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Útdráttur 
 

 

Markmiðið með þessari rannsókn er að kynnast tilfinningum og reynslu nokkurra 

einstaklinga sem hurfu frá námi í framhaldsskóla en ætla að hefja nám þar aftur til 

að ljúka stúdentsprófi. Þetta er mikilvægt til að varpa ljósi á hvað hindrar og hvað 

greiðir leið þessara nemenda aftur til náms. Gagna var aflað með viðtölum við sex 

einstaklinga á aldrinum 21-24 ára sem voru að hefja nám aftur á 

framhaldsskólastigi eftir mislangt hlé og einnig var rætt við tvo náms- og 

starfsráðgjafa í framhaldsskólum. Rannsóknin sýnir að helsta ástæða þess að 

viðmælendurnir snúa aftur til náms í framhaldsskólanum er vegna þess þrýstings 

sem þeir upplifa frá samfélaginu að mikilvægt sé að ljúka stúdentsprófi. Þeir 

upplifa greinilega margar hindranir á vegi sínum aftur til náms og eru þær af 

ýmsum toga, sálrænar, félagslegar, kerfislegar og fjárhagslegar. Greinilegt er að 

stefnuleysi þeirra í námsvali við upphaf framhaldsskólagöngunnar hefur átt stóran 

þátt í að þeir hurfu frá námi á sínum tíma og brotthvarfið þaðan hefur haft slæm 

áhrif á sjálfstraust þeirra til náms. Niðurstöðurnar varpa ljósi á að nauðsynlegt er 

að leita leiða til þess að auðvelda því unga fólki sem horfið hefur brott úr námi 

tækifæri til að auka við menntun sína.  
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Abstract 
 

The purpose of this study is to learn about the experiences of individuals who 

have decided to return to upper-secondary school few years after dropping out. It 

is important to learn more about their experiences and views to be able to support 

and encourage school dropouts back to study. In-depth interviews were conducted 

with six individuals age 21-24 years Two career counselors in upper-secondary 

schools who work with returning students were also interviewed. The findings 

show that the individuals feel a lot of pressure from society to finish upper-

secondary education. They find it hard to return to school because they face many 

obstacles on their way. These obstacles are of four main types, psychical, 

financial, social and institutional. The study also indicates that the students felt a 

lack of direction and purpose when choosing a line of study in the beginning of 

upper-secondary school. This was mentioned as one of the main reason for them 

to leave school earlier wich in turn undirmines their self-concept as students. 

These findings show that it might be necessary to give better support to returning 

students to increase their educational oppertunities.  
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Formáli 
 

Þessi eigindlega rannsókn er 15 eininga meistaraverkefni til fullnaðar M.A. gráðu 

í náms- og starfsráðgjöf við Háskóla Íslands. Hún nefnist „Í framhaldsskóla á ný 

eftir brotthvarf“ og miðar að því að varpa ljósi á stöðu þeirra sem ákveða að snúa 

aftur til náms eftir brotthvarf úr framhaldsskóla.  

Leiðsögukennari var Dr. Sif Einarsdóttir kennari í náms- og starfsráðgjöf við 

Háskóla Íslands og meðleiðbeinandi var Kristjana Stella Blöndal, 

aðstoðarforstöðumaður Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands.  

Ég vil byrja á að þakka leiðsögukennara mínum, Sif Einarsdóttur fyrir trausta 

leiðsögn, gott samstarf og hvatningu. Einnig vil ég þakka Kristjönu Stellu Blöndal 

og samnemendum mínum fyrir góðar ábendingar og yfirlestur.  

Foreldrum mínum, Birni Ástmundssyni og Guðmundu Arnórsdóttur færi ég 

bestu þakkir fyrir yfirlestur og aðra aðstoð á meðan á vinnu stóð. Eiginmanni 

mínum, Pétri Bjarnasyni og börnum okkar, Ara, Kára og Rut þakka ég 

ómetanlega hvatningu og þolinmæði þegar mest á reyndi.  

Síðast en ekki síst þakka ég viðmælendum mínum innilega fyrir auðfúsa 

þátttöku í rannsókninni, án þeirra hefði hún ekki orðið að veruleika. 
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1. Inngangur 
 

 

Tæknivæðing nútímans hefur haft í för með sér aukna samkeppni á 

alþjóðamarkaði, breytingar á færnikröfum starfa og gagngerar breytingar á 

vinnumarkaðnum. Breytingarnar gera miklar kröfur til einstaklingsins um færni 

og sveigjanleika. (Herr, 1999). Í þessu breytta umhverfi á menntun sífellt stærri 

þátt í velgengni einstaklinga og þjóða og má sem dæmi nefna að tekjur fólks með 

minni menntun en úr framhaldsskóla eru að jafnaði um 60-90% af tekjum fólks 

sem lokið hefur framhaldsskóla (OECD, 2004).  

Fjölgun nemenda í framhaldsskólakerfinu endurspeglar þessa þróun. Fyrir 

nokkrum áratugum þótti eðlilegt að ungt fólk héldi út á vinnumarkaðinn eftir 

grunnskólapróf en frá árinu 1950 til ársins 2002 hefur fjöldi þeirra nemenda sem 

sækja framhaldsskólann fimmfaldast. Ungmenni sem hefja ekki 

framhaldsskólanám í dag heyra því til undantekninga (Svandís Nína Jónsdóttir, 

Stefán Hrafn Jónsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2003). Um 90% allra 

grunnskólanemenda á landinu sem fæddir voru árið 1975 hófu nám í 

framhaldsskóla en að sama skapi höfðu tæp 43% þessara nemenda ekki útskrifast 

um 24 ára aldur (Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002). Af 

þessum niðurstöðum má draga þá ályktun að stór hópur einstaklinga úti í 

þjóðfélaginu eigi ekki hefðbundna skólagöngu að baki og hafi ekki lokið almennu 

námi úr framhaldsskóla. 

