vísbendingar um hvað eða hvort skipuleggja beri námið og 

móttöku þessara nemenda á annan hátt. Þá var spennandi að sjá hvort 

niðurstöður gagnanna myndu sýna fram á hvort aðrir þættir en þeir sem 

að skólanum lúta hafi haft áhrif ýmist til góðs eða ills. Þá er af þeim 

sökum brýnt að bera saman reynslu þeirra sem hætta og hinna sem halda 

áfram og ljúka námi eða stefna að því.  
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6.1 Hvati nemenda til náms 

Í kafla 3 var athygli vakin á tveimur hugtökum sem talin eru skapa 

grundvöll fyrir því hvort unglingum gengur vel eða miður í námi; trú á 

eigin færni (self efficacy) og hvata til náms (motivation). Lagðar voru til 

grundvallar rannsóknir og skrif Alberts Bandura og fleiri fræðimanna um 

skólagöngu unglinga. Þær henta rannsókninni vel þar eð að baki þessu 

tvennu liggja þættir sem fróðlegt er að beina kastljósinu að þegar fjallað 

er um niðurstöður gagna úr viðtölum við hina tíu þátttakendur 

rannsóknarinnar. 

Það hefur verið eitt af meginmarkmiðum starfs þess sem unnið hefur 

verið á AN1  í VMA að auka trú nemenda á eigin færni og reyna með 

ýmsum ráðum að vekja áhuga þeirra á að takast á við viðfangsefni þau 

sem bíða þeirra er þeir koma í framhaldsskóla. Bandura segir að þeir sem 

efist um hæfileika sína á ákveðnum sviðum reyni að komast hjá krefjandi 

verkefnum vegna ótta við að mistakast. Þeir leggi sig síður fram og gefist 

upp við minnstu hindranir. Og vegna slæmrar reynslu sinnar og þess hvað 

þeir hafi litla trú á eigi færni taki þeir endurtekin mistök eða 

ófullnægjandi árangur nær sér en hinir sem hafa meiri trú á sjálfum sér 

(Bandura, 1977, bls. 39).  

Þetta kemur heim og saman við niðurstöður viðtala við þá sex 

þátttakendur sem hætt höfðu í skóla, Jóhanns (1), Einars (2), Haraldar (4), 

Guðmundar (6), Sveinbjargar (8) og Daníels (10), og  og reyndar einnig 

tveggja annarra, Báru (7) og Svavars (9), þó svo þeir hafi ýmist lokið 

námi eftir að hafa öðlast trú á eigin færni eða gert hlé á því og byrjað 

aftur eftir að meiri þroska var náð. Samkvæmt niðurstöðunum höfðu átta 

úr hinum tíu manna hópi litla og jafnvel enga trú á eigin færni er þeir 

hófu nám við VMA. Hið sama á við um hvata til náms. Engu að síður eru 

dæmi um að þátttakendur hafi verið fullir bjartsýni fyrst í stað en fljótlega 

hafi allt farið í sama farið er að náminu laut. Fram kom jafnframt að níu 

af hinum tíu þátttakendum höfðu átt við námsörðugleika af ýmsu tagi að 

stríða síðan í grunnskóla og í sumum tilvikum mjög alvarlega. Af 

gögnunum má ráða að kvillar á borð við lesblindu, ofvirkni og 

athyglisbrest hömluðu þessum einstaklingum í námi. Þar við bætist að 

margir þeirra glímdu við kvíða af ýmsum ástæðum meðan á skólagöngu 

þeirra stóð og þrír höfðu orðið fyrir einelti. 

En þrátt fyrir enga eða takmarkaða trú á eigin færni við upphaf 

verunnar í VMA þá eru nokkur dæmi um að þeir hafi lokið námi eða 
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muni gera það. Þetta bendir til þess að þrátt fyrir allt hafi þeir öðlast trú á 

eigin færni á námstímanum og þá þrautseigju sem til þarf. 

 

6.2 Að ná settu marki 

Samkvæmt niðurstöðum bæði erlendra og innlendra megindlegra 

rannsókna á þessum vettvangi virðist vera  mikil fylgni á milli brottfalls 

úr framhaldsskólum og trúar á eigin færni (Bandura, 1997, bls. 37 og 39; 

Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002, bls. 28). Í þessari 

rannsókn á þetta við í tilfellum sumra þátttakenda – en ekki allra. 

Eins og frá var greint í kafla  4.3. kváðust fjórir þátttakenda, Jóhann 

(1), Einar (2), Guðmundur (6) og Daníel (10), ekki alveg hafa verið 

úrkula vonar um að þeir réðu við framhaldsskólanámið þegar þeir 

byrjuðu í VMA. Þeir hófu skólagönguna nokkuð bjartsýnir en fljótlega 

fór að síga á ógæfuhliðina. Áhugi þeirra virtist ekki nægur, þeim fannst of 

mörg ljón í veginum og smám saman fóru fjarvistir úr kennslustundum úr 

böndunum. Loks hættu þeir í  skólanum og héldu út á vinnumarkaðinn.  

Fjórir þátttakendur kváðust hafa verið búnir að gefast upp á námi 

þegar þeir hófu vegferð sína í VMA. Þeir höfðu allir átt við 

námsörðugleika að stríða eins og reyndar hinir fjórir framantöldu. Þrír, 

Páll (3), Anna (5) og Sveinbjörg (8), höfðu verið greind með lesblindu 

auk þess sem Haraldur (4) var með ofvirkni og athyglisbrest. Þá höfðu 

þær Anna (5) og Sveinbjörg (8) orðið fyrir einelti í grunnskóla, auk 

Einars (2). Allir þessir átta þátttakendur eiga það jafnframt  sameiginlegt 

að hafa verið haldnir kvíða.  

Tvö, Sveinbjörg (8) og Haraldur (4), hættu í skólanum eftir að hafa 

verið þar mislengi. Hún hafði þó lokið 70 einingum áður en yfir lauk en 

hann aðeins óverulegu. Páll (3), aftur á móti, lauk námi þrátt fyrir 

umtalsverðar hindranir sem urðu á vegi hans. Anna (5) hætti eftir nokkrar 

annir vegna takmarkaðs áhuga auk þess sem hún var orðin barnshafandi. 

En hún hóf nám að nýju nokkrum misserum síðar. 

Þau tvö, sem ótalin eru,  Bára (7) og Svavar (9), eru einu 

þátttakendurnir sem virtust hafa trú á eigin færni og nægilega þrautseigju 

frá upphafi til að takast á við námið í VMA. Bára brautskráðist sem 

stúdent með tæplega 200 einingar og Svavar mun ljúka námi innan 

skamms umfangsmiklu starfsnámi sem mun telja um 240 einingar.  
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Í þessu samhengi er fróðlegt að rifja upp mynd 2 á blaðsíðu 16 og 

lýsingu fræðimannanna Banduras og Betz á fjórum undirstöðuþáttum 

trúar á eigin færni; frammistöðu (performance); að nemandinn þurfi að ná 

tökum á viðfangsefninu sem hvetji hann áfram á sömu braut, 

fyrirmyndum og samanburði við aðra (vicarious experience/learning), 

hvatningu og sannfæringu annarra um að unglingurinn sé fær um að leysa 

verkefnið (social persuasion). Í fjórða lagi er um að ræða tilfinningaleg 

viðbrögð unglingsins sjálfs við því að ganga vel eða illa (emotional 

arousal). Það að ráða vel við verkefni, til dæmis að nemanda finnist 

honum hafa gengið vel á prófi, veldur honum vellíðan og veitir öryggi – á 

meðan slæmt gengi getur valdið vanlíðan og kvíða. 

Sá þátttakandi, sem verst stóð námslega þegar hann kom í VMA, Páll 

(3), hafði ekki tekið neitt samræmt próf. Hann hafði lengi forðast að 

stunda yfirleitt nám í skóla. Hann hafði því ákveðið að fara ekki í 

framhaldsskóla en snerist hugur löngu eftir að umsóknarfrestur var 

runninn út en fékk engu að síður inngöngu. Hann hafði slæma reynslu af 

námi frá fyrstu tíð og alltaf átt í miklum erfiðleikum með lestur. Hann 

hélt áfram að berjast við tungumálin en enska og danska voru hans helstu 

óvinir. Hann hafði gert þrjár tilraunir við byrjunaráfanga í báðum þessum 

greinum án árangurs þegar námsráðgjafi benti honum á að hann gæti sótt 

um undanþágu frá tungumálum.  Var hann þá farinn að stunda nám við 

byggingardeild skólans og hafði staðið  sig vel í faggreinum. Allt í einu 

fór hann að upplifa góða frammistöðu og þar með vaknaði þrautseigja. 

