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Formáli 

Ritgerðin sem hér er lögð fram á Menntavísindasviði Háskóla Íslands er 30 

eininga M.Ed lokaverkefni í kennslufræði framhaldsskóla. Lagt var upp með 

grunninn að verkinu haustið 2010, í námskeiðinu kenningar og heimspeki 

menntunar. Hópur sem ég vann með skoðaði félagsfræðilegar skýringar og 

heimspekilegar vangaveltur, um endurkomu nemenda í nám eftir 

brotthvarf. Ég fékk góðfúslegt leyfi allra félaga minna við að nota efni sem 

við öfluðum í þeirri vinnu og tileinka því verkefnið félögum mínum sem ég 

átti svo góð samskipti við. 

Að fara í nám á efri árum hefur verið stórkostleg upplifun og gefið mér 

mikið. Mörgu góðu fólki sem ég kynntist á þeirri vegferð, bæði 

samnemendum og kennurum færi ég mínar bestu þakkir fyrir samfylgdina í 

Háskóla Íslands. 

Sérstakar þakkir fær Dr. Gestur Guðmundsson fyrir leiðsögnina. Hún 

einkenndist af trausti og hvatningu sem varð mér mikill styrkur til góðra 

verka. Einnig sú ánægja að verkið er nýtt áfram, til frekari vinnslu í hans 

rannsóknarvinnu er lýtur að yfirstandandi aðgerðum gegn atvinnuleysi ungs 

fólks í samfélaginu. Þá liggur fyrir samþykki allra viðmælenda, sem tóku þátt 

í rannsókninni, að nýta viðtölin enn frekar. 

Einnig fær Dr.Sigurlína Davíðsdóttir bestu þakkir fyrir yfirlestur og fyrir 

gagnlegar ábendingar í aðferðarfræðikafla verksins. 

Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni stuðninginn á meðan á verkinu 

stóð. Einnig aðstoðarmönnum innan skólanna við að finna viðmælendur í 

viðtölin. Síðast en ekki síst þakka ég viðmælendum mínum, án  þeirra hefði 

rannsóknin aldrei litið dagsins ljós. 
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Ágrip  

Íslenskar brotthvarfsrannsóknir sýna flestar að skólakerfið þurfi að sníða 

betur að þörfum hvers og eins. Í ritgerðinni er skoðað hvaða augum 

endurkomunemendur líta á fyrra brotthvarf, hvernig aðstæður og líf þeirra 

var á þeim tíma og hvernig þeim gengur að  glíma við námið eftir 25 ára 

aldur í annarri tilraun, samanborið við fyrstu tilraun. 

Nálgun ritgerðar er byggð á kenningum Thomas Ziehe um, 

menningarlega leysingu (e. cultural liberation), sem skýrir menningar- og 

félagslega umgjörð. Einnig kenning Pierre Bourdieu um habítus sem beinir 

sjónum sínum að félagslegri hlið uppeldisþátta og hvernig hún mótar 

væntingar til menntunar. Kenningar Ulrichs Becks og fleiri um lífssögu vals 

(e. choice biography) beinir sjónum að samspili hugmynda um frjálst val og 

félagslegra skilyrðinga í námsvali. 

Hagnýtt gildi ritgerðar er að styðja við aðgerðir gegn brotthvarfi og við 

mótun og framkvæmd námsleiða fyrir endurkomunemendur, með bættri 

sýn á félagslegar og persónulegar hindranir og á samspil hins félagslega og 

persónulega í námsvali, með sjónarhorn nemandans í forgrunni. 

Rannsóknarspurningin er í þremur liðum. Hvers vegna ákveða 

einstaklingar að snúa aftur í nám eftir brotthvarf, hvaða hvati býr að baki 

þeirri ákvörðun og hvaða áhrif hefur fyrra brotthvarf haft á nám þeirra í 

dag?  

Rannsóknaraðferðin er eigindleg og notuð einstaklings-og 

rýnihópaviðtöl. Þátttakendur eru þrettán, 7 konur og 6 karlar á aldrinum 27 

til 37 ára. 

Viðmælendur upplifa fordóma gagnvart verkmenntun í samfélaginu og 

hjá þeim sjálfum. Val námsleiða í framhaldsskóla reyndist oft byggt á 

áhrifum frá foreldrum, vinum, skóla og almennri orðræðu í samfélaginu og 

hæfði í reynd hvorki getu þeirra né áhuga. Á sínum tíma var brotthvarfið 

útskýrt með rökum sem viðmælendur telja nú vafasöm. Endurkoma tengist 

breytingum á lífshlaupi og skertum atvinnumöguleikum, samhliða hvatningu 

frá fjölskyldu og vinum.  Þeir sem tókust á við náms-, félags- eða andlega 

erfiðleika fyrir brotthvarf, eru oft enn að glíma við gamla ,,drauga.“ 
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Abstrakt 

The research done about dropouts in Iceland show that the school system 

needs to serve better the individual needs of each student. This thesis 

illuminates how returning students look back at their earlier dropout and at 

their life conditions at that time, as well as their ability to deal with their 

renewed studies after the age of 25. 

The approach is mainly based on Thomas Ziehe´s theory of cultural 

liberation as the cultural and social frame, on Pierre Bordieu´s concept of 

habitus, as a sociological approach to the effects of upbringing on 

expectations for education, and on Ulrich Beck´s concept of choice 

biography, which illuminates the interplay of free choices and social 

restrictions. 

The practical value of the study is to aid measures against dropout and 

programs for returners through some insight into social and individual 

obstacles and choices, with the student perspective in the foreground. 

The research question is in three parts.  For what reason have certain 

individuals decided to return to their studies, what motivation lies behind 

that decision and what impact has their previous drop out had on their 

studies today? 

This research is based on qualitative approaches involving personal 

observations and focus groups. There are thirteen participants, 7 women 

and 6 men at the age of 27 to 37. 

The research indicates that the interviewees believe that society, and 

they as well, have prejudices against vocational education. The original 

choices of educational path were often heavily influenced by parents, 

friends and the general discourse in society, and did not suit the abilities or 

interest of the students themselves. Looking back they find the reasons 

they originally gave for dropping out as partly false. The return to school 

relates to changes in their life course and to the lack of job opportunities, 

due to the recession since 2008, and has been supported by friends and 

family. Those who were faced with educational, social and emotional 

difficulties before dropping out still struggle with old “ghosts” as returners. 
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1 Inngangur að rannsókninni 

Brotthvarfsrannsóknir sem gerðar hafa verið hér á landi skipta miklu máli 

fyrir skólana og samfélagið í heild sinni. Með þeim er tekist á við að greina 

margvíslegar hliðar brotthvarfs. Tölfræðilegar upplýsingar sýna að fjöldi 

brotthvarfsnemenda er töluverður hér á landi (Hagstofa Íslands, 2010). 

Mikilvægt er því að horfa til þess hvað skólasamfélagið getur gert til þess að 

koma í veg fyrir frekara brotthvarf úr námi. Ef tekið er mið af þeim fjölda 

rannsókna sem gerðar hafa verið og brotthvarfstölum má ætla að 

skólakerfið sé annað hvort ekki að koma nægjanlega til móts við þarfir 

nemenda eða þá að kerfið sé of sveigjanlegt (Kristjana Stella Blöndal, Jón 

Torfi Jónasson og Anne-Christin Tannhäuser, 2011). 

Mikilvægt er að gera breytingar innan kerfisins, til þess að sporna við 

frekara brotthvarfi t.d. er námsval mörgum ungmennum erfitt. Þó svo að 

hugur margra hallist að starfsnámi, þá er fólk samt sem áður að velja sér 

aðra leið. Í dag eru bundnar vonir við nýja lagasetningu framhaldsskólanna. 

Nú hafa þeir fengið frjálsari hendur við að móta námið,út frá forsendum á 

hverjum stað, til þess að koma til móts við sem flesta.  

Það má segja að framhaldsskólinn sé á ákveðnum tímamótum, þegar ný 

lagasetning hefur litið dagsins ljós. Stefna og námsskrá framhaldsskólanna 

mun að öllum líkindum koma til með að auðvelda fólki val eða að finna sér 

nám við hæfi. Enda er það eitt meginmarkmið laganna (Lög um 

framhaldsskóla, 2011). Samt sem áður er mikilvægt að hafa það hugfast að 

hugmyndir manna um ,,rétt“ val er ekki trygging allra um glæsta framtíð 

(Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2008). 

 Vinnumarkaðurinn hefur á síðari árum, laðað til sín ungmennin eftir 

grunnskólann (Margrét Einarsdóttir, 2010) og snúa margir ekki til baka í 

frekara nám. Má því ætla að þörf sé á að styrkja starfsnám og gera því 

jafnar undir höfði t.d. miðað við annað nám (Kristjana Stella Blöndal, Jón 

Torfi Jónasson og  Anne-Christin Tannhäuser, 2011).  

Einnig skiptir töluverðu máli að hvaða leyti forsendur og afleiðingar 

brotthvarfsins eiga rætur í. Nauðsynlegt er því að beina sjónum að stöðu 

nemenda, ef draga á úr frekari hættu á brotthvarfi (Kristjana Stella Blöndal 

og Jón Torfi Jónasson, 2011).Rannsóknum hefur tekist ágætlega að greina 

áhrif félagslegra þátta á brotthvarf einstaklinga úr námi.  Hvað skipti máli, 

sjá hvað veldur og hvað sé hægt að gera til þess að sporna við enn frekara 
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brotthvarfi úr námi (Gerður G. Óskarsdóttir, 1995; Gerður G. Óskarsdóttir, 

2000; Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002; Kristjana Stella 

Blöndal og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2009). Hins vegar má segja að ekki liggi 

fyrir nægar upplýsingar, þar sem hlustað er á raddir brotthvarfs nema sem 

snúið hafa aftur í nám á fullorðinsaldri og kannað hvað ýtir undir 

endurkomu í nám eftir brotthvarf eða hvernig þeim gengur að takast á við 

nám á ný miðað við fyrri reynslu. Þá er einnig áhugavert að fá viðhorf og 

stöðu einstaklinganna upp á yfirborðið og tengja við rannsóknir um 

brotthvarf sem liggja fyrir í dag. Brotthvarfsnemendum finnst nefnilega 

fremur erfitt að hefja nám á ný, í hinu formlega kerfi (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2000; Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002), 

ekki síst þeim sem hafa staðið utan þess í einhvern tíma. Þeir eru ekki síst 

fráhverfir skóla vegna slæmrar reynslu af skólagöngu sinni sem jafnvel hefur 

haft áhrif á starfsframa þeirra (Marjatta Ísberg, 2002). 

Þó svo kenningin sé öflugt ,,tæki“ við að skýra fyrirbæri eru ef til vill ekki allir 

alltaf á eitt sáttir um hvað kenningin geti skýrt eða hvernig hægt sé að beita henni 

í rannsóknum (Lichtman, 2010).  Þær eru tilraun til þess að skýra fyrirbæri sem 

leynast í samfélagi okkar og með þeim tekst fræðimönnum að sjá og greina mörg 

þeirra í nýju ljósi. Í verkinu er stuðst við kenningar sem eru til þess fallnar að 

vekja upp og greina verkið enn frekar. Í anda þeirra verður hægt að útskýra 

merkingu orða og upplifun viðmælenda í rannsókninni. Enda  margþætt 

fyrirbæri sem hér koma við sögu, sem túlkun og greining munu byggja á. 

Rannsóknarspurning er sett fram; Hvers vegna ákveða einstaklingar að 

snúa aftur í nám eftir brotthvarf, hvaða hvati býr að baki þeirri ákvörðun og 

hvaða áhrif hefur fyrra brotthvarf haft á nám þeirra í dag?  

Notuð er eigindleg rannsóknaraðferð en slíkar rannsóknaraðferðir hafa 

oft og tíðum verið umdeildar. Síðustu ár hefur slíkum rannsóknum vaxið 

fiskur um hrygg og þær talsvert verið nýttar í menntarannsóknum hér á 

landi. Í þeim hafa verið settar fram ótal spurningar sem hafa útskýrt 

reynsluheim fólks og rannsóknirnar skipt verulegu máli fyrir nánari ígrundun 

á menntun í samfélaginu.  

Rannsókn mín er eins og margar eigindlegar rannsóknir byggð á 

fyrirbærafræðilegri nálgun. Í henni eru eigin gögn fengin með  einstaklings- 

og rýnihópaviðtölum. Slík nálgun er vel til þess fallin að skyggnast inn í 

upplifun fólksins sem  rætt er við og ígrunda hvernig viðmælendur líta á 

stöðu sína í dag. Fólkið er á aldrinum 27 til 37 ára. Sjö konur og sex karlar 

sem voru valin úr tveimur skólum þar sem fólkið var í námi, þegar viðtölin 

fóru fram. Horft er til aðstæðna og áhrifaþátta í öllu ferlinu, við mótun 

spurninga, í viðtölum og ekki síst í greiningunni.  
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Megingrunnurinn eru orð, upplifun og reynsla fólksins sem hér er rætt við. 

Samt sem áður verður að hafa hugfast, að orð manna eru ef til vill ráðgáta eða 

merking þeirra sem sprettur fram út frá túlkun (Páll Skúlason, 1975). Eins og hér 

er leitast við að gera því allt byggir á túlkun rannsakandans.  Ég vil líkja túlkun 

minni við orð Páls; ,,Öll túlkum við annarra manna orð og gerðir og reynum 

að ráða í merkingu þess sem fyrir okkur ber.“ (Páll Skúlason, 1975).  

Rannsóknarniðurstöður þarf ætíð að skoða af virðingu, bæði hvað varðar 

afstöðu þátttakenda og ekki síður gagnvart rannsakandanum sjálfum. Þá er 

átt við að þó svo að hann hafi sjálfur ekki endilega reynslu af kennslu,  geti 

hann komið fram með aðra sýn sem getur verið mikilvæg fyrir 

menntarannsóknir (Ragnar F. Ólafsson og Kristín Jónsdóttir, 2006). 

Áhuga minn á efninu byggi ég á reynslu minni sem félagsfræðingur með 

brennandi áhuga á brotthvarfs rannsóknum sem og áhuga á að horfa bæði til 

félagslegs samspils og heimspekilegra vangaveltna. Þannig tel ég mig geta tengt 

viðfangsefnið við margvísleg málefni framhaldsskólans, enda er tekist á við 

fjölbreytt  verkefni sem hafa aukið áhuga minn á viðfangsefninu, ekki síst þegar 

ég sat námskeiðið; Kenningar í félagsfræði og heimspeki menntunar, haustið 

2010.  

Rannsóknin hefur það markmið að hér sé bætt við í flóru 

brotthvarfsrannsókna með því að horfa til reynslu viðmælenda minna og 

skoða val og leiðir einstakra nemenda innan skólasamfélagins. Þær leiðir 

sem leiddu til brotthvarfs úr framhaldsskóla og þær sem mörgum árum 

síðar leiddu einstaklingana inn á krefjandi braut endurkomu í 

skólakerfið.Með slíkri nálgun, ættu niðurstöður að geta komið að góðu 

gagni og verið framlag til þess þekkingarbanka sem þarf að vera til staðar til 

að draga úr brotthvarfi úr námi og hvetja fyrri brotthvarfsnemendur til að 

grípa ný tækifæri til náms. 
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2 Fræðilegar ígrundanir og stuðningur 

Hér í næstu undirköflum verður gerð nánari grein fyrir fyrirbærinu 

brotthvarfi og rætt um kenningar og rannsóknir fræðimanna. Kaflarnir eiga 

að útskýra hvernig eða með hvaða hætti, hægt er að öðlast skilning á 

fyrirbærinu og margþættum undirliggjandi þáttum þess. Stuðst er við 

hugmyndir manna og túlkanir til þess að útskýra hvernig brotthvarf hefur 

verið rannsakað eða hvaða fyrirbæri er hér á ferðinni. Til þess að skýra 

nánar fræðilega nálgun í verkinu er hverjum undirkafla gefið yfirheiti. Hann 

á að vera leiðarljós að ígrundun við ýmsar hliðar brotthvarfs bæði hvað 

varðar afleiðingar þess fyrir samfélagið, menntastofnanir og fyrir 

einstaklinginn. 

2.1 Brotthvarf 

Brottfall er það hugtak sem oftast hefur verið notað um það þegar 

nemendur hætta námi án þess að ljúka því til fullnustu. Hér verður 

hinsvegar notað hugtakið brotthvarf. Hugtökin vísa bæði í aðstæður sem 

myndast þegar einstaklingur ákveður að hætta námi. Ef horft er eingöngu til 

Íslands þá er skilgreiningin oftast miðuð við nemendur sem ljúka ekki námi í 

grunnskóla eða innritast í framhaldsskóla og hætta þar síðan án þess að 

ljúka prófi (Jón Torfi Jónasson og Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, 1992; Gerður 

G. Óskarsdóttir, 2000; Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002).  

Hugtakið brotthvarf er frekar mildara og ekki eins neikvætt viðhorf til 

þess eða þeirra aðstæðna sem einstaklingur stendur frammi fyrir þegar 

hann ákveður að hætta eða fresta námi. Margvíslegar ástæður eru taldar 

tengjast brotthvarfi og spanna vítt svið (Gerður G. Óskarsdóttir, 1995; 

Gerður G. Óskarsdóttir, 2000; Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 

2002). Enda engin óumdeild skýring sem felst í skilgreiningu á því hvað telst 

brottfall/ brotthvarf úr skóla (Gerður G. Óskarsdóttir, 2000).  

2.2 Brotthvarf og samanburður Evrópulanda 

Brotthvarf nemenda frá námi er áhyggjuefni margra þjóða og hefur 

Hagstofa Íslands oftast birt tölur um brotthvarf nemenda úr 

framhaldsskólum hér á landi (Hagstofa Íslands, 2010). Einnig hefur komið í 

ljós, við samanburð á brotthvarfi úr skólum í  Evrópulöndum,  að við eigum það 

sammerkt með Suður Evrópuþjóðunum Spánverjum, Portúgölum og 
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Maltverjum að hér á landi er atvinnuþátttaka framhaldsskólanema með mesta 

móti. Ef tekið er mið af því, er Ísland talið hafa ákveðna sérstöðu sem felst í 

miklum atvinnumöguleikum ungs fólks  (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2006).  

Rannsóknir sem gerðar hafa verið skýra tölulegar upplýsingar enn frekar 

og varpa einnig ljósi á námsferla fólks (Jón Torfi Jónasson og Guðbjörg 

Andrea Jónsdóttir, 1992; Kristjana Stella Blöndal og Jón Torfi Jónasson, 

2002). Þó svo að í þessum rannsóknum sé oftar en ekki horft til rannsókna í 

öðrum löndum. Er oftast horft á samanburð á þáttum og aðstæðum sem 

fólk glímir við á skólagöngu sinni og þá sérstaklega þegar kemur að vali á 

leiðum. Jafnframt er þar velt upp hugmyndum um hvers vegna stór hluti 

fólks sækir sér enga menntun umfram grunnskólann og hvað einkennir slíka 

þróun (Jón Torfi Jónasson og Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, 1992; Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2000; Kristjana Stella Blöndal og Jón Torfi Jónasson, 2002; 

Kristjana Stella Blöndal og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2009; ).  

Staðreyndin er hinsvegar sú að erfitt er að gera slíkan samanburð á milli 

landa (Gerður G. Óskarsdóttir, 2000), vegna þess að þýðing þeirra breytna, 

sem er skoðuð er ólík í mismunandi samfélögum og skráning á brotthvarfi í 

löndunum er auk þess gerð með svo mismunandi hætti. Ef horft er til 

Svíþjóðar (sem dæmi), þá eru tvö fyrstu árin í framhaldsskóla þar skyldunám 

(Gerður G. Óskarsdóttir, 2000). Og varpar það ef til vill ljósi á lægri 

brotthvarfstölur þar í landi. Ástæðurnar eru þó sambærilegar í þeim löndum 

sem horft hefur verið til og litið svo á að skipti ekki  máli mismunandi skólakerfi 

eða regluverk (Gerður G. Óskarsdóttir, 1995), þegar gerður er slíkur samanburður 

á brotthvarfi.  En staðreyndin er hins vegar sú að Ísland trónir ofarlega á listum, 

þegar horft er á tölulegar upplýsingar um brotthvarf á milli landa OECD 

ríkjanna (Mennta og menningarmálaráðuneytið, 2010).  

Menntamálaráðuneytið gaf út skýrslu eftir ráðstefnu sem haldin var árið 

2010 um menntun til framtíðar hér á landi. Þar kemur fram að árið 2005 

hafi 31% Íslendinga á aldrinum 25-64 ára ekki lokið formlegu námi umfram 

skyldunám. Þetta hlutfall fólks á vinnumarkaði með takmarkaða formlega 

skólagöngu á framhaldsskólastigi er með því hæsta sem finnst í Evrópu. 

Samkvæmt yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar frá 17. febrúar 2008 var stefnt að 

því að þetta hlutfall yrði komið niður í 10% árið 2020 (Mennta-og 

menningarmálaráðuneytið, 2010).  

Í skýrslu Framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins Progress towards the 

Lisbon objectives in education and training frá 2008 er sett fram mynd á 

blaðsíðu 25, sem sýnir hlutfall Evrópubúa á aldrinum 20-24 sem lokið hafa 

prófi úr framhaldsskóla á tímabilinu 2000 og 2007 (Sjá mynd 1). Þessar tölur 
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benda til þess að íslenska menntakerfið nái ekki nægjanlegum árangri og 

varðar það íslenskt samfélag í heild vegna þess að brotthvarf tengist 

mörgum þáttum í samfélaginu.  

Í skýrslu frá ráðuneytinu (2010), þar sem myndin er einnig sett fram, er 

bent á að tölurnar segi ekki alla söguna. Það má rekja til þess að íslenskt 

skólakerfi er í grunninn mjög sveigjanlegt og býður upp á að nemendur 

hverfi um lengri eða skemmri tíma úr námi en komi síðar inn í skólana og 

taki upp þráðinn óháð aldri (Kristjana Stella Blöndal, Jón Torfi Jónasson og 

Anne-Christin Tannhäuser, 2011).  

Ráðuneytið bendir á að inn í tölurnar vanti þann hóp sem lokið hefur 

töluverðu námi á framhaldsskólastigi án skilgreindrar námsgráðu (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, bls. 26, 2010). 

Mynd 1: Hlutfall Evrópubúa á aldrinum 20-24 sem lokið hafa að minnsta kosti 

prófi úr framhaldsskóla árin 2000 og 2007. Heimildir: Skýrsla 

Framkvæmdastjórnar Evrópusambands. Gögn: Eurostat. Tölur frá 2006 í 
stað 2007: Króatía, Ísland og Noregur. Tölur frá 2002 í stað 2000: 
Ungverjaland (Commission of The European communities, 2008; 
Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2010).   
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Ef tekið er mið af brotthvarfsrannsóknum má ætla að skólakerfið sé ef til 

vill of sveigjanlegt eða skortur sé á stefnu. Sveigjanleikinn geri það að 

verkum að nemendur fresta eða hætta námi. Hvað varðar stefnu, þá er þörf 

á víðtækri endurskipulagningu á menntakerfinu(Kristjana Stella Blöndal, Jón 

Torfi Jónasson og  Anne-Christin Tannhäuser, 2011). Það sýna of háar 

brotthvarfstölur íslenskra ungmenna (Hagstofa Íslands, 2010).  

Á síðasta ári fór í gang áætlun, sem gerir ráð fyrir því að vinna með 

aðgerðir sem eiga að sporna við brotthvarfi. Jafnhliða eigi að auka hlutfall 

faglærðra á vinnumarkaði. Vinnan hófst með málþingi í nóvember 2011. 

Einnig er gert ráð fyrir því að umræðurnar verði í höndum OECD. 

Sérfæðingar á þessu sviði innan OECD stofnunarinnar eiga að leiða 

viðræðurnar, í samráð við erlendra sérfæðinga og stjórnvalda, ásamt 

hagsmunaaðilum hér á landi. Allir þessir aðilar eiga að vinna saman að lausn 

þessara mála og taka mið af upplýsingum sem nú liggja fyrir um brotthvarf 

hér á landi og faglærðra á vinnumarkaði (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011c).  

Með slíkri vinnu eru bundnar vonir við að brotthvarfsupplýsingar og 

samanburður á milli landa muni koma sér vel, við að finna 

úrlausnarleiðir.Enda mikilvægt að vinna saman og hagnast af reynslu hvors 

annars (Kristjana Stella Blöndal, Jón Torfi Jónasson og  Anne-Christin 

Tannhäuser, 2011). 

2.3 Námslok hjá ungu fólki hér á landi 

Rannsóknir á námsferli ungs fólk sýna að rúm 40% þeirra sem ekki hafa 

lokið neinu námi við 24 ára aldurinn, velja mun síður verklegt en bóklegt 

nám og flytja sig gjarnan á milli námsbrauta (Jón Torfi Jónasson og Guðbjörg 

Andrea Jónsdóttir, 1992; Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 

2002). Ef skoðað er vinnuafl á aldrinum 20 til 25 ára er um 40% þess án 

framhaldsskólaprófs, en ef miðað er við 25-64 aldurinn er hlutfallið 30% 

(Jón Torfi Jónasson og Andrea Gerður Dofradóttir, 2007). Ennfremur benda 

fyrirliggjandi upplýsingar til þess að þeir sem eru með minnstu formlega 

menntun sæki símenntun mun síður en þeir sem hafa meiri menntun. 

Brotthvarf úr námi er því oft upphaf að ferli þar sem munur á milli 

menntaðra og þeirra sem ekki fá menntun fer vaxandi með aldrinum (Jón 

Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002). 

Ef skoðuð er staða formlegrar menntunar hér á landi, með vísan í 

skólamenntun sem fólk hefur aflað sér, er áhugavert að líta á mynd 2.  
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Mynd 2: Hlutfall þeirra sem ekki höfðu lokið formlegu námi umfram grunnskóla, 
mælt eftir kyni og aldri. Heimild: Jón Torfi Jónasson og Andrea Gerður 
Dofradóttir (2007). 