Mark Savickas fræðimaður á sviði náms- og starfsráðgjafar segir þessar 

breytingar á vinnumarkaði og mikilvægi menntunar hafa áhrif á það hvernig 

einstaklingurinn líti á starfsferil sinn og hvaða merkingu hann leggi í störf sín. 

Hann bendir á að hver einstaklingur þurfi nú meira en nokkru sinni fyrr að huga 

að starfshæfni sinni (e. employability), sem vísar til þess að nauðsynlegt er að 

viðhalda þekkingu sinni til að vera hæfur á vinnumarkaði 21. aldarinnar. Þetta 

kallar á aukna ábyrgð einstaklingsins sjálfs til að taka ákvarðanir varðandi eigin 

starfsferil til dæmis með því setja sér skýr markmið og stýra eigin starfsframa. Til 
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að einstaklingurinn sé hæfur til að takast á við þetta breytta starfsumhverfi 

samtímans verður hann að þekkja sjálfan sig og móta eigin starfsferil í ljósi þess 

(Savickas, 2000, 2004).  

Stór hópur ungs fólks hér á landi virðist ekki hafa fundið sér farveg innan 

skólakerfisins, sem ætla mætti að leiki lykilhlutverk í að auka starfshæfni 

einstaklingsins. Þetta skýtur skökku við í nútímasamfélagi. Ástæður brotthvarfs 

hafa verið rannsakaðar en lítið er vitað um reynslu ungs fólks sem hefur ákveðið 

að hefja nám að nýju eftir að rof hefur komið í framhaldsskólagönguna. 

Mikilvægt er að skilja betur hver reynsla þess unga fólks er sem hættir í 

framhaldsskóla og hvernig það skynjar starfsferil sinn og skólagöngu.  

Tilgangur þessarar rannsóknar er því að varpa ljósi á stöðu og reynslu 

nokkurra einstaklinga sem eru að feta sig aftur í nám eftir að hafa hætt í 

framhaldsskóla. Leitast verður við að kynnast því hvernig þeir upplifa stöðu sína í 

þjóðfélagi þar sem krafan um menntun verður sífellt háværari og reynt að leita 

svara við því hvers vegna þeir ákveða að snúa aftur í framhaldsskólann. Einnig 

verður reynt að koma auga á hvað varð til þess að þeir hættu námi og hvort sú 

reynsla hafi haft áhrif á sjálfsmynd þeirra. Að lokum verður lögð áhersla á að 

varpa ljósi á hvort einhverjar hindranir mæti þeim á leið þeirra aftur í nám eftir 

brotthvarf úr framhaldsskólanum og hvers eðlis þessar hindranir eru.  

.  

1.1. Hlutverk framhaldsskólans  

 

Þar sem krafan um aukna menntun og starfshæfni einstaklingsins verður sífellt 

meiri er mikilvægt að velta fyrir sér hvert sé hlutverk framhaldsskólans í íslensku 

samfélagi og hvernig hann eigi að geta mætt þörfum einstaklingsins um 

grunnmenntun í nútímasamfélagi. 

Í lögum um framhaldsskóla nr. 80/1996, er kveðið á um að allir sem lokið hafi 

grunnskólanámi eða jafngildri undirstöðumenntun eigi rétt á að hefja nám í 

framhaldsskóla. Skólanum er jafnframt skylt að sinna öllum nemendum hvernig 

svo sem undirbúningi þeirra úr grunnskólanum er háttað. Yfirlýst hlutverk 

framhaldsskólans er að búa einstaklinginn sem best undir líf og störf í 
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lýðræðisþjóðfélagi. Jafnrétti á að ríkja til náms og bjóða á öllum nám og kennslu 

við hæfi. Framhaldsskólinn skal einnig stefna að því að búa nemendur sína sem 

best undir framhaldsnám. 

Allir framhaldsskólar landsins starfa eftir sömu námskrá, Aðalnámskrá 

framhaldsskóla frá árinu 2004. Flestir þeirra starfa eftir áfangakerfi en einnig eru 

skólar sem starfa eftir bekkjarkerfi. Í námskránni kemur fram að 

framhaldsskólarnir eigi að vera með fjölbreytt námsframboð til að mæta ólíkum 

þörfum nemenda sinna og einnig að leitast skuli við að gera hverjum og einum 

kleift að ráða námshraða sínum. Hægt er að ljúka stúdentsprófi af fjórum 

bóknámsbrautum en jafnframt er boðið upp á viðbótarnám til stúdentsprófs eftir 

að starfsnámi lýkur. Sú ákvörðun var tekin í því skyni að reyna að jafna tækifæri 

til framhaldssnáms eftir að framhaldsskólanum lýkur. Einnig býður 

framhaldsskólinn þeim sem ekki ná tilskildum árangri úr samræmdum prófum í 

grunnskóla upp á fornám til þess að bæta þekkingu sína áður en lengra er haldið. 

Að lokum er skýrt kveðið á um að framhaldsskólinn eigi að stuðla að því að draga 

úr brotthvarfi nemenda frá námi með því að hafa skýrar námskröfur, fjölbreytt 

námsframboð, upplýsingamiðlun, ráðgjöf og góða leiðsögn í samráði við 

forráðamenn (Menntamálaráðuneytið, 2004). 

Þrátt fyrir þessi yfirlýstu markmið stjórnvalda, sem fram koma hér að ofan í 

Aðalnámskrá framhaldsskóla, um að reyna að koma til móts við þarfir allra 

nemenda í framhaldsskólum, er það staðreynd að mikið af ungu fólki hverfur frá 

námi úr framhaldsskólum landsins (sjá t.d. Hagstofa Íslands, 2006) og glatar þar 

með ákveðnum tækifærum til að auka hæfni sína á vinnumarkaði og leggja 

grunninn að frekar námi. 