Hann kvaðst oft hafa verið kominn á fremsta hlunn með að hætta – en 

eitthvað hafi haldið í hann. Áhugi virtist hafa vaknað hjá honum á 

trésmíðanáminu enda höfðu komið í ljós hæfileikar hans á því sviði.  

Fyrirmyndir hans er faðir hans, sem er smiður, þó svo að hann hafi 

ekki beinlínis sagt að svo hafi verið og ætla má að það hafi einnig átt við 

kennara hans í byggingadeildinni. Þá virðist unnusta hans hafa verið það 

einnig. Henni gekk vel í skólanum og hann vildi líka standa sig. Þá veitti 

hún honum aðhald og hvatningu sem og kennarar hans í 

byggingardeildinni og vinirnir líka. 

Tilfinningaleg viðbrögð létu ekki á sér standa þegar pilturinn hafði 

lokið ekki bara prófum í skólanum heldur sveinsprófinu líka, sem reynir 

bæði á bóklega og verklega kunnáttu og hæfni. Hann segist sjálfur hafa 

verið mjög ánægður með það hvað honum var farið að ganga vel. 
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Foreldrar hans létu líka ánægju sína í ljós með breytinguna sem orðin var 

á honum. 

Páll (3) er dæmi um að unnt er að kveikja áhuga og viðhalda honum ef 

sérstakar aðstæður eru fyrir hendi. Tilvik hans sýnir að nemandi sem 

hefur misst trú á eigin færni og áhuga á frekara námi getur öðlast hana á 

ný.  

Annar þátttakandi, Anna (5), hafði einnig glatað trúnni á eigin færni 

og var algjörlega ,,á núlli”, eins og hún komst að orði. Hún hætti í 

skólanum en hóf aftur nám nokkrum misserum síðar. Heimilisaðstæður, 

barnsburður og lítill áhugi urðu til þess að úthaldið brast. Hún segist hafa 

komið algjörlega áhugalaus í skólann en á öðru ári hafi henni verið farið 

að líða betur – en þá hafi hún verið orðin barnshafandi. Þegar hún hóf 

nám á nýjan leik eftir þriggja ára hlé var hún þess fullviss að hverju hún 

stefndi. Hún hafði á sínum tíma fengið ýmiss konar aðstoð vegna 

námsörðugleika sinna og nú kveðst hún ráða mun betur við námið en 

áður. Hún hafði unnið á öldrunarheimili og kunnað því vel.  

Frammistaða Önnu (5) hafði ekki verið sérstaklega slæm, hún vissi að 

hún gæti ýmislegt en þyrfti bara að hafa fyrir því. Fyrirmyndir hennar 

voru engar að hennar sögn.  Hún hafði átt erfið samskipti við móður sína 

en annaðist afa sinn þegar hann var orðinn sjúkur og kominn á 

öldrunarstofnun. Þar vaknaði áhugi hennar á að starfa við umönnun 

sjúkra og aldraðra. Hún hefur notfært sér aðstoð og ýmsar bjargir sem 

skólinn hefur boðið henni upp á, eins og að fara á prófkvíðanámskeið og 

hefur hún leitað aðstoðar hjá námsráðgjafa.  

Hvatningu kveðst Anna (5) hafa fengið hjá afa sínum heitnum á sínum 

tíma en hann hafi alltaf verið til staðar þegar hún kom heim úr skólanum. 

Þá hafi hún verið hvött til að leggja fyrir sig hjúkrun eða sjúkraliðastarf 

þegar hún fór að starfa á öldrunarheimilinu. Einnig kveðst hún nú fá 

stuðning og hvatningu frá samnemendum sínum í VMA, sem séu sumir 

eldri en hún, eftir að hún hóf nám að nýju og þá á sjúkraliðabraut. 

Þrátt fyrir að Anna (5) virðist vera komin á beinu brautina er hún enn 

haldin kvíða og óframfærni. Þeir kvillar hafa fylgt henni meðal annars 

vegna námsörðugleika sem hún glímir enn við. Hún heldur samt áfram – 

komin með þrautseigju þá sem nauðsynleg er til að ljúka ætlunarverkinu. 

Ástæðan er fyrst og fremst sú að hún hefur sett sér markmið en það var 

fjarri því þegar hún hafði lokið grunnskóla á sínum tíma. 
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Ekki sýnir Anna (5) tilfinningaleg viðbrögð hvað námið varðar. Hún á 

ennþá nokkuð í land með að ljúka námi og er enn hlédræg og óörugg. 

Þeir tveir þátttakendur sem virðast alltaf hafa haft trú á eigin færni, 

Bára (7) og Svavar (9), hafa báðir sýnt mikla þrautseigju í námi sínu. 

Einkum hefur Bára (7) þurft á henni að halda þar eð hún hefur átt við 

námsörðugleika að stríða. Þau hafa staðið sig vel, fengið hvatningu frá 

foreldrum og systkinum og átt sér fyrirmyndir. Svavar á eldri bræður sem 

báðir hafa farið í háskólanám og vill hann standa sig ekki síður en þeir. 

Bára (7) aftur á móti vildi standa sig betur en eldri systur hennar. Báðum 

líður vel vegna góðrar frammistöðu sinnar og eru full sjálfsöryggis að 

minnsta kosti hvað varðar áframhaldandi nám og framtíðarsýn. 

Bára (7) var líka mjög stolt af að hafa ein sjö systkina lokið 

stúdentsprófi. Það var í raun markmið og hafði áhrif á þrautseigju hennar. 

Hið sama á við Svavar (9), sem tók bræður sína til fyrirmyndar og vildi 

gera jafnvel og þeir. Svavar (9) hefur fengið stuðning heima fyrir og 

hvatningu. Hann býr við þær aðstæður, einn þátttakenda, að foreldrar 

hans eru háskólagengnir og framhaldsskólakennarar að auki. Af þeim 

sökum hefur hann getað sótt meiri aðstoð við námið heima fyrir en aðrir.  

Þau Svavar (9) og Bára (7) létu ófullnægjandi gengi á samræmdum 

prófum Í 10. bekk ekki slá sig út af laginu heldur hafði sú reynsla þvert á 

móti hvetjandi áhrif á þau; að standa sig betur næst. Þetta kemur heim og 

saman við ýmsar rannsóknir á trú á eigi færni. Niðurstöður þeirra benda 

til þess að nemendur sem hafa trú á sjálfum sér láti mistök af þessu tagi 

ekki draga úr sér kjarkinn. Þeir séu þess fullvissir að þeir geti gert betur 

og hafi reynslu af því (Bandura, 1977, bls. 195; 1997, bls. 39; Betz, 2000, 

bls. 206).  

Góðar fyrirmyndir og hvatning geta líka haft mikil áhrif; en 

hvorttveggja höfðu þau Svavar (9) og Bára (7). Allir þessir þættir tryggja 

síðan nauðsynlegan hvata til náms, sem þau hafa bæði búið yfir (Schunk 

og Miller, 2002, bls. 41; Pintrich og Schunk, 1996, bls. 15; Hidi og 

Ainley, 2002, bls. 250).  

Páll (3), aftur á móti, hafði lengst af þurft að horfast í augu við afleitt 

gengi og neikvæða reynslu. Hann komst svo að orði að það að falla aftur 

og aftur í sömu áföngunum væri eins og að vera sleginn í gólfið í hvert 

sinn. Saga hans minnir á að þessu er unnt að breyta ef rétt skilyrði eru 

fyrir hendi. Hún er til marks um að laða má fram hæfileika hvers og eins 

nemanda þó svo hann eigi erfitt uppdráttar á öðrum sviðum. Með 
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hvatningu og réttri leiðsögn má síðan styrkja stöðu hans og tryggja að 

hann fái notið sín á þeim vettvangi sem hann er sterkur í.  