Þar kemur fram hlutfall eftir aldri þeirra sem lokið hafa formlegu námi 

umfram grunnskóla og er kynjaskipt. Ef miðað er við 25 ára og eldri og ef við 

horfum á þessa könnun þá er hlutfallið 30% (Jón Torfi Jónasson og Andrea 

Gerður Dofradóttir, 2007).  

     Greinilegt er að myndin vekur upp ótal spurningar um íslenskt skólakerfi 

og svarar þáttum sem skipta máli, til dæmis að munur á konum og körlum 

er skýr í eldri hópnum. Menntunarstaða kvenna hefur batnað með nýjum 

árgöngum 80% þeirra sem eru 30-34 ára hafa lokið a.m.k. einhverju 

formlegu prófi úr framhaldsskóla. Á meðan hið sama gildir einungis um 60% 

þeirra sem komnar eru yfir sextugt. Staða karla á línuritinu kemur á óvart. 

Menntunarstaða eldri og yngri hópa er miklu jafnari en kvenna. Yngri karlar 

fara ekki niður fyrir 30% en sá hópur sem er án framhaldsmenntunar þ.e. 50 

– 59 ára er 20% og bendir það til talsverðrar þátttöku í fullorðinsfræðslu 

(Jón Torfi Jónasson og Andrea Gerður Dofradóttir, 2007).  

2.4 Framhaldsskólinn í mótun og aðsókn   

Miklar breytingar á framhaldsskólastiginu hófust á sjöunda áratug síðustu 

aldar en þá jókst aðsókn að almennu framhaldsskólanámi. Í kjölfarið 

markaði menntamálaráðuneyti þá stefnu að samræma allt 

framhaldsskólastigið í eitt kerfi, og voru tillögur í þá átt lagðar fyrir sem 

lagafrumvarp 1977. Frumvarpið náði ekki samþykki þingsins en eigi að síður 

urðu á næstu árum til sameinaðir framhaldsskólar, fjölbrautaskólar, um allt 

land við hlið menntaskóla og iðnskóla. Árið 1988 var þessi þróun staðfest 
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fomlega með lögum og því hægt að tala um samræmdan framhaldsskóla. 

(Gestur Guðmundsson, 1993; Jón Torfi Jónasson, 2008).  

Þessar breytingar auðvelduðu stofnun framhaldsskóla um allt land og 

víðast hvar voru fjölmargar starfsmenntunarbrautir stofnaðar. 

Breytingarnar bættu aðgang ungmenna að framhaldsskóla verulega, og 

vonir margra stóðu til þess að fjölga myndi verulega í starfsnámi, en í reynd 

varð fjölgunin, a.m.k. hvað útskriftir snerti, nær eingöngu í bóknámi. 

Fjöldi fólks sækir framhaldsskóla á hverju ári og Hagstofa Íslands birtir 

tölur um skólasókn frá ári til árs, sem hægt er að glugga í og sjá hvernig 

breytingar sem virðast vera hjá 16 ára aldurshópnum. Á milli 91% - 95% í 

þeim aldursflokki virðast skila sér inn í framhaldsskólana. Eins er áhugavert 

að sjá hversu vel þessi hópur skilar sér inn í skólana á árinu 2009 er 2% 

aukning frá 2004 – 2008, en meðaltal þeirra ára er um 93%. Aukningin 

skýrist af þeim samdrætti sem varð í íslensku efnahagslífi og minni 

möguleikum til atvinnuþátttöku hjá þessum aldurshópi (Hagstofa Íslands, 

2010).  

Hvað 17 ára aldursflokkinn varðar þá er marktækur munur milli þess 

hóps og 16 ára aldurshópsins, en frá árinu 2002 - 2008 er skólaþátttaka 

þeirra frá 82% - 85% misjafnt milli ára. Á árinu 2009 hefur orðið breyting í 

átt að neðri mörkum 16 ára aldurshópsins ef litið er til meðaltals áranna 

2002 - 2009. Skólasókn 18 ára aldursflokksins sveiflast á bilinu 73% - 81% á 

árunum 2002-2009 og er mest á árinu 2009 eftir að efnahagskreppan er 

skollin á og aðgerðir Vinnumálastofnunar til að koma ungu fólki 18 - 24 ára 

aftur í nám. Í aldursflokknum 19 ára þá eru skólasóknartölurnar á bilinu 

69%-74% og er skólasóknin mest á árinu 2009. Á milli áranna 2008 – 2009 

má sjá aukningu á skólasókn í öllum aldurshópum 16-24 ára (Hagstofa 

Íslands, 2010).  

Í tengslum við skólasókn er áhugavert að velta fyrir sér námsgengi því 

samhliða henni virðist ljóst að minnkandi eftirspurn eftir vinnuafli hafi leitt 

til talsverðar aukningar í menntunarsókn ungs fólks.  

2.5 Menntun og námsgengi 

Viðhorf til menntunar er á marga vegu og sitt sýnist hverjum en flestir eru 

þó sammála um að allir þurfi á einhverri menntun að halda, hvort sem hún 

felst í því að setjast á skólabekk eða öðlast þekkingu úti á vinnumarkaði. Í 

drögum að nýrri námskrá framhaldsskóla (2011a) kemur fram að með 

nýjum starfsháttum framhaldsskólans sé mikilvægt að lögð sé áhersla á 

frumkvæði og hugmyndaauðgi í öllum framhaldsskólum landsins (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2011a). Ákvæðin í námskránni eru að gera 
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meiri kröfur til framhaldsskólanna og kennara innan þeirra;  og þarf að 

skoða nýjungar í námskránni út frá mörgum hliðum (Fréttabréf FF, 2011). 

Árið 1992 komu fram mikilvægar upplýsingar þegar birt var yfirlit yfir 

skólasókn og námsgengi hjá nemendum í framhaldsskólum landsins. Þá 

hætti um þriðjungur nemenda námi án prófa, það sýnir rannsókn er 

miðaðist við skólasókn fæðingarárgangsins 1969 (Jón Torfi Jónsson og 

Guðbjörg Andrea Jónsdóttir,1992). Upplýsingarnar voru mjög mikilvægar, til 

þess að hægt væri að skoða áherslur í stefnumótun í bók- og verknámi.  Þar 

sem eitt af megin markmiðum með Fjölbrautaskólakerfinu var að skapa 

ákveðið jafnvægi þarna á milli. Þrátt fyrir góð markmið og margvíslega 

stefnumótun í gegnum tíðina er stór hópur fólks án menntunar. Þó svo að 

hér á landi hafi verið lögð aukin áhersla á breytta stefnu í bók- og verknámi 

eða aukin áhersla hafi verið lögð á símenntun, vegna þess að Íslendingar 

hafa staðið sig vel þegar horft er á símenntun. Ef miðað er við önnur 

Evrópulönd hefur vaxandi þátttöku gætt í margvíslegri fræðslu hér á landi, 

samt sem áður hefur menntabilið breikkað á milli þeirra sem hafa 

langskólagöngu og hinna sem minni menntun hafa (Jón Torfi Jónasson og 

Andrea Gerður Dofradóttir, 2007).  

Rannsókn sem staðið hefur yfir í nokkur ár og er ekki lokið, tekur mið af 

brotthvarfstölum síðustu 13 ára, ásamt öðrum mikilvægum þáttum. Hún 

sýnir að þar er samspil á milli námsárangurs og uppeldisaðferða foreldra. 

Rannsakendur telja að slíkt samspil spái fyrir um brotthvarf úr námi (,,Hvaða 

áhrif hafa foreldrar á uppeldisaðferðir“, 4. okt. 2011).  

2.6 Samspil breytinga   

Á mótunarárum félagsfræðinnar komu fram kenningasmiðir sem gagnrýndu 

samfélög og reyndu að koma fram með haldbærar skýringar á 

veruleikanum. Þeir róttækustu vildu breyta heiminum. Karl Marx gerði það 

með því að rannsaka og gagnrýna hluti. Ef til vill má velta því fyrir sér hvort 

hann hafi ekki verið fyrsti ,,brotthvarfskennismiðurinn“. Þegar hann horfði 

með gagnrýnum augum á ,,brotthvarf“ úr bændastétt á seinni hluta 

nítjándu aldar. Til útskýringar á Marx, þá taldi hann að iðnvæðingunni fylgdi 

sú ógn að iðnaðarverkamenn yrðu þrælar tækninnar. Hún svipti þá 

húsbóndahlutverkinu; þar sem kapítalismi réði ríkjum og ný vinnumenning 

tæki yfirhöndina (Stefán Ólafsson, 1996). Hvort starfsnám er í dag litið 

svipuðum augum og þá skal ósagt látið en miklar breytingar hafa orðið í 

samfélagi okkar eftir efnahagshrunið og í dag hefur iðnmenntun tekið 

töluverðum breytingum frá tímum Karls Marx.  
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Nú hafa til dæmis nýjar greinar bæst við og eða þær ,,gömlu“ færst nær þeim 

nýju og nokkrir skólar hafa sameinast um slíka menntun hér á landi og þekking 

almennt talin hafa aukist. Þó svo að þessar breytingar séu til staðar í dag hafa 

lausnir stjórnvalda einnig snúið að nemendum sjálfum og hvetja þá til þess að 

nýta sér margvíslegar námsleiðir eða úrræði. Jafnframt er lögð  áhersla á 

mikilvægi þess að þau séu einnig framkvæmd í góðum tengslum við atvinnulífið 

(Katrín Jakobsdóttir, 2010). Með bættu aðgengi ætti skólakerfið að vera hvati að 

því að fólk fari í nám, því að  menntun í lífi fullorðinna  skiptir þá töluverðu máli 

(Jóhanna Rósa Arnardóttir og Jón Torfi Jónasson, 2004). 

 Mikilvægt er að hafa í huga hvað og hverju menntun á að skila inn í 

samfélagið að hugað sé að leiðum og samstöðu ekki síst þegar kemur að 

námsvali nemendanna sjálfra. Með það í huga er nauðsynlegt að átta sig á því 

hvernig hægt er eða best sé að koma til móts við nemendur og sinna þeirra 

þörfum, ef aukin áhersla er á einstaklingsvæðingu í skólasamfélaginu (Ziehe, 

2000). Þá má álykta að þörf sé á samheldni í uppeldi og daglegu lífi einstaklinga; 

hann geri sér grein fyrir því að reynsla ein og sér nægir ekki.  Heldur þarf hver og 

einn að fá leiðsögn og átta sig á því að það er til heimur utan reynsluheims hans 

sjálfs (Gestur Guðmundsson, 2008). Því að í gegnum leiðsögn ætti 

einstaklingurinn að geta tekið ábyrgð á t.d. námsvali fyrir framtíðina. Enda hafa 

rannsóknir sýnt að mörgu ungu fólki vex það í augum að þurfa að taka flóknar 

ákvarðanir um framtíð og leiðir; þegar kemur að náms- eða starfsvettvangi 

(Gerður G. Óskarsdóttir, 2000; Ziehe, 2000; Gestur Guðmundsson, 2008). Skólinn 

hefur þurft að mæta leiðsögn með margvíslegum hætti og ekki síst ætti hann að 

vinna bug á valkvíða einstaklinga. Ennfremur má ætla að þörf sé á enn frekari 

leiðsögn og aðstoð, eftir margvíslegar þrengingar sem íslenskt samfélag hefur 

þurft að takast á við sem gætu komið til með að smitast inn í skólasamfélagið 

með misvísandi hætti. 

Þegar litið er til starfsmenntunar er um ákveðna mótsögn að ræða og 

rannsakendur hafa vísað í þá mótsögn. Virðist starfsmenntun eiga fjölmarga 

bakhjarla í atvinnu- og menntakerfinu en nái ekki að halda fótfestu sinni, 

vegna þess að flutningur nemenda á milli bók- og starfnáms sé ef til vill 

minni en búast mætti við sbr. að val hafi reynist mörgum erfitt (Jón Torfi 

Jónasson og Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, 1992). Í því samhengi er gott að 

hafa það hugfast að þegar um er að ræða verklegt nám annars vegar og 

starfsnám hins vegar, innibera þau bæði grundvallarþætti menntunar, 

samhliða bóklega náminu (Gestur Guðmundsson, 2008). Þarf því ætið að 

muna að flétta þau saman til þess hægt sé að koma í veg fyrir að 

starfsnámið reki ekki ætið lestina í námsferlinu (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 

2011). Nauðsynlegt er að horfa til reynslu fyrri ára, þegar staða verk- og 
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starfsnáms var að veikjast smátt og smátt og reyna að tryggja að sú þróun 

haldi ekki áfram heldur snúist frekar við (Jón Torfi Jónasson, 2008). 

Árið 2006 var lögð fram tillaga að stefnumótun um eflingu starfsnáms og 

að aðgreining náms í framhaldsskólum í bók- og starfsnámi yrði afnumin 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2006). Segja má að eitt af megin 

markmiðum með fjölbrautakerfinu hafi einmitt verið sú að jafna ákveðna 

virðingastöðu ólíkra námsgreina. Þar með voru bundnar vonir um að 

nemendur ættu auðveldar með að færa sig á milli námsbrauta eða velja sér 

leið út úr bóknámi yfir í verknám. Þrátt fyrir góðan ásetning, varð tilfærslan 

lítil og straumurinn lá frekar í öfuga átt (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2011).  

 Í viðleitni í þessa átt hafa framhaldsskólarnir boðið upp á starfsnám og í 

dag gefst nemendum í starfsnámi kostur á að leggja stund á iðngreinina 

samhliða bóklegum fögum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011b). 

Ætla má að starfsþjálfun á vinnustað gefi nemendum ný tækifæri, þar sem 

verklegar aðferðir og vinna undir stjórn annarra komi til með að þjálfa 

nemendur t.d. í mannlegum samskiptum (Gerður G. Óskarsdóttir, 2000).  

Anthony Giddens, Ulrick Beck og Thomas Ziehe byggja kenningar sínar á 

samspili margvíslegra aðstæðna og breytingum í samskiptum einstaklinga.  

Kenningarnar vísa einnig í félagslegar breytingar í síðnútíma sem séu 

nauðsynlegar til þess að ákveðin samfélagsleg þróun geti átt sér stað (Ziehe, 

2000; Giddens, 2002; Gestur Guðmundsson, 2008). Giddens og Beck tala 

um nýtt skeið nútímavæðingar. Þar sem kjarni breytinga í síðnútíma miðist 

við frumkvæði einstaklingsins og hann verði að skoða aðstæður sínar upp á 

nýtt, út frá sínu eigin lífi og störfum í samfélaginu (Gestur Guðmundsson, 

2008). Taki hann áhættu og sé djarfur, geti afleiðingarnar samt sem áður 

verið óljósar til framtíðar fyrir einstaklinginn (Giddens, 2002). Ef allt miðast 

við ný viðmiðið í samfélagsháttum; má gera ráð fyrir því að afleiðing eigin 

verka eða hugsun um þær verði þá meginþátturinn í mannlegum athöfnum 

einstaklingsins (Gestur Guðmundsson, 2008) og vísar í einstaklingsvæðingu.  

Kenningar Ziehe byggja á breytingum sem fylgja vali sem ungt fólk stendur 

frammi fyrir innan skólanna og rétt er að spyrja hvort skólarnir séu yfir höfuð í 

stakk búnir að taka á eða hafa í huga t.d. félagslegar breytingar og þá um leið 

sjálfsvitund nemenda. Hann telur að með því að beina umbótum að 

námsefnisgerð og að samskiptamunstri þá geti nemendur frekar tekist á við val 

(Ziehe, 2000). Slíkt samspil í umbótum kallar á grundvallarbreytingar innan 

skólanna og ekki síst hugarfars innan þeirra. Breytingarferli fylgir ætið ákveðin 

hugarfarsbreyting og einnig óvissuástand sem skólasamfélagið verður þá að 

taka með í reikninginn og hlúa vel að; ef breytingar eiga að standi á föstum 

grunni eða verði til þess að þær nái fram að ganga (Fullan, 2004).  
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Hugtakið menningarleg leysing kemur frá Ziehe og merking þess er vísun í 

að hefðir og stéttir verða síður ráðandi í lífi fólks. Hugtakið vísar í hugarfar og 

tengsl milli manna séu sífellt að breytast  og fólk þurfi að ætið að skoða stöðu 

sína og  sjálfan sig upp á nýtt (Gestur Guðmundsson, 2008). Breytingar verða 

líka á því hvaða starfshæfni er krafist af einstaklingnum, sem nú þarf að búa yfir 

margþættum og síbreytileikum hæfileikum.Flestir einstaklingar þurfa að vera 

tilbúnir að tileinka sér nýja sérhæfni í síbreytilegu náms- og starfsumhverfi og 

að finna sér farveg og framtíðarbraut (Gerður G. Óskarsdóttir, 2000; Gestur 

Guðmundsson, 2008).  

2.7 Menningar- og félagsauður 

Menning og menntun eru grundvallaratriði í kenningum Pierre Bourdieu 

(1986). Félagsleg staða nemenda segir Bourdieu að hafi áhrif á gengi þeirra í 

námi og útlistar það nánar með hugtaki sínu um menningarauð (Gestur 

Guðmundsson, 2008) sem nær yfir menntun, þekkingu og menningarlega 

færni einstaklinga. Menningarauður er mismunandi eftir samfélagshópum 

og gildi hvers afbrigðis ræðst af því hvort og hve mikið það nýtur 

samfélagslegrar viðurkenningar.  Menningarauður er lykilatriði í því hvert 

menn leita og hvar þeir enda í samfélaginu. Sumir hljóta mikinn og ríkulegan 

menningarauð í vöggugjöf  en aðrir rýran og fátæklegan. Slíkir einstaklingar 

eru frekar taldir tortryggnir á menntun og menningu; ef þeir alast upp við 

slík viðhorf (Reay, 2005). Þessi viðhorf mæta einstaklingarnir með í skólann, 

ofan í skólatöskunni, og verða þeim oft og tíðum leiðarhnoð gegnum 

grunnskólann. Sá einstaklingur sem sér ekki merkingu í tiltekinni námsgrein 

gæti séð merkingu í annarri námsgrein og beint sjónum sínum og kröftum í 

þá átt (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2006). Ef nemandi hefur almennt séð 

lítið af þeim menningarauð sem nýtur samfélagslegrar viðurkenningar er 

líklegt að hann sé frekar tortrygginn á skólagöngu. Slík tortryggni gæti því 

komið til með að valda einstaklingnum vandræðum í skólanum einkum í því 

almenna bóknámi sem er ráðandi á flestum skólastigum og í flestum 

námsbrautum (Reay, 2003; Gestur Guðmundsson, 2008). 

Tengt hugtakinu um menningarauð er hugtak Bourdieus um 

habitus.Hugtakið nær til þeirrar reynslu hvers einstaklings sem hefur djúpar 

rætur, er inngróin, einstaklingnum og ræður hvernig hann skilur umheiminn 

og bregst við honum. (Bourdieu, 1986). Hann á við að athafnirnar eigi sér 

djúpar rætur en séu samt ekki ásetningur einstaklingsins, fremur að þær séu 

honum áunnar í gegnum hegðun, skynjun og án umhugsunar (Gestur 

Guðmundsson, 2008). Fólk sem hefur alist upp við líka menningu deilir eða 

bregst við aðstæðum á svipaðan máta, eru taldir hafa svipaðan bakgrunn, 
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félagslegan habitus (Bourdieu, 1986; Berglind Rós Magnúsdóttir, 2006; 

Gestur Guðmundsson,  2008) Guðbjörg Vilhjálmsdóttir hefur rannsakað 

habitus Íslenskra unglinga. Niðurstöður hennar benda til þess að 

frístundaiðja unglingsins skiptist í atferlishópa, út frá félagslegum uppruna. 

Hún fann samsvörun milli habitus einstaklinganna og  vals  þeirra í 

mismunandi félagshópa (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2008).  

Kenningar Bourdieu lýsa einnig vel ákveðinni þróun sem verður þegar 

fólk flytur á milli staða eða þess vettvangs sem það dvelur á og 

menningarauðurinn fylgir því áfram í gegnum lífið. Til þess að átta sig á 

námshegðun og því hvaða skilning unglingar leggja til dæmis í námsárangur. 

Er athugun á verðmætamati og valdastöðu þeirra, er ef til vill annað 

lykilatriðið. Má gera því skóna að menningarauðurinn sé mikilvægur þegar 

kemur að námsframvindunni og menntun.  Þá er átt við; hvernig auðurinn 

birtist viðkomandi einstakling. Hversu miklu máli skiptir fyrir einstaklinginn 

að mennta sig, hvers hann óskar sér eða hverjar séu væntingar hans af 

menntun til framtíðar. Samhliða því hvort hann fær aðgangi að henni 

(Ólafur Páll Jónsson, 2011).   

2.8 Einkenni og aðstæður þegar fólk hættir í námi  

Algengustu skýringar sem fólk hefur gefið upp um ástæður brotthvarfs úr 

námi eru að framhaldskólinn hafi ekki höfðað til þeirra á sínum tíma vegna 

óljósrar sýnar á framtíðina. Fólk hafði einfaldlega ekki áhuga á náminu eða 

átti í erfiðleikum með námsfög, t.d. íslensku og stærðfræði. Ásamt því að 

það var að vinna á góðum launum sem freistaði og það valdi framtíðarleið 

úti á vinnumarkaði, án frekari menntunar (Jón Torfi Jónasson og Kristjana 

Stella Blöndal, 2002). Jafnframt er athyglivert í brotthvarfsniðurstöðunum 

að mikill munur var á námsstöðu fólks. Sá munur miðaðist eftir því hvort 

fólki líkaði betur verklegt eða bóklegt nám eða gátu ekki gert upp þar á milli, 

í efstu bekkjum grunnskóla. Þeir voru langlíklegastir til þess að hafa ekki 

lokið framhaldsskóla sem líkaði betur verklegt nám og minnsta brotthvarfið 

var í þeim hópi sem líkaði betur við bóklega námið. Er það sérstakt 

áhyggjuefni hvað hátt hlutfall þeirra nemenda sem líkaði betur verklegt 

nám hafði ekki útskrifast (Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 

2002).  

Segja má að kenningar Thomas Ziehe séu að skýra eða tengja sig við 

ákveðna gagnrýni á breytta stefnu skólans. Þar telur Ziehe að hægt sé að sjá 

niðurrif þriggja grundvallarlögmála í skólamenningu. Þau lúta að áhrifum 

daglegs lífs á námsefnið, félagslegum samskiptum og sambandi nemenda 

við sig sjálfa. Hann útskýrir þessi áhrif með þeim hætti að í kjölfar 
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upprætingar hefðbundinna gilda og venja á sjöunda áratugnum, hafi margt 

breyst í skólastarfi (Ziehe, 2000). Þegar Ziehe setur fram hugtakið 

menningarleg leysing telur hann að leysingin hafi haft það í för með sér að 

ungt fólk tók í auknum mæli ábyrgð á eigin lífi. Það lét formfestu 

samfélagsins síður verða sér fjötur um fót.  Trúin á að einstaklingurinn geti 

sjálfur mótað líf sitt. Ziehe og lærisveinar hans kalla þetta „makeability” 

(Gestur Guðmundsson, 2008). Það er að hafa trú á að geta gert eitthvað 

annað sem er jafn gott og að sitja á skólabekk eða jafnvel eitthvað sem er 

enn betra og gefur einstaklingnum til dæmis fleiri tækifæri, t.d. Það að fara 

út á vinnumarkaðinn án menntunar.  

2.9 Tækifæri og val 

Kenningar Anthony Giddens og Ulrick Beck út frá lífssögu vals og 

einstaklingsmyndun, koma við sögu þegar brotthvarf er annars vegar. Þar er 

átt við að fólk telur að líf sitt sé komið undir eigin vali. Það forðast jafnvel að 

velja og vill ekki loka neinum dyrum og halda sem flestum möguleikum 

opnum. Einstaklingurinn er settur í nýjar aðstæður og hann veltir mörgu 

fyrir sér á ný (Gestur Guðmundsson, 2008, Giddens, 2002). Þeir Giddens og 

Beck, hafa horft til nútímavæðingar sem ákveðins kjarna og talið þróun 

hennar vera ákveðið framhald eða þróunarskeið (Gestur Guðmundsson, 

2008). Eins og kenningar Giddens nálgast valið og aðstæður gera þær það út 

frá því hvernig einstaklingurinn bregst við afleiðingum af eigin vali og þá 

aðstæðum hverju sinni (Giddens, 2002; Gestur Guðmundsson, 2008).  

Gildi menntunar í lífi fullorðinna sem hafa reynslu af vinnumarkaðinum 

sýnir að það að fara í frekara nám skilar sé í meiri lífsgæðum til dæmis hærri 

launum, betri störfum, meira atvinnuöryggi, virðingu í starfi og aukinni 

ábyrgð. Atvinnuástand og atvinnugreinar geta þó haft þar áhrif á (Jóhanna 

Rósa Arnardóttir og Jón Torfi Jónasson, 2004). Hægt er að staldra hér við og 

velta því fyrir sér hvort meiri ávinningur felist í skólagöngu eða tækifærum á 

vinnumarkaði. Áskorunum sem hugsanlega hægt sé að mæta með nýjum 

viðfangsefnum, sem felast  t.d. í atvinnuþátttöku úti í samfélaginu. Þó má 

líta svo á að nútímavæðingin með upplýsingatæknina í fararbroddi, hafi 

breytt daglegu lífi fólks. Nú gefst mörgum tækifæri á að stunda nám með 

tölvutækni í gegnum fjarnám. Milliliðum hefur því fækkað og 

einstaklingurinn tekst á við nýjar leiðir í námi sínu en skólinn er sú leið sem 

á að vera fær fyrir flesta (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2006).  