 

1.1.1. Brotthvarf úr framhaldsskóla  

 

Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á brotthvarfi nemenda úr framhaldsskóla 

hafa stuðst við mismunandi skilgreiningar. Í einhverjum tilvikum er átt við þá sem 

hætta í framhaldsskóla en í öðrum þá sem ekki útskrifast. Þrátt fyrir ólíkar 

aðferðir við að varpa ljósi á brotthvarf nemenda úr framhaldsskólum verða þær 
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ekki túlkaðar á annan hátt en svo að brotthvarf þaðan sé mikið. Má í því sambandi 

nefna rannsókn Jóns Torfa Jónassonar og Kristjönu Stellu Blöndal (2002) á 

brotthvarfi nemenda sem fæddir voru 1975. Leiddi hún í ljós að um 90% 

árgangsins hóf nám í framhaldsskólanum strax að loknum grunnskóla. Jafnframt 

sýnir sama rannsókn að um 43% þessa árgangs hafði ekki lokið námi í 

framhaldsskólanum við 24 ára aldur og eru þeir því skilgreindir sem 

brotthvarfsnemendur, sem byggist á því að þeir höfðu hvorki lokið námi né voru í 

framhaldsskóla þegar rannsóknin fór fram.  

Rannsókn á ástæðum brotthvarfs sýnir að kyn, fyrri námsárangur, stuðningur 

foreldra, menntun foreldra, búseta og sjálfsálit nemandans hafa áhrif á brotthvarf 

úr námi. Einnig kemur fram að þeim nemendum sem líkaði betur bóklegt nám en 

verklegt og voru ánægðir með námsumhverfi framhaldsskólans voru líklegri til að 

ljúka stúdentsprófi. Tæplega helmingur svarenda segist hafa hætt vegna námsleiða 

og um þriðjungur segir það hafa verið vegna peningavandræða. Aðrar skýringar 

sem nefndar voru eru til dæmis slæmt námsgengi, tilgangsleysi, aðstæður heima 

fyrir eða gott starfstilboð (Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002). 

Þessar niðurstöður samræmast eldri rannsókn sem gerð var á brotthvarfi úr námi 

hjá nemendum sem fæddir voru 1969, en þar eru sömu ástæður tilgreindar. Þar 

segist helmingur nemenda hafa hætt í skólanum vegna námsleiða og fimmtungur 

vegna fjárhagserfiðleika (Jón Torfi Jónasson og Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, 

1992).  

 

1.1.2. Mætir framhaldsskólinn þörfum allra nemenda?  

 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að brotthvarf úr framhaldsskólum hér á landi er meira 

en á hinum Norðurlöndunum (Gerður G. Óskarsdóttir, 2000). Í umræðum sem 

skapast hafa um þennan vanda hér kemur það skýrt fram að sumir telja að 

framhaldsskólanum hafi einfaldlega ekki tekist að sníða námsframboð sitt að 

þörfum þess breiða hóps sem þangað sækir (Svanfríður Jónasdóttir, 2006). Bent 

hefur verið á að það þurfi að líta á nemendahópinn eins og hann er en ekki eins og 

hann eigi að vera. Þess vegna þurfi skólinn að byggja upp námsframboð sitt í ljósi 



Í framhaldsskóla á ný eftir brotthvarf 

 11 

þess og skólastarfið þurfi að taka mið af þörfum þess breiða nemendahóps sem 

þar er. Bæta þurfi úr stuðningi við nemendur og hamla þannig gegn brotthvarfi 

(Eygló Eyjólfsdóttir, 2006).  

Því hefur einnig verið haldið fram að ástæða brotthvarfsins sé sú að 

framhaldsskólinn beri enn keim af gamalli hugsun og hefðum. Hann þurfi að laga 

sig að breyttu umhverfi á vinnumarkaði til að hægt sé að kalla hann skóla fyrir 

alla. Störf eru að flytjast úr landi og önnur, sem áður voru grunnstörf á íslenskum 

atvinnumarkaði, eru nú unnin af erlendu vinnuafli. Atvinnumarkaðurinn kalli því 

á annars konar störf og menntun og þörf sé á fleiri einstaklingum með 

starfsmenntun (Baldur Gíslason, 2006).  

Gerður G. Óskarsdóttir (1995) tekur undir þetta sjónarmið og segir mikilvægt 

að námsframboð taki mið af þróun atvinnulífsins í framtíðinni. Niðurstaða 

rannsóknar hennar á tengslum menntunar og starfs leiddi í ljós að starfsmenntun 

hefur mun meiri áhrif á laun og virðingarstöðu starfs heldur en stúdentspróf. Í 

ljósi þessara niðurstaðna er það því einkennilegt hversu fáir afla sér 

starfsmenntunar en framboð á slíkri menntun hér á landi á framhaldsskólastigi er 

mun minna en á hinum Norðurlöndunum. Gerður segir nauðsynlegt að efla 

starfsmenntun hér á landi því mörgum nemendum, sem þreyttir eru á bóklegu 

námi, gæti líkað starfsnám betur. Sú staðreynd að stúdentsprófið gefi lítið í aðra 

höndina á vinnumarkaði getur hugsanlega verið ein af skýringunum á háu 

brotthvarfi úr framhaldsskólum hér á landi (Gerður G. Óskarsdóttir, 2000). Jón 

Torfi Jónasson (2005) hefur einnig bent á að starfsnám hafið lotið í lægra haldi 

fyrir háskólanámi varðandi virðingarsess þess í hugum fólks og að það sé 

skýringin á því hversu margir sækja í framhaldsskólana og vilji ljúka 

stúdentsprófi. Hann segir (2004) skólakerfið vera orðið mjög ráðandi um stöðu 

fólks í samfélaginu og fólk skilgreini sig gjarnan með vísun í skólakerfið og 

prófgráður þess.  