6.3 Líðan í framhaldsskóla 

Ýmsir fræðimenn telja það geta haft neikvæð áhrif á trú nemenda á eigin 

færni, einkum þeirra sem ekki hefur gengið nægilega vel, að flytjast úr 

vernduðu umhverfi grunnskólans yfir í hinn fjölmenna og oft flókna 

framhaldsskóla. Talið er að námslega öflugir nemendur séu jafnframt 

félagslega sterkari en hinir sem verr eru staddir. Þeir eigi til dæmis 

auðveldara með að mynda jákvæð vináttutengsl og velji sér félaga sem 

standa sambærilega að vígi (Guardia og Ryan, 2002, bls. 196 og 200; 

Bandura, 1997, bls. 178; Schunk og Miller, 2002, bls. 39). Þá hefur verið 

bent á að ástæðan fyrir því að hvati til náms minnki í mörgum tilvikum á 

þessum tímamótum séu fólgnar í því að tilfinning unglinga fyrir því að 

ráða sér sjálfir (autonomy) minnki vegna þess að skólaumhverfið sé orðið 

flóknara og miðlægara. Þar að auki verði frammistaða og færni 

(competence) gjarnan lakari vegna gjörbreyttra aðstæðna (Guardia og 

Ryan, 2002, bls. 201).  

Þegar Almenna námsbrautin (AN) var skipulögð við VMA í upphafi 

var einmitt haft í huga að tækifærið skyldi notað og áhersla lögð á að 

mýkja lendinguna og láta nemendur finna að þeir væru komnir í hvetjandi 

og styðjandi skólasamfélag. Með tilkomu nýrrar Aðalnámskrár árið 1999 

opnaðist möguleiki á  að leita nýrra leiða til að minnka brottfall. 

Í niðurstöðum kemur fram að fjórum þátttakendum leið ekki reglulega 

vel í VMA,  einkum af þeim sökum að skólinn er stór og nemendur 

margir. Í þeim tilvikum koma niðurstöður heim og saman við það sem oft 

hefur verið haldið fram um neikvæð áhrif flutnings á milli skólastiga. 

Guðmundur (6) er í þessum hópi en honum fannst miður hvað hann 

þekkti fáa og stundum enga sem sátu með honum í kennslustundum. 

Hann fullyrðir að það hafi dregið svolítið úr honum kjarkinn. Þær Anna 

(5) og Sveinbjörg (8) voru báðar mjög hlédrægar, höfðu lítið sjálfstraust 

og voru áhugalitlar. Þeim hafði gengið illa í grunnskóla auk þess sem þær 

höfðu orðið fyrir einelti. Þær voru jafnframt óframfærnar, einkum þó 

Sveinbjörg. Þá nefnir Einar (2) að honum hafi ekki alltaf liðið vel þó svo 

hann hafi kynnst nýjum félögum. Hann hafði einnig orðið fyrir einelti í 

tveimur grunnskólum sem hann hafði gengið í. Í VMA hitti hann fyrir 

strákahópa úr báðum skólunum sem hann hafði átt í útistöðum við. Ekki 
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er þó að greina á orðum hans að þetta hafi haft áhrif á námið; en áhuginn 

var lítill og sömuleiðis trú á eigin færni.  

Niðurstöður þær sem gögn þessarar rannsóknar hafa leitt í ljós sýna 

engu að síður að flestum þátttakenda þótti spennandi að koma í VMA og 

fannst vel hafa verið tekið á móti sér. Flestir hæla kennurum sínum. Þá 

fannst öllum NSK-áfanginn gefandi og gagnlegur. Og síðast en ekki síst; 

þeir segjast flestir hafa kynnst mörgum nýjum félögum auk þess sem þeir 

hafi haldið sambandi við þá gömlu, sem flestir fóru í VMA.  

En þrátt fyrir jákvæð viðhorf í garð skólans náðist ekki að halda sex 

hinna tíu þátttakenda í námi og af þeim voru fjórir einstaklingar sem leið 

ekki nægilega vel við þessar aðstæður. Þeir segjast ekki eiga góðar 

minningar úr grunnskóla, að minnsta kosti ekki þeir þrír sem höfðu orðið 

fyrir einelti. Af þeim sökum er vel skiljanlegt að þeir hafi verið óöruggir 

þegar þeir komu í VMA, á varðbergi og óttast að þessi reynsla gæti 

endurtekið sig. 

Þó að margt hafi verið gert í VMA í því skyni að gera 

framangreindum áhættuhópi auðveldara fyrir er full ástæða til að huga 

betur að þessum þætti. Mikilvægt er að koma nógu snemma auga á 

einstaklinga  sem gætu fallið inn í þennan hóp. Það væri ef til vill ástæða 

til að rannsaka það sérstaklega meðal nýnema á hverju hausti hvort þeir 

hafi orðið fyrir einelti í grunnskóla og hvort þeir finni til kvíða í tengslum 

við skólagöngu sína. Samkvæmt þessum niðurstöðum gæti verið 

nauðsynlegt og fyrirbyggjandi að vinna sérstaklega með þann hóp eða 

einstaklinga sem svöruðu slíkri spurningu játandi. 

6.4 Foreldrar  

Fræðimenn hafa fjallað um mikilvægi þess fyrir unglinga að hafa á 

tilfinningunni að þeir ráði sér sjálfir (autonomy) og ákveði upp á eigin 

spýtur hvað þeir taki sér fyrir hendur (Guardia og Ryan, 2002, bls. 195; 

Ragnhildur Bjarnadóttir, 2002, bls. 158). Það á við um þátttakendur 

þessarar rannsóknar. Samkvæmt gögnunum virðast þeir allir hafa tekið þá 

ákvörðun sjálfir hvort þeir héldu áfram í skóla eða ekki.  

Heimilisaðstæður eru taldar geta haft mikið um það að segja hvernig 

börnum og unglingum vegnar í skóla. Þó að stuðningur hafi ef til vill ekki 

alltaf verið mikill þá voru foreldrar til staðar og fylgdust að minnsta kosti 

með skólagöngu barna sinna. Þeir lýstu jafnframt yfir áhyggjum sínum ef 

ekki gekk nógu vel. 
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Samskipti þátttakenda við foreldra virðast almennt hafa verið góð 

nema hvað einum, Önnu (5), samdi illa við einstæða móður sína um tíma. 

Svavar (9) sótti sér hjálp heima fyrir en faðir hans, sem er 

framhaldsskólakennari, hefur hjálpað honum með stærðfræðina sem hann 

hefur átt í svolitlum erfiðleikum með. Annars eru foreldrar ekki 

langskólagengnir og hafa af þeim sökum ekki haft nægilega góðar 

forsendur til þess að aðstoða börn sín við námið þegar þau voru komin í 

VMA. Bára (7) fékk hjálp og hvatningu frá eldri bróður, sem bjó á 

heimilinu. Hann aðstoðaði hana við heimanámið þegar svo bar undir, en 

hann var framhaldsskólagenginn. Hann studdi hana líka á ýmsan annan 

hátt. 

Hvatning er unglingum mikilvæg og getur haft mikil áhrif á 

námsframvindu eins og fyrr var frá greint. Stuðningur heima fyrir er það 

sömuleiðis og þátttaka foreldra í námi barna sinna. Margir þátttakenda í 

þessari rannsókn virðast ekki geta státað af því; nema þeir sem hafa haft 

trú á eigin færni, þau Bára (7) og Svavar (9). Páll (3), aftur á móti, sem 

verst stóð að vígi námslega þegar hann kom í VMA, fékk mikla 

hvatningu frá kennurum sínum í byggingardeildinni, svo og frá vinum og 

unnustu sem sögðu: ,,Þú getur þetta!”. 

Sexmenningarnir sem hurfu frá námi segjast hafa hætt á eigin 

forsendum þrátt fyrir fortölur foreldra sinna. Móðir Sveinbjargar (8) var 

til dæmis búin að gera henni ljóst að ef hún hætti þá yrði hún að flytja að 

heiman og sjá um sig sjálf. Engu að síður fór hún að eigin vilja, hvarf 

brott úr skóla, flutti að heiman og fór að stunda vinnu.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að ekki sé slæmu sambandi sex-

menninganna sem hættu og foreldra þeirra um að kenna að þeir hafi gefið 

nám upp á bátinn. Það var heldur ekki góðum samskiptum við foreldra að 

þakka beinlínis að hinir  héldu áfram. Að minnsta kosti virðist þessi 

þáttur ekki hafa ráðið úrslitum.  