Ef horft er til framhaldsskólanna með gildi menntunar og val í huga; má 

ætla að skólar þurfi að hafa ákveðið frelsi til þess að geta boðið nemendum 

upp á fjölbreytt nám en til þess að svo megi verða, þurfa að eiga sér stað 
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breytingar innan þeirra (Baldur Gíslason, 2006). Ef breytingar verða; eins og 

nýja námskráin gefur til kynna (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011a) má gera ráð fyrir því að fólk eigi meiri möguleika á að geta fundið sér 

farveg að því námi sem stefnt er að. Í því sambandi er nauðsynlegt að horft 

sé til þess að aukin þekking og færni á ákveðnum sviðum geti átt sér stað, 

hvort sem fólk velur sér bók- eða verknámsleið (Menningar og 

menntamálaráðuneytið, 2010). Einnig er töluvert val í boði fyrir nemendur í 

dag, innan framhaldsskólastiganna. Námsbrautum hefur fjölgað en í dag eru 

um 100 námsbrautir, þar af 87 starfsnámsbrautir. Þær eru ólíkar að lengd 

og inntaki allt frá einni önn til tíu anna (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011b). Á því sést að flestir ættu að geta valið 

sér nám við hæfi, vegna þess að af öllum námsbrautum eru leiðir til frekari 

náms. 

Þegar horft er til tækifæra og framboðs á námi má almennt segja að 

þeim hafi fjölgað. Þó svo að oftast sé einblínt á háskólanám, er ekki þar með 

sagt að iðngreinar séu að leggjast af en eins og áður hefur komið fram. Með 

breytingunum hefur óneitanlega skapast meira val. Þegar umræðan snýst 

um hvað hverjum og einum sé fyrir bestu er fróðlegt að horfa hvað 

kennismiðir segja um val og tækifæri, þegar námsval er ígrundað.  

Sé tekið mið af rannsókn Jóns Torfa og Kristjönu Stellu Blöndal (2002), 

með námsval og brotthvarf úr námi í huga, má líta svo á að eðli mannsins til 

neyslunnar sé hér einnig innanborðs. Könnun sem gerð var í þremur 

framhaldsskólum á höfuðborgarsvæðinu sýnir að íslenskir námsmenn í þeim 

skólum sem könnunin tók til, vinna mikið samhliða námi (Hannes Í. 

Ólafsson, Björk Þorgeirsdóttir, Garðar Gíslason, 2006). Atvinnuþátttaka 

framhaldsskólanema hefur lítið verið skoðuð hér á landi en nýleg rannsókn 

sýnir að 13 - 17 ára unglingar sem vinna með náminu telja sig öðlast ákveðið 

sjálfstæði án afskipta foreldra sinna (Margrét Einarsdóttir, 2010).  

Segja má að ekki séu allir á sama máli um ástæður þess hvers vegna 

ungmenni vinna samhliða námi. Margir þættir spila þar inn í og einn af þeim 

er að líkja vinnusemi við löngun mannsins til þess að bæta sig eða þá að hún 

sé honum eðlislæg eða jafnvel háð samfélagslegu neyslumynstri okkar 

Íslendinga (Stefán Ólafsson, 1996). Þá er átt við að hún miðist í þá átt að 

einstaklingur vilji meira. Síðan sé annar þáttur sem miðist að því að um leið 

sé maðurinn leitandi að einhverju betra eða ákveðnum tækifærum og um 

leið að leita að sjálfum sér eða sjálfstæði sínu (Margrét Einarsdóttir, 2010). 

Hvort að sú leit beri síðan árangur skal ósagt látið.  
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2.10 Þroskaleit, trú á eigin getu og hæfni 

Rannsókn Plug, Zeijl, og de Bois- Reymond (2003) sýnir að nýjar kynslóðir 

skoða lífssögu sína og framtíð út frá þeirri ábyrgð sem einstaklingarnir bera 

sjálfir á eigin lífi. Fyrri kynslóðir hafi gert umhverfið og félagslegar aðstæður 

ábyrgar fyrir möguleikum sínum. Engu að síður hefur verið bent á að þrátt 

fyrir aukið frelsi og ábyrgð einstaklinganna á eigin lífi þá stjórnast val þeirra í 

ríkum mæli af félagslegri stöðu og þeim væntingum sem samfélagið gerir til 

einstaklingsins. Þetta kemur skýrt fram í rannsókn þeirra félaga Plug,  Zeijl, 

og de Bois- Reymond (2003).  

Kenningar Albert Bandura vísa í félagslega færni og hvernig 

einstaklingurinn skilgreinir skynjun á eigin getu. Einstaklingur þurfi að trúa á 

hæfileika sína til þess að geta framkvæmt tiltekið verk og náð góðum 

árangri (Snowman, McCown og Biehler, 2009). Þegar honum tekst að ná 

tökum á verkinu þá finni hann frekar fyrir sjálfsöryggi. Einnig skipti 

töluverðu máli í því samhengi, persónuleg færni, skapgerð og ekki síst 

hugsun  (Snowman, McCown og Biehler, 2009). 

Einstaklingnum er það samt sem áður ekki nóg að hafa getu til að ná 

árangri heldur þarf hann að trúa á hæfni sína til að geta nýtt sér hana sem 

best. Unglingar sem telja sig fá viðurkenningu foreldra og finna fyrir 

samheldni í fjölskyldunni eru taldir hafa sterkari sjálfsmynd en þeir sem ekki 

telja sig hafa slíkan stuðning og samheldni (Sigrún Aðalbjarnardóttir og 

Kristín Lilja Garðarsdóttir, 2004). Oft vita foreldrar og kennarar að 

nemandinn er fullfær um að leysa þau verkefni sem hann telur sig ekki ráða 

við. Galdurinn felist þá í því að fá nemandann sjálfan til að trúa á eigin getu 

(Usher og Pajares, 2008). Neikvæð skynjun á eigin getu getur haft í för með 

sér afstöðu sem leiðir til niðurrifs (Sbr. vísun Bandura í hugsun). Þessir 

einstaklingar sjá aðeins takmarkanir sínar, allt það sem þeir ekki geta og 

þora ekki að taka áskorunum. Þó að þeir búi yfir nauðsynlegri hæfni, því þeir 

óttast að gera mistök (Schunk, 1991; Snowman, McCown og Biehler, 2009).  

Ef horft er til niðurstaðna í rannsókn Jóns Torfa og Kristjönu Stellu 

Blöndal (2002) um tengsl brotthvarfs úr námi, kom í ljós, ef félags- og 

sálfræðiþættir voru skoðaðir ásamt trú á eigin hæfni, að almennt sjálfsálit 

virtist ekki tengjast námslokum (Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella 

Blöndal, 2002).  

2.11 Samskipti og fyrirmyndir 

Rannsóknir á brotthvarfi ungmenna sýna að samskipti foreldra við börn sín 

skipta máli (Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2005; Kristjana 
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Stella Blöndal og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2009). Í rannsókn Jóns Torfa 

Jónassonar og Kristjönu Stellu Blöndal (2002) á árgangi ´75 kemur í ljós að 

þrír af hverjum fjórum nemendum telja sig hafa fengið nokkra eða mikla 

hvatningu við nám í grunnskóla frá foreldrum og þar töldu flestir að 

hvatning skipti máli.  Nemendur virtust telja að ef stuðningur frá foreldrum 

er í þá átt að ákveðið samræmi sé á milli eigin námsvals og áherslna foreldra 

sinna voru þau líklegri til þess að hafa lokið framhaldsskóla en þeir sem 

upplifðu ósamræmi á milli eigin áherslna og foreldra sinna á stúdentsprófið 

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

Önnur rannsókn sem  er í vinnslu og áður hefur verið minnst á og byggir á 

brotthvarfstölum  yfir 13 ára tímabil, og  á samskiptum foreldra við börn sín.  Hún 

er viðamikil langtímarannsókn á áhættuhegðun 14 og 15 ára reykvískra 

ungmenna. Uppeldisaðferðir foreldra eru skoðaðar út frá „viðurkenningu“, 

„stuðningi“ og „hegðunarstjórnun“ sem rannsakendur telja að séu leiðandi 

þættir í uppeldisháttum. Því meiri viðurkenningu og stuðning foreldra sem 

ungmennin töldu sig fá við 14 ára aldur, þeim mun líklegri voru þau til að hafa 

lokið framhaldsskóla á tuttugasta og öðru aldursári (Kristjana Stella Blöndal og 

Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2009). Í viðtali við Kristjönu Stellu Blöndal, þar sem hún 

setur fram hluta úr rannsóknarniðurstöðum.  Kemur fram að tenging við skólann 

skipti einnig töluverðu máli. Því tengdari sem nemandinn er skólanum því líklegri 

er hann til þess að klára námið. Ef tengingin við skólann eru góð, eru meiri líkur á 

því að skuldbindingin aukist. Hún á við; að ef nemandinn samsami sig gildum 

skólans sé minni hætta á að hann hætti í honum (,,Hvaða áhrif hafa foreldrar á 

uppeldisaðferðir“ 4. okt. 2011).  

2.12 Erfiðleikar í námi 

Einstaklingar sem hafa komist yfir ákveðna erfiðleika eru taldir fyrirmyndir 

sem geta hugsanlega miðlað af reynslu sinni til félaga er glíma við sömu 

vandamál. Þannig getur nemandi sem horfir á bekkjarfélaga sinn í svipaðri 

stöðu námslega, eflst í trú sinni á eigin getu (Usher og Pajares, 2008; 

Berglind Rós Magnúsdóttir, 2006). Aftur á móti getur fyrirmynd sem 

stendur mun betur námslega og gengur ávallt vel, hugsanlega dregið úr trú 

nemandans á eigin getu. Markmiðið verður óyfirstíganlegt og hann telur 

sjálfum sér trú um að hann muni aldrei geta náð svona langt líkt og 

fyrirmyndin (Schunk, 1991).  

Einstaklingur sem fær ákveðið frelsi til athafna og þroska ætti að vera 

betur í stakk búinn til að takast á við verkefni síðar meir. Ef hann sér að 

hann veldur verkinu. Með öðrum orðum hann ætti síður að þurfa stöðugt 

að sanna hver hann er, ef sjálfsmyndin er sterk. Þetta kemur reyndar fram 
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þegar fræðimenn ígrunda um nám og kennslu, útfrá margvíslegum 

sálfræðiþáttum (Snowman, McCown og Biehler, 2009). Aftur á móti getur 

komið upp togstreita því einstaklingnum hættir til að kenna sjálfum sér um 

ef illa tekst til vegna erfiðleika í náminu (sbr. trú á eigin getu) (Marjatta 

Ísberg, 2002). Þegar talað er um hvað einstaklingurinn telur sig geta gert er 

almennt talað um sjálfsmynd (identity) hans. Kennarar og sálfræðingar hafa 

bent á að börn sem dragast aftur úr í námi, eigi það til að byggja upp 

ákveðna minnimáttarkennd sem hafi áhrif á sjálfsmyndina og geti 

hugsanlega haft slæmar afleiðingar á einstaklinginn (Snowman, McCown og 

Biehler, 2009).  

Fræðimenn og rannsakendur sem hafa beint athygli sinni að sjálfsmynd 

unglinga hafa talið hana huglæga og tilfinningalegt fyrirbæri (Ragnhildur 

Bjarnadóttir, 2002; Snowman, McCown og Biehler, 2009). Þá er átt við að 

hugtök eins og sjálfstraust, sjálfsvirðing og sjálfsvitund séu þar í brennidepli 

(Ragnhildur Bjarnadóttir, 2002; Snowman, McCown og Biehler, 2009). 

Einnig að sjálfsmynd sé meðvituð vitneskja eða hugmyndir sem 

einstaklingurinn hefur um sjálfan sig (identity) (Snowman, McCown og 

Biehler, 2009). Einnig á eigin sérkenni eða félagslega stöðu (Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir, 2008). Þá er átt við að staða hans og það hvernig unglingar 

líta á sjálfa sig, er oft byggt á þeim forsendum að árangur þeirra sé háður 

félagslegum aðstæðum.  

Rannsókn í uppeldissálarfræðum útskýrir, að kenningar um þróun 

sjálfsvitundar hafi leitt hugann að því hvað felist í sjálfsmynd unglingsins og 

vísar í tilfinningalegt fyrirbæri, innri styrk út frá persónulegum þáttum og 

þroska unglingsáranna (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2002). Ásamt því má gera 

ráð fyrir að áhrifa gæti af uppeldis- og menningarlegum þáttum úr umhverfi 

unglingsins eins og kenningar og rannsóknir Bourdieus leiða í ljós. Að 

hugarfar og félagslegar athafnir taki sér bólfestu í hugsun hvers og eins 

(Gestur Guðmundsson, 2008). Ragnhildur Bjarnadóttir veltir því hins vegar 

fyrir sér hvort sýnilegur árangur út frá áhugamálum unglinga sé orðinn nýr 

vettvangur. Hún vill meina að ekki megi vanmeta unglinga því þeir vilji læra. 

Þeim líði vel, þegar þeir ná tökum á því sem þeir taka sér fyrir hendur 

(Ragnhildur Bjarnadóttir, 2002). Eins og reyndar kenningar Bandura hafa 

gefið til kynna að styrkur og hugarfar skipta máli (Snowman, McCown og 

Biehler, 2009). Ziehe hefur reyndar vísað á að þegar t.d. val er annarsvegar 

þá hafi tilfinningar nú meira vægi (Ziehe, 2000). 
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2.13 Lestrarerfiðleika 

Þegar menn ígrunda orsakir námserfiðleika er m.a. litið til lestrarkennslu 
hérlendis og hvaða árangri hún hefur skilað okkur inn í menntakerfið. 
Lestrarörðugleikar voru fyrst greindir síðla á 19. öldinni í tengslum við 
læknisfræði Þá var gengið út frá því að þeir væru tengdir sjónrænum 
þáttum og talað um orðblindu (Félag lesblindra á Íslandi, 2011). Niðurstöður 
rannsókna sem gerðar hafa verið á síðustu áratugum hafa nú gefið mönnum 
aðra og víðari sýn á vandanum. Í kjölfarið hafa skilgreiningar breyst sem ekki 
verður farið nánar í hér.  

Rannsókn, sem að vísu var gerð 2002 af Marjöttu Ísberg og áður hefur 
verið minnst á, sýnir að allt fram á fullorðinsár geta lestrarhömlur barna 
haft neikvæð áhrif. Einnig að vanlíðan í skóla vegna lestrarhamlana hafi haft 
veruleg áhrif á lífshlaup fólksins sem hún ræddi við. Erfiðleikarnir sem 
fylgdu slíkri vanlíðan þessa fólks, hafi einnig  komið í veg fyrir frekari 
skólagöngu þeirra. Hafi jafnvel skert möguleika þeirra á starfsvali síðar á 
ævinni (Marjatta Ísberg, 2002).  

Námskeið sem haldið var hér á landi fyrir fullorðna einstaklinga í 
atvinnuleit vakti upp grun um að lestrar og eða stafsetningarerfiðleikar 
þátttakenda væru allt að 55% hjá þessum atvinnuleitendum (Rannveig G. 
Lund, Baldur Sigurðsson og Ásta Lárusdóttir, 2005). Þetta eru sannarlega 
sláandi upplýsingar sem ýta augljóslega á enn frekari rannsóknir hér á landi 
til þess að ná til einstaklinga sem glíma við slíka námsörðugleika. Fagfólk 
hefur vakið athygli á námsörðugleikum sem snerta leshömlun og hvatt 
stjórnvöld til þess að auka fjármagn til rannsókna.  Oft er þá vísað í PISA 
rannsóknir málinu til stuðnings en lestarhömlur 14 ára unglinga hér á landi 
eru sagðar vera allt að 13%  (Anna Guðmundsdóttir, Guðmundur S. Johnsen 
og Hermundur Sigmundsson, 2007). Þetta eru umhugsunarverðar 
upplýsingar og áhugverðar.  

Þó svo að nauðsynlegt sé að taka öllum samanburðar könnunum með 

ákveðnum fyrirvara er áhugavert að rýna í skýrslu um lestrarkennslu í 

Evrópu sem nýlega hefur litið dagsins ljós. Hún var gerð á vegum Eurydice 

og er upplýsinganet um menntamál á vegum Evrópusambandsins. Þar 

kemur fram að lestrarkunnátta íslenskra ungmenna er ekki sem skyldi. Ef 

tekið er mið af meðaltali, kemur í ljós að fleiri íslenskir nemendur glíma við 

alvarleg lestrarvandamál en annar staðar í álfunni (Eurydice, 2011). Þetta 

eru athygliverðar upplýsingar, ekki síst þegar kemur að umræðunni um 

orsakir og afleiðingar brotthvarfs ungmenna úr námi hér á landi, því að 

fullorðnir einstaklingar sem hætt hafa námi og ekki snúið til baka, telja 

lestrarhömlur hafa verið einn af sínum aðal fylgifiskum  (Marjatta Ísberg, 

2002). 
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3 Uppbygging og framkvæmd rannsóknar  

Hér verður gerð grein fyrir framkvæmd og uppbyggingu rannsóknarinnar og 

útskýrðir grunnþættir í aðferðarfræðinni, á eins nákvæman hátt og kostur er.   

3.1 Tilgangur og gildi 

Tilgangurinn með rannsókninni er að rannsaka viðhorf fólks sem komið er 

yfir 25 ára aldurinn og hefur reynslu af brotthvarfi úr námi. Rannsakandinn 

telur rannsóknina hafa töluvert gildi fyrir skólasamfélagið og ekki síst 

samfélagið í heild sinni, menntunarlega og ekki síður atvinnulega séð.  

Grunnurinn að verkefninu var lagður árið 2010 en í byrjun mars s.l. þegar 

samþykki rannsóknaráætlunar lá fyrir, hófst skipulagning og undirbúningur 

fyrir viðtöl og rýnihópavinnu. Rannsóknin er byggð upp eftir viðurkenndu 

rannsóknarsniði og miðast við eigindlega nálgun. 

3.2 Eigindleg rannsókn   

Eigindlegar rannsóknaraðferðir gera eins og önnur rannsóknarsnið miklar 

kröfur til rannsakanda. Þar liggja undir kröfur um áreiðanleika og réttmæti. 

Það er hvaða aðferð hentar best til þess að skoða fyrirbærið og í gegnum 

allt vinnuferlið sé þess gætt að víkja ekki frá slíkum kröfum. Með 

áreiðanleika er verið að vísa í traustleika rannsóknarinnar og ábyrgð 

rannsakanda að geta sýnt fram á að hann hafi unnið heiðarlega og náð fram 

upplýsingum með trúverðuglegum hætti. Með réttmæti er átt við t.d. 

merkingu og skilning sem rannsakandinn leggur í orð viðmælenda (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003). Þá er átt við að hann þurfi að gera sér fulla grein fyrir 

því að það er fólkið sem segir sína sögu ekki hann. Einnig að hann verði að 

geta sett sig inn í hugarheim og umhverfi fólksins sem rætt er við.Með þeim 

hætti að hann að reyni að setja sig í spor viðmælenda sinna. Enda verður að 

gera ráð fyrir því að rannsakandi gæti þess að allt innihald rannsóknarinnar 

samræmist texta og túlkun (Helga Jónsdóttir, 2003; Sigurlín Davíðsdóttir, 

2003). Ásamt heimildum sem eiga að standast trúverðugleika gagnanna 

(Lichtman, 2010). 

Megingrunnur eigindlegrar rannsóknaraðferðar er aðleiðsla; að sértæk 

athugun geti leitt að víðari ályktun út frá kenningum (Lichtman, 2010). Þá er 

átt við mikilvæga merkingu og grunnstuðning sem eigindlegar rannsóknir 

sækja styrk sinn í. 
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3.3 Rýnihópa- og einstaklingsviðtöl  

Viðtalsaðferð í eigindlegum rannsóknum eru nokkrar, hér eru nýtt rýnihópa- 

og einstaklingsviðtöl. Rýnihóparannsókn er framkvæmd á þann veg að 

rannsakandi situr með hópi fólks og er sá sem leiðir samtalið innbyrðis. 

Endursegir allt sem hann skynjar og upplifir í viðtölunum og er meðvitaður 

um allt það sem fyrir augu og eyru ber. Með slíkri aðferð skiptir góð athygli 

máli, ekki síst þegar fylgjast á með öllu látbragði, svipbrigðum og mikilvægi 

hljómbrigði raddar (Helga Jónsdóttir, 2003). Upptökutæki er við höndina 

þar sem allt er tekið upp og síðan skráð niður orð fyrir orð. 

Einnig er mikilvægt er að gera sér grein fyrir því að fólk hefur misjafna 

sögu að baki. Þess vegna var samhliða rýnihópaviðtölum einnig valin sú leið 

að bjóða upp á opin viðtöl. Sú aðferð er notuð til þess að komst nær 

viðmælendum, án þess þó að svarkostirnir séu ákveðnir fyrirfram (Helga 

Jónsdóttir, 2003; Sóley S. Bender, 2003). Það á reyndar einnig við um 

rýnihópaviðtölin. Þar eru svarkostir ekki fast mótaðir og skiptir töluverðu 

máli í eigindlegum rannsóknum (Helga Jónsdóttir, 2003).  

Markmiðið með einstaklingsviðtölunum bæði við rýnihópinn  og þá sem 

ekki tóku þátt í rýnihópaviðtölum var að viðmælendur fengju tækifæri til 

þess að tjá sig einslega við rannsakandann. Ef það væri eitthvað sem þeir 

ekki vildu ræða um í áheyrn annarra. Það kom reyndar í ljós að 

þátttakendur vildu einnig nýta sér einstaklingsviðtalsformið og ræða reynslu 

sína. Þar vóg sterkt í öllu ferlinu trúnaður milli einstaklinga og það að bera 

virðingu fyrir öðrum (Sigurður Kristinsson, 2003). Til þess að ná þessum 

markmiðum, reyndi rannsakandinn að setja sig í spor fólksins og greindi 

mikilvægar merkingar sem settar voru fram. Viðtalsaðferðirnar sem hér eru 

nýttar eru ekki síst byggðar á mikilli ígrundun, þar sem mikilvægi 

greiningarinnar einkennist af  síendurtekinni skoðun á viðtalsgögnum. Með 

þeim hætti er síðan hægt að draga upplýsingarnar saman  og finna þemu og 

grundvallaratriðin í gögnunum (Sóley S. Bender, 2003). Þegar gögnin hafa 

verið skoðuð af slíkri nákvæmni, er komist að kjarna málsins og grunnþema 

sem er  lýsandi og útskýrandi þáttur gagnanna fundið. Enda er mikilvægt að 

niðurstöður í eigindlegum viðtalsgöngum byggi á slíkri nákvæmni (Helga 

Jónsdóttir, 2003; Sigurlína Davíðsdóttir, 2003; Sóley S. Bender, 2003; 

Lichtman, 2010). Forsendur rannsóknarinnar í heild sinni grundvallast á að 

ná fram reynsluheimi og upplifun á veruleika fólksins sem hér var rætt við.   

3.4 Val á þátttakendum  

Val þátttakenda var afmarkað við tvo skóla og valdir 13 nemendur sem 

komnir eru aftur í nám eftir brotthvarf. Rannsakandinn miðaði því leit sína 
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að viðmælendum út frá brotthvarfsreynslu þeirra og byggist val rýnihóp-

anna á slíku úrtaksmarkmiði. Alls tóku 10 manns þátt i rýnihópunum og 7 

manns komu í einstaklingsviðtöl, þrír af þeim tóku ekki þátt í rýnihópum. 

Leitað var til skólanna þar sem fólkið var við nám og fengin aðstoð 

kennslustjóra og námsráðgjafa skólanna við að finna viðmælendur. Öll 

framkvæmd er gerð í fyllsta trúnaði við viðmælendur og skólana. 

Valið á þátttakendum tók einnig mið af aldri og kyni, ásamt því að val í 

rýnihópa var miðað við hámark átta manns, að lágmarki þrír. Aldursviðmiðið 

við 25 ára og eldri. Hóparnir urðu tveir og skiptast þannig eftir aldri og kyni; 

 Annar hópurinn samanstóð af  fólki sem var á aldrinum 27 til 30 ára. 
einn karl og tvær konur. 

  Hinn hópurinn samanstóð af fólki sem var á aldrinum 30 til 37 ára. 
Fjórar konur og þrír karlar.  

Markmiðið með slíkri aldursskiptingu var að þá ættu þátttakendur 

hugsanlega eitthvað sameiginlegt til þess að deila með hvert öðru. Með slík 

viðmið væri frekar möguleiki á að umræður miðuðust við svipað 

skólaaldurs- og atvinnutímabili.  

Hvað varðar einstaklingsviðtölin, sem tekin voru eru þau tekin við fjóra 

úr rýnihópunum og aðra þrjá, sem ekki voru þátttakendur í rýnihópunum.  

Samtals sjö manns, þrjár konur og fjóra karla á aldrinum 27 til 37 ára.  

3.5 Viðtalsgrunnur og helstu markmið 

Tekið skal skýrt fram að niðurstöður er ekki hægt að yfirfæra yfir á aðra því 

eitt af markmiðum með rýnihópa og einstaklingsviðtölum í rannsókninni, er 

að rýna í viðhorf þessara einstaklinga og miðast eingöngu við þetta úrtak 

(Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003). Samt sem áður eiga þær 

að sýna skilning sem gefur til kynna ákveðna staðfestu á niðurstöðum. 

Öll einstaklingsviðtöl og samtöl innan rýnihópanna voru byggð upp út frá 

ákveðnum viðtalsramma. Hann var hannaður samkvæmt úthugsuðum 

atriðum sem ætlunin var að ræða um og miðuðust við ákveðin markmið 

rannsóknarinnar. Þó svo að ákveðin grunnur hafi verið hafður að leiðarljósi í 

öllu ferlinu Þá má segja að erfitt hafi verið að halda sig við strangar línur í 

rýnihópa- eða einstaklingsviðtölunum, enda erfitt að gera það í slíkum 

viðtölum (Helga Jónsdóttir, 2003). Fólk þarf að tjá skoðanir sínar á marga 

vegu og þá reynir á rannsakandann að hann stýri og haldi vel í alla spotta. 