Í skýrslu Starfsnámsnefndar kemur fram sú tillaga að breytingar verði gerðar á 

heildarskipulagi framhaldsskólans og að skólinn verði ein heild í skipulagi og 

framkvæmd. Það er að segja að afnumin verði aðgreining náms í 

framhaldsskólum í starfsnám og bóknám (Menntamálaráðuneytið, 2006). Í skýrslu 

starfshóps um fjölbreytileika og sveigjanleika í skipulagi náms og námsframboðs, 
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er jafnframt lagt til að fræðsluskylda ungmenna verði lengd til 18 ára aldurs 

(Menntamálaráðuneytið, 2007a). Af þessu er ljóst að stjórnvöld telja brýnt að 

bregðast við þeim vanda sem mikið brotthvarf úr framhaldsskólanum veldur og 

endurskoða þurfi skipulag hans til að koma til móts við þarfir og möguleika ungs 

fólks til menntunar. 

 

1.1.3. Að sporna við brotthvarfi nemenda 

 

Fjölmargir sem koma að þessari umræðu hér á landi eru sammála um að 

nauðsynlegt sé að sporna við brotthvarfi nemenda með því að efla náms- og 

starfsráðgjöf í skólum landsins (sjá t.d. Dagný Jónsdóttir, Sæunn Stefánsdóttir, 

Björgvin G. Sigurðsson, Katrín Júlíusdóttir, Kolbrún Halldórsdóttir, 2006-2007). 

Öflug náms- og starfsráðgjöf er mikilvægur þáttur í að hjálpa einstaklingum við 

að marka sér framtíðarstefnu varðandi nám og störf og því er nauðsynlegt að efla 

hana til mikilla muna í íslensku skólakerfi (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2005).  

Þrátt fyrir að flestir séu sammála um að brotthvarf úr námi sé alvarlegt mál þá 

bendir Gerður G. Óskarsdóttir (2000) á að í vissum tilvikum geti það verið 

skynsamleg ákvörðun að hætta í skóla ef einstaklingur hefur ekki áhuga á námi og 

vill heldur taka þátt í atvinnulífinu. Hún segir jafnframt að ástand á vinnumarkaði 

geti haft töluverð áhrif á fjölda brotthvarfsnemenda.  

En þó að brotthvarf úr námi í framhaldsskóla geti í vissum tilvikum verið til 

góða fyrir einstaklinginn er starfshæfni hans á vinnumarkaði samt hætta búin. 

Rannsókn sem gerð var á ungmennum utan framhaldsskólans sýndi að þau sem 

horfið höfðu frá námi finna meira fyrir einmanaleika, þunglyndi og 

vímuefnaneysla þeirra er meiri en jafnaldra þeirra í námi (Svandís Nína 

Jónsdóttir, Stefán Hrafn Jónsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2003).  

Hver sem lausnin er á vanda framhaldsskólans er ljóst að mikilvægt er að 

sporna við brotthvarfi nemenda með öllum tiltækum ráðum og hvetja 

brotthvarfsnemendur aftur í nám, því jafnvel þó hópur þeirra ungmenna sem 

stendur fyrir utan framhaldsskólann sé ekki einsleitur, er hagur og líðan þeirra 

sem ekki eru í framhaldsskóla síðri en þeirra sem stunda hann. Því er mikilvægt 
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að átta sig betur á hver reynsla og þarfir ungs fólks eru sem vilja feta sig aftur í 

nám eftir brotthvarf. 

 

1.2. Óhefðbundnir nemendur 

 

Í skýrslu OECD (2004) segir að brotthvarf nemenda stuðli að því að fjölmargir 

einstaklingar á vinnumarkaði hafi ekki fullnægjandi menntun og því er lögð mikil 

áhersla á að bregðast við brotthvarfi og hvetja einstaklinga aftur til náms. En hvað 

bíður þeirra einstaklinga sem ákveða að snúa aftur til náms og hvernig er tekið á 

móti þeim í menntakerfinu? 

Í Aðalnámskrá framhaldsskóla (2004) er ekki minnst sérstaklega á þann hóp 

nemenda sem hefur nám aftur í framhaldsskóla eftir brotthvarf þaðan. Því virðist 

svo sem þessi nemendahópur falli undir þá skilgreiningu eða leið í menntakerfinu 

sem nefnd er fullorðinsfræðsla eða endur- og símenntun. Ljóst er að flokkun 

Menntamálaráðuneytisins á þessum nemendum sem fullorðnum í fræðslu er mjög 

hæpin. Slíkur námsmaður getur verið undir 18 ára aldri og því ekki fullorðinn og 

lögráða samkvæmt íslenskum lögræðislögum 71/1997. 

Í umfjöllun um nemendur á leið aftur í nám eftir brotthvarf ætla ég að notast 

við skilgreiningu Horn (1996), en hann kallar einstaklinga sem hafa í hyggju að 

hefja aftur nám eftir nokkurt hlé og gera það með óhefðbundnum hætti, 

óhefðbundna nemendur (e. nontraditional students). Hversu óhefðbundnir þeir eru 

fer eftir því að hve mörgum viðmiðum fyrir skilgreiningu á slíkum nemendum 

þeir falla: 

 

-eru eldri en samnemendur sínir 

-eru ekki í fullu námi 

-vinna fulla vinnu (35 vinnustundir eða meira) með námi 

-eru fjárhagslega sjálfstæðir 

-hafa öðrum skyldum að gegna (oftast varðandi börn – getur verið annað) 

-eru einstæðir foreldrar 

-hafa ekki lokið grunnskólanámi 
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Horn flokkar óhefðbundna nemendur eftir því hversu mörg af ofantöldum atriðum 

eiga við í hverju tilviki. Þeir sem falla aðeins undir eitt viðmið eru kallaðir 

„lítillega“ óhefðbundnir nemendur, þeir sem falla undir tvö til þrjú eru ,,meðal“ 

óhefðbundnir en þeir sem eru „mjög“ óhefðbundnir falla undir fjögur eða fleiri. 