Vera kann að sumir foreldrar vanmeti hlutverk sitt gagnvart börnum 

sínum þegar þau voru komin í framhaldsskóla. Með hækkun 

sjálfræðisaldurs í 18 ár hefur hlutverk foreldra og ábyrgð aukist 

samkvæmt laganna hljóðan. Engu að síður virðast afskipti foreldra 

minnka verulega eftir að börn þeirra eru komin í framhaldsskóla. Þátttaka 

þeirra í foreldrasamstarfi sem VMA hefur boðið upp á er til dæmis 

sáralítil. Hafa stjórnendur skólans talið það mikils virði að fá að kynnast 

viðhorfum þeirra til skólastarfs og náms þess sem börn þeirra stunda. 
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Einnig er talið mikilvægt að foreldrar fái góða innsýn í áherslur skólans, 

kennsluhætti og svo framvegis. Með stofnun Foreldrafélags VMA árið 

2005 vildu stjórnendur og starfsfólk skólans sýna að þeim væri alvara 

með þessu. Í nýjum lögum um framhaldsskóla sem gildi tóku í júní 2008 

er kveðið á um stofnun foreldraráða sem ætlað er að fylgjast með  

skólastarfinu, meðal annars með því að eiga fulltrúa í skólanefndum (Lög 

nr. 92/2008). Vonandi verða þessi nýju lagaákvæði til þess að auka áhrif 

foreldra á skólastarf og styrkja þá til þess að vera börnum sínum sú stoð 

og hvatning sem nauðsynleg er. 

6.5 Vinir 

Niðurstöður fyrri rannsókna eru misvísandi hvað varðar mikilvægi 

vináttutengsla meðal unglinga. Ýmist benda þær til þess að félagarnir geti 

jafnvel vegið þyngra en foreldrar og skóli (Aronson og Steele, 2007, bls. 

439). Aðrar leiða í ljós að sterk tengsl unglinga við vini sína þurfi ekki að 

þýða minna samband við foreldra og fjölskyldu (Harter, 1999, bls. 193).  

Talið er að námslega sterkir nemendur eigi auðveldara með að skapa 

jákvæð vináttutengsl heldur en hinir sem verr eru staddir. Þá séu meiri 

líkur á því að þeir haldi sínu striki þegar í framhaldsskóla er komið 

(Bandura, 1997,  bls. 178). Þátttakendur í rannsókn þessari héldu flestir 

fyrri stöðu sinni í námi og að því er virðist einnig í vinahópnum, sem 

stækkaði og  breyttist þegar í framhaldsskóla var komið.  

Allir þátttakendur, að Sveinbjörgu (8) undanskilinni og  Önnu (5) að 

nokkru leyti, hafa átt góða og oft marga vini bæði í grunnskóla og 

framhaldsskóla. Í gögnunum kemur fram að meðal vinanna hafi verið alls 

konar fólk sem ýmist hafi gengið vel eða miður í skóla. Í nokkrum 

tilvikum höfðu einhverjir helst úr lestinni vegna þess að þeir ,,lentu í 

rugli” eins og komist er að orði. Þeir hafi dregið sig út úr vinahópnum 

þegar þeir pössuðu ekki lengur inn í hann vegna áfengis- eða 

vímuefnaneyslu og sótt sér annan félagsskap. Þetta er í samræmi við það 

sem ýmsir fræðimenn hafa bent á (Harter, 1999, bls. 177). 

Samkvæmt gögnunum hníga flest rök að því að  þátttakendur þessarar 

rannsóknar hafi verið í ,,góðum” félagsskap, hvort sem það er tilviljun 

eða ekki. Af niðurstöðunum má samt ekki sjá að vinirnir hafi haft 

úrslitaáhrif á hvort þeir héldu áfram í skóla eða ekki, nema í tilviki Páls 

(3) þar sem hvatning frá vinum átti sinn þátt í því að hann gafst ekki upp 

þrátt fyrir mikið mótlæti.  
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Reynsla að minnsta kosti tveggja þátttakenda, Haraldar (4) og Daníels 

(10), er að nokkru leyti í samræmi við það sem rannsóknir hafa leitt í ljós, 

að unglingar með veika sjálfsmynd, sem jafnframt hafa átt við 

námstengda og jafnvel hegðunarlega erfiðleika að stríða, leiðist fremur út 

í áhættuhegðun og óreglu en hinir sem sterkari eru á svellinu.  Báðir 

segjast þeir hafa átt góða félaga, Daníel (10) reyndar fáa en Haraldur (4) 

fáa nána vini en marga kunningja. Báðir prófuðu þeir að neyta fíkniefna 

meðan á veru þeirra í framhaldsskóla stóð, en sneru fljótlega baki við 

þeim. Þeir voru í áhættuhópi; báðir greindir með ofvirkni og athyglisbrest 

og námsferill þeirra brotakenndur.  

Að prófa sitthvað misjafnt, jafnvel að neyta fíkniefna, getur talist hluti 

af þroskaferli unglinga, sem sumir einstaklingar geta fært sér í nyt. Þeir 

verða reynslunni ríkari (Bandura, 1997, bls. 39 og 182) og líta jafnvel á 

hana sem víti til að varast í framtíðinni. Þeir Haraldur og Daníel reyndu 

þetta báðir, en fundu að slíkt yrði þeim ekki til góðs. Feður Einars (2) og 

Önnu (5), sem voru drykkfelldur, voru þeim að þeirra sögn nægileg 

áminning um að umgangast áfengi af varúð. 

Bára (7) hellti sér út í skemmtanalífið á fyrsta ári í framhaldsskóla. 

Hún vildi ,,njóta frelsisins,” eins og hún komst að orði en hún lét einn 

vetur duga til þess. Hún vildi ekki verða eins og sumir kunningjar hennar 

sem tóku skemmtanalífið fram yfir námið. 

Ýmsir fræðimenn, sem um þetta hafa fjallað, myndu telja þessa 

nemendur geta fallið undir það að vera áhættuhópur. Þeir hneigist til að 

velja sér ,,slæman” félagsskap,  eigi á hættu að ánetjast áfengi og öðrum 

fíkniefnum og rjúfi jafnvel tengsl við foreldra  (Bandura, 1997, bls. 183; 

2006, bls. 24-25).  Enginn þátttakenda hefur orðið fyrir slíku. Meira að 

segja ekki Haraldur (4), sem átti við mikla erfiðleika að stríða vegna 

ofvirkni og athyglisbrests. Hann var sífellt órólegur í skóla og jafnvel 

baldinn og vakti á sér neikvæða athygli. Allir höfðu áhyggjur af honum 

meðan hann var í grunnskóla og síðar, er hann kom í VMA. Hann býr enn 

heima hjá foreldrum sínum, svo dæmi sé tekið. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda ekki til þess að þeir 

þátttakendur, sem hættu námi, hafi tileinkað sér áhættuhegðun. Ekki 

fremur en hinir, sem höfðu þrautseigju til að halda áfram. Þó að 

vinahópurinn væri spennandi þá lét enginn þeirra samskipti við vini 

ganga fyrir öllu öðru, hvorki fjölskyldu né skólagöngu. Svo virðist því 
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sem áhættuhegðun af einhverju tagi hafi ekki haft áhrif á námsframvindu 

þátttakenda þessarar rannsóknar. 

Allir nema einn geta státað af góðum vinahópi sem hefur gert þeim 

unglingsárin ánægjulegri. Vinirnir hafa reynst hver öðrum vel og verið til 

staðar bæði í skóla og einkalífi. Þeir hafa ýmist staðið sig vel eða miður. 

Námsleg staða vinanna virðist ekki hafa haft neitt að segja um gengi 

þátttakenda í skólanum nema í tilviki Páls (3) þar sem góð staða þeirra 

hafði jákvæð áhrif á hann. Í öllum tilvikum var um eðlilega og heilbrigða 

unglinga að ræða, eftir því sem best verður séð, þó að einelti hafi markað 

þrjá þeirra þannig að skugga hefur borið á. 

6.6 Að kunna tökin á tækninni 

Í kafla 2.6. er fjallað um þann tæknivædda veruleika sem unglingar 

samtímans búa við. Vitnað er í erlendar tímaritsgreinar þar sem 

fræðimenn og sérfræðingar sem starfa á þessum vettvangi lýsa yfir 

nokkrum áhyggjum af þessari þróun. Tæknin setur sterkan svip þar á og 

var fjallað um margmiðlun af ýmsu tagi sem margir framhaldsskólanemar 

líta á sem órjúfanlegan þátt daglegs lífs. Má í því sambandi nefna GSM-

síma, Ipod-spilara, MSN-samskiptakerfi og það nýjasta er Facebook. 