Annars missir hann tökin og viðtölin fara í aðra átt en ætlast er til í upphafi 

og markmiðin geta hæglega runnið út í sandinn. Hér var ekkert slíkt á 

ferðinni, allt gekk að óskum.  
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Eins og áður sagði var markmiðið með einstaklingsviðtölum að fá fram 

nánari upplýsingar sem ekki nást fram í rýnihópum. Oft er fólk ekki tilbúið 

að deila erfiðri og persónulegri reynslu sinni innan um margt fólk. Þess 

vegna var þessi leið valin samhliða rýnihóparannsókninni. Hinir þrír sem 

eingöngu var rætt við í einstaklingsviðtölum, voru fengnir til þess að hægt 

væri að heyra reynslu annarra og upplifun án þess að þeir deildu reynslu 

sinni með fólki í rýnihópi. Með því væri hægt að fá viðmið við reynslu hinna 

sem tóku þátt í rýnihópunum, en tekið skal fram að ekki er um 

samanburðarrannsókn að ræða.  

Vinnuplagg sem haft var til hliðsjónar fyrir rýnihópana og  

einstaklingsviðtölin var gert til þess að fá fram hvaða augum viðmælendur 

líta á ákvörðun sína í dag. Það að hafa hætt í námi á sínum tíma og snúið  

sér að vinnumarkaðinum. Þá var einnig áhugavert að greina hvernig  þeir 

upplifa leiðina sem þau völdu sér inn í framhaldsskólann á sínum tíma. 

Markmiðið var einnig að horfa á félagslega þætti og nálgast þá áhrifaþætti 

sem byggðu annað hvort á hugsanlegum styrkleikum eða veikleikum. Það 

var gert með því að horfa til þess hvernig eða hvort einstaklingarnir upplifðu 

eða deildu með sér slíkri reynslu eða áhrifaþáttum þegar brotthvarfið átti 

sér stað. Komast að því hvort og hverjar það taldi vera megin ástæður þess 

að þau hættu námi á sínum tíma. Það var gert með því að horfa til hvaða 

afleiðinga  fólkið taldi að brotthvarf úr námi hefði haft fyrir þróun náms- og 

starfsferils þess. Hvernig og hver var upplifun fólksins þegar það lýsti 

starfsframa sínum án menntunar og hverjar voru meginástæður þess að 

fólkið var komið aftur og þá með tilliti til þeirra væntinga sem þau hafa til 

námsins í dag.  

Rýnihóparnir voru byggðir upp með það markmið að reyna að fá fram 

gögn sem fást ekki í einstaklingsviðtölum. Til dæmis var ætlunin að komast 

að skoðunum og viðhorfum fólks. Slíkt hvetur fólk það að heyra aðra tjá sig 

um skoðanir og viðhorf því þá er von um að það sjálft fari að tjá sig. Eins og 

áður hefur komið fram var markmiðið ekki að komast að ákveðinni 

sameiginlegri niðurstöðu heldur að fá fram umræður um efnið. Hvað -  

hvernig -  hvers vegna – útskýrðu og fylgja eftir með spurningum sem voru 

oftast frekar víðar, vegna þess að þá er hugsanlegt að spurningarnar geti 

hvatt til frásagnar (Helga Jónsdóttir, 2003). Ásamt því að biðja fólk að tjá sig 

um allt sem því finnist mikilvægt í umræðunni um nám og brotthvarf. 

Greiningin er byggð upp út frá svörum þátttakenda og meginþáttum sem 

komu fram í viðtölum og rýnihópum. Hvað varð til þess að fólkið hætti námi 

á sínum tíma og mikilvægi þess hvaða hvati lá að baki endurkomu í nám og 

eða halda áfram námi. 
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3.6 Bakgrunnur þátttakenda og trúnaður 

Viðmælendur og rannsakandi skrifuðu allir undir þagnarheiti þar sem fyllsta 

trúnaði var heitið (Sjá fylgibréf).  Af þeim sökum voru öllum þátttakendum 

gefin gervinöfn og verða þeir því ekki nefndir réttum nöfnum í rannsókninni. 

Það er gert til þess að sýna trúnað og þá virðingu sem rannsakanda er skylt 

að sýna viðmælendum sínum eftir að hafa gert skriflegan samning við þá  

(Sigurður Kristinsson, 2003). Með slíkri aðferð á ekki að vera hægt að rekja 

viðtölin til þátttakenda í rannsókninni. Þá eru ekki sett inn nöfn á skólum, 

þar sem fólkið stundar nám sitt í dag. Í greiningarkaflanum er fólk að nefna 

nöfn á skólum þar sem þau hafa áður stundað nám sitt og eru þau nöfn látin 

standa. 

Körlunum voru gefin nöfnin Elli, Dóri, Garðar, Helgi, Ísak og Ólafur. Nöfn 

kvennanna voru sett fram sem Ágústa, Ebba, Helga, Milla, Ragga, Tóta, og 

Þura. Fjölskyldumynstur þeirra er fjölbreytt, flestir í sambúð eða giftir og 

eiga einnig að baki reynslu af skilnaði. Tvær konur einhleypar í dag og 

svipaða sögu er að segja af körlunum. Aldur viðmælenda er eins og áður 

hefur komið fram frá 27 til 37 ára. 

 Hvað viðkemur lengd framhaldsskólagöngu þátttakenda, hafa þeir 

mismunandi langa framhaldsskólagöngu að baki, allt frá einni viku upp í allt 

að þrjú ár ef miðað er við tímabilið frá því að þau ákváðu fyrst að byrja í 

framhaldsskóla og hætta í námi. Nokkrir reyndu aftur eftir eina önn og 

hættu aftur, á meðan aðrir snéru ekki aftur í nám fyrr en á síðasta ári, eftir 

rúmlega tuttugu ára hlé.  

Tveir karlar og ein kona fóru síðar í iðnnám og snéru ekki aftur í það nám 

fyrr en eftir mismunandi langt hlé frá námi. Karlarnir eru með meistaranám 

í iðngreininni en konan hefur lokið húsgagnasmíði. 

 Níu af viðmælendum mínum stefna á að ljúka við stúdentspróf, 4 karlar 

og 5 konur, á meðal þeirra eru þrír af þeim sem kláruðu iðnnámið á sínum 

tíma. Fjórir stefna á að klára iðnnám, 2 konur og 2 karlar en einn af þeim 

ætlar að taka sér frí í einhvern tíma.  

Hvað viðkemur framtíðarstefnu fólksins stefna átta á háskólanám að 

loknu stúdentsprófi, 4 karlar og 4 konur og karlmaður sem er með 

meistaranám í iðngrein stefnir á sértækt véltækninám.  

Atvinnuþátttaka viðmælenda er einnig mismunandi löng og fjölbreytt. 

Flestir búa yfir töluverðri reynslu frá mörgum vinnustöðum, eftir 

brotthvarfið á sínum tíma. Fjöldi vinnustaða hjá hverjum og einum 

viðmælenda minna er allt frá því að vera þrettán vinnustaðir niður í 

einungis tvo vinnustaði.  
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Ef rýnt er í námsbakgrunn foreldranna er hann mjög mismunandi. Meiri 

hluti þeirra er með grunnskólapróf en aðir með meira, allt upp í 

háskólagráðu. 

3.7 Álitamál   

Hvað varðar leyfi fyrir rannsókninni þá þurfti ekki að fá sérstakt leyfi frá 

persónuvernd þar sem um fullorðna einstaklinga er að ræða. Eins og fram 

hefur komið, liggur fyrir skriflegt samþykkt allra þátttakenda. Einnig 

samþykktu skólarnir að taka þátt í vali á þátttakendum og þar var gætt 

fyllsta trúnaðar í öllu ferlinu. Þá var haft samband við þrjá skóla bæði 

símleiðis og í gegnum tölvupóst. Tveir skólanna tóku strax þátt í að finna 

þátttakendur en einn sá sér ekki fært að taka þátt sökum álags innan 

skólans. Rannsakandi hafði síðan samband við viðmælendur bæði í gegnum 

tölvupóst og símleiðis.  

Mikilvægt var að hafa í huga nokkra þætti eins og ætlast er til þegar 

leitast er við að ná fram fullnægjandi upplýsingum út frá reynsluþáttum 

þeirra einstaklinga er rætt er við í eigindlegum rannsóknum (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003). Til þess að fyrirbyggja að rannsóknin sé ekki að valda 

þátttakendum t.d. óþarfa vanda eða óþægindum, eða fólk geti hætt við 

þátttöku ef það kýs að gera slíkt (Sigurður Kristinsson, 2003).  

Hvað viðkemur álitamálum og úrlausnarleiðum, má segja að rannsóknar-

ferlið hafi allt gengið ágætlega og ekkert óvænt hafi komið upp á eða breytti 

miklu í skipulagningu eða öllu rannsóknarferlinu.  Reyndar mættu ekki þrír í 

einn rýnihópinn, en þau höfðu einungis gefið munnlegt samþykki sitt. Einnig var 

reynt að fá fleira fólk í einstaklingsviðtölin en erfitt var að finna tíma og hættu 

því samtals fjórir við að taka þátt í rannsókninni. Rætt var við sérfræðing í 

aðferðarfræðirannsóknum þegar efast var um fullgilda stærð í öðrum 

rýnihópnum. Þar sem  hópurinn samanstóð af þremur einstaklingum. Hann  

taldi  fjölda í rýnihópi fullgildan. Þá urðu smá tafir á viðtölum, vegna páskaleyfa 

og samræmingar á tímasetningum á fundum viðmælenda og rannsakanda.  

Staðsetning á rýnihópaviðtölum var með þeim hætti að einn rýnihópurinn  

kom á heimili mitt í Hafnarfirði. Hinn kom saman í einum af skólanum þar sem 

nemendur stunda nám sitt. Einstaklingsviðtölin fóru fram í viðtalsherbergi í  

Háskóla Íslands, Stakkahlíð og einum skóla þar sem nemendur stunduðu nám 

sitt. Tímalengd á upptökutæki sýnir að eitt rýnihópaviðtalið stóð í um eina og 

hálfa klukkustund og annað í eina klukkustund og tíu mínútur. Hvert 

einstaklingsviðtal tók að meðaltali um 25 mínútur. Viðtölin hófust í byrjun apríl 

og þeim lauk um miðjan júní 2011. 
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Þegar kom að lokavinnslu verksins, varð að endurmeta rannsóknar- 

spurninguna. Breytt var síðustu línunni í spurningunni; Hvers vegna ákveða 

einstaklingar að snúa aftur í nám eftir brotthvarf, hvaða hvati býr að baki 

þeirri ákvörðun, hafa breytingar á aðstæðum haft áhrif á hana?  Og  eftir 

nánari ígrundun varð niðurstaðan þessi; Hvers vegna ákveða einstaklingar 

að snúa aftur í nám eftir brotthvarf, hvaða hvati býr að baki þeirri ákvörðun 

og hvaða áhrif hefur fyrra brotthvarf haft á nám þeirra í dag?  

Að öðru leyti gekk allt að óskum. 
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4 Niðurstöður rannsóknar 

Í þessum kafla verður greint frá helstu niðurstöðum úr rýnihópa- og 

einstaklingsviðtölunum. Tilgangurinn var að öðlast innsýn í aðstæður og 

reynslu viðmælenda minna enda er rannsóknin byggð á eigindlegu 

rannsóknarsniði og því ekki hægt að yfirfæra niðurstöður á aðra einstaklinga 

eða hópa. Heldur á skilningurinn að gefa til kynna ákveðna staðfestingu á 

niðurstöðum. 

Með því að varpa skýrara ljósi á greininguna, er notast við beinar 

tilvitnanir sem ættu að skýra heildarmyndina sem greiningin byggir á. 

Yfirheiti undirkaflanna á að útskýra betur meginþemu sem koma fram í 

umræðunni í einstaklings- og rýnihópunum. Tekið skal fram að í  undirkafla 

3:6. Tekist á við gamla ,,drauga“, eru ekki í öllum tilfellum sett inn nöfn 

viðmælenda. Þar er um viðkvæm málefni að ræða og sökum trúnaðar við 

viðmælendur er nöfnum sleppt, þó svo að um gervinöfn sé að ræða. 

4.1   Horft um öxl á brotthvarfið 

Viðhorf fólksins til brotthvarfsins á sínum tíma sýnir glögglega að hinar gildu 

ástæður fyrir brotthvarfinu voru á marga vegu. Því segja má að réttu 

ástæðurnar fyrir því voru ef til vill ekki alltaf gefnar upp og greina má að 

öðrum var beitt til þess að losna úr  náminu. 

Þegar Helga er spurð út í brotthvarfið og hvort skýringin sem hún gaf 

upp á sínum tíma, kennaraverkfallið hafi verið  ástæðan; ,,Þarna var komin 

einhver ástæða, ég gat sagt; ókey, kennaraverkfallið var þarna í nokkrar 

vikur, mánuði. Og allt of erfitt að ná sér upp.“  

Helga telur að kennaraverkföllin tvö sem skella á þegar hún er við nám, 

hafi verið góð afsökun. Hún stóð höllum fæti námslega en segir síðan um 

kennaraverkföllin: ,,Ég notaði það meira sem afsökun“. Helga reynir samt 

sem áður við námið aftur en gefst upp, hættir og fer út á vinnumarkaðinn. 

Einnig telur hún að skort hafi betri kynningar fyrir nemendur hvaða skólar 

væru í boði og leiðir kynntar. Hún var í skóla úti á landi.  

Ragga stendur einnig höllum fæti í náminu og leið ekki vel í skólanum. 

Hún segist hafa lent hjá kennara sem hún var mjög ósátt við og notar það 

síðan sem afsökun til þess að hætta: 
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Sko, þetta var svo fín ástæða fyrir mig sko. Því þetta er 

ömurlegur kennari. Og ég  læt hann ekki koma svona fram við 

mig sko og ég ætla bara að hætta. 

Hún fær ákveðinn stuðning og hvatning: ,,Allir sögðu, skiptu bara um skóla, 

gerðu eitthvað“. En hún tekur samt sem áður þá ákvörðun að hætta í 

skólanum.   

Einnig koma fram viðhorf til kennaranna á þessum tíma að þeir hafi ekki 

náð til nemenda. ,,Eins og kennarar eru á þessu tímabili, bara manni finnst 

þeir leiðinlegir þó að þeir hafi eflaust ekki verið það“. 

Hjá flestum viðmælendum voru einhverjar aðrar ástæður. Fólk er að falla 

á prófum, vill fara að vinna eða taldi sér trú um að skólinn væri ekki fyrir sig. 

Eins og Elli orðar þetta: ,,Ég var komin á þá skoðun að ég og skólinn værum 

ekkert að meika það“. Hann er að vinna mikið með náminu, sér ef til vill ekki 

tilganginn með framhaldinu. Því síður þegar hann sér að launaumslagið er 

þykkara en hjá kennaranum sem hefur gengið í gegnum langskólanám: 

Sko á sínum tíma þá hérna hætti ég bókstaflega í skóla af því ég 

var að vinna, ég var í fínni vinnu og hérna og á þeim tíma var 

svona hugsunarhátturinn þannig á  þeim tíma. Að maður var 

með há laun og ég var með hærri laun en kennararnir og þetta 

var bara bölvuð vitleysa að vera í skóla. 

Elli reynir þó að halda sér í skólanum, samhliða vinnunni en á endanum 

þá gefst hann upp eftir tvö ár í framhaldsskólanum.  

Bætir síðan við: 

Ég var í fínni vinnu og komin með fullt af fólki í vinnu og vildi 

bara vera algjör kall! Og svo horfir maður náttúrulega allt 

öðrum augum á þetta í dag, því þetta voru stór mistök. Ég held 

að raunveruleg ástæða þess að ég hætti í skóla var að ég var 

með þetta frjálsræði. Sko maður kemur úr bekkjakerfi og  

þegar maður svo fer út úr því og ekki er haldið utan um mann 

og fer í þetta svokallaða fjölbrautarkerfi og þú ræður hvaða 

áfanga þú ferð í. Ég bara missti mig, ég hafði engan aga sjálfur 

til þess að hjálpa mér.  

Síðan eru aðrir eins og Ísak sem hreinlega virðast ekki nenna að vera í skóla: 

Sko þegar maður er búin að vera í skóla í heilan vetur þá er 

einhvern veginn aginn allur farinn sko. Og þá er maður farinn 
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að sofa út alla daga. Og skrópa, skrópa, skrópa og skrópa og 

það náttúrulega bitnar á einkunnum og öllu. Og þá tekur 

maður sér pásu og fer aftur að vinna.  

Félagslífið tekur einnig sinn toll eins og kemur fram þegar Þura er spurð 

hvort hún hefði haldið áfram, ef hvatningin hefði verið til staðar. Svarar 

hún: ,,Nei. Ég ætlaði bara að djamma. Ég fór bara í algjöra vitleysu. Ég var 

bara sokkinn í það.“ Hún fer samt sem áður nokkrum árum síðar á ýmiss 

konar námskeið sem hún nýtir lítið sem ekkert. Skólinn hafi ekkert verið að 

huga að nemendum sínum sem jafnvel sváfu á rúmi sem var til staðar í einu 

skoti skólans. Þegar ég spyr Þuru hvort hún hefði bætt sig í námi og 

mætingu ef það hefði verið meiri agi og skólinn tekið á slíku háttalagi 

svaraði Þura: 

Sko ef að þeir hefðu verið svona; ,,Sko þetta eru bara reglur 

þetta er bara bannað. Þú sefur ekkert hér!  Og ef að það hefði 

verið hringt til dæmis í mömmu; ,,Hún mætir ekki í skólann“. Þá 

mundi ég hafa mætt því ég hlýddi öllu. 

Þura vann sig síðan upp í ágætis stöðu á vinnumarkaði og fór ekki að hugsa 

um nám fyrr en löngu síðar. 

Helgi er lærður iðnaðarmaður, og einn af nokkrum viðmælenda sem 

lenti í kennaraverkföllum. Hann hætti í framhaldsskólanum á sínum tíma: 

,,Mér leið illa í skóla.“  Og bætir við:  ,,Ætli ég sé ekki orðinn svona 19 ára, þá 

var ég að gefast upp.“. Þegar hann rifjar upp þennan tíma í dag, horfir hann 

á þetta sem ákveðna uppreisn í sér: 

Sko þetta var líka svona ,,rebel“ í manni en svo kemur að því að 

maður þroskast. Maður var á móti kerfinu og fann svona 

,,hatred“ í lífi mínu. Og var bara öðruvísi en aðrir og bara fagna 

því. Þó svo að maður hafi oft verið að berjast við vindmyllur.  

Þar sem faðir Helga þrýstir á hann, skiptir Helgi um ,,gír“  og fer úr bóknámi í 

iðnnám.  

Dóri er lærður iðnaðarmaður en hann hætti í framhaldsskóla á sínum 

tíma. Hann segist hafa verið stefnulaus og tekið rangar ákvarðanir. Þegar 

hann hættir og fer út á vinnumarkaðinn í nokkur ár. Síðan hafi hann farið í 

iðnnám og lokið því Þegar hann er spurður hvaða augum hann liti í dag á 

ástæðuna fyrir brotthvarfinu, svarar hann; ,,Það var bara það að ég var í 

sjálfu sér ekki búin að móta mér svona hvað ég hefði hugsað mér að verða 

svona í framtíðinni. Og mig langaði bara svona að kaupa mér bíl og fara að 
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vinna.“  Dóri sem var þó búinn að klára eitt og hálft ár þegar hann hættir 

telur í dag að þetta hafi ekki verið rétt ákvörðun hjá sér: ,,Ég sé svo eftir því, 

það er bara það vitlausasta sem ég hef nokkurn tímann hef gert.“ 

Ólafur sem einnig lendir í verkföllum í skólanum svarar spurningunni um 

brotthvarfið á sínum tíma á þessa leið:  ,,Skóli hefur aldrei verið fyrir mig.“  

Síðar í viðtalinu þegar hann rifjar upp þennan tíma segir hann; ,,Ég held að 

af því að maður er búin að vera svo óákveðinn, að maður viti ekki hvað 

maður vill.“  

Ebba veltir fyrir sér stöðu sinni á þessum tíma og lítur á skólakerfið með 

gagnrýnu hugarfari. Hún telur að skort hafi aðhaldsnet og svarar 

spurningum um brotthvarfið á þessa leið:  

Ég mundi sko aldrei segja að það væri eitthvað eitt, sem rak 

mig úr námi. Heldur var það bara beint í grunnskóla. Þá var sko 

netið ekki mikið til þess að halda manni við námið. Þar strax var 

ég byrjuð að vera slugsi og var bara miklu meira í félagslífinu en 

í skólanum. Og reyndi að byrja í menntaskóla og þar allt í einu 

er ekkert net. Og enginn að fylgjast með því hvort þú sért að 

mæta eða ekki.  

Garðar kemur utan af  landi og segist hafa orðið fyrir einelti í skóla. Þegar 

hann er spurður hvort það hafi verið ástæðan fyrir brotthvarfi hans úr skóla 

svarar hann: ,,Ekki á að ég hætti. En það kannski hafði áhrif á hegðun mína 

sem síðan leiddi til þess að ég hætti.“ 

Skólafyrirkomulagið fær einnig gagnrýni og rætt er um samræmdu 

prófin, hvað þau skiptu miklu máli fyrir framhaldið. Ebba:  

Ég veit að það er ekki eins í dag. Þetta vissi maður ekki og var 

ekki að pæla í þessu. Maður einhvern veginn, svona fór með 

öldunni. Þannig að ég get ekki sagt að ég hafi verið mikið að 

hugsa mikið um það. 

Ágústa tók í svipaðan streng þegar umræðan snérist um hvort þau hefðu 

viljað klára á sínum tíma eða hvað hægt hefði verið að gera til þess að halda 

áfram. Hún taldi sig alltaf hafa verið: ,,Að reyna að lufsast í þessu til þess að 

reyna að klára þetta.“ 

Tóta sem var rekin úr skóla á sínum tíma rifjar þennan tíma upp og 

mátar við stöðu sína í dag: 

Þú veist það ýtir mér í einhverja átt, það sem ég hef verið að 

gera í fortíðinni. Og ef ég hefði haldið áfram í námi á sínum 
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tíma. Þá hefði ég gert það með hangandi hendi. Þú veist þá 

hefði ég ekki fengið neitt rosalega góða útkomu. En núna ef ég 

fæ góða útkomu og hef þann þroska til að bera fyrir val. Að 

velja mér eitthvað sem ég get hugsað mér að starfa við 

 Eins og mörg svörin gefa til kynna og áður sagði, var fólkið yfirleitt ekki 

að gefa upp hina raunverulegu ástæðu fyrir brotthvarfinu. Þegar það horfir 

til baka í dag á brotthvarfið talar það um tímabilið með gagnrýnu hugarfari. 

Þá má einnig greina ákveðinn ásökunar- eða uppgjafartón, eins og hjá Millu: 

Ég byrjaði í skóla mjög vel fyrstu önnina mína. Og svo bara 

hætti ég eiginlega að mæta. Og ég segi sama og Þura ég mætti 

yfirleitt alltaf í skólann á morgnana, svo sat maður einhver 

staðar úti að reykja. Eða inni í einhverju reykherbergi að kjafta 

og reykja. Og einhvern vegin dröslaði mér stundum í tímana. 

Greinilega hefur hún ekki séð neinn tilgang með náminu. Næstu árin snýr 

hún sér að vinnumarkaðinum. Sömu sögu er að segja með Ebbu, uppgjöf og 

tilgangsleysi með náminu: ,,Og svo var maður bara hættur að mæta og af 

því að maður var búin að missa svo mikið úr, hætti ég að þora að mæta. Þá 

var bara miklu auðveldara að hætta og fara að vinna.“ Þó svo að hún hafi 

reynt aftur fann hún sér ekki farveg og missti móðinn: ,,En þú veist og svo 

þegar ég ætlaði að fara að reyna aftur þá var það bara einhvern veginn 

orðið of seint.“ 

Reyndin var sú hjá flestum viðmælendum mínum að þau fundu sig ekki á 

þeim stað sem þau voru stödd í lífi sínu.  

4.2 Að velja leið og passa í ,,kassann“  

Í einstaklingsviðtölunum og í rýnihópunum velti fólkið fyrir sér vali og/eða 

leiðum út úr grunnskólanum og í frekara nám. Aðeins einn  viðmælenda 

minna hefur haldið sig við sömu námsleiðina. Þó svo að hann sé alltaf að 

hætta og koma aftur, það er Ísak, sem er í iðnnámi. Hin velta því fyrir sér 

hvort leiðin sem þau völdu hafi verið sú farsælasta eða ágæti þess að hafa 

valið bóknám á sínum tíma. Þá kemur greinilega fram að það sé jafnvel litið 

svo á að flestir hefðu átt að passa inn í ákveðin ,,kassa“. Raunin hafi verið 

önnur þegar á hólminn var komið. Fólkið ræðir um að skort hefði frekari 

liðveislu frá grunnskólanum og eða foreldrum og námsvalið ekki hentað 

öllum.  
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Ebba segir um sína reynslu af fyrstu önninni í menntaskóla: ,,Og þar allt í 

einu er ekkert net og enginn að fylgjast með því hvort þú sért að mæta eða 

ekki.“ 

Ágústa vill meina að hún  græði ekki neitt á því að sjá eftir því í dag að 

leiðin sem hún valdi sér hafi ekki verið sú besta. Það hafi verið svolítið 

sterkur þrýstingur frá foreldrum hennar að klára námið þó svo að hún 

horfði ekki á háskólaleið sem einhvern lykil. Ágústa telur frekar skipta máli 

að fólki líði vel með námsvalið: ,,Manni líður ekkert vel ef manni langar ekki 

til þess að gera það sem maður er að gera. 