Því óhefðbundnari sem nemandi er því minni líkur eru á að hann nái að ljúka 

námi. Mikilvægt er að greina óhefðbundna nemendur frá öðrum því skólaganga 

þeirra fer fram í mun flóknara samhengi, skólakerfið er oft ekki hannað með þarfir 

þeirra í huga og hefur skólaganga þeirra oft gengið illa (Horn, 1996). Því er 

ástæða til að ætla að reynsla óhefðbundinna nemenda sé ólík reynslu annarra 

nemenda. 

 

1.2.1. Líðan óhefðbundinna nemenda í námi 

 

Nýlegt dæmi um hagi hefðbundinna og óhefðbundinna nemenda í námi kemur 

fram í niðurstöðum bandarískrar samanburðarrannsóknar á þessum tveimur 

hópum. Markmiðið var að koma auga á þær hindranir sem standa í vegi fyrir því 

að óhefðbundnir nemendur geti stundað hefðbundna skólagöngu og einnig að bera 

saman líðan og árangur þessara tveggja hópa í námi. Niðurstöðurnar leiddu í ljós 

að óhefðbundnum nemendum leið verr í námi en hefðbundnum nemendum sem 

bendir til þess að óhefðbundnir nemendur þurfi á meiri ráðgjöf og stuðningi að 

halda í náminu. Það sem gæti skýrt þennan mun er að óhefðbundnir nemendur 

hafa fleiri skyldum að gegna utan skólans sem tekur frá þeim bæði tíma og 

einbeitingu varðandi námið. Þeir nýta sér mun síður þá stuðningsþjónustu sem í 

boði er við skólana og taka síður þátt í félagsstarfi sakir tímaskorts. Þetta þýðir þó 

ekki að óhefðbundnu nemendurnir leggi sig minna fram um námið eða gangi verr 

í því. Þessi niðurstaða sýnir að laga þarf opnun og aðgengi að stuðningsþjónustu 

skólanna betur að þörfum óhefðbundinna nemenda en gert hefur verið fram til 

þessa (Macari, Maples og D’Andrea, 2006) 

Óhefðbundnum nemendum er jafnframt hættara á að finnast þeir vera útundan 

í skólanum og skólaumhverfið getur virst vera yfirþyrmandi fyrir þá. Þeir hafa 
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minni tengsl við aðra nemendur og kennara og það getur haft áhrif á sjálfsmynd 

nemandans og trú hans á eigin getu í náminu. Þetta sýnir að nauðsynlegt er að 

hjálpa þessum nemendum að öðlast trú á eigin færni í náminu. Rannsakendur 

segja að nauðsynlegt sé að skilgreina og rannsaka enn frekar hinn óhefðbundna 

nemendahóp til að sjá hvaða þættir það eru sem hafi áhrif á nám hans og 

námsframvindu. Jafnframt þurfi að varpa ljósi á hversu mikil áhrif stuðningsþættir 

tengdir skólagöngunni, svo sem barnagæsla, ráðgjöf, stuðningshópar, 

helgarkennsla og stuðningur úr persónulegu umhverfi nemandans, hafi að segja 

varðandi skólagöngu hans (Macari, o.fl., 2006).  

Rannsóknir sem gerðar hafa verið hér á landi og snerta óhefðbundna 

nemendur í háskólanámi sýna einnig fram á að persónulegur og námslegur 

stuðningur frá skóla og nánasta umhverfi skiptir miklu máli til að þessir nemendur 

geti stundað námið (Sif Einarsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2002; Jóhanna 

Einarsdóttir og Sif Einarsdóttir, 2004). Niðurstöður rannsókna sýna jafnframt að 

sjálfsálit fólks tengist námsgengi í grunn- og framhaldsskóla (Jón Torfi Jónasson 

og Kristjana Stella Blöndal, 2002). 

Af umfjölluninni hér að ofan að dæma mætti ætla að það sé nokkrum 

erfiðleikum bundið að hefja aftur nám eftir brotthvarf sem óhefðbundinn nemandi 

því þeim mæta margar hindranir í skólakerfi sem ekki er hannað með þarfir þeirra 

sérstaklega í huga. Því er mikilvægt að huga að því hver stefna stjórnvalda er til 

að koma til móts við þarfir þessa hóps og skoða nánar hvernig óhefðbundnir 

nemendur í íslensku framhaldsskólakerfi upplifa stöðu sína. 

 

1.2.2. Stefna stjórnvalda í málefnum óhefðbundinna nemenda 

 

Stefna stjórnvalda til að koma til móts við óhefðbundna nemendur kemur til 

dæmis fram í Aðalnámskrá framhaldsskóla (2004), en þar segir að áhersla skuli 

lögð á að auka fjölbreytni og framboð bæði formlegs og óformlegs náms, ekki 

aðeins náms í framhaldsskóla heldur einnig náms á vegum annarra aðila. Einnig 

er sagt frá því hversu mikið framboð á óformlegu námi hafi aukist á síðustu árum. 

Ástæðan sé sú að mæta þurfi auknum kröfum í samfélaginu um sérhæfða menntun 
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og einnig til að svara þörf einstaklinga fyrir menntun sem taki tillit til 

undirbúnings hvers og eins. Framhaldsskólar geti boðið upp á nám í 

öldungadeildum/kvöldskóla og er nám þaðan jafngilt samsvarandi námi sem fram 

fer á brautum framhaldsskólanna. Nemendur í öldungadeild/kvöldskóla skulu 

greiða því sem næst þriðjungi kennslulauna vegna kennslunnar. Fjarnám stendur 

til boða við nokkra framhaldsskóla en einnig dreifnám, en þá byggir námið á því 

að nýttir eru helstu kostir fjarnáms auk þess sem nemendur hafa aðgang að 

kennara sínum á ákveðnum tímum. Bent er á að nám á sviði sí- og 

endurmenntunar hefur aukist mjög á undanförnum árum og bjóða menntasmiðjur, 

námsflokkar, fagfélög og símenntunarmiðstöðvar um allt land upp á fjölbreytt 

nám bæði óformlegt og formlegt (Menntamálaráðuneytið, 2004).  