Hefur þróunin á þessu sviði verið mjög hröð og síðan 2002, þegar 

þátttakendur þessarar rannsóknar hófu göngu sína í VMA, hefur mikið 

vatn runnið til sjávar í þessum efnum. MSN- og SMS-samskiptin  voru að 

ryðja sér til rúms en Ipod-örspilarar sem unnt er að hlaða inn tónlist á sem 

tekur margar klukkustundir í flutningi, komu aðeins síðar. Fartölvur voru 

heldur ekki eins almennar og síðar varð. 

Kennarar kvarta stundum yfir því að aukin fartölvuvæðing meðal 

framhaldsskólanema verði til þess að þeir noti tölvurnar í 

kennslustundum í öðrum tilgangi en í þágu námsins. Þá séu margir þeirra 

orðnir mjög háðir því, að því er virðist, að hafa tónlist af Ipod-spilurunum 

í eyrunum og GSM-síminn sé orðinn þeim ómissandi. Kennarar segjast 

eiga erfitt með að koma sumum nemendum í skilning um að þeir eigi að 

slökkva á símunum í upphafi kennslustundar. Það hefur viljað brenna við 

að þeir bregði sér frá til að svara símtölum auk þess sem þeir svari 

örskilaboðum (SMS) meðan á kennslu stendur.  

Í gögnum þeim sem liggja að baki þessari rannsókn kemur ekki fram 

neitt sem bendir til þess að tækni af þessu tagi hafi skipt þátttakendur 

miklu máli. Einn  getur þess reyndar að hafa nauðsynlega þurft að nota 



  

97 

tölvu til að glósa í kennslustundum og jafnvel leggja í henni kapal meðan 

hann reyndi að halda athyglinni. Hafi hann fengið leyfi hjá kennurum 

sínum til þess vegna sérstakra námsörðugleika sem hann glímdi við.  

Því má segja að nemendur og tæknivæðing séu ekki sérstakt þema í 

gögnunum. Ljóst má vera að þessi þáttur er að verða æ fyrirferðarmeiri í 

daglegu lífi unglinga. Nauðsynlegt er að gefa honum gaum og spurningin 

er jafnvel sú hvort ekki megi notfæra sér hina margvíslegu tækni á sviði 

samskipta og afþreyingar í þágu námsins. Þá myndi nemendum þeir ekki 

finnast eins og þeim væri kippt úr sambandi við umheiminn um leið og 

þeir gengju inn í kennslustofuna.  

Kennarar eru þegar farnir að nota SMS til þess að koma boðum til 

nemenda. Vafalítið gætu þeir einnig nýtt  SMS- og MSN- tæknina  til 

þess að komast í samband við þá nemendur sem hvað verst eru staddir í 

náminu; eru kvíðnir, óframfærnir og ragir við að koma sér á framfæri. 

Þeir ættu þá ef til vill auðveldara að tjá sig á þann hátt og koma 

skoðunum sínum, hugsunum og áhyggjum á framfæri. Þá má nota Ipod-

spilara til að hlaða inn svokölluðum hljóðbókum sem hafa verið eitt af 

hjálpartækjum þeirra sem eiga við lesblindu að stríða. Einnig eru komnar 

til sögunnar hljóðglærur sem gera sama gagn. Vænta má að á næstu árum 

verði mikil þróun á þessu sviði og ekki síst í tengslum við skólastarf. 

6.7 Trú kennara á eigin færni 

Rannsóknir á þessum vettvangi hafa leitt í ljós mikilvægi þess að 

kennarar hafi trú á eigin færni til þess að glæða áhuga nemenda, halda 

athygli þeirra og miðla námsefninu. Einkum og sér í lagi sé þessi 

hæfileiki mikilvægur ef styrkja þarf trú nemenda á eigin færni og vekja 

hvata til náms (Bandura, 1997, bls. 240). Þá er jafnframt mikils virði að 

kennarar bjóði upp á sveigjanleika í kennsluháttum og samskiptum við 

nemendur auk þess sem hvetjandi námsumhverfi getur skipt miklu máli. 

Samkvæmt niðurstöðum úr gögnum rannsóknar þessarar eiga flestir 

þátttakenda það sameiginlegt að geta sérstaklega kennara sem þeim líkaði 

vel við og þótti hjálpa sér meira en aðrir. Reyndar bera þeir kennurum og 

kennsluháttum í VMA jafnan vel söguna. Einkum gera þau Páll (3) og 

Bára (7) kennara sína að umtalsefni. Í hinum verklegu deildum skólans er 

námsumhverfi vissulega hvetjandi, enda öll nauðsynleg tæki og búnaður 

til staðar, ekki síst í byggingadeildinni þar sem Páll stundaði nám sitt. 

Ekki verður það sama sagt um hinar hefðbundnu kennslustofur þar sem 
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bókleg kennsla fer fram. Þá er þeim mun mikilvægara að kennarar geti 

skapað jákvætt og styðjandi andrúmsloft þar sem nemendum líður vel og 

viðfangsefnin verða skemmtileg (Schunk og Miller, 2002, bls. 34). 

Í þessu sambandi segir Bára (7) frá samningi er hún gerði við  einn 

kennara sinna. Hann fól í sér að hún hefði heimild til fá að taka niður 

glósur á fartölvuna sína auk þess sem hún fékk heimild til þess að leggja 

kapal í henni til að geta haldið betur einbeitingu. Hið sama á við Pál (3), 

þegar hann segir frá því hversu góð áhrif einn kennara hans í 

byggingadeildinni hafði á hann þegar hann stappaði í hann stálinu í 

prófum. 

Það er á hinn bóginn áhyggjuefni að svo margir nemendur sem raun 

ber vitni hverfi frá námi, þrátt fyrir að hafa hlotið góða kennslu, notfært 

sér ýmsa þjónustu í skólanum og þar fram eftir götunum. Svo virðist sem 

jafnvel góðir kennarar sem hafa trú á eigin færni og sannarlega getu til 

þess að vekja áhuga nemenda, nægi ekki nema í undantekningatilvikum. 

Meðal  nemenda þar sem erfiðleikar hafa búið um sig, vantrú á sjálfan sig 

og vonleysi gagnvart náminu, virðist fleira þurfa að koma til en góðir 

kennarar og hvetjandi námsumhverfi. Þessir kostir dugðu ekki í tilvikum 

sexmenninganna til þess að vega á móti freistingunni að hætta námi og 

halda út á vinnumarkaðinn.  

6.8 Kynbundinn munur 

Mikið hefur verið fjallað um mismun á gengi pilta og stúlkna í skólum. Á 

síðustu árum hefur sú þróun orðið að stúlkur eru almennt farnar að standa 

sig betur en piltar og kemur það meðal annars fram í því að mun fleiri 

piltar innritast á AN1 í VMA en stúlkur. 

Fjöldi stúlkna meðal þátttakenda í rannsókninni, 3 af 10, eða 30 %, 

endurspegla ekki alveg hlutfall þeirra í heildarúrtakinu þar sem þær eru 

10 á móti 45 piltum, eða aðeins um 18%. Að þær skuli vera þrjár í hinum 

tíu manna hópi gaf tækifæri til þess að bera saman gögnin með hliðsjón af 

því hvort einhver munur væri á stúlkum og piltum hvað varðar gengi 

þeirra í námi og afstöðu til skólagöngu, svo og aðstæður að einhverju 

leyti.  

Meðal þeirra sex þátttakenda sem hættu í skóla var aðeins ein stúlka, 

Sveinbjörg (8). Önnur hinna tveggja, Anna (5), hætti en hóf nám að nýju 

en sú þriðja, Bára (7), lauk stúdentsprófi með góðum árangri eftir að hafa 

fengið að fara svolítið eigin leiðir. Allar hafa þær átt við námsörðugleika 
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að stríða eins og allir piltarnir nema einn. Tvær þurftu að glíma við 

þunglyndi og urðu fyrir einelti í grunnskóla. 

Af gögnunum að dæma er Bára (7) sá þátttakandi sem hefur mestan 

hvata til náms, þó að vissulega hafi hann einnig verið til staðar hjá 

Svavari (9). Hún er mjög áhugasöm um lífið og tilveruna yfirleitt þó svo 

hún hafi ævinlega þurft að hafa mikið fyrir hlutunum og oft að standa á 

eigin fótum. Reynsla hennar fellur að nokkru leyti að niðurstöðum 

rannsókna sem leiða í ljós að stúlkur séu undir vissum kringumstæðum 

viljugri en piltar að leggja á sig erfiði eða fyrirhöfn til þess að ná settu 

marki (Meece o.fl., 2006, bls. 363). 