Umræðan snérist mikið um forsendur valsins geti stundum byggt á 

væntingum og óskum foreldra. Þeir ættu frekar að skoða hvað hentaði 

unglingnum best, ekki að unglingar fylgdu straumum. Einnig var rætt um að  

unglingurinn væri settur á ,,færiband“ eins og Garðar lýsir sinni upplifun á 

skólakerfinu: ,,Hér ertu bara strax settur færiband.“  

Milla lýsir því  hvernig hún upplifir í dag námsleið sem hún valdi sér á 

þessum tíma: 

Ég held að það hafi líka verið svolítið að það hafi veikt áhuga 

minn á náminu, að ég vildi fara í iðnnám. Og að í einhverju 

,,menntasnobbi“ foreldra minna þá fór ég ekki í iðnnám, 

foreldrum mínum fannst það ekki fínt. 

Garðar upplifir að foreldrar hans hafi ekki talið það stórmál þó að hann 

hætti í náminu á sínum tíma, þó svo að þau óskuðu þess að hann hefði 

klárað námið. Hann veltir nánar fyrir sér leiðinni og hugsanlegum 

afleiðingum af röngu vali, ef hann hefði klárað á sínum tíma. Eins og 

móðurfjölskyldan gerði sér vonir um að hann gerði:  

Mögulega hefði ég kannski klárað eitthvað, sem ég hafði engan 

áhuga á að vinna við í dag.  Alveg örugglega. Ég veit ekkert 

hvort það hefði verið betra fyrir mann, ef  maður hefði asnast 

áfram. Tekið fimm til sex ár í það að klára menntaskólann, eins 

og margir gerðu og voru í svipaðri stöðu og ég.  Og sitja uppi 

með nám, sem þeir hafa i raun engan áhuga á. 

Aðrir töluðu um að stöðugt hefði verið hamrað á að menntun skipti máli 

og það að vera verkamaður væri ekki gott hlutskipi: ,,Og það hefur líklega 

verið pínu svona ,,rebel“ í mér í því að reyna sko sanna það fyrir móður 

minni að verkamaður getur alltaf fengið vinnu.“ 
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Síðan var rætt um fyrirkomulag innan framhaldsskólanna sjálfra. 

Skólarnir gefi sér ákveðin ramma. Ef nemandi hélt sig ekki innan þessara 

ramma, féll t.d. tvisvar í röð þá hafi brottrekstur verið yfirvofandi.   

Tóta upplifir leiðina sem hún fór sem skort á stuðningi við að halda sig 

inni í þessum ,,kassa“, eins og viðmælendur orðuðu framhaldsskólaleiðina. 

Tóta um stuðninginn innan skólans: 

Það var bara ekki stuðningur, ef þú stóðst þig ekki nógu vel þá 

varðstu að hætta. Þú veist í stað þess að rýna aðeins í hlutina 

og þú veist hvað getur þú gert til þess að láta þetta ganga upp. 

 Helga segist hafa fundið fyrir pressu frá fjölskyldunni. Allir hafi búist við 

því að hún færi framhaldsskólaleiðina. Hún telur sig hafa skort betri liðveislu 

við valið, vegna þess að hugur hennar stefndi á iðnmenntun: 

Bróðir hennar mömmu hann var í háskóla í skiptinámi erlendis, 

á þessum tíma. Þannig að það var svolítil pressa innan 

fjölskyldunnar að ég færi í besta skólann sem að þú veist, hægt 

væri að koma mér í.  

Hún lýsir upplifun sinni á námsvalinu með þessum orðum: 

Stór hluti af því mynstri sem að ég eða fjölskyldan mín sem ég 

ólst upp í, hafði áhrif á þær ákvarðanir sem ég tók í lífi mínu, 

varðandi mína menntun, sem er reyndar svolítið eða kannski 

eðlilegt, út af fyrir sig. En það voru kannski ekki réttu 

ákvarðanirnar sem ég hefði getað gert í mínu námi. Svona ef ég 

hugsa það eftir á. 

Helga sem kemur af landsbyggðinni, ræddi einnig um muninn á krökkum 

á höfuðborgarsvæðinu og úti á landi þegar kom að vali á leiðum og þá að 

velja sér rétta leið: 

Það skorti fannst mér úti á landi og skortir enn úti á landi að 

krakkarnir fái tækifæri á að kynna sér hvaða skólarnir hafa í 

boði og hvaða kennslufyrirkomulag er í hverjum skóla fyrir sig. 

Hefði ég vitað af Iðnskólanum fyrir tíu árum síðan þá hefði ég 

farið beinustu leið þangað. 

Miðað við reglur eða rammann voru nemendum sett ákveðin skilyrði. 

Þegar umræðan snérist um þær bar Tóta sig saman við Millu um lélega 

mætingu og brottrekstur úr skólanum:  
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Eins og hjá Millu að þá var ekki óskað eftir því að ég kæmir 

næsta árið. Ég hugsa að ég hefði haldið áfram. Það var svo 

mikið sjokk fyrir mig þegar ég féll alveg þarna á árinu, ef ég 

hefði fengið að halda áfram, þá hefði ég kannski tekið mig á. 

Mér finnst ekki rétt að reka fólk úr skólanum. 

Viðbrögð Millu við orðum Tótu: ,,Ég er ekki viss um að ég hefði haldið 

áfram.“  

Aðrir viðmælendur mínir töldu sig hafa fengið góðan stuðning og mikla 

hvatningu í sínum skóla. Það dugði ekki til, þeir hættu samt. Aðhaldið hafi 

jafnvel verið of mikið. Það var upplifun Garðars sem dæmi.  Hann var á 

heimavistarskóla úti á landi, þar sem skólastjórinn eða aðstoðarskóla-

stjórinn vöktu nemendur á morgnanna: ,,Ég reyndi einu sinni að vera veikur 

en þá kom ráðsmaðurinn og rak mig fram úr. Eða þá að það var náð í 

rassmælirinn og maður mældur.“  Og þegar hann ræðir um að hafa ekki 

haldið sig í skólanum eða leiðin hafi ekki verið sú rétta segir hann:  ,,Þetta 

var bara allt í hausnum á mér.“ 

Eins og kom fram hjá Helga lítur hann á þennan tíma í lífi sínu sem 

ákveðið uppreisnartímabil. Það má reyndar greina hjá fleirum. Hann er 

rekinn úr skólanum fyrir slæma mætingu en skólinn var honum ekki að 

skapi. Þegar kom að valinu hafi móðir hans haft áhyggjur af því að hann 

flosnaði alveg upp úr námi og hugsanlega endað í ,,öskunni“. Hann svaraði 

því til að hann gæti alveg farið að vinna í öskunni, það væru fín laun þar. 

Svipaða sögu er að segja af Dóra og Ólafi þeir telja sig ekki hafa verið mikla 

bóknámsmenn á þessum árum. Helgi gerir eins og Dóri, fer í iðnnám eftir 

nokkurt hlé og nær sér í starfsmenntun. Ólafur reynir við margs konar 

valáfanga og hættir. Ragga og Þura ákveða að hætta að hugsa alfarið um 

nám og sjá ekki tilgang með frekara vali fyrstu árin eftir brotthvarfið.  

Þegar Ísak lítur til baka á þetta tímabil upplifir hann að skortur á aga hafi verið 

ákveðinn hluti af vandanum, að halda sér í námi og Elli tekur í sama streng: 

Já, ég held að krakkar bara yfir höfuð þurfi hann. Mér er alveg 

sama hvað fólk segir um það, þá held ég það sé ástæða að 

margir fara út. Þeim vantar þennan stuðning og svona þennan 

aga til þess að halda áfram. 

Eins og greina má hafa val og leiðir togast á og ekki auðvelt að finna sér 

réttan farveg. Fólkið heldur út í lífið og  ný markmið taka við. 
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4.3 Frelsi og tækifæri  

Áhugavert var að kanna viðhorf fólksins til vinnumarkaðarins,  þegar það 

hverfur úr námi og heldur út í atvinnulífið. Hvaða tækifæri sá það á 

vinnumarkaði, án frekari menntunar. Flestir höfðu verið að vinna með 

náminu á sínum tíma. 

Elli segist hafa nýtt sér tækifærin á vinnumarkaði. Hann fékk að sanna sig 

þar og komst í ábyrgðarstöður. Hann telur að ákveðið frelsi hafi fylgt 

upphefðinni á þessum tíma og að það hafi ekki haft góð áhrif á sig: ,,Og á 

endanum held ég að þetta hafi brotið mig meira niður heldur en hollt þykir 

skulum við segja.“  

Milla talar einnig um að hafa fengið tækifæri úti í atvinnulífinu og er sú 

eina af konunum í hópnum sem heldur sér lengi á sama vinnustað. Segist 

hafa nýtt öll tækifæri sem henni buðust út í ystu æsar: 

Þetta var rosalega skemmtilegt og ég sá tækifæri og fékk ýmis 

starfstengd námskeið. Fór síðan fljótlega að vinna á leikskóla, 

sem ég var að vinna á mjög lengi. Og fékk ofsalega mikið traust. 

Ég var færð úr því sem ég var að gera og fékk mikið traust og 

var fljótlega komin í svona stuðning með einhverfum börnum 

og fékk þar af leiðandi hærri laun. Og var með ofsaleg góðan 

yfirmann, sem svona hjálpaði mér svona ofsalega mikið upp. 

Dóri fær tækifæri og þekking hans á vélum gefur honum greinilega 

ákveðið forskot: 

Og af því að ég var með þekkingu á henni. Þá var hringt í mig og 

mér var boðin vinna hjá þeim sko. Og ég fór að vinna í bænum í 

smá tíma og hætti svo því ég eða reyndar í millitíðinni eftir að 

smiðjan fór á hausinn þá fór ég að vinna sem pípari. Mér 

bauðst starf við það. Var örugglega búinn að vera þar í hálft ár 

eða ár, þegar mér var boðið starfið þarna. Ég fór þangað en svo 

var ég búin að ákveða að fara í pípulagnirnar og sko læra það. 

Hann lærir síðan pípulagnir og í dag er hann kominn í nám sem tengist 

tækninni sem hann kunni tökin á og stefnir á frekara tækninám. 

Aðrir skiptu ört um vinnustað og sáu ekki nein tækifæri á vinnumarkaði 

eða voru sífellt leitandi að einhverju betra eins og til dæmis Þura sem vildi 

njóta þess að vera frjáls: 
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Ja, fyrst þá var ég bara svona í frelsinu. Ég vildi bara, eða ég fór 

bara að vinna, þar sem ég gat unnið. Í verslunum og svoleiðis 

og fannst það bara æðislegt. Mér fannst ekkert athugavert við 

það. Það var bara þannig, það var fullt af öðrum krökkum 

þarna á mínum aldri og við vorum að skemmta okkur saman. 

Síðar finnur hún til ábyrgðar og fær góða stöðu eftir að hafa farið á 

námskeið í tölvuskóla. Garðar er í svipuðum aðstæðum sér ekki nein 

tækifæri á vinnumarkaði og hjá honum eru ekki gerðar sérstakar  kröfur um 

menntun. Hann svarar þannig þegar hann er spurður út í tækifæri á einum 

staðnum sem hann var að vinna á: ,,Nei, nei alls ekki. Enginn sko og það var 

hérna ekki. Alls ekki sko.“  

Svipaða sögu er að segja af Tótu, hún lítur ekki svo á að hún hafi fengið 

nein sérstök tækifæri á vinnumarkaði. Hún skipti ört um vinnustaði og var á 

þessum tíma að vinna í þjónustugeiranum. Á sama tíma var hún einnig að 

stofna fjölskyldu. Helga var í svipaðri stöðu og Tóta, atvinnulega séð, var 

ekki í aðstöðu til þess að vinna sig upp. Hún telur sig þó hafa fengið ákveðna 

hvatningu eitt sumar og fengið að njóta sín. Hún bar ábyrgð sem ef til vill 

hefur ýtt á að hún fór aftur í nám, eftir að hafa verið atvinnulaus í nokkur 

skipti. Á þessu tímabili í lífi sínu telur hún sig sjá hvar hún er stödd i lífinu. 

Sumartækifærið sé ef til vill ekki mikið til að byggja á: 

Og var að baslast eitthvað og stóð fram á hrífuna og horfði 

svona á krakkana leika sér þarna og var að velta fyrir mér 

framtíðinni. Því þetta var bara sumarstarf og hvað ég ætti nú 

að gera þegar þessu starfi yrði nú lokið.  

Ebba lítur á sinn vinnuveitenda sem ákveðinn bjargvætt  í sínu lífi og hún 

telur að hafi veitt sér ábyrgð sem hún  hafi þarfnast á þessu tímabili. Þegar 

hún er spurð um hvatningu eða tækifæri á vinnustaðnum sem hún var að 

vinna á sem lengst.  Segist hún hafa fengið sjálfstraust því það hafi skort. 

Eftir að hafa upplifað ákveðna neikvæða,,stimplun“ frá kennurum. Hún talar 

um hvatningu: ,,Samt alls ekki svona eðlilega hvatningu, þetta var bara 

svona, bara eitthvað sem ég þurfti. Og manneskja sem að ég vissi að var til 

staðar.“ 

Það má segja að Ebba upplifi vinnuumhverfið á þessum tíma sem 

stuðning svipaðan og foreldrar veita börnum sínum. Greiningin byggir á 

þeim orðum hennar að hún upplifði ekki hvatningu frá foreldrum sínum og 

hún bætir við; ,,Ég vil meina það að ég var í þannig vinnu að ég var með eða 

leitaði svolítið í yfirmanninn minn, sem foreldri.“ 
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Ísak kemur frá litlum stað utan við höfuðborgina: ,,Á þessum tíma var ég 

bara að vinna í fiski.“, og telur sig ekki hafa fundið mikið að tækifærin væru 

til staðar í slíkri stöðu. Hann lítur á vinnustað sinn í dag sem ákveðna 

agastjórnun sem hann telur sig verða að hafa til þess að geta haldið áfram 

að gera það sem hann er að gera í dag, að klára námið.  

Ragga er ekki lengi á vinnumarkaði og má greina ákveðinn leiða og 

vonleysi hjá henni. Þannig að hún sér ekki mörg tækifæri eða hvatningu þar. 

Ágústa er í svipuðum sporum og segir: ,,Ég held að ég hafi bara voðalega 

lítið pælt í því.“  Ólafur telur sig einnig hafa verið leitandi og fann sig ekki úti 

í atvinnulífinu: ,,Maður hefur verið að prófa allan fjandann. Hitt og þetta, þú 

veist og svona að reyna að finna sig.“ 

Sumir töluðu um dyggðina að vinna og horfðu á foreldra sína sem 

fyrirmyndirnar. Vildu sanna sig í því sem þeir voru að gera og verða góðir í því: 

Að vera bara helvíti góður í því sem ég geri sko og stefndi á það 

að verða stærsti og besti málarinn, sko bara á svæðinu! Ég er 

ekkert að grínast þetta var bara óbilandi metnaður hjá mér að 

verða svona góður í þessu fagi og ég tel mig alveg hafa náð því. 

Það eru því ekki allir að hugsa að frekari menntun til þess að bæta stöðu 

sina á atvinnumarkaðinum. Í hópnum eru þó einstaklingar sem eru að velta 

frekara námi fyrir sér. Með auknum þroska eða breyttum aðstæðum er 

síðan tekin ákvörðum um að reyna við námið enn á ný.  

4.4 Að snúa aftur í nám 

Á rannsóknartímabilinu hefur efnahagshrun herjað á íslenskt samfélag og 

afleiðing þess á síðustu fjórum árum haft töluverð áhrif. Fólk er að horfast í 

augu við margvíslegar aðstæður, sem fylgja slíkum þrengingum í 

samfélaginu. Nokkrir hafa ef til vill ekki ætlað sér aftur í nám en ákveða 

samt sem áður að gera það. Aðrir hafa misst vinnuna eða glíma við 

persónuleg vandamál.  

Helgi er einn þeirra sem hefur misst fyrirtækið og farið illa út úr hruninu 

og glímir við fjárhagsvanda. Hann lýsir upplifun á stöðu sinni á þennan veg: 

Mér bara gekk vel það var mikið að gera. Og ég ætlaði að vinna 

sjálfstætt og gerði það sko. Svo kemur hrunið og ég horfði 

svona á söguna og á fyrirtækið og svona þetta er mikil erfið 

staða, í atvinnumálum, í iðnaðinum. 
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Hann segist þó oft hafa hugsað um frekara nám: ,,Ég var alltaf búinn að 

horfa til þess að mig langaði aftur í skólann, það var vitað mál.“ Þar sem 

hann stendur á ákveðnum krossgötum í lífinu velur hann að hefja nám á ný.  

Þura segist ekki hafa mikið verið að hugsa um nám, en tekur þráðinn upp 

á ný, eftir langt hlé. Hún endurmetur stöðu sína og tekur ákvörðun: ,,Sko 

fyrir þremur árum hefði ég aldrei trúað því að ég yrði hér. Bara ekki að ræða 

það.“ Í frásögn Þuru er hægt er greina að hvatinn sem þar býr að baki er sýn 

á framtíðina án menntunar. Hún lendir í skilnaði við barnsföður sinn, fer að 

vinna á leikskóla og huga að framtíðinni. Síðan sækir hún námskeið sem 

koma henni vel úti á vinnumarkaði og fær aðra vinnu: 

Ég fékk strax vinnu og náði að helminga eða hækka launin um 

helming, bara við þetta. Og þegar ég fékk þessa vinnu þá fór ég 

bara að vinna og keypti mér íbúð. Og bara allt fór að rúlla 

ágætlega. Mér gekk vel í vinnunni og þetta var allt svona á 

góðri leið. Og það var búið að bjóða mér stöðuhækkun innan 

fyrirtækisins og ég var alltaf svona að hækka mig upp.  

Samhliða horfir hún á vinkonur sínar fara í frekara nám: 

Svo bara einhvern veginn var ég komin með rosalegan leiða í 

vinnunni. Ég varð að fara að finna mér aðra vinnu. En ekki séns 

að fá betri vinnu. Náttúrulega eins og ástandið er og ég 

hugsaði, hvað get ég gert! 

Þegar hún er spurð hvernig henni líði með að vera komin aftur í nám segir 

hún: ,,Mér gengur bara rosalega vel og ég bara þetta er það besta sem að 

ég hef gert á ævinni.“ 

Ragga sem hefur verið utan vinnumarkaðar um nokkurn tíma tekst á við 

námið á ný. Þegar hún er spurð, hvað hafi drifið hana aftur í nám svara hún: 

,,Það eru aðallega vinir mínir sem eru mínar fyrirmyndir. Því flest þeirra eru 

búin eða eru í háskólanámi og sumir eru komnir í doktorsnám.“ 

Garðar sem einnig missti vinnuna segist hafa fengið mikla hvatningu hjá 

Vinnumálastofnun og fór aftur í nám. Hann telur að fjölskyldan hafi þó alltaf 

haft trú á því að hann færi aftur í nám. Hann segir að námið hafi alltaf verið 

ofarlega í huga sér en hann hafi verið stefnulaus og ráðvilltur. 

Dóri telur að endurkoma sín í nám í dag sé vegna þess að nú viti hann 

hvað hann vill læra. Eftirsjáin yfir því að hafa hætt námi á sínum tíma sé 

sterk í huga hans. Aðstæður breyttust hjá honum, lendir í skilnaði, missir 

vinnuna og hann ákveður að koma sér í frekara nám.  Vill ekki lifa við óvissu 
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á vinnumarkaði. Hann er með iðnmenntun og lítur ekki svo á að hún muni 

fleyta honum vel áfram í lífinu.  

Ísak telur mikilvægt að klára námið en hann hefur haldið sig við iðnnám 

og hætt í nokkur skipti. Hann hefur einnig unnið margvísleg störf sem 

verkamaður og ákvörðun hans um endurkomu í nám er tekin eftir að hafa 

metið reynslu sína á vinnumarkaði: 

Það er bara í rauninni bara þannig að ég var búin að vinna  í 

fimm ár og veist ekkert í rauninni, eða mér stóð ekki í rauninni 

til boða að fá einhverja stöðuhækkun. Því að það setti mig í þá 

stöðu sem að mig langaði ekki til að vera í. 

Ólafur sem hafði verið tíu ár á vinnumarkaði, þegar hann snýr aftur í 

námið, sá ekki framtíð í því sem hann var að gera.  Í dag er hann búin með 

eitt ár af fimm og hann segist finna fyrir ákveðnu öryggi. Þegar hann horfir á 

starfsnámið sem hann hefur valið sér í dag, telur hann að námið henti sér 

vel: ,,Ég er svona maður sem vinnur með höndunum.“  

Viðhorf til kennara og samvinna er einnig í umræðunni þegar fólk snýr 

aftur. Ebba talar um endurkomu sína út frá þroska. Hún veltir fyrir sér 

samvinnu við kennara, hvort þeir skilji eldri nemendur betur. Hún virðist 

upplifa námið svona í dag, ,,Mér fannst ég upplifa það að eiga auðveldara, 

með að eiga samband við kennarana. Af því að þú veist, við erum á miklu 

meira svipuðu leveli.“ Hún á við að virðing skipti hana miklu máli í 

samskiptum kennara og nemenda. Þar verði að ríkja gagnkvæm virðing og 

ekki sé talað niður til unglinga. Heldur þurfi  kennarinn og nemandinn að 

mætast á miðri leið og skilji hvorn annan. Slík samskipti skili meiri árangri 

fyrir alla. Hún leggur áherslu á hrósið sem hún fær frá kennara í dag að það 

skipti hana miklu máli og ýti undir áhuga í náminu sem hún hefur valið sér. 

Sennilega áhrif út frá upplifun Ebbu, að slíka hvatningu skorti hjá kennurum 

hennar áður fyrr. 

Ágústa setur ábyrgðina ofarlega þegar hún horfir á sína endurkomu, sé 

komin með þann þroska sem þurfi til þess að halda áfram í námi og það að 

bera ábyrgðina sjálf.  

Milla lítur svo á að margar aðstæður hafi orðið til að hún kom sér í nám á 

ný. Hún segist hafa efast um getu sína í námi: ,,Á sínum tíma, stærðfræðin 

stóð alltaf í mér. Þannig að eins og ég segi þetta raðaðist einhvern veginn 

upp“.  Milla segist hafa farið í fornám til þess að sjá hvar hún stæði og sem 

ákveðinn undirbúning fyrir bóknámið. Nú sé hún komin af stað og sé að 

gera góða hluti. Hún hafi valið sér framhaldsnám og fái vinnutengdu 
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námskeiðin sem hún tók á sínum tíma metin inn og ekki síst sú hvatning 

sem hún fær frá fjölskyldunni það skipti miklu máli.  

Þegar kemur að endurkomu Ella í nám er staða hans sú að hann segist   

alltaf hafa hugsað um frekara nám. Hann rifjar upp stöðu sína: 

Ég var búin að gæla við það að 25 ára reglan í háskólanum 

bjargaði mér og ég var alltaf að staglast á því ,,Ég þarf ekki að 

fara í helvítis menntaskólann“. Það væri ekkert ,,issjú“ skilurðu. 

Svo auðvitað þegar ég fer í HR á sínum tíma. Sko ekki búin með 

neinn menntaskóla. Þá áttaði ég mig líka á því að þetta er miklu 

erfiðara fyrir vikið. En mér gekk vel í vissum áföngum, eins og 

lögfræði og markaðsfræði. En það var ekki þannig lagað erfitt. 

En ég fann það samt að ef ég ætlaði í skóla þá yrði ég að byrja á 

réttum enda. Að þú veist, þú byrjar ekki að hlaupa áður en þú 

labbar það er bara ekki flóknara en það. 

Tóta sem hefur verið utan skóla lengi og er komin aftur í nám, vantaði 

aðeins uppá til þess að komast inn í skólann sem hún er í núna og fór fyrst í 

undirbúningsnám: ,,Og þurfti að taka tvo áfanga í sumarskóla og það gekk 

bara rosalega vel. Og ýtti bara undir það að þetta myndi ganga vel og ganga 

upp.“  

Helga sem er fullgildur smiður missti vinnuna og ætlar að reyna að klára 

stúdentsprófið. Þegar hún er spurð frekar út í námið svarar hún: ,,Það endar 

með því að ég klára stúdentinn. Mér leiðist að hafa svona hluti hálf kláraða.“ 

Námslánin koma við sögu þegar endurkonan er rædd. Þura: ,,Ég til 

dæmis hefði ekki getað farið í skóla, nema út af því að þetta er 

námslánshæft.“ Flest allt fólkið tekur undir þessi viðhorf, að þegar þau 

horfðu á endurkomu í nám þá hafi lánin skipt sköpum.  

4.5 Viðhorf til menntunar, virðing og staða 

Þegar viðmælendur ræða um viðhorf til menntunar kemur margt fróðlegt í 

ljós. Þau velta fyrir sér viðhorfi til menntunar í samfélaginu, kerfinu sjálfu 

eða jafnvel námsaðferðum. Hvað hefði breyst í menntakerfinu og þá miðað 

út frá þeirra skólagöngu: 

Ég held að það mætti byggja upp meiri eða og eins og til dæmis 

það sem er núna að gerast í menntakerfinu. Með að hafa 

einstaklingsmiðað nám og annað. Það er kannski verið að 

byggja upp einstaklinga betur á karakter og getu í lífinu og leyfa 

þeim bara að vera þeir sjálfir. 
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Þura kemur inn á þroska einstaklingsins:  ,,Mér finnst til dæmis bara að 

skólaskylda eigi að vera til 18 ára.“  

Þeir sem upplifðu skort á stuðningi heima fyrir eða glímdu við fátækt eða 

jafnvel litu á bóknám fyrir hina ,,ríku.“ Tala um jafnrétti til náms og 

styrkingu við námið og telja að í dag sé fólk að fá meiri stuðning en þau 

fengu á sínum tíma. Viðmælendur veltu einnig fyrir sér hvernig skólinn gæti 

hugsanlega tekið á og eða komið til móts við þarfir þeirra sem ættu í 

alverlegum vanda í dag: 

Ég er svolítið að pæla í, núna undanfarnar vikur, hvað þú eyðir 

rosalega miklum hluta af lífi þínu í skólakerfinu. Hlutir eins og 

andleg og fjölskylduleg vandamál, náttúrulega berast þar inn í 

líka. Eins og hjá mér þá höfðu mínar fjölskylduaðstæður 

gríðarleg áhrif á hvernig mér tókst að vinna í náminu, sem var 

bara ekki neitt. Þannig að engin kynning eins og meðvirkni eða 

einhver atriði um meðvirkni og hvernig það getur haft áhrif á 

fjölskyldumynstur og einstakling, út af fyrir sig. 