Í Aðalnámskrá framhaldsskóla (2004) segir jafnframt að reynt sé að vinna að 

því að brúa bilið á milli óformlegs og formlegs náms. Það eigi að gera með því að 

greiða leið þeirra sem koma úr óformlegu námi inn í hið formlega og að þeir 

fyrrnefndu fái sanngjarnt mat á sínu óformlega námi (Menntamálaráðuneytið, 

2004). 

Stefna stjórnvalda í málefnum þeirra sem ekki hafa lokið grunnmenntun 

kemur jafnframt fram í nýjum þjónustusamningi Menntamálaráðuneytisins og 

Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins, sem undirritaður var í janúar árið 2006. Í 

honum er kveðið á um að veita skuli fólki á vinnumarkaði með litla 

grunnmenntun og fólki sem horfið hefur frá námi, án þess að ljúka prófi frá 

framhaldsskóla, tækifæri til að afla sér menntunar eða bæta stöðu sína á 

vinnumarkaði (Ingibjörg Elsa Guðmundsdóttir, 2006).  

Þrátt fyrir yfirlýsta stefnu stjórnvalda í að efla menntun þeirra sem standa fyrir 

utan hefðbundna skólagöngu er enn mikilvægara að kanna hvernig tekist hefur til 

við að þjónusta þann hóp sem horfið hefur brott frá námi úr framhaldsskólanum. 

Eru úrræði stjórnvalda jafnt sem aðila vinnumarkaðarins að duga til?  

Ljóst er að fyrri menntun hefur áhrif á þátttöku einstaklinga í námi utan skóla 

á þann hátt, að þeir sem meiri menntun hafa sækja frekar í að stunda námskeið en 

þeir sem minni menntun hafa (Jón Torfi Jónasson og Jóhanna Rósa Arnardóttir, 

2001). Í rannsókn frá árinu 1998, sem gerð var á þátttöku fólks í námi utan 

skólakerfisins, kom í ljós að þeir sem mest hafa nýtt sér starfstengd námskeið eru 
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þeir sem hafa lengri skólagöngu að baki. Rannsóknin sýndi að 69% þeirra sem 

höfðu lokið háskólanámi stunduðu eitthvert nám utan skólakerfisins á 12 mánaða 

tímabili en einungis um 41% þeirra sem höfðu grunnskólapróf eða minni menntun 

(Jón Torfi Jónasson og Jóhanna Rósa Arnardóttir, 1999). Einnig kemur fram í 

þessari rannsókn Jóns Torfa og Jóhönnu Rósu að ungt fólk á aldrinum 21-24 ára 

sækir síst það starfstengda nám sem í boði er.  

Í ljósi þessara niðurstaðna vakna spurningar um hversu mikið af því námi sem 

í boði er, jafnt óformlegu sem formlegu, nýtist því unga fólki sem horfið hefur frá 

námi í framhaldsskólanum. Ljóst er að menntun skiptir máli og því er nauðsynlegt 

að ná til hóps þeirra einstaklinga sem standa fyrir utan hið hefðbundna skólakerfi. 

En hvernig er hægt að hindra einstaklinga í að hverfa frá námi og jafnframt hvetja 

þá einstaklinga sem hætt hafa námi til þess að velja sér nám og störf við hæfi?  

 

1.3. Hlutverk náms- og starfsráðgjafar í breyttu samfélagi  

 

Talið er að náms- og starfsráðgjöf skipti öllu máli fyrir ígrundað náms- og 

starfsval og að með henni sé lagður grunnur að góðum starfsferli einstaklingsins 

(Menntamálaráðuneytið, 2007b). Náms- og starfsráðgjöf er rædd hér sérstaklega 

þar sem hún er mikilvæg til að aðstoða einstaklinginn í að móta sér starfsferil og 

við að draga úr brotthvarfi nemenda (sjá t.d. Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 1995; 

Gysbers og Henderson, 2000). 

Undir þetta sjónarmið taka stjórnvöld sem nýlega skipuðu nefnd um náms- og 

starfsráðgjöf sem ætlað var að setja fram tillögur að því hvernig styrkja mætti 

náms- og starfsráðgjöf í skólum í því skyni að bæta líðan og námsárangur 

nemenda og draga á þann hátt úr brotthvarfi. Í skýrslu sem nefndin sendi frá sér 

segir að almenn menntun sé skilyrði velferðar einstaklingsins í nútímasamfélagi 

og að þörf fyrir sí- og endurmenntun sé alltaf að aukast. Náms- og starfsráðgjöf 

skipti miklu máli fyrir ígrundað starfsval einstaklingsins og að með henni sé 

lagður grunnur að góðum starfsferli hans. Nauðsynlegt sé því að bjóða öllum 

nemendum frá skólabyrjun upp á markvissa náms- og starfsráðgjöf. Í skýrslunni 
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er jafnframt sagt frá því hversu mikilvægt það er að tryggja að þeir, sem horfið 

hafa frá námi í framhaldsskóla, eigi greiða leið í námið aftur kjósi þeir það.  

Náms- og starfsráðgjöf er í eðli sínu fyrirbyggjandi. Henni er ætlað að aðstoða 

einstaklinginn við að finna réttan farveg fyrir hæfileika sína og starfsáhuga ásamt 

því að kenna honum hagnýtar leiðir við lausnaleit í námi og starfi. Á þann hátt 

geti náms- og starfsráðgjöf hugsanlega virkað sem fyrirbyggjandi þáttur í 

brotthvarfi nemenda úr framhaldsskóla. Nefndin leggur til að átak verði gert í að 

efla heildstæða náms- og starfsráðgjöf í íslensku menntakerfi þannig að allir 

nemendur grunn- og framhaldsskóla eigi kost á henni (Menntamálaráðuneytið, 

2007b). 