Niðurstaðan er sú að í markhópi þeim sem liggur að baki þessari 

rannsókn sé lítill eða enginn munur á piltum og stúlkum, annar en sá að 

stúlkurnar eru færri, og því kom kynjamunur ekki fyrir sem sérstakt þema 

við greiningu gagnanna. Aftur á móti eru vafalítið skýringar á því hvers 

vegna stúlkur standi sig betur á samræmdum prófum í 10. bekk 

grunnskóla. En það er ekki viðfangsefni þessarar rannsóknar. 

6.9 Á tímamótum 

Þegar kemur að skilgreiningu á hvata unglinga til náms (motivation) hafa 

fræðimenn talið að þrennt þurfi að koma til. Í fyrsta lagi að 

einstaklingurinn hafi á tilfinningunni að hann ráði sjálfur yfir aðstæðum 

eða sé sjálfstæður (autonomy). Í öðru lagi  að hann sé í góðum tengslum 

við fjölskyldu og vini (relatedness). Í þriðja lagi er um að ræða þörf hans 

fyrir að hljóta viðurkenningu hvort sem er frá foreldrum, vinum eða 

kennurum fyrir góða frammistöðu og færni (competence) (Guardia og 

Ryan, 2002, bls. 195; Harter, 1999, bls. 287; Ragnhildur Bjarnadóttir, 

2002, bls. 158). 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess, hvað sem námsgengi 

varðar, að við 22 ára aldur hafa allir þátttakendur nema einn áhuga á að 

fara í frekara nám, formlegt eða óformlegt. Þeir fjórir sem hafa haft trú á 

eigin færni og hafa lokið framhaldsskólanámi eða stunda það ennþá, vilja 

halda áfram á háskólastigi eða öðrum vettvangi. Hinir fimm, sem hættu í 

skóla, vonast til þess að geta tekið upp þráðinn að nýju. Þeim kemur 

jafnframt saman um að þá muni þeir nálgast viðfangsefnin á annan hátt 

en þeir gerðu þegar þeir voru yngri. Þeir virðast gera sér grein fyrir að 

skynsamlegt sé að ætla sér ekki of mikið í einu, læra það sem hugur 
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þeirra stendur til og nýta tímann vel. Þeir hafa trú á að þeir muni geta 

þetta ef aðstæður verða þeim hliðhollar. 

Eins og fram hefur komið ber öllum þátttakendum saman um að þeir 

hafi ráðið ferðinni hvort sem þeir hættu í skóla eða héldu áfram námi. Við 

22 ára aldur telja þeir það hafa verið þeim mikils virði og að hafa fengið 

að bera sjálfir ábyrgð á lífi sínu. Orð foreldra þeirra hafi ekki haft 

úrslitaáhrif að minnsta kosti. Þeir eiga það líka sameiginlegt að vilja vera 

í góðum tengslum bæði við fjölskyldu sína og vini, sem þeir eiga allir í 

mismiklum mæli nema ef til vill einn, Sveinbjörg (8).  

Sumum hefur vegnað prýðilega í starfi, öðrum mjög vel og hafa þeir 

nú hug á að geta gert ennþá betur. Jóhann (1), Haraldur (4), Guðmundur 

(6) og Daníel (10) hafa fengið hvatningu og verið hrósað fyrir störf sín. 

Eyjólfur (2) er ekki alveg jafnöruggur hvað þetta varðar en virðist engu 

að síður standa sig ágætlega í störfum sínum. Hann er enn að glíma við 

afleiðingar eineltis og virðist það hafa komið niður á starfsferli hans. 

Hann, ásamt Daníel, hafa fyrir barni að sjá og báðir eru þeir fullir 

ábyrgðartilfinningar gagnvart því. Sveinbjörg er undantekningin, hún á 

mjög fáa vini og áhugi hennar stendur ekki til frekara náms eða 

starfsframa. 

Þessi ungmenni hafa fengið áhuga á að takast á við ákveðin 

viðfangsefni, þau vilja læra meira og eru orðin fróðleiksfús. Þau hafa 

jafnframt á tilfinningunni að þau standi á eigin fótum og trúa því að þau 

geti ráðið sjálf aðstæðum sínum. Þær eru þeim kannski ekki alltaf 

nægilega hagfelldar til þess að þau geti farið í nám að svo stöddu. En þau 

eru reiðubúin að bretta upp ermar ef þau fá annað tækifæri (Guardia og 

Ryan, 2002, bls. 201). Þau eru líka komin á þann stað í lífinu að geta 

notfært sér reynslu sína, meðal annars úr atvinnulífinu, sér til hagsbóta 

við frekara nám eða viðfangsefni (Bandura, 1997, bls. 183; 2006, bls. 24-

25). 

Svo virðist sem á þessum tímamótum búi allir þátttakendur nema einn 

yfir innri hvata til náms. Tveir þeirra höfðu hann allt frá því í grunnskóla, 

tveir öðluðust hann í VMA. Hjá fimm þátttakenda varð hann til á þeim 

tíma sem liðinn er frá því þeir hættu í skóla.  
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6.10 Niðurlag 

Markhópur sá er hafður var til hliðsjónar í rannsókn þessari eru nemendur 

sem innritast hafa í VMA án þess að uppfylla námskröfur inn á hinar 

ýmsu brautir skólans. Af þeim sökum þurfa þeir að fara í upprifjunarnám 

í  tveimur námsgreinum eða fleirum. Auk þess er skipulögð fyrir þá 

sérstök úrræði á borð við NSK-áfangann, þar sem áhersla er lögð á að 

kynna þeim hinar mismunandi verknámsdeildir skólans. Tilgangurinn 

með því er að hvíla þá á miklu bóknámi og gefa þeim kost á að spreyta 

sig á fleiri sviðum ef vera kynni að það mætti vekja áhuga þeirra á 

einhverju sviði. Einnig er leitast við að milda breytinguna sem verður 

þegar nemendur koma úr tiltölulega vernduðu bekkjakerfi grunnskólans í 

svo stóran og flókinn áfangaskóla sem VMA er, að minnsta kosti við 

fyrstu kynni.  

Það hefur löngum verið skoðun starfsmanna skólans að margir í 

þessum hópi séu með brotna sjálfsmynd, hafi litla trú á því að þeir geti 

ráðið við verkefnin sem bíða þeirra í framhaldsskólanum og sjái ekki 

tilgang með frekari skólagöngu. Að baki eiga þeir fremur bágan feril í 

grunnskóla og þeir eru orðnir því vanir að ná ekki árangri í ýmsu því sem 

þeir hafa glímt við. 

Hin sérstöku námsúrræði voru skipulögð í þeim tilgangi að bæta líðan 

og gengi þessara nemenda í skólanum og um leið að leitast við að minnka 

brottfall þeirra úr skóla.  

Þegar tölur eru skoðaðar yfir árin 2004-2008 kemur í ljós að 

brottfallið er frá 60% og upp í 80%, sem hlýtur að teljast mjög mikið, 

ekki í síst í ljósi þess hversu mikið er reynt að koma til móts við þennan 

hóp. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar koma á margan hátt heim og saman 

við það sem fram hefur komið í ýmsum megindlegum rannsóknum, og 

það sem fræðimenn hafa skrifað um í þessu sambandi (sbr. Bandura, 

1997, bls. 37; 1997, bls. 39 og bls. 163). Átta úr hinum tíu manna hópi 

höfðu litla eða enga trú á eigin færni við upphaf framhaldsskólanáms en 

aðeins tveir voru þess fullvissir að þeir gætu ráðið við það. Þeir ætluðu 

sér það og bjuggu því einnig yfir nauðsynlegum hvata til náms.  