Hjá öðrum byggja viðhorfin á þeim mismunandi leiðum sem þau fóru í 

náminu. Leiðum þeirra sem hættu í bóknáminu og hinna sem völdu 

iðnnámsleiðina. Helga sem fór bæði í bók- og verknám, lítur á verknámið 

sem ,,praktískari“ leið, frekar en bóknám eða eins og Helga lýsir viðhorfi 

sínu til skólanna: 

Framhaldskólarnir sem ég hef farið í gegnum eða menntaskólinn 

líka, þeir eru svolítið hálf staðnaðir. Á meðan Tækniskólinn eða 

Iðnskólinn, sem að ég þekki hvað best eru í miklu meiri tengslum 

við þjóðfélagið og atvinnulífið og meira praktískt.  

Samhliða því var rætt um mun á skólum og hvað allt sé að breytast í dag, 

eftir hrunið. Verkmenntun í samanburði við háskólamenntun: 

En svo heyrir maður það frá skólanum, maður heyrir kennarana 

tala saman og svona. Að það er í vaxandi mæli þú veist af fólki að 

koma inn í Tækniskólann, núna. Og eins og húsgagnasmiðurinn 

var ekki inni, er hann að verða vinsælli með hverri önninni.  

 Ísak sem hefur einnig verið í iðnnámi segist ekki hafa velt viðhorfi fólks á 

menntun mikið fyrir sér en segir: 

Hérna ég veit það ekki, einhvern veginn hefur mér alltaf fundist 

iðnnám, vera að meika miklu meiri sens heldur en bóknám. En 
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það er náttúrulega bara mitt. Af því að það er aðallega vegna 

þess að ég skil ekki hvernig fólk meikar það að vera í skóla í átta 

eða tíu ár.  

Hann bætir síðan við: ,,Ég hef í rauninni aldrei tekið mark á því hvað öðru 

fólki finnst.“  

Nokkur umræða var um námstitla og Ísak tjáði sig: ,,Það fer svo mikið í 

taugarnar á mér þegar þessi eltingarleikur er við starfsheitin og þetta þú veist, 

þú ert merkilegri af því að þú ert með þennan titil. Þetta skiptir engu máli.“  

Foreldrarnir koma einnig við sögu þegar kemur að umræðunni um 

viðhorf til menntunar. Eins og áður hefur kom fram hjá Millu (3:2) stýrðu 

foreldrar hennar ferðinni hjá henni að mestu leyti, vegna ,,menntasnobbs.“ 

Ágústa sem er í hárgreiðslunámi, á vel menntaðan föður og fólk í hans 

ætt er að hennar sögn vel menntað. Á hana var ýtt til náms: ,,Ég get alveg 

sagt það að það eru örugglega meira svona litið niður á iðnnám, heldur en 

háskólapróf.  Í þú veist, kennarafræðum eða lögfræði skilurðu.“ Hún kemur 

einnig inn á viðhorf móður sinnar:  ,,Sko mamma er sjálf hárgreiðslukona. 

Henni hefur aldrei fundist þetta vera nein menntun. En það er líka að 

skólinn þá var í þrjá mánuði skilurðu“.  

Þegar þau tala um til hvers sé horft þegar fólk leggur á sig nám. Segir 

Ágústa: 

Það er minna litið á hvað þú hefur áhug á. Heldur er það 
hvar þú getur hagnast mest eða fengið einhverja flotta 
stöðu en að vera bara sáttur við sitt. Ég læri það sem mér 
finnst gaman að gera og ætla að vinna við það. 

Ebba sem fór óhefðbundna leið í sínu námi, ætlaði að verða flugvirki. 

Hún rifjar upp viðhorf samnemenda sinna, karlanna, gagnvart henni sem 

konu og annarra. Til þess að hún valdi slíka leið: 

Ég fékk alveg að heyra það endalaust. Og alveg jafn mikið frá 

foreldrum mínum. Þannig að þetta var svona svolítið niðurbrot 

með það. Og eins þá, þegar ég fór í skólann, þá svona 

,,attitúdið“ við mig. Og strákarnir áttu það til að gera alla 

hlutina fyrir mig sem að ég endilega vildi ekkert. Þannig að 

þetta var allt svona mjög sérstakt. Það var svo margt sem hefði 

mátt breytast, til þess að ég hefði haldist þarna.  

Ebba heldur áfram að setja fram skoðanir fólks á menntun og viðhorfi til 

bóklegs eða starfsnáms, þar sem hún er stödd í dag: ,,En það er alveg til, 

þetta er rosalega mikill stimpill, maður heyrir þetta alveg.“ Bætir síðan við 
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til þess að leggja áherslu á orð sín: ,,Og hver segir að sköpunargáfa sé verri 

heldur en geta lesið bók.“  

Samhliða því að þau útskrifast með iðnmenntun bera þau sig saman við 

fólk sem var að útskrifast úr framhaldsskólanum, með stúdentspróf. Helgi 

lýsir hér viðhorfum til útskriftar sinnar og vina sinna: 

Ég man alltaf allar veislurnar sem maður mætti í  til stúdenta. 

Sko ég bauð vini mínum í útskriftarveisluna mína sko. Ég 

útskrifaðist sem sveinn. Þá fékk ég bara náttföt og  Qjú -disk. Á 

meðan hinir vinir mínir fegnu allir svona doðranta af fínum 

bókmenntum, sem kostuðu þúsundir. 

Í hinum rýnihópnum tekur Ebba í svipaðan streng og Helgi: 

Ég á bestu vinkonu sem útskrifaðist úr hárgreiðslunni. Hún hélt 

ekki einu sinni útskriftarveislu, af því að henni fannst hún ekki 

hafa verið að útskrifast úr jafn miklu og þú veist vinkona okkar 

sem var að útskrifast úr Háskólanum. Ég var bara eina vinkonan 

sem mætti í útskriftina og mætti bara og bauð mér í útskriftina. 

Af því að mér fannst þetta vera heilmikið fyrir hana. 

Garðar telur það að vera með skírteini upp á vasann, skipti máli. Um leið 

og hann útskýrir mál sitt með því að rifja upp sögu af fjölskyldumeðlim sem 

hann vann hjá og stærði sig af diplóma menntun sinni. Hann hefði litið á 

hana sem jafngóða, ef ekki betri en þeirra sem höfðu hærri gráður upp á 

vasann, á þessum vinnustað. Garðar heldur áfram að lýsa upplifun sinni út á 

vinnumarkaði og kom inn á menntunarkröfur: ,,Þannig að ég fór að vinna 

við járnabindingarnar og mjög vel borgað en það fór ekkert fram hjá manni 

þegar maður var að vinna þar að þar er ekki krafist neinnar menntunar.“ 

Og Helgi segir: 

Ég ætlaði ekki að verða stúdent en það var vegna þess að mig 

langaði ekki til þess að verða eins og þessir krakkar sem voru 

stúdentar og voru að vinna bara í sjoppu og hrokinn sko. Að 

það er svo mikill menntahroki á Íslandi sko, Það er rosalega 

mikið sko! Að ef þú ert ekki í skóla þá ertu fábjáni það er 

svolítið svona tónn sko. 

Þau telja samt sem áður að margt hafi breyst til batnaðar. Þegar 

umræðan snérist um ,,menntasnobb“ eða þeirra eigin viðhorf að slík viðhorf 

komi ef til vill mikið frá þeim sjálfum. Þau líta svo á að menntun skipti máli, 
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og horfa til reynslu sinnar í dag, þau vilja eitthvað betra. Eins og Tóta setur 

þetta svona fram: ,,Ég var samt alltaf ósátt að vera ómenntuð og mér fannst 

ekkert spennandi líf að vera alltaf í þjónustustörfum.“ 

 Milla sem hefur verið í umönnunarstörfum allt sitt líf er ekki sammála 

Tótu þegar hún talar um hroka í háskólamenntuðu fólki í heilbrigðisstétt. 

Þar talar hún út frá reynslu sinni á vinnumarkaði og tekur undir með 

Garðari, þegar hann vill að fólkið í hópnum gæti að sér að vera ekki með of 

miklar alhæfingar gagnvart háskólamenntuðu fólki. Milla segir: 

Þannig að ég segi eins og Garðar að ég held að ég hafi líka haft 

rosalega mikinn hroka gagnvart háskólamenntuðu í gegnum 

tíðina. Og ég segi eins og Garðar þetta er ofsalega mikill hroki 

líka. Ég held að ég hafi ofsalega mikla minnimáttarkennd 

gagnvart háskóla menntuðu fólki í gegnum tíðina. Ég held að 

það hafi verið svona sko 99,9% sko...öfund.  

Tóta dregur úr orðum sínum og þau velta þessu með menntahrokann 

fyrir sér. Helgi sem talar um að fólk kunni ekki til verka þó svo að það sé  

,,sprenglært“. Elli tekur undir með Millu: 

Ég held að það sé svolítið sammerkt með hérna ástæðunni að 

maður er komin í nám. Maður er búin að sjá fullt af fólki sem er 

með  þessa menntun en hefur svo kannski ekki meira til brunns 

að bera en maður sjálfur. Það er nefnilega, þessi bullandi 

minnimáttarkennd sem maður var kannski að berjast við. Að 

þegar maður átti að vera í skóla, en hafði ekki trú á því að 

maður gæti það. Það tók bara 20 ár að komast yfir hana. 

Ragga sem hefur lítið verið í skóla á síðustu árum og vann einnig á 

leikskóla eins og Milla segist hafa unnið sem ófaglærður starfsmaður og var ekki 

að finna sig á þessum stað í lífinu. Dóri sem er lærður pípari lítur heldur ekki á 

sína menntun sem eitthvað til þess að byggja mikið á. Þegar hann er spurður 

hvort honum finnist pípulagnir ekki vera menntun svarar hann: ,,Engin 

menntun jú, nema þessi pípari sem er ekkert svakalega svæsin menntun.“  

Hann eins og nokkrir í rýnihópnum, telur því að iðnmenntunin sé ekki á háu 

plani eða minna metin. Síðar í viðtalinu dregur hann svo í land þegar ég minni 

hann á orð hans um að pípulagnir séu ekki merkileg menntun: 

Já, jú auðvitað er það nám. Ég ætla ekki að gera lítið úr því eða 

öðrum sem eru í pípulögnum. Þetta er auðvitað starfsstétt og 

starfsheiti og en ég bara svona datt inn í það. Fékk vinnu og 
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svona og fór síðan þarna inn og ákvað að bara fara að læra 

pípulagningar og það var fínt fyrst sko.  

Þura hefur einnig eitthvað til málanna að leggja um viðhorf sín til titla og 

þá ,,hvítu húfurnar“:  

En mér hefur alltaf fundist svona, það er alltaf fullt af fólki í 

kringum mann og maður hefur alltaf viljað vera þar. Þetta er 

bara flott, eða að geta verið búin með svona áfanga og þessi 

hvíta húfa skiptir máli. Þó að manni finnist þetta titill. 

Þegar umræður beindust að menntun, hvað sé góð menntun, hvort hún 

skipti máli má greina skiptar skoðanir. Þó er sterkur þráður frá upplifun og 

viðhorfum fólksins að því að menntun skipti máli. 

4.6 Tekist á við gamla ,,drauga“ 

Eins og gefur að skilja hafa viðmælendur tekist á við mismiklar  hindranir, 

áður en brotthvarfið á sér stað. Hér hefur töluvert verið rakið hvað hafi 

valdið þeim erfiðleikum í náminu og truflað þau við að ljúka því á sínum 

tíma.  Í  tengslum við það var kannað hvernig þeim gangi í náminu sem þau 

stunda í dag.  

Nokkrir glíma við námsfög eða þá nokkra skortir trú á eigin getu. Aðrir 

glíma við alvarlegri þætti eins og les- og skrifblindu, athyglisbresti og enn 

aðrir við félagslegar hindranir, jafnvel einelti eða félagsfælni. Í því samhengi 

kom sú spurning hvort kennarar eigi yfir höfuð auðvelt með að taka á 

margvíslegum félagslegum vandamálum. Þá aðstæðum nemenda hverju 

sinni:  

,,Eins og kennararnir, þeir voru ekki einu sinni meðvitaðir um að þetta 

gæti haft áhrif. Bæði á mig og manns eigin hegðunarmynstur og hvernig 

maður ,,funkeraði“ í skólanum sko.“ 

Nú þegar fólkið er komið aftur í námið, þarf það að horfast í augu við 

marga slíka ,,drauga“, sumum tekst það ágætlega. Milla segist hafa fengið 

hvatningu frá sambýlismanni sínum sem hafi hjálpað sér. Hann telur henni 

trú um að framhaldsnám sé ekkert mál hún eigi að fara aftur í skólann og 

býðst til þess að aðstoða hana við gamla ,,drauginn“, stærðfræðina. 

Upplifun Millu er þessi: ,,Svo kom það í ljós að hann hefur ekki þurft að sitja 

yfir mér eitt einasta kvöld. Þannig að þetta var svolítil vantrú bara á sjálfri 

mér líka. Á sínum tíma stærðfræðin stóð allaf í mér.“ 

Á meðan Millu gengur vel í dag að takast á við stærðfræðina, gengur 

öðrum ekki jafnvel. Karlmaður segir frá sinni reynslu í dag og ber saman við 
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skólagönguna áður fyrr. Segist alltaf hafa þurfa að hafa mikið fyrir því að 

læra og að stærðfræðin hafi verið honum efið. Þegar hann er spurður um 

nánari útskýringar, segir hann: ,, Það bara ég bara, ja, ég er bara ekki gáfaðri 

en það en ég þarf að hafa mikið fyrir þessu“.  

Fleiri ræða um glímuna við stærðfræðina: ,,Ég er svo ömurleg í 

stærðfræði, ég kann ekki stærðfræðina hvort sem er og  þess vegna fell ég 

alltaf.“  Sumir sjá hins vegar þegar þeir eru komnir aftur í nám gengur þeim 

ágætlega að takast á við stærðfræðina á ný.  

Enn örlar samt á vantrú: ,,En núna hérna í skólanum er kannski svo góð 

stærðfræðikennsla. Ég er bara vel yfir meðallagi og meira að segja bara 

stundum mjög há, sem er ótrúlegt. Af því að ég kann ekki stærðfræði.“  

Meira að segja karlmaður í hópnum sem talar af miklu öryggi um að geta 

tekist á við námið segir: ,,Sko það sem mig í raun og veru hafði alltaf langað 

til að gera sko, en hafði ekki trú á að ég gæti gert, ég er á þeirri leið í dag.“ 

Aðrir, sem greinilega eru að upplifa töluvert álag, glíma bæði við skrif- og 

eða lesblindu. Jafnhliða bóknáminu og því fylgja ákveðin átök reynt er að  

láta slíkt ekki trufla námið: 

Ég hugsa þetta ekki sem svo mikla hækju eins og eða ég gerði 

kannski að einhverju leyti. En ég hugsa svolítið öðruvísi en 

aðrir. Það gerir bæði þroski minn og ævisaga og bara tek það 

sem jákvætt og eins og þetta að ég er upp við vegg. Ég reyni að 

hugsa jákvætt og hugsa gott um það sem er slæmt og horfi 

bara á þetta sem tækifæri. 

Borið saman við reynsluna af fyrri skólagöngu, þar sem trúin á að geta 

gert hlutina var ekki býsna sterk: 

Og þó svo að ég sé ekki gamall var ekki horft í dyslexíu á 

þessum tíma, maður var bara vitlaus! Eins og stafsetningar-

reglurnar þær ,,meikuðu“ engan ,,sens“ fyrir mér!  

Einstaklingarnir báru sig saman við aðra í rýnihópnum og var í sumum 

tilfellum að uppgötva að eitthvað hamlar náminu í dag og hefur þurft að 

leita sér aðstoðar: ,,Þegar ég kom hingað þá greindist ég með lesblindu og 

skrifblindu.“ Aldrei hafði verið  tekið á vandanum á sínum tíma heldur hafi 

skýringin verið:  ,,Ég var bara léleg í stafsetningu.“. Þegar viðmælandi minn 

er beðinn um að velta því fyrir sér hvort það hafi ekki verið einn af 

áhrifaþáttum á brotthvarfið á sínum tíma er svarið: ,,Það var bara að mér 

fannst ég vera svo ómöguleg og svo vonlaus.“  
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Þegar umræðan um lesblindu, skrifblindu eða athyglisbrest stóð sagði 

einn: ,,Það er örugglega eitthvað af þessu líka í mér en ég hef ekki fengið 

neina greiningu.“  Einn viðmælandi sem fékk greiningu 29 ára upplifir létti 

að fá að vita hvað er að hindra hann í náminu: 

Og útskýrði af hverju ég gat ekki haldið mér á einum stað og af 

hverju ég var svona, púff! Þá allt í einu bara að fá að vita þetta. Það 

skerpti fókusinn hjá  mér og útskýrði ókey ég er ekki vitlaus. 

Einnig kom fram að andleg vanlíðan í skóla hafi verið hindrun og tekist er á við 

vanlíðan í dag eins og áður. Fólk hefur greinilega seigluna í sér þrátt fyrir slíka 

erfiðleika, tekst á við námið og sér allt í nýju ljósi eða er að fá hjálp í dag: ,,Það 

er fyrst núna, svona þrír mánuðir síðan, sem ég er loksins farin að vinna í 

mínum persónulegu vandamálum.“ Og viðmælandi minn heldur áfram: 

Ég er búin að vera að basla með meðvirkni frá því að ég ólst upp, 

við mjög erfiðar kringumstæður og það setti stórt strikið í bara allt 

saman. Ekki bara námið heldur líka mín persónulegu vandamál að 

eiga erfitt með að mynda félagsleg tengsl og allt í köku. 

Enn annar viðmælandi minn talar um andlega þætti. Þeir hafi greinilega 

verið metnir upp á nýtt og hann tekst á við þá af bjartsýni: 

Svo eftir að ég greinist, þá er þetta bara mitt hérna takmark í 

lífinu, að sanna fyrir þessum sjúkdómi. Að hann ráði bara ekki 

neinu. Hann er þarna ég finn alveg fyrir honum. Það kemur 

bara alveg stundum bara alveg. Nei, ég vil ekki tala um þetta!. 

En það er samt, ég er núna og skólinn sérstaklega, að það var 

bara til þess að sanna fyrir mér og mínum bara að þetta er 

svolítið sjúkdómur sem stoppar mig alltaf í  námi. 

Einn til viðbótar talar um að fyrir nokkrum árum hafi hann verið langt 

niðri andlega og þurft að taka lyf, til þess að hafa daginn af: ,,Þannig að það 

hjálpaði mikið til á tímabili að koma mér úr rúminu sko. Það var á tímabili 

sem ég bara gerði ekki neitt. Var ekki í skóla og var ekki í vinnu.“ Einn af 

þeim vill miðla af reynslu sinn í dag: ,,Ég tala mjög opinskátt um þetta og 

bara fínt. Út af því ég vil að fólk fari og athugi hvort það geti verið eitthvað 

svona sem stoppar það í námi.“ 

Spurningunni um hvernig þeim sem voru að kljást við andlegu hliðina, 

gangi að takast á við hana í dag segjast þeir hafa eflst. Finnist þessi 

lífsreynsla hafi aukið sjálfstraustið og skilji betur aðstæður sínar áður fyrr.  



 

66 

Aðrir tala um að hafa upplifað einelti í skóla og eins og Garðar gerði 

þegar hann var spurður um brotthvarfið (kafli 3.1). Sagði hann að einelti í 

skóla hafi haft áhrif á framkomu sína. Síðan  hafi staða hans orðið sú að allt 

hafi snúist við og beinst í átt að honum sjálfum: ,,Ég var nú rekinn úr skóla 

fyrir það að vera lagður í einelti.“  Þar með sagði hann að allt hefði 

auðveldað málið skólinn hefði losað sig við hann. Þannig  upplifi hann stöðu 

sína á þessum tíma. Hann segist seint hafa viljað fyrirgefa atvikið en hafi 

síðar haft samband við skólann. Það varð til þess að hann gat gert upp við 

sjálfan sig, samband sitt við skólann og framtíðina.  

Þá barst í tal einelti af hálfu kennara. Í umræðunni um einelti í skólum 

vilji oft gleymast að það séu líka kennarar sem leggi nemendur í einelti. 

Annar viðmælandi sagðist vilja koma því á framfæri eftir sína reynslu af 

einelti af hálfu kennara: 

Einelti frá kennurum er bara allt of mikið og það er ekki talað 

um það. Og það er bara alltaf bara vesen á krökkunum. Ég var 

til dæmis ekki barn sem var með læti. Ég var aldrei með 

uppsteyt og ég gerði aldrei neitt af mér. 

Þegar viðmælandi minn er beðinn um nánari  útskýringu á aðstæðum 

sínum á þessum tíma. Hvers vegna hann telji sig hafa lent í þessum 

aðstæðum segir hann: 

Ég veit það ekki örugglega bara svona að ég er ekkert 

sérstaklega sterkur að svara fyrir mig. Og ég bara góður 

punktur. Kennarinn var rosalega veikur fyrir og ofsalega 

óöruggur og krakkarnir dugleg að láta hann fara að grenja í 

tímum og svona rakka hann niður og fundið veikan blett hjá 

mér líka. En samt átti ég alveg fullt af vinum það hefur aldrei 

verið vandamál en það hefur aftur á móti verið kennararnir. Og 

þegar ég var búin með grunnskólann að þá byrjaði ég í 

unglingadeildinni. Þá tók annar kennari við. 

Í dag telur hann sig enn berjast við ótta við kennara: ,,Ég er bara enn að 

glíma við svona þetta að ég er skíthræddur við kennara.“.Þegar spurt er 

hvort þessi ótti þá hafa markað sín spor, er svarið: ,,Það eyðilagði rosalega 

fyrir mér og það er bara ennþá og nú er dóttir mín komin í skóla og ég er 

ennþá á varðbergi, gagnvart kennurum hennar.“ Telur sig til dæmis upplifa 

mjög mikið óöryggi í dag ef kennari gagnrýnir hann í tíma, en bætir síðan 

við: ,,En nú verð ég auðvitað að takast á við þetta sem fullorðinn 

einstaklingur.“ Og hann er í góðu sambandi við námsráðgjafa sinn og vill 
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meina að sig hafi  skort ákveðna viðurkenningu. Slíkt hafi ekki verið til 

staðar áður fyrr þegar sjálfsmatið var ,,ómögulegur námsmaður.“ Segir 

síðan: ,,Ég er ekki viss um að ég hefði getað þetta fyrr.“   

Aðrir taka á vanda sínum með því að bíta á ,,jaxlinn“: ,,Maður er svona 

að reyna að finna sig. Maður er enn að reyna að læra að læra. Það er ekki 

ennþá komið en þetta gengur sko.“ 

Þannig að vantrú er enn að hrjá fólk í dag samhliða öðrum þáttum sem 

það tekst á við í náminu.  

4.7 Að klára námið með reynslu í farangrinum 

Í ljósi margvíslegra aðstæðna hjá hverjum og einum viðmælenda minna, er 

fróðlegt að líta á svörin sem þau settu fram um námslok út frá breyttum 

aðstæðum þeirra í lífinu. Nú ætla þeir í ljósi reynslunnar að ljúka námi þegar 

þeir hafa enn á ný lagt í slíka vegferð. Svörin gefa til kynna að flestir ætli sér að 

klára námið. Þó svo að sumum finnist erfitt að beita sig ákveðnum aga eða setja 

sér markmið og ætli sér lengri tíma til þess að ljúka námi.  

Eins og Ísak lýsti stöðu sinni að eiga jafnvel fullt í fangi með að einbeita sér 

að náminu. Þegar umræðan snérist um ábyrgðina sem fylgir námi og því að 

horfa til framtíðar. Sagði hann: 

Maður gerir svolítið svona það sem manni sýnist bara og 

varðandi framtíðina eða líka verið svona sagt að ég sé svolítið 

svartsýnn. En ég vil segja raunsær. Og ég hérna er ekkert að 

gera mér neitt risastóra drauma. Bara svona klára það sem ég 

er í og finna mér vinnu og eitthvað. 

Helga telur sig vilja skoða alla möguleika og veltir stöðu sinni fyrir sér og 

framhaldinu á náminu í dag. Hún og Ísak eru í svipaðri stöðu, ætla að taka 

sér frí eftir þessa önn: 

Og ætli ég geri það ekki í fjarnámi eða einhverju svoleiðis eða 

dreifinámi eða einhverju þess háttar. Ætli það sé ekki best að 

geta unnið með því. Það er líka svolítið strembið að vera í 

hundraðprósent starfi og vinna seinnipartinn á kvöldin og 

skólinn, það er svolítið stíft.  

Ragga sem hefur tekist á við námið eftir margra ára hlé, horfir björtum 

augum á nám sitt í dag: 



 

68 

Ég er til dæmis í fyrsta skiptið á ævinni búin að ákveða að ég 

ætla í háskóla og ég er búin að ákveða við mína nánustu hvað 

ég ætla að læra og þetta er eitthvað sem enginn hefur heyrt 

áður. Ég ætla bara að klára þetta. 