Mark Savickas (1997) hefur þróað kenningu um starfsferilinn sem tekur mið 

af þeim samfélagsbreytingum sem átt hafa sér stað undanfarna áratugi. Hann segir 

náms- og starfsráðgjöf mikilvæga til að hjálpa einstaklingnum að takast á við 

breytt starfsumhverfi. Vegna mikilla samfélagsbreytinga sé jafnframt nauðsynlegt 

að breyta áherslum í náms- og starfsráðgjöf til að mæta þörfum einstaklingsins í 

breyttu starfsumhverfi. Hann segir að ráðgjöf í anda hugsmíðahyggjunnar með 

sínum óhefðbundnu nálgunum henti vel okkar póstmóderníska samfélagi nú á 21. 

öldinni.  

 

1.3.1. Ráðgjöf í anda hugsmíðahyggjunnar 

 

Með hugsmíðahyggju er átt við að hver einstaklingur hafi sína einstöku sýn 

umhverfi sitt. Að vinna með ráðþega í anda hugsmíðahyggjunnar lýtur að því að 

sjá hvernig samskipti hans við samfélagið hafa mótað hann og haft áhrif á það 

hvernig hann túlkar heiminn í kringum sig. Í ráðgjafarferlinu er ráðþeginn virkur 

þátttakandi en ráðgjafinn er ekki stýrandi heldur vinnur að því að koma af stað 

gagnvirku ferli á milli sín og ráðþega, þar sem þeir reyna í sameiningu að koma 

auga á þann veruleika sem ráðþeginn hefur byggt upp í kringum reynsluheim 

sinn. Í þessu ferli reynir ráðþeginn að átta sig á tilfinningum sínum, finna stefnu 

og setja sér ný markmið sem samræmast lífsgildum hans (Patton og McMahon, 

2006).  
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Hugsmíðahyggjan hefur haft þau áhrif að ráðgjafar eru farnir að endurmeta 

þær hefðbundnu leiðir sem hingað til hafa verið notaðar í ráðgjöf. Jafnframt hefur 

skapast með henni ný vídd ráðgjafar sem leggur áherslu á skapandi aðferðir, 

virkni skjólstæðingsins og samband ráðþega og ráðgjafa (Amundson, 2006).  

Örar þjóðfélagsbreytingar hafa skapað aukna þörf fyrir náms- og starfsráðgjöf 

sem um leið þrýstir á náms- og starfsráðgjafa til að finna leiðir til að mæta nýjum 

og auknum kröfum og vera í takt við breytta tíma. Í leit að þessum nýju leiðum 

hafa margir ráðgjafar snúið sér að ráðgjöf í anda hugsmíðahyggjunnar (McMahon 

og Patton, 2006). Þetta hefur Savickas gert og byggir hann kenningu sína ,,The 

Career Construction Theory“ á hugmyndum hugsmíðahyggjumanna. Kenning 

hans gæti hugsanlega lagt grunn að gagnlegri nálgun varðandi náms- og 

starfsráðgjöf í íslensku skólakerfi til að mæta kröfum í breyttu samfélagi. 

 

1.3.2. Kenning Savickas um starfsferilinn 

 

Kenning Savickas (e. Career Construction Theory) beinir sjónum að því hvernig 

náms- og starfsferill einstaklingsins tengist persónulegum og félagslegum 

hugsmíðum hans og reynt er að koma auga á hvaða merking búi þar að baki 

(Savickas, 2004). Í stað þess að líta á náms- og starfsferil einstaklingsins út frá 

hlutlægum sjónarhóli með því að telja upp röð þeirra starfa sem hann hefur sinnt 

frá vöggu til grafar, er litið á náms- og starfsferilinn út frá huglægum sjónarhóli. 

Við það er ekki endilega litið á fjölda þeirra starfa sem einstaklingurinn hefur 

valið um ævina heldur reynt að sjá hvers konar mynstur liggur í þeim störfum sem 

hann hefur valið sér. Náms- og starfsferillinn varpar ljósi á ákveðna starfshegðun 

sem hefur merkingu fyrir einstaklinginn (Savickas, 2004).  

Savickas nefnir þrjá meginþætti í kenningu sinni. Þessir þættir hjálpa til við að 

skilja starfsferil fólks og koma inná þau atriði sem Savickas telur skipta mestu 

máli til að einstaklingurinn geti markað sér framtíðarstefnu varðandi nám og störf. 

Þættirnir eru: starfslegur persónuleiki (e. Vocational Personality), 

starfsaðlögunarhæfni (e. Career Adaptability) og lífsþemu (e. Life Themes) 

(Savickas, 2004).  
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Starfslegur persónuleiki (e. Vocational Personality) 

Með því að beina sjónum að einstaklingsmun reyna þeir sem starfa í anda ,,Career 

Construction Theory“ að koma auga á þá huglægu þætti í fari einstaklingsins sem 

einkenna náms- og starfsval hans og finna út hvaða merkingu hann leggur í störf 

sín. Einkenna- og þáttakenningar, sem hingað til hafa verið mikið notaðar í náms- 

og starfsráðgjöf, líta aftur á móti á einstaklingsmun á hlutlægan hátt og að hægt sé 

að para saman ákveðin einkenni í fari einstaklingsins við ákveðna þætti í 

starfsumhverfinu. En náms- og starfsráðgjöf hefur lengi vel byggt á þeirri 

grundvallarforsendu að ef einstaklingi tekst að para persónueinkenni sín svo sem 

hæfni, áhuga og gildi við það umhverfi sem honum hæfir, nær hann árangri og 

verður ánægður í starfi (sjá t.d. Holland, 1997). 