Þessar niðurstöður varpa jafnframt ljósi á stöðu þessara nemenda 

þegar þeir komu úr grunnskóla og ástæður þess að þeir höfðu ekki meiri 

trú á sjálfum sér en raun bar vitni. Einnig komu fram í gögnunum 
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vísbendingar um hvað varð til þess að ekki tókst að vekja áhuga þeirra 

eða styrkja sjálfsmynd þeirra gagnvart náminu. Þá löðuðu gögnin fram 

ýmsa þætti sem skýra hvers vegna sumir hættu námi á meðan  aðrir héldu 

áfram. Þar vó hvatning kennara þungt, að nemendur nýttu sér þau 

hjálpartæki sem skólinn bauð upp á og auk þess sem þeir fengu tækifæri 

að nýta styrkleika sína, eins og skýrast kom fram í sögum Páls (3) og 

Báru (7). Vonandi verða þessar niðurstöður  til þess að skólar á borð við 

VMA geti í framtíðinni reynt að koma betur til móts við nemendur sem 

illa standa námslega við upphaf veru sinnar þar. 

Sumar niðurstöðurnar koma nokkuð á óvart miðað við viðtekin 

viðhorf og niðurstöður rannsóknanna sem fjallað hefur verið um hér að 

framan. Því er gjarnan haldið fram að nemendur með trú á eigin færni 

eigi  auðveldara með að flytjast á milli skólastiga, mynda jákvæð tengsl 

við góða félaga og þar fram eftir götunum. Þá séu góðar heimilisaðstæður 

einnig mikilvægar í þessu tilliti. En í ljós kemur í þessari rannsókn að 

flestir þeir þátttakendur sem ekki höfðu trú á eigin færni áttu líka þessu 

láni að fagna. Í fyrsta lagi virðist flestum þátttakenda ekki hafa verið erfið 

reynsla að fara úr grunnskóla í VMA, þó að vissulega eigi það við um 

suma. Allir nema einn áttu góða vini og stunduðu hefðbundin og 

heilbrigð áhugamál. Þá var samband þátttakenda við foreldra í 

langflestum tilvikum gott; þó að þeim hafi ekki tekist að fá þá sex sem 

um ræðir til að halda áfram í skóla. Loks virðist af gögnunum að dæma 

að VMA, þrátt fyrir stærð sína og mikinn fjölda nemenda, hafi komið 

prýðilega til móts við þá nemendur sem skorti trú á eigin færni og höfðu 

lítinn hvata til náms. Hafa fræðimenn haldið því fram að meðal annars 

miðskólar í Bandaríkjunum standi sig ekki sem skyldi að þessu leyti 

(Bandura, 1997, bls. 178; Hoy & Davis, 2006, bls. 122). 

Þeir sex einstaklingar sem hættu í skólanum eiga það sammerkt að 

hafa átt við námsörðugleika að stríða eins og reyndar þrír hinna fjögurra 

sem héldu áfram. Sexmenningana skortir þær forsendur sem Bandura og 

fleiri fræðimenn, sem vitnað hefur verið í, telja byggja upp trú á eigin 

færni unglinga í skóla. Frammistaða sexmenninganna var almennt slök.  

Þó að þeir hafi náð árangri í einstökum greinum dugði það ekki til þess að 

kveikja áhuga og vekja hvata til náms. Endurtekin tilvik sem 

undirstrikuðu lítinn árangur, námsörðugleika auk almenns áhugaleysis, 

urðu fljótt til þess að hugsunin um fara út á vinnumarkaðinn varð náminu 

sterkari.  
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Ein meginniðurstaðan er engu að síður sú að sjálfsmynd þeirra 

einstaklinga sem hættu í skóla á sínum tíma var ekki að öllu leyti 

neikvæð. Þó svo að þeir geri sér grein fyrir takmörkunum sínum þýðir 

það ekki endilega að þeir hafi ekki trú á eigin færni á öðrum sviðum. Þeir 

hafa haldið út í atvinnulífið, aflað sér margvíslegra réttinda til þess að 

styrkja sig í starfi og öðlast starfsréttindi. Þeir standa sig vel og eru síðan 

allir með áform um að bæta sig frekar, ýmist með því að fara í skóla eða 

stunda óformlegt nám – ef aðstæður leyfa. 
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7 Lokaorð 

Í rannsókn þessari hefur verið leitast við að svara rannsóknarspurningunni 

um það hvers vegna á því standi að svo margir nemendur hætti námi sem 

innritast á Almenna námsbraut 1 (AN1) við Verkmenntaskólann á 

Akureyri (VMA) þrátt fyrir ýmis úrræði sem þeim er boðið upp á. Einnig 

hinu, hvers vegna sumir halda áfram og ljúka námi. Um leið var leitað 

svara við því hver munurinn væri á þessum tveimur hópum, hvað hafi 

gert gæfumuninn meðal þeirra sem  sýndu þá þrautseigju að halda áfram.  

Í ljós hefur komið að langflestir þeirra tíu þátttakenda sem þátt tóku í 

rannsókninni hafa átt við námsörðugleika að stríða síðan snemma í 

grunnskóla. Af þeim sökum var trú flestra þeirra á eigin færni og hvati til 

náms harla takmarkaður þegar þeir luku grunnskóla.  

Niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að námsúrræði skólans dugðu 

ekki til þess að koma í veg fyrir að sex úr hópnum hættu í skólanum án 

þess að ljúka skilgreindum lokaprófum. Einnig kemur fram að þó svo að 

sitthvað hafi verið gert til þess að hvetja þá og koma til móts við þarfir 

þeirra hafi áhugi á námi ekki verið nægilega mikill til þess að hamla gegn 

vilja þeirra til að gefa nám upp á bátinn og halda út í atvinnulífið.  

Hinir fjórir héldu áfram, tveir voru ennþá í skólanum þegar rann-

sóknin var gerð en tveir hafa brautskráðst með góðum árangri. Meðal 

þessara fjórmenninga er aðeins einn þátttakandi sem ekki virðist hafa átt 

við námsörðugleika að stríða á borð við lesblindu og/eða ofvirkni og 

athyglisbrest. Það sem sameinar þennan hluta hópsins er trú á eigin færni 

og hvati til náms. Þar af eru tveir, sem alltaf hafa haft trú og áhuga. En 

hinir tveir voru harla vonlitlir þegar þeir hófu skólagöngu í VMA. Í öðru 

tilvikinu gerðu mikil hvatning og gott gengi í verklegum greinum og 

fögum þeim tengdum gæfumuninn. Í hinu tilvikinu gerði nemandinn hlé á 

námi sínu en hóf það að nýju við breyttar aðstæður og eftir að hafa öðlast 

meiri þroska, fengið áhuga og sett sér markmið. Sá sem verst stóð í 

upphafi vann stærsta sigurinn. 

Það vekur athygli að vinna með skóla er ekki afgerandi þáttur nema í 

tilviki eins þátttakanda. Sá hætti fljótlega enda var vinnan í hans huga 

orðin mikilvægari en skólinn. Aðrir þátttakendur unnu ekki eða mjög 

takmarkað meðfram veru sinni í VMA. En gott aðgengi að vinnu vó aftur 

á móti þungt í tilvikun hinna þriggja sem hættu í skólanum. 
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Þátttakendur bera VMA vel söguna; einnig þeir, sem hættu á sínum 

tíma. Fjórir hafa hug á að hefja þar nám að nýju ef aðstæður leyfa, ýmist í 

dagskóla eða fjarnámi. Sá fimmti hefur skoðað vel möguleika þá sem 

Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar (SÍMEY) hefur í boði í því skyni að 

bæta stöðu sína á vinnumarkaðinum. Sá sjötti hyggur ekki á frekara nám. 

Trú á eigin færni hefur aukist með meiri þroska og margs konar reynslu 

af vinnumarkaðinum og lífsins skóla og áhugi á frekara námi er mjög 

greinilegur. Aðstæður fólks eru aftur á móti ekki alltaf nægilega 

hagfelldar til þess að það geti farið aftur í skóla á fullorðinsárum.  

7.1  Gildi rannsóknarinnar 

Gildi rannsóknarinnar og styrkur felast einkum í því að þar koma fram 

lýsandi frásagnir fyrrverandi og núverandi nemenda VMA á reynslu 

þeirra af því að vera í skóla. Þessir einstaklingar eiga það sameiginlegt að 

hafa verið í þeim hópi nemenda sem skólinn hefur sérstaklega lagt sig 

fram um að þjónusta sem best. Þeir lýsa því hvernig þeim leið í skóla, 

hvað hafi helst verið þeim fjötur um fót og hvað hafi verið þeim til góðs 

og jafnvel gert það að verkum að þeir styrktu stöðu sína og trú á eigin 

færni.  