Tóta talar einnig um að klára námið sem hún stefnir á: 

Maður sér að maður er megnugur að gera svo margt sem 

maður hélt að maður gæti ekki. Og ég segi eins og Ragga ég 

meina, ég er búin eða komin með fimm ára plan í námi. Og þú 

veist, veit alveg hvað ég er að fara að gera í haust. Og ég taki 

masterinn, þú veist, ég ætla að fara alla leið! 

Þegar viðmælendur mínir ræða um reynslu sína, kemur í ljós að þeir vilja 

nýta hana til góðs og miðla áfram. Sem dæmi um það er Helgi. Hann telur 

sig ekki eiga góðar minningar úr skóla en lítur til framtíðar og vill verða góð 

fyrirmynd í dag: 

Ég er nýbúinn að eignast son og ég horfi á mína skólagöngu og 

mér finnst hún ekki skemmtileg. Ég ætla að fylgjast mjög 

grannt með hans skólagöngu og ég vona að skólakerfið breytist 

eitthvað síðan ég var í skóla fyrir 20 árum eða 30 árum síðan ég 

byrjaði fyrst. 

Helgi vill ekki að sonur sinn lendi í sama fari og hann gerði á sínum tíma, 

að hætta í skóla. Vegna skorts á stuðningi eða liðveislu eða þá við vali á 

leiðum í gegnum skólagönguna.  

Fólk talar um stöðugleika og þroska. Vill örugga framtíð fyrir fjölskylduna 

eins og Tóta sem hafði upplifað skort á stöðugleika á sínum unglingsárum. 

Segir síðan: 

Ég er samt þakklát fyrir að vera í skóla núna frekar en þá. Því að 

mér finnst ég hafa meiri þroska núna en þá. Til að takast á við 

það og mér finnst ég gera það meira af alvöru. Heldur en ég 

hefði gert það þá.  

Dóri er einnig að horfa með gagnrýnu hugarfari á sína skólagöngu. Hann 

talar um yngri bróður sinn sem í dag er í svipuðum sporum og hann var í á 

sínum tíma. Dóri vill leiðbeina honum svo að hann lendi ekki í sömu aðstöðu 

og hann gerði og hætti í námi: 
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Hann hefur verið að hugsa um það sama sko, og ég er búin að 

vera að svona að forða honum frá því. Það sé það versta sem 

hann getir gert, svo hann sitji ekki í sömu sporum og ég. Að 

byrja að fara í skóla aftur um þrítugt og að taka menntaskólann 

og vera að læra til fertugs. 

Síðan er það gamli efinn. Er ég að velja réttu leiðina?  Í dag eins og áður. 

Þetta var rætt í rýnihópunum og Elli segir: 

Samt maður sko er búin að ákveða að fara þessa braut og eins 

og öll plön sem við gerum, svona langtímaplön fram í tímann 

eða 5 ár. Þau breytast. Það er óvænt á einhverjum tímapunkti  

og kemur oft í ljós. Að þetta gæti verið hundleiðinlegt, sem við 

erum búin að velja, ha! En við vitum að við erum búin að velja 

þetta núna. 

Garðar tók í svipaðan streng og Elli þegar umræðan snerist um að fólk 

væri óákveðið um valið í dag. Væri ekki með allt á hreinu hvert stefna skyldi 

í námsvalinu: ,,Það eru margir hræddir um það að sko vera ekki með allt á 

hreinu. Að þetta sé einhver svona bein lína sem þau séu búin að skrifa upp á 

og verði að fara eftir.“  

Tóta kom einnig fram með sína skoðun á námsleiðinni sem hún hefur 

valið í dag: 

Ég er alveg sammála því og með fyrirvara gerir maður ráð fyrir því. 

Og ég meina, ég ætla bara ekki að fara í mannfræðina og 

atvinnulífsfræðina og mannauðs- stjórnunina ef mér svo líst ekkert 

á þetta á miðri leið. Maður getur ekki neglt sig svoleiðis niður. 

Ebba um leiðina sem hún er á í dag: 

Fyrst að ég fór þessa leið alveg öfugt upp úr rúminu sko í byrjun. 

Þá verð ég náttúrulega að halda mig við þá leið. Það eru allskonar 

hlutir sem geta breytt því. Hvað ég fer að gera á morgun, bara í 

dag, svo að ég spila þetta bara eftir hendinni.   Ég held að maður 

sé mest verður af lífinu, að fara í gegnum það svona. Þú getur 

tekið tillit til allra og skilið aðstæður allra, með því.  

Síðan var rætt um möguleika og vonina um að námið gæfi þeim tækifæri 

á að vinna við fög sem þau hefðu valið sér og eru metnaðarfull.  

Ágústa segir: ,,Ég hef alveg hugsað mér að stofna mína eigin stofu 

einhvern tíma. Nú ég get unnið hvar sem er í heiminum“.  
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Eins og greina má er vilji til þess að ljúka námi. Helgi lýsir sínum vonum 

um framhaldið: 

Núna þá er ég með metnað sem ég hef núna en hafði ekki þá. 

Vegna þess að ég er búin að vinna störfin sem ég sé framá að 

ég vil ekki vinna við í framtíðinni. Og það er að ýta undir 

metnað minn hér í náminu. 

Milla er ekki síst stolt af því að vera komin í nám og segir: 

Að geta gert þetta, mér finnst þetta bara og segi svolítið eins 

og Elli áðan sko með hamingjuskalann hann er alveg á toppi 

núna. Þetta er einhvern veginn að maður er á toppi og maður 

er á hverjum degi sáttur við sjáflan sig. Maður er á hverjum 

degi að gera eitthvað sem maður hélt að maður myndi aldrei 

gera. Þetta eru bara þvílík forréttindi. 

Eins og svörin gefa til kynna eru viðmælendur mínir að takast á við 

námsleiðina enn á ný. Telja sig ekki vilja negla niður fast mótaðar leiðir en 

horfa til fyrri reynslu á brotthvarfið. Nokkrir vilja taka námið skref fyrir skref. 

Á meðan aðrir skilja eða meta aðstæður sínar, með von um að menntunin 

skili þeim bjartri framtíð. 
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5 Samantekt  og umræða 

Hér verður rannsóknarspurningin ígrunduð enn frekar og sett niður 

samantekt og umræða út frá niðurstöðukaflanum. Rannsóknarspurningin 

er: Hvers vegna ákveða einstaklingar að snúa aftur í nám eftir brotthvarf, 

hvaða hvati býr að baki þeirri ákvörðun og hvaða hugsanlegu áhrif hefur 

fyrra brotthvarf haft á nám þeirra í dag? 

Í kaflanum mun ég tengja við fræðilegar forsendur út frá kenningum og 

rannsóknum, þar sem við á. Allt eftir því hvar, hvernig eða hversu sterk/veik 

áhrifin speglast við rannsóknarniðurstöður. Fyrst tel ég mikilvægt að greina 

og útskýra, hversvegna fólkið hvarf frá námi á sínum tíma og hvað það taldi 

hafa ráðið för. 

5.1 Brotthvarfið, hvað réði för? 

Lítum fyrst á hugtakið lífssaga vals í kenningum Giddens og Becks þar sem 

leitast er við að skýra hvernig breytingar í síðnútíma birtast í breyttri 

sjálfsmynd, ekki síst hvað varðar frumkvæði einstaklingsins. Sú kenning 

þeirra að lífssaga vals sæki á, á kostnað lífssögu viðmiða felur í sér að 

einstaklingurinn er sífellt að skoða aðstæður sínar upp á nýtt út frá eigin lífi 

og möguleikum í samfélaginu. Hann verður að velja en síðan reynist valið 

honum oft erfitt (Gestur Guðmundsson, 2008). Eins og greinilega kom fram 

hjá fólkinu sem ég ræddi við.   

Í dag þegar fólkið horfir á brotthvarf sitt úr námi má greina að á 

unglingsárunum hafi það í flestum tilfellum ekki verið tilbúið til þess að velja 

sér leið. Þroskaleysi hafi verið um að kenna eins og kom skýrt fram hjá 

flestum. Því segja má að þróun sjálfsvitundar á unglingsárum sé háð 

mörgum sveiflum og kreppum, en mikilvægt sé að unglingurinn finni styrk 

sinn í ákveðnum kjarna sjálfsmyndar, sem kemur í veg fyrir að hann missi 

algerlega fótfestuna (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2002). Ziehe undirstrikar það 

sérstaklega að á okkar tímum sé allt á reiki á unglingsárum í mun ríkari mæli 

en áður. Það sé erfitt að finna sér framtíð því allt er breytingum háð (Ziehe, 

2000; Gestur Guðmundsson, 2008).  

Viðmælendur mínir tóku þá ákvörðunin að hætta og er útskýringin sem 

þau gáfu á sínum tíma greinilega í flestum tilfellum byggð á röngum rökum. 

Þá á ég við að flestir hafi ekki gert sér grein fyrir stöðu sinni náms- og 

félagslega sem hafði í raun haft áhrif. Þeir útskýri hins vegar brotthvarfið 
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með öðrum ástæðum, sem vissulega höfðu áhrif en voru ekki eins 

grundvallandi og hin félagslega staða. Fullyrða má að þau hafi flest skort 

styrk til að velja sér farveg í lífinu sem hæfði óskum þeirra og getu til að 

fylgja slíkri ákvörðun eftir. Í viðtölum gera sér flestir betur grein fyrir 

ástæðum sínum á brotthvarfstímanum í dag og geti því betur tekist á við 

námsval og að fylgja því eftir.  

Ef brotthvarfs- og uppeldisrannsóknir eru skoðaðar kemur í ljós að meðal 

brotthvarfsnema höfðu margvíslegir þættir áhrif, t.d. fjárhags- atvinnu- 

félags- náms- og viðhorfsþættir. Fólk hafi af þeim sökum tekið ákvörðun um 

að hætta eða áhrif þeirra hafi orðið til þess að fólk hættir í námi (Jón Torfi 

Jónasson og Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, 1992; Gerður G. Óskarsdóttir, 

1995; Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002; Marjatta Ísberg, 

2002; Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristín Lilja Garðarsdóttir, 2004; Jón Torfi 

Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2005; Kristjana Stella Blöndal og Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2009; Usher og Pajares, 2008; Schunk, 1991).    

Nokkrir telja að iðnnám hefði hentað betur en bóknám, eins og Milla 

upplifði sitt val, bóknámsleiðina. En vegna þess að foreldrar hennar töldu að 

menntaskólaleiðin væri eftirsóknarverðari leið fyrir hana. Þá má sega að í 

hennar tilfelli hafi valið hafi verið byggt upp á  forsendum foreldra Millu en 

ekki hennar sjálfrar. Einnig var hægt að greina slíkt hjá Ágústu, Helgu og 

Ella.  

Áhrifin voru á annan veg t.d. hjá Garðari. Fjölskyldumynstur hans var 

með tvennum hætti. Annars vegar var talið að hann gæti farið út á 

vinnumarkað og öðlast nám og reynslu þar. Hins vegar talið að skólinn skipti 

töluverðu máli fyrir framtíðina, atvinnulega séð. Og má segja að rími 

ágætlega við þær samfélagskröfur, að menntun í efnahagslegur tilliti skipti 

máli (Stefán Ólafsson, 1996). 

 Viðhorf eða virðing sem viðmælendur telja almennt vera í samfélaginu 

og hjá þeim sjálfum, gagnvart námsleiðum gæti hafa haft áhrif á 

skólaleiðina. Þau halda því fram að meiri virðing sé borin fyrir bóknámi en 

verknámi. Valið hafi því reynst þeim erfitt og í sumum tilfellum skort 

stuðning eða þau ekki fengið næga hvatningu við það að velja sér þá leið 

sem sum þeirra þó vildu fara. Segja má að sbr. kenningar um lífssögu vals 

komi hér við sögu á ákveðinn hátt: Unglingar eru  stöðugt að velja á milli 

ólíkra leiða og spyrja sig „Er ég að velja rétta leið eða hvað á ég að velja?“ 

en sú leið sem þeir velja er oft byggð á skilaboðum frá umhverfi fremur en 

þekkingu á eigin getu og vilja. 

 Viðtölin sýna ljóslega að áhrif foreldra og frá þeim habitus sem 

unglingurinn hefur öðlast í gegnum lífið hafi ekki síst átt þátt í valinu. Eins og 
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Guðbjörg Vilhjálmsdóttir hefur greint með sínum rannsóknum að áform 

ungs fólks um nám og störf eru áhrif frá habitus hvers og eins mikil 

(Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2008).  

Oft virðast viðmælendur hafa fengið takmarkaðan stuðning við valið á 

sínum tíma. Stuðningur frá foreldrum er flókið samspil og getur haft ýmis 

áhrif, til dæmis ef stuðningurinn er skoðaður í tengslum við 

uppeldisaðferðir foreldra. Ef foreldrar eru leiðandi hlýir og um leið 

stjórnandi, þá geti þau haft áhrif á námslok unglingsins (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir og Kristjana Stella Blöndal, 2009; ,,Hvaða áhrif hafa 

foreldrar á uppeldisaðferðir“, 4. okt. 2011).  

Fólk taldi sig einnig upplifa skort á upplýsingum frá skólunum, þær hefðu 

í einhverjum tilfellum getað verið settar fram með markvissari eða skýrari 

hætti. Ef horft er til skólanna má segja að þeir séu eins og annað heimili 

unglingsins. Því er líklegra að ef nemandinn er vel tengdur við skólann sé 

hann líklegri til þess að klára námið, vegna þess að ef skuldbindingin eykst 

verða tengsl við skólann góð. Ef unglingurinn hefur samsvarað sig gildum 

skólans þá skiptir ekki máli hvort hann hafi staðið sig vel eða illa í náminu 

eða standi veikt/sterkur félagslega séð; hann sé líklegri til að klárað (,,Hvaða 

áhrif hafa foreldrar á uppeldisaðferðir“, 4. okt. 2011). Ætla má að í einstaka 

tilfellum hjá viðmælendum mínum hafi ekki reynt nægilega á slíka 

skuldbindingu því skólagangan í bóknámi varð stutt hjá þeim flestum. Milla 

var lengur en aðrir viðmælendur í bóknámi framhaldsskóla, og má ætla að 

hún hafi ekki samsamað sig nægjanlega gildum skólans eða þá að leiðin sem 

hún var á hentað ekki í hennar tilfelli. Aftur á móti, Ágústa og Helga sem 

einnig hættu í framhaldsskólanum á sínum tíma og hafa snúið til baka. Eru 

að verulegur leiti að samsama sig uppalendum sínum, Ágústa móður sinni 

og Helga afa sínum, því nú hafa þær báðar hafið starfsnám eins og þau. Og 

má gera ráð fyrir því að þeirra habitus hafi í raun beint huga þeirra í aðrar 

áttir en ,,stuðningur“ umhverfis og loks þegar þær eru orðnar fullorðnar láta 

nú habitus sinn ráða.  

Viðmælendur mínir sýndu oft og tíðum af sér töluvert kæruleysi í 

skólanum, mættu t.d. ekki í tímana eins og Þura greindi frá. Hún segist hafa 

sofið með skólafélögum sínum á göngum skólans og taumhald innan 

skólans hafi ekki verið mikið á þeim ,,bænum.“ Fleiri segja slíkar sögur af því 

að þau hafi komist upp með mikið kæruleysi á þeim árum þegar þau hófu 

framhaldsskólanám. Aðrir fengu ágætis taumhald og stundum of mikið. Til 

dæmis var Garðar í heimavistinni vakinn upp á morgnanna og jafnvel 

mældur ef hann sagðist vera veikur, en hann ákvað samt sem áður að hætta 

í námi. Má ætla að aðhaldið hafi verið of mikið og eins má greina af orðum 
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Ella að mikið aðhald hafi ekki gert honum gott. Reyndar gefur hann til kynna 

að aðhaldið hefði þurft að vera af öðrum toga. 

Það má greina ákveðna tvöfeldni á þessu brotthvarftímabili hjá 

viðmælendum mínum. Þá á ég við að þau völdu sér leið til ákveðins frelsis 

þar sem þeirra var valið að fara út á vinnumarkaðinn Rannsókn á 

vinnumenningu sýndi að ein af ástæðum þess að 17 ára ungmenni fara út á 

vinnumarkaðinn sé að þau sækjast eftir sjálfstæði og standa á eigin fótum 

ennfremur að vera ekki efnahagslega háðir foreldrum sínum (Margrét 

Einarsdóttir, 2010). Má ætla að eftirsókn í að öðlast stjórn á eigin lífi eða 

sækjast eftir einhverju betra, hafi ráðið för. Viðmælendum mínum gafst 

tækifæri að hafa algjört sjálfstæði og námið þurfti ekki lengur að hafa 

forgang. Þau stóðu sannarlega frammi fyrir slíku vali á þessum tíma. Samt 

sem áður er mikilvægt að hafa í huga þá sérstöðu sem brotthvarf ungmenna 

úr námi hefur á Íslandi, í samanburðargreiningu á milli landa. Á þeim árum 

sem viðmælendur mínir voru að glíma við val voru atvinnumöguleikar miklir 

og ungt fólk fór snemma út á vinnumarkaðinn (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2006). Því má gera ráð fyrir því að 

efnahagsbólan í upphafi aldar hafi ýtt enn frekar á brotthvarfið hjá nokkrum 

viðmælenda minna. Viðhorf þeirra á  þeim tíma; ...til hvers að vera í skóla! 

Þegar þokkaleg laun voru í boði eða eins og Elli talaði um að hafa jafnvel 

betri laun en kennarinn, skerpir enn frekar greininguna. 

5.2 Frelsi til athafna, atvinnutækifærin og snúa til baka 

Viðmælendur mínir voru 27-37 ára þegar viðtöl voru tekin. Þau höfðu öll 

horfið frá námi í framhaldsskóla, en þrír þeirra höfðu síðar snúið aftur og 

lokið iðnnámi. Að öðru leyti höfðu allir viðmælendur verið í vinnu (og 

sumpart barnseignir) frá því þeir hurfu frá námi. Þegar viðtölin voru tekin 

áttu þau það sameiginlegt að vera komin í nám á nýjan leik, annað hvort í 

nýtt nám eða að ljúka námi sem áður var ekki lokið. 

Þau eiga þann námshvata sameiginlegan að vilja komast í betri störf og 

fá betri afkomu Þau hafa flest orðið fyrir því að missa vinnu og þau hafa 

flest þá upplifun af veru sinni á vinnumarkaði að  hún leiddi til stöðnunar og 

lítil von væri um mikla starfsþróun þar, þó svo að í upphafi hafi 

væntingarnar verið þær að atvinnulífið gæfi þeim von um annað.  

Flestir þátttakendur voru að vinna með náminu á sínum tíma þegar 

brotthvarfið átti sér stað. Þann þátt mætti skoða út frá atvinnumenningu 

sem flestir búa við hér á landi, þar sem nóg atvinnuframboð var og sá kostur 

hefur alltaf virst vera fyrir hendi að fresta námi, ekki síst vegna þess að 

skólakerfið býður upp á svo mikinn sveigjanleika (Kristjana Stella Blöndal, 
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Jón Torfi Jónasson og  Anne-Christin Tannhäuser, 2011). Einnig er hægt að 

gera ráð fyrir að slíkt val felist almennt í vinnu- og athafnasemi þjóðarinnar 

(Stefán Ólafsson, 1996). Það kom reyndar oft fram í viðtölunum að fólk taldi 

sig verða að fara að vinna til þess að geta borgað skuldir og það væri alltaf 

hægt að fara aftur í skólann. Ásamt því að þá fengi fólk ákveðið frelsi til 

athafna eða sjálfstæðis eins og rannsóknin hennar Margrétar Einarsdóttur 

(2010) varpaði ljósi á. Hún var að vísu gerð á tímabilinu 2007 til 2008, fyrir 

efnahagshrunið.  

Tveir af viðmælendum mínum telja sig hafa fengið ákveðna hvatningu og 

upphefð úti í atvinnulífinu sem hefur greinilega skilað sér til þeirra. Því þar 

má greina ákveðin hvata, til þess að mennta sig enn frekar. Því Elli var í 

ábyrgðarstöðu og fékk að njóta sín um tíma í vinnunni. Einnig Milla þegar 

hún sótti fjölbreytt námskeið sem tengdust inn í starf hennar. Þura fékk 

stöðuhækkun eftir að hún sótti námskeið í tölvuskóla. Þó svo að þau hafi 

ekki fundið sig í starfinu og hætt, er það efnahagshrunið sem verður  

örlagavaldur hjá flestum. 

Ef horft er enn frekar á kenningar um menningarauð (Gestur 

Guðmundsson, 2008), þá mætti gera ráð fyrir því að hluti þeirra sem féllu úr 

námi fyrr á ferlinum ættu alltaf eftir að koma til baka. Fólkið sem ég ræddi 

við varð einnig vitni að samferðafólki sem þaut fram úr þeim í námi og 

starfi. Sú staðreynd varð þeim ákveðin hvatning, og jafnframt fengu þau 

hvatningu frá fjölskyldumeðlimum sem fengu þá til þess að endurmeta 

stöðu sína upp á nýtt eða að einhverju leyti.  

Kennismiðir hafa útskýrt lífssögu vals (Gestur Guðmundsson, 2008), með 

þeim hætti að fólk sé endalaust að endurmeta framtíð sína út frá lífssögu 

sinni.  Horfa til baka, eins og viðmælendur mínir voru einnig að gera á sínum 

tíma. Þau miðuðu sig oft við hvernig námið var t.d. hjá mömmu og pabba; 

,,...þeim gekk bara ágætlega án mikillar menntunar!“ En menntakerfið er 

byggt upp í grunninn með þeim hætti, að það getur ekki komið til móts við 

alla, vegna vegna þess að nemendur koma í skóla með ólíkan menningarauð 

(Bourdieu, 1986) sem meðal annars kemur fram í misjafnri námslegri stöðu 

og námsviðhorfum (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2004).  

Núna með reynsluna í farteskinu, á fólkið ef til vill ekki annarra kosta völ 

en að meta líf sitt upp á nýtt á erfiðum tíma. Það greini ég útfrá áhrifum af 

reynslu þeirra af vinnumarkaði og atvinnuleysi sem gæti hafa haft töluverð 

áhrif. Einnig sú hugsun að ef þú viljir komast áfram úti í atvinnulífinu, skipti 

menntun máli. Eins og glögglega mátti skilja af umræðunni og þegar þau 

veltu fyrir sér menntun.  
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Ef ígrunduð eru hugtökin eins og réttlæti og menntun (Ólafur Páll 

Jónsson, 2011) telur fólkið sig hafa þann þroska til að bera í dag að það geti 

tekist á við nám enn á ný og betur en fyrr. Námið komi til með að skila sér í 

betri atvinnutækifærum og/eða betri afkomu. Því má segja að þau vilja fá 

eitthvað „fyrir sinn snúð“ (Ólafur Páll Jónsson, 2011). Og það er greinilega 

ákveðinn hvati til að snúa aftur í nám, þó svo að ákveðin efi sé í sumum að 

velja sér leið á ný, vegna fyrri reynslu og aðstæðna. 

5.3 Hindranir  

Þegar horft er á hindranir og hvað var í veginum hjá viðmælendum mínum 

má horfa á þær út frá margvíslegum félagslegum þáttum. Kenningar 

ThomasZiehes vísa á mikilvægi þess að skilja breytta félagslega stöðu 

einstaklinganna þar eð hugtakið um síðnútíma felur í sér að staða þeirra 

riðlast félagslega. Talsverður menningar- og siðferðilegur stöðugleiki hefur 

ríkt í marga áratugi, t.d. miðað við uppnám hernámsáranna, en hann hefur 

farið úr skorðum að nýju (Ziehe, 2000; Gestur Guðmundsson, 2008). Nokkrir 

viðmælenda minna hafa tekist á við slík viðbrigði og deila sameiginlegri 

reynslu af efnahagslegum þrengingum og/eða atvinnuleysi.  Einnig hafa 

mörg þeirra  þurft að takast á við andlegar þrengingar sem þau töldu sig 

hafa fundið fyrir, en jafnframt má sjá að þrengingarnar hafa einnig virkað 

sem hvati til þess að snúa aftur í nám (sbr. í 4.2).  

Við þessar aðstæður hafa nokkur þeirra leitað sér aðstoðar og fengið 

hvatningu til þess að hverfa aftur í nám.  Eins og t.d. einn  sem hafði verið 

atvinnulaus í nokkra mánuði og fékk hjálp og hvatningu til þess að setjast 

afturá skólabekk. 

Greina mátti að það voru ekki allir sem áttu auðvelt með að losna við 

vantrú á eigin getu á vinnumarkaði og í náminu í dag. Einn taldi sig geta 

forðað sér undan óþægindum á vinnustað með því að hætta og eða þá 

aðstæður voru með þeim hætti að fólk var að vinna í sínum málum og reyna 

að takast á við vandamálin og gekk að sögn ágætlega að byggja sig upp.  

Þau þurfa að horfast í augu við námsfög sem höfðu staðið í þeim áður. 

Eins og til dæmis stærðfræðin eða íslenskan gerði á sínum tíma. Því 

greinilega eru þau að sanna það fyrir sjálfum sér að geta lært eða staðið sig 

á prófum. Þó svo að stundum sé ef til vill barist við ,,vindmyllur.“ Þá er átt 

við að trúin á að geta ekki gert hlutina tekur oft yfirhöndina eða er 

yfirsterkari, sem getur verið ákveðin hindrun (Usher og Pajares, 2008; 

Schunk, 1991). Enn fremur ef horft er til kenninga Bandura (Snowman,  

McCown og Biehler, 2009) er það einnig hugsunin sem skiptir mál. Það að 

hugsa jákvætt um það sem verið er að fást við. Styrkja sig andlega til þess 
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að geta unnið bug á vantrú sinni við ákveðin verkefni. Fólk er greinilega að 

seiglast áfram og hefur hingað til tekist ágætlega að ná settum markmiðum 

þar sem þau eru stödd í dag.  

Einnig hefur það aukið á sjálfsánægju að taka þá ákvörðun og framfylgja 

henni að fara aftur í nám. Eins og kom fram hjá Millu og Ella þegar þau lýstu 

hugarfari sínu á hamingju yfir að vera komin á þann stað í lífinu og sú 

ánægja að fá að takast við námið á ný. Að ógleymdum þeim mikilvæga 

þætti hjá þeim og öðrum viðmælendum sem tóku undir ánægjuna, að ljúka 

náminu þó svo að leiðir séu ekki fullmótaðar hjá öllum.  

Tengslin við kenningu Bourdieu útskýrir hér að hluti til nokkra þætti. Til 

dæmis að þrátt fyrir allt sé það umhverfið sem fólk kemur úr sem hafi  

mótandi áhrif út frá uppeldi og muni fylgja fólki áfram í gegnum lífið. Hinn 

þátturinn er vettvangur innan þjóðfélagsins, að hann ákveði hvar þú ert eða 

komir til með að setja þig niður (Bourdieu, 1986). Það er ekki þar með sagt 

að þessi arfur fortíðar sé óyfirstíganleg hindrun.  
Ef horft er á hindranir annars vegar og á ánægjuna með að vera komin 

aftur í námið hins vegar er greinilegt að þrátt fyrir allt eru flestir sem ég 

ræddi við að takast á við einhverja erfiðleika í náminu. Þau þurfa mjög 

líklega að takast á við slíka ,,drauga“, jafnvel fram á fullorðinsár eins og 

rannsókn Marjöttu Ísberg (2002) gaf til kynna.  

Greinilega hefur námið í dag aukið á sjálfsöryggi hjá nokkrum, sem 

skortir slíkt. Nú með reynsluna í farangrinum, meta þau gildi menntunar á 

annan veg, en reynslan gæti orðið þeim annað hvort hvati eða þá fjötur um 

fót. 

5.4 Menntun og virðing 

Mikilvægt er að gleyma því ekki að þó svo að nokkrar rannsóknirnar sem 

hér voru skoðaðar séu komnar til ára sinna, eru þær mjög mikilvægar og 

standa tímans tönn. Margir þræðir leynast þar sem vert er að hafa í huga í 

umræðunni um menntun og leiðir hér á landi.  

Rannsóknir Gerðar G. Óskarsdóttur (1995 og 2000) eru þar á meðal. 

Þegar ein þeirra var gerð árið 2000 talar rannsakandinn um að auka þurfi 

virðingu fyrir starfsmenntun hér á landi. Þrátt fyrir mikla umræðu á þeim 

tíma, hefur hún ekki skilað sér inn í skólakerfið að einhverju marki að mati 

Gerðar. Enn í dag eru rannsakendur að taka í sama streng og Gerður 

(Kristjana Stella Blöndal, Jón Torfi Jónasson og  Anne-Christin Tannhäuser, 

2011).  Þetta er þráður sem vert er að horfa til og hafa í huga, því þegar ég 

ræddi við mína viðmælendur nú rúmum tíu árum eftir að rannsókn Gerðar 

G. Óskarsdóttur er framkvæmd kemur í ljós, að leiðin að starfsmenntun er 
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minna metin en til dæmis bóknámsleiðin. Þetta er upplifun viðmælenda 

minna þegar kemur að virðingu fyrir námsleiðum. Hún er að þeirra mati 

undirtónninn í samfélaginu, þegar viðhorf og til útskriftargjafa og upplifanir 

viðmælenda af þeim voru rædd. Þessi mikli munur á gengi starfsmenntunar 

og bóknámsmenntunar kom líka fram þegar viðmælendur mínir ræddu um 

háskólamenntað fólk og annað samstarfsfólk, og var hér ekki síst vísað til 

umræðna á eigin vinnustöðum. Hins vegar kom það á óvart, þegar 

umræðan hjá þeim sjálfum snérist um menntun og mun á skólaleiðum. Það 

er að þau viðurkenna að ,,menntahrokinn“ komi hugsanlega jafnmikið frá 

þeim sjálfum. Eins og öðrum í þeirra vina- og kunningjahópi og tóku sem 

dæmi samferðarmenn sína, þegar þau rökstuddu mál sitt.  

Greina má viðhorf foreldra til menntunar þ.e. að menntun skipti máli og 

að ef þú viljir komast áfram í lífinu verðir þú að mennta þig. Hugsanlega er 

hægt að greina að um dulda yfirlýsingu sé að ræða, að það líf sem 

foreldrarnir hafi lifað sé í raun ekki eftirsóknarvert né sú stétt sem þau 

tilheyra. Hér má segja að sé ákveðinn ,,þráður“ sem byggir á því að að 

sækjast eftir einhverju betra eða jafnvel einhverju æðra. Slíkt sé 

eftirsóknarvert og foreldarnir ýti undir það með uppeldisáhrifum sínum. 

Einnig hafi áhrif það umhverfi sem fólk hefur alist upp við. Reyndar sýna 

kenningar og rannsóknir Pierre Bourdieu um habitus að það mat sem menn 

alast upp við er sterkur áhrifaþáttur í lífi fólks (Bourdieu, 1986; Gestur 

Guðmundsson, 2008) og mótar hugsun þess og viðhorf til dæmis til 

menntunar. Í breskri rannsókn (Reay, 2003), var foreldrunum mjög 

umhugað um að börnin þeirra fengju góða menntun og þau miðuðu  námið 

oftast út frá sjálfum sér og reynslu úr skólagöngu sinni. Reynsla þeirra hafði 

fætt af sér eftirsókn í að færast ofar í stigann, og rímar það vel við kenningar 

Bourdieu um vettvang og menningarauð (Bourdieu, 1986). Lægri stéttirnar 

staðfesta sjálfar stöðu sína neðan milli- og yfirstéttar með því að sækjast 

eftir því að komast þangað. Þó svo að foreldrarnir komist ekki þangað sjálfir 

geta þeir vænst þess að börn þeirra geti það (Reay, 2003). Takist það, 

verður það sönnun þess að foreldrarnir sjálfir hafi áorkað einhverju með 

sínu striti.  

Kenningar um menningarauð (Gestur Guðmundsson, 2008) koma hér við 

sögu, vegna þess að þegar viðmælendur mínir rifjuðu upp leiðina sem þau 

völdu sér úr grunnskólanum, þá voru þau jafnvel að horfa á foreldra sína og 

tóku mið af þeirri leið sem þau höfðu valið sér og viðhorfum þeirra til 

menntunar. Þau upplifðu jafnframt að foreldrarnir höfðu staðið sig 

ágætlega á vinnumarkaði, án frekari menntunar, en foreldrar flestra 

viðmælenda minna voru með grunnskólaprófið eitt upp á vasann, og aðrar 
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frásagnir bera vott um að svipaður habitus hafi ríkt á flestum æskuheimilum 

þeirra.  

Samt sem áður er undirliggjandi ákveðinn hvati. Hann má finna í gegnum 

viðtölin, að menntun skipti einhverja þeirra töluverðu máli. Einnig að nú er 

sú von í brjóstum þeirra, að námið geti orðið þeim stökkpallur í eitthvað 

annað og betra. Samt sem áður má greinilega finna ákveðna tvöfeldni í 

orðræðunni. Þau viðurkenna að hærra mat sé á menntun og vilja ofar í 

virðingastignaum. Á sama tíma eru þau í andstöðu við þennan virðingarstiga 

og spyrja stundum af hverju störf sem byggja á bóklegri þekkingu séu jafnan 

metin hærra en störf sem byggja á verkþekkingu. Jafnframt kemur oft fram 

að í huga þeirra sé ákveðin efi um að menntun borgi sig fjárhagslega, en þau 

eru síður í vafa um að hún muni skila þeim ákveðinni virðingu á 

vinnumarkaði.  

5.5 Reynsla, þroski og væntingar 

Að komast til álita í samfélaginu fylgir ákveðin leit, eins og viðmælendur 

mínir eru sjálfir að gera, þau eru að leita bæði að markmiðum og leiðum. 

Segja má að þau geri  ráð fyrir því að menningarauður muni fleyta þeim 

áfram í góða stöðu eftir námið (sbr. Bourdieu). Síðan vænta þau þess að 

fyrirætlanir þeirra gangi upp,  í ljósi reynslunnar telja þau sig ætla að klára 

núverandi nám og þar með sé biðin á enda, allt smelli vonandi saman. 

Gallinn er bara sá að ,,fullnægingin“ varir í mörgum tilfellum svo stutt, 

einkum ef væntingar til leiðarinnar sem einstaklingurinn valdi sér verður 

ekki fullnægt.  

Viðmælendur mínir töldu að sú reynsla sem þau þó hafa af atvinnulífinu, 

sé ekki þess virði að geta fært þeim betri tækifæri í lífinu. Má álykta að 

nokkrir í hópnum séu enn leitandi að einhverju enn betra sem þau hafa ef til 

vill ekki fundið enn sem komið er, eða með námsleiðinni í dag. Hún sé ef til 

vill ekki rétta valið, fremur en áður á lífsleiðinni. En þau eiga ekki annars 

úrkosta en að halda áfram að leita. Segja má að þótt þessir einstaklingar 

hafi að mörgu leyti sterkan habitus úr verkalýðsstétt, séu þau jafnframt 

orðin mjög einstaklingsvædd og hafi gefið sig á vald lífssögu vals (Gestur 

Guðmundsson, 2008; Giddens 2000). 

Rannsóknir á brotthvarfi hafa sýnt að fólk er sífellt að leita sér að farvegi 

í námsleit sinni og að stuðningi. Gefst síðan upp, sér í lagi þegar það sér ekki 

tilganginn með náminu (Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002, 

Kristjana Stella Blöndal og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2009; Kristjana Stella 

Blöndal, Jón Torfi Jónasson og  Anne-Christin Tannhäuser, 2011).  
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Þrátt fyrir allt er greinilegt að flestir sem ég tók viðtölin við eiga sér von 

um góða framtíð og væntingar um að geta nú klárað námið í dag. Greining 

mín beinist einnig að því hvort þátttakendur leggi traust sitt á menntakerfið 

(sbr. orðræðan í 4.4). Ásamt þeirrar viðurkenningar sem það mun veita 

þeim í formi prófskírteina, vegna þess að fólkið lítur þó þrátt fyrir allt á 

námið sem ákveðin grunn sem þau telja sig byggja framtíð sína á. Ætti slík 

viðurkenning ennfremur að vera til marks um það að þau trúi á stofnanir 

samfélagsins, þrátt fyrir allt. Leitist við að tilheyra þeim og finnist það 

einhvers virði að fórna því sem sumir þó höfðu, í formi t.d. ágætrar atvinnu. 

Í sannfæringu um að menntunin verði þeim til framdráttar í 

atvinnuþátttöku og dýpki skilning þeirra á lífinu. 

Viðmælendur mínir byggja upplifun sína töluvert á samskipta- og 

sjálfsvitundinni, með þeim hætti að gefa tilfinningum sínum afar mikið vægi. 

Túlkun mína byggi ég á orðum þeirra um að skólinn hafi ekki höfðað til 

þeirra og að þau hafi ekki klárað námið sökum þess að innri aðstæður komu 

í veg fyrir það. Greinilegt er að kenningar einstaklingsvæðingar koma við 

sögu, því að einstaklingurinn og ákvörðunin sem hann tekur miðast oftast 

að honum sjálfum (Ziehe, 2000; Gestur Guðmundsson, 2008). Frásagnir 

viðmælenda bera vott um hæpna ytri stýringu. Annað hvort var taumhald of 

lítið, of  mikið eða ekki af réttu tagi. Margar frásagnir bera merki ruglingslegi 

samskipti innan skólanna en þær bera líka merki um ofuráherslu 

einstaklinganna á tilfinningarlega þætti eins og sjálfsvitund (Ziehe, 2000). 

Þegar allar þessar mótsagnir í uppvexti koma saman er hætta á að erfitt sé 

að finna sér réttan farveg. 

 Nauðsynlegt er að velta fyrir sér umræðunni sem kom fram í viðtölum 

um skólasamfélagið og gott að gera með heildina í huga, eins og  Ziehe 

(2000) er að gera og Bourdieu (1986). Hvort framhaldsskólinn eða 

menntakerfið, sé yfir höfuð að koma nægjanlega til móts við ungmenni í 

dag. Eins og viðmælendur mínir töluðu um. Hvort skólinn skilji nægjanlega 

vel þarfir nemenda með öllum þeim breyttu áherslum sem fólk þarf að 

takast á við í dag.  

Það að geta leiðbeint nemendum við val er kostur, eins og kom fram hjá 

nokkrum viðmælenda minna þegar þau gagnrýndu skólakerfið. Nauðsynlegt 

sé að hlusta á gagnrýni og skoða hvað hefur farið eða geti farið  úrskeiðis. Ef 

forsendur hafa breyst eins mikið og t.d. Ziehe (2000) talar um. Má ætla að 

taka þurfi meira mið af slíkum þáttum við skipulagninguna í 

framhaldsskólum landsins, þó svo að ekki sé hér verið að kasta allri 

ábyrgðinni á þá.  
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Sennilega hefur aldrei verið jafn flókið að sjá hvaða menntun gagnast 

ungmennum á Íslandi í framtíðinni. Þá með þarfir eða viðurkenningu 

nemenda í hug, enda um fjölbreyttan hóp að ræða.  

Fyrri aðstæður þátttakenda í þessari rannsókn, hafa greinilega haft áhrif 

og þau áhrif virðast oft vera mótsagnakennd. Þar eru um að ræða 

hugmyndir um að samfélagið geri ákveðnar kröfur um menntun og 

hugmyndir og væntingar hafa verið bundnar við prófgráður. Á hinn bóginn 

eru þau fæst alin upp við heimilisbrag sem styður sterklega við bóknám og 

rímar vel við skólamenningu. Hins vegar hafa viðmælendur greinilega tekið 

út þroska og öðlast reynslu eftir að þau hurfu frá námi, og hvað 

viðmælendur mína áhrærir  hefur þessi reynsla orðið til þess að þau snéru 

aftur í nám á ný og það sem kemur fram í viðtölum bendir til þess að flest 

þeirra geti komist nægilega vel yfir téðar mótsetningar til að ljúka námi.
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6 Lokaorð 

Menntun er vissulega mikilvæg en þeir sem mennta sig aðgreina sig frá hópnum, 

bæði með orðræðu og atferli. Þessi munur verður að hluta stéttaskipting eða 

stéttaskiptingu innan stéttarinnar. Enda birtist stundum í samfélaginu ákveðinn 

ímigustur á iðnmenntun, eins og mér fannst vel koma fram í rýnihópunum og 

einstaklings viðtölunum. Fólk hafði upplifað að verknám væri á lægri skör en 

bóknámið og fann fyrir því. Ennfremur að viðhorf þeirra sjálfra  væri einnig litað 

af þessum viðhorfum. Annað sem verður að taka með í reikninginn og snýr ekki 

síst að nemendunum sjálfum er skólamenningin og lýtur að áhrifum daglegs lífs á 

námsefnið, félagsleg samskipti og sambandi nemenda við sig sjálfa. Eins og 

reyndar Ziehe (2000) vísaði svo vel á þegar hann talar um breytingarnar sem 

verða að eiga sér stað innan skólanna og má tengja vali á námsleiðum. Enda var 

ekki hægt að skilja á mínum viðmælendum annað en þeir væru oft að velta fyrir 

sér jafningjahópnum og því sem snýr að þeim sjálfum innan 

skólamenningarinnar.  

Í ljósi alls þessa er greinilegt að skólasamfélagið er ekki alltaf 

sökudólgurinn en ekki má gleyma því sem Kristjana Stella Blöndal (2011) 

segir, að ef unglingurinn samsamar sig gildum skólans og verður honum 

frekar skuldbundinn. Þá fær hann frekar meiri áhuga á því sem hann er að 

gera og er líklegri til þess að ljúka námi.  

Vissulega koma forráðamenn við sögu þar sem unglinga þarf að virkja,  

samhliða öllu því sem hér hefur verið sett fram um stuðning í gegnum nám. 

Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristjana Stella Blöndal (2009) eru meðal þeirra 

sem telja að stuðningur skipti svo miklu máli og ekki síst þegar leiðir og val 

eru annars vegar. Staðreyndin er hins vegar sú að þegar viðmælendur mínir 

stóðu frammi fyrir vali á námsleiðum og umræðan snérist um stuðning 

foreldra var hann ekki alltaf sterkur þáttur hjá öllum, á sínum tíma. Enda var 

greinilegt að val var viðmælendum mínum oftast  erfitt. Ef það sem snýr að 

nemendum sjálfum er að þau sjái hag af námi sínu, verða þá ekki 

framtíðaráætlanir þeirra  snúast um ákveðið taumhald eins og Ziehe  (2000) 

talar um? 

Bætt upplýsingastreymi við lok grunnskóla til framhaldsnáms er 

mikilvægt og gæti hugsanlega dregið úr brotthvarfi frá námi. Enn fremur er 

það skoðun mín að huga þurfi enn betur að stöðu og líðan ungmenna í 

skólum. Slík skoðun má ekki verða þannig að hún þrengi að námsvali hjá 
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ungmennum eða verði til þess að ungt fólk þurfi að halda aftur af þörfum 

sínum. Samhliða því er nauðsynlegt að skólinn hugi að sjálfsvitund 

nemenda. Slík nálgun ætti þá ekki að snúast eingöngu um hvað er í þágu 

skólastofnana eða samfélagsins í heild sinni heldur spyrja: ,,Hvað með 

framtíðaráætlanir nemendanna þegar kemur að menntun?“ 

 Þjóðfélagið á síðustu árum fyrir hrun hefur verið eigingjarnt. Í samtölum 

viðmælenda minna varð ég var vör við að þau kenndu samfélaginu um hluta 

vandans eða ákveðin ásökun á aðstæður þeirra og skuldin yfirfærð á þeirra 

aðstæður. Ef hægt er að tala um jákvæðni af efnahagsástandinu í 

samfélaginu í dag, er hún sú að nokkur sem hugðust ekki koma aftur eru þó 

komin í námið vegna ástandsins í þjóðfélaginu.   

Bæði Bourdieu (1986) og Ziehe (2000) hafa beint þeim orðum að  

samfélaginu og skólanum að félagslegir þættir innan þeirra geti jafnvel 

þrengt sjóndeildarhringinn og/eða reynslu nemenda. Þá má velta því fyrir 

sér hvort skólinn þurfi þá ekki að takast á við grundvallarbreytinguna með 

,,hugarfarsbreytingu.“ Þá á ég við hvort hann nær til nemenda, með sinni 

nýju stefnumótun sem hann ætlar að fara í á næstu misserum?  Hvort 

samfélagið þurfi ekki að horfast í augu við þá staðreynd að hér á landi hefur 

ríkt ákveðin vanþóknun á iðnmenntun.  

Þá mætti einnig horfa til þess hvort að nægjanlega sé komið til móts við 

sköpunarþörf fólks í námi hér á landi. Þá á ég við hvort að hægt sé að auka á 

námshvata innan framhaldsskólanna með því að skoða betur hvort og með 

hvaða hætti hægt sé að lagfæra eða höfðað enn frekar til nemenda. Eins og 

greina mátti úr viðtölum og settar voru fram setningarnar: ,,skólinn er ekki 

fyrir mig“  eða ,,ég komst að því að ég og skólinn værum bara ekki að passa 

saman.“ 

Þá kemur að spurningunni sem brennur á og virðist erfitt að fá svör við. 

Hvað með stjórnmálamennina og stefnumörkun ráðamanna í 

menntamálum hér á landi?  Ætla má að stefnumörkun hafi brugðist að 

einhverju leyti þegar horft er á framhaldsskólann eða það þurfi að setja í 

forgang hvar og hvernig hægt sé að brúa það ,,gat“ sem virðist vera innan 

menntakerfisins. Það er greinilega að íþyngja töluverðum hópi af fólki og 

valda brotthvarfi úr framhaldsskóla. Hvað erum við að gera í okkar 

menntakerfi er það hugsanlegt að verið sé að einhverju leyti að drepa niður 

í stað þess að byggja upp? Auðvitað er alltaf verið að endurskoða og 

endurmeta en er hugsanlegt að eitthvað ,,rangt“ sé gefið?“  

Ég tel að hjartað í menntun einstaklingsins liggi í því að nálgast hann með 

þeim hætti að hægt sé að koma auga á leiðir og þau gildi sem fólk stendur 

fyrir og það sé miðað að því að koma til móts við sem flesta en það er ekki 
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auðvelt verkefni. Ég segi eins og einn viðnælandi minn sem komst svo vel að 

orði þegar hann tjáði sig um viðhorf til menntunar; ,,Hver segir að 

sköpunargáfa sé verri heldur en að geta lesið á bók!“  Það er hollt að velta 

þessum orðum fyrir sér þegar horft er til þess hvernig menntakerfið á 

Íslandi er uppbyggt. Við erum með mikinn fjölda brotthvarfsnema hér á 

landi og með því mesta sem greinist í öðrum Evrópuríkjum, það segir okkur 

að ef á að lækka  brotthvarfstölurnar verður að skoða í grunninn hvað og 

hvernig á að koma í veg fyrir við fordóma gagnvart leiðum og vali. Leynast 

þeir ef til vill hjá okkur sjálfum, eins og viðmælendur mínir komu svo 

ágætlega inná.  

Mikilvægast er eins og rannsóknin mín sýnir að líta til þeirra sem eru 

komnir til baka hlusta og læra af reynslu þeirra. Afturkoman  er greinilega 

nokkrum þeirra erfið leið og erfiðleikarnir fylgja viðmælendum mínum 

áfram í náminu í dag. Enn fremur er sorglegt að mínu mati að fyrri 

námsferill og orsakir brotthvarfs á sínum tíma þurfi að verða  fylgifiskar 

fólks þegar það byrjar aftur og hefur jafnvel þær afleiðingar að það verði 

brotthvarfsnemendur enn á ný. Í viðtölunum birtist líka vilji viðmælenda til 

að takast á þessa fylgifiska og vinna bug á þeim. 

Það ánægjulega er að nú í nóvember sl. var sett af stað verkefni sem 

miðar að því að vinna gegn brotthvarfi nemenda úr framhaldskólum. Von 

mín er sú að vinnan verði til góðs og bæti hag ungs fólks á Íslandi. Til þess 

að það takist er mikilvægt að rýna nánar í upplifanir, túlkanir og skoðanir 

þeirra nemenda sem hafa reynslu af  brotthvarf úr námi. 
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Fylgiskjal  

Ágæti  þátttakandi  

Ég bið þig að taka þátt í rannsókn sem ég er að vinna að og fjallar um 

brotthvarf fólks úr námi og afturkomu í nám.  

 Markmiðið er að ræða við þig ásamt nokkrum öðrum jafnöldrum þínum 

sem hafa horfið úr námi á einhverjum tímapunkti og eru aftur komin í nám. 

Viðtölin munu fara  þannig fram að við hittumst og ræðum saman í hópi um 

klukkustund og þið deilið upplifun ykkar á ástæðu afturkomu í námið og 

hugsanlegar ástæður þess að þið hættuð í námi á sínum tíma.  

Ég verð hlustandinn og stýri umræðum. Mun gæta fyllsta trúnaðar og allt 

sem kemur frá þér verður ekki hægt að rekja til þín. Þetta verður m.a. gert 

með því að nafn þitt verður sett í dulkóðun, þ.e.s. gervinafn búið til í 

skýrslunni og ekki verða heldur birtar upplýsingar sem eru auðraktar til 

einstaklinga. Upptökum verður síðan eytt að lokinni úrvinnslu þeirra og 

próftöku.  

Rannsókn þessi er mér mikilsvirði en ég er að ljúka námi við Háskóla Íslands 

í M.Ed við menntavísindasvið. Ég er félagsfræðingur og kennaramenntuð. 

Rannsóknin verður uppistaða í meistararitgerð minni og mun jafnframt 

verða nýtt í rannsókn leiðbeinanda míns, Gests Guðmundssonar prófessors 

við Menntavísindasviðs, á brotthvarfi og yfirstandandi aðgerðum gegn 

atvinnuleysi ungs fólks. Því er heitið að á báðum stöðum verði þess gætt að 

upplýsingar og skoðanir verði ekki rakin til þín eða annarra einstaklinga sem 

taka þátt í rannsókninni. 

Rannsóknin á að verða til góðs ekki einungis skólasamfélaginu heldur 

samfélagslega upplýsandi um stöðu fólks í námi (þá m. t.t. brotthvarfs) og 

hvers vegna það kýs að kom aftur í nám.  Það er von mín og leiðbeinanda að 

rannsóknin geti haft áhrif á skólastarf þannig að dregið verði úr brotthvarfi 

og að komið verði til móts við fleiri sem óska að koma aftur í nám. 

Þér er frjálst að hætta við hvenær sem er i ferlinu og allt sem þú segir við 

mig verður farið með sem trúnaðarmál í skýrslunni. Einnig mun ég ræða við 

fólkið sem tekur þátt í þínum  rýnihóp og biðja þau að gæta fyllsta trúnaðar 

á því er kemur upp í viðtalinu innan hópsins. Enda markmiðið að enginn 

viðmælenda hljóti skaða af þátttöku í rannsókninni. Ef þú vildir vera svo 
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væn/n að taka þátt, bið ég þig að undirrita þetta plagg sem er yfirlýst 

samþykki þitt. 

Ég samþykki að taka þátt í rannsókninni og hef fengið upplýsingar um allt 

ferli rannsóknarinnar og rannsakandi heitið mér fyllsta trúnaði. 

 

Undirskrift 

 þátttakenda og rannsakanda. 