Savickas segist á vissan hátt nýta sér hugmyndir byggðar á einkenna- og 

þáttakenningum en útfærir þær á annan hátt en kollegar hans Parsons, Holland, 

Lofquist og Dawis hafa hingað til gert. Markmið hans er að koma auga á viss 

einkenni einstaklingsins til að reyna að lesa í hvaða persónulega merking búi að 

baki náms- og starfsvali hans, en ekki til að finna ákveðin einkenni til að para 

einstaklinginn við ákveðna þætti starfs. Hann segir að áhugi einstaklingsins, sem 

einkenna- og þáttakenningamenn líti á sem ákveðið einkenni, álíti hann frekar 

sem dýnamískt samband margra einstaklingsbundinna og félagslegra þátta 

(Savickas, 2004).  

 

Starfsaðlögunarhæfni (e. Career Adaptability) 

Á meðan starfslegur persónuleiki einstaklingsins (e.Vocational Personality) snýr 

að því hvaða starfsferil einstaklingurinn velur sér þá snýr starfsaðlögunarhæfni 

hans að því hvernig hann fer að því. Starfsaðlögunarhæfni er sálfræðilegt og 

félagslegt hugtak sem vísar til þess hvernig einstaklingur er í stakk búinn til að 

aðlagast starfsumhverfinu, takast á við breytingar, tileinka sér nýja færni og 

standast álag á vinnumarkaðnum (Savickas, 2004). 

Fyrsti og mikilvægasti þátturinn í starfsaðlögunarhæfni einstaklings snýr að þeim 

væntingum sem hann gerir sér um starfsferil sinn. Það að hugsa um væntingar 

varðandi starfsferilinn er huglægt atferli sem varpar ljósi á sjálfsmynd 
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einstaklingsins (Savickas, 2004). Annar mikilvægur þáttur í starfsaðlögunarhæfni 

er starfsferilstjórn. Hún lýtur að því að einstaklingurinn finni og trúi að hann 

sjálfur sé ábyrgur fyrir eigin starfsferli. Í þriðja lagi þá vaknar starfsferilsforvitni 

einstaklingsins sem kemur með tilfinningunni um að hann hafi stjórn á eigin 

starfsferli. Þetta er jafnframt nauðsynlegur þáttur í því að hann kanni og geri sér 

hugmyndir um störf og starfsmöguleika sína (Savickas, 2004). Fjórði og síðasti 

þátturinn í starfsaðlögunarhæfni einstaklingsins er sjálfstraust hans. Það að taka 

flóknar ákvarðanir varðandi störf og yfirvinna hindranir til að ná settu marki 

krefst sjálfstrausts. Þetta snýst um trú einstaklingsins á eigin færni sem gegnir 

veigamiklu hlutverki í ákvarðanatöku tengdri námi og störfum (Savickas, 2004). 

 

Lífsþemu (e. Life Themes) 

Lífsþemun eru þriðji burðarliðurinn í kenningu Savickas og þau gegna því 

hlutverki að koma auga á hvaða merkingu einstaklingurinn leggur í líf sitt hvers 

vegna hann velur ákveðin störf. Frásagnir einstaklingsins af eigin starfsferli 

varpar ljósi á ákveðin þemu sem sýna hvaða merkingu hann leggur í störf sín. 

Savickas segir að hver og einn, burt séð frá þjóðfélagslegri stöðu, eigi að geta 

fundið merkingu og samfélagslegan tilgang með störfum sínum. Hver og einn 

hefur ákveðinn tilgang og sögu að segja og þennan rauða þráð eða mynstur má 

greina í starfsferilssögu hans. Þessi „rauði þráður“ er sú merking sem býr að baki 

lífs- og starfsferli hvers einstaklings (Savickas, 2004).  

Ef hugmyndir Savickas hér að ofan yrðu heimfærðar upp á náms- og 

starfsráðgjöf til nemenda í íslensku skólakerfi má ljóst vera af orðum hans að 

hann telur nauðsynlegt fyrir farsælt náms- og starfsval einstaklingsins að hann 

finni tilgang og merkingu með því fyrir sig sjálfan. Hann telur nokkra þætti skipta 

mestu í náms- og starfsráðgjöf nútímans en þeir snúist um að nemendur þekki 

áhuga sinn, hafi sterka sjálfsmynd til að geta aðlagast í námi og starfi og að þeir 

finni merkingu í því námi eða störfum sem þeir taka sér fyrir hendur.  

En skyldi íslenskt skólakerfi megna að hjálpa nemendum með að efla þessa þætti 

sem Savickas segir að séu svo mikilvægir til að einstaklingurinn nái að blómstra í 

þekkingarsamfélagi nútímans? Nær það að aðstoða nemendur við að finna „rauða 
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þráðinn“ þegar kemur að náms- og starfsvali? Er þar kannski komin skýring á því 

hvers vegna svo margir hætta námi?  

 

1.4. Rannsóknarspurningar 

 

Af umfjöllun minni hér að framan er ljóst að menntun í nútímasamfélagi er 

mikilvæg, en í ljósi rannsókna á brotthvarfi nemenda úr framhaldsskólunum 

bendir allt til þess að stór hópur ungs fólks standi utan við hefðbundna 

skólagöngu í framhaldsskólanum.  

Alvarlegt er að þeim, sem horfið hafa frá námi í framhaldsskóla, finnist þeir 

ekki eiga greiða leið aftur að námi. Rannsóknir sýna að nærri helmingur þeirra 

sem hættir í framhaldsskólanum telur það vera erfitt að hefja nám í hinu formlega 

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

Svanfríður Jónasdóttir (2006) segir að framhaldsskólinn hafi brugðist alltof 

mörgum og að áhugaleysi gagnvart nemendum, sem horfið hafa brott úr námi í 

framhaldsskólanum, stangist á við skilning manna á nauðsyn og mikilvægi 

menntunar í hnattvæddum heimi. Staða hins óformlega menntakerfis hafi verið að 

styrkjast síðustu ár vegna