Gildi rannsóknarinnar er ekki síst mikið fyrir VMA vegna þess að 

þátttakendur hennar lýsa því á hreinskilinn hátt hvað þeim líkaði vel og 

hvað miður. Af orðum þeirra hafa verið dregnar ályktanir um sitthvað er 

skólinn gæti haft til hliðsjónar til þess að bæta starf sitt. Sex af tíu 

þátttakendum luku ekki námi og spurningin er sú hvort skólinn gæti 

breytt einhverju um það; sem yrði til þess að fjölga þeim sem ljúka námi 

þó svo þeir komi fremur illa undirbúnir í framhaldsskólann.  

Rannsóknin gæti líka verið fróðleg fyrir stjórnendur annarra 

framhaldsskóla en margir þeirra, einkum þeir sem taka við nýnemum án 

tillits til einkunna úr grunnskóla, þurfa að glíma við brottfall.  

Niðurstöður rannsóknarinnar og frásagnir þátttakenda mega vonandi 

verða til þess að unnt verði að búa svo um hnúta að nemendum sem hafa 

litla trú á eigin færni af ýmsum ástæðum geti liðið betur í skólanum og 

unnt verði að koma betur til móts við þá. Einungis á þann hátt er von til 

þess að unnt sé að laða þá að frekara námi.  

Veikleiki rannsóknarinnar er sá að þátttakendur eru aðeins tíu af þeim 

55 sem voru í markhópnum. Það hefði tvímælalaust styrkt hana ef 

þátttakendur hefðu verið fleiri og jafnvel úr fleiri árgöngum. Þessi 
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rannsókn er engu að síður viðleitni til þess að skyggnast undir yfirborðið 

og kanna hvað hafi orðið til þess að svo margir hættu námi – og hvernig á 

því stóð að aðrir héldu áfram. 

7.2 Það sem betur mætti fara  

Þegar fjallað er um brottfall úr framhaldsskólum vill það stundum 

gleymast að undanfarin ár hefur sú þróun átt sér stað að hlutfall nemenda 

sem ljúka grunnskóla og innritast í framhaldsskóla strax að loknum 10. 

bekk hefur hækkað úr 85% árið 1999, sé miðað við Norðurland eystra,  í 

90% árið 2002. Árið 2007 var hlutfallið komið upp í 95% (Hagstofa 

Íslands, B). 

Vænta má að þeir sem ekki fari í framhaldsskóla séu þeir sem hefur 

leiðst í skóla, eigi við námsörðugleika að stríða og fýsi fremur að fá að 

spreyta sig úti á vinnumarkaðinum. Aðgengi að framhaldsskólum hefur 

orðið meira en var á árum áður. Aðeins fáir áratugir eru síðan 

framhaldsskólar á Íslandi voru teljandi á fingrum annarrar handar. Nú eru 

þeir yfir 30 og fer enn fjölgandi. 

Óvíst er að margir þátttakendur þessarar rannsóknar hefðu farið í 

framhaldsskóla hefðu þeir fæðst tuttugu árum fyrr. Að minnsta kosti ekki 

þeir sem höfðu ekki trú á eigin færni þegar þeir komu úr grunnskóla og 

höfðu mjög takmarkaðan áhuga á frekara námi.  

Úrræði og margs konar aðstoð í VMA dugði ekki til þess að halda sex 

úr þessum hópi í skólanum nema í stuttan tíma – en þá sogaði atvinnulífið 

þá til sín. Þessir tilteknu nemendur bera engu að síður skólanum vel 

söguna og segjast á ýmsan hátt hafa notfært sé þær bjargir sem hann bauð 

upp á, meðal annars í tengslum við námsörðugleika þá sem þeir áttu við 

að glíma.  

Það er spurning hvað skólinn hefði getað gert betur til þess að halda 

þessu unga fólki lengur í námi. Þeirri spurningu er ósvarað hvort enn 

meira aðhald, ráðgjöf og aðstoð hefði einhverju breytt. Brýnt er að leita 

að þeim nemendum sem þjáðir eru af kvíða bæði gagnvart náminu og því 

að vera í skóla. Auk þess þarf að finna þá sem hafa orðið fyrir einelti, sem 

er ein af ástæðum fyrir kvíða. Einnig er brýnt að unnið verði að frekari 

þátttöku foreldra í námi barna sinna. Þó að þeir séu ekki alltaf í stakk 

búnir til þess að veita þeim aðstoð við sjálft námið er hvatning þeirra 

mjög mikilvæg. Gott samstarf við skólann gæti einnig styrkt þá verulega í 
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baráttu þeirra við að fá börn sín til þess að takast á við námið, mæta vel í 

skólann og taka hann fram yfir allt annað.   

Fullvíst má telja að meiri stuðningur námsráðgjafa og kennara gæti 

hjálpað einhverjum að yfirstíga erfiðleikana og koma auga á námsleiðir 

sem þeir réðu við og hentaði þeim. Einnig má vera að þessum leiðum 

þurfi að fjölga við skólann. Bæta þarf við stuttum og starfstengdum 

námsbrautum sem nemendur af þessu tagi gætu brautskráðst af og borið 

höfuðið hátt; má í því sambandi nefna verslunarþjónabraut eins og hún 

heitir í námskrá Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins og jafnvel vinnuvéla- 

og meiraprófsbraut. Ný framhaldsskólalög gefa fyrirheit um að ýmsar 

leiðir séu að opnast í þessum efnum. 

Nauðsynlegt er að reyna að koma frekar til móts við nemendur sem 

eiga við lesblindu að stríða. Þó svo að þeim sé boðið upp á sitthvað til 

þess að auðvelda þeim námið þyrfti að gera meira. Einn þátttakandinn 

kvaðst hafa öðlast nýtt líf eftir að hafa farið á svokallað Davis-námskeið 

til þess að ,,leiðrétta” lesblinduna. Hann sé nú farinn að lesa sér til gagns í 

fyrsta skipti á ævinni. Þetta gefur tilefni til þess að huga að því hvort unnt 

er að bjóða upp á slík námskeið í grunnskólum og framhaldsskólum. Þau 

byggjast upp á einstaklingskennslu og eru því í eðli sínu dýr. Afleiðingar 

lesblindu eru ennþá dýrkeyptari, eins og niðurstöður þessarar rannsóknar 

gefa til kynna. 

7.3 Frekari rannsóknir 

Af niðurstöðum rannsóknar þessarar má ráða að stórt hlutfall þeirra 

nemenda sem innritast á AN1 við VMA eigi við umtalsverða 

námsörðugleika að stríða. Mikilvægt er að þetta verði rannsakað frekar. 

Það væri að minnsta kosti á valdi VMA að gera slíka könnun innan 

skólans. Þá væri það ekki síður mikilvægt að gera hana meðal nýnema í 

framhaldsskólum á landsvísu í þeim skólum sem reka Almenna 

námsbraut. 

Þá er brýnt að greina sem fyrst þá nemendur sem haldnir eru kvíða og 

síðast en ekki síst hvort þeir telji sig hafa orðið fyrir einelti. Í ljós hefur 

komið að þessi einkenni koma fram hjá þremur af þeim sex þátttakendum 

sem hættu í skóla á sínum tíma. Sérstök aðstoð sérfræðinga og kennara 

mætti verða til þess að einstaklingar af þessu tagi öðluðust meira 

sjálfstraust og trú á eigin færni auk þess sem þeim liði betur í skólanum.  
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Það virðist ekki vera nóg að bjóða nemendum upp á svokölluð 

prófkvíðanámskeið, enda er þátttakan í þeim ekki eins og ætla mætti. Að 

fengnum niðurstöðum úr könnun meðal nýnema af því tagi sem að 

framan greinir væri búið að finna þann hóp sem vinna þyrfti sérstaklega 

með. Þá er það rannsóknarefni hvort ekki þurfi að skipuleggja sérstök 

úrræði fyrir þennan hóp strax í grunnskóla. Svo virðist sem þeim 

nemendum, sem höllum fæti standa í námi, sé ekki sinnt þar sem skyldi ef 

marka má aðstæður þeirra þegar þeir koma í framhaldsskóla. Þrír þeirra 

sex þátttakenda sem hafa átt við lesblindu að stríða voru ekki greindir fyrr 

en þeir komu í VMA. Þrír þátttakenda höfðu orðið fyrir einelti í 

grunnskóla – og fjórir voru búnir að gefast upp á námi. Spyrja má þess 

hvar á leiðinni erfiðleikarnir hefjast svo að unnt sé að byrgja brunninn. 
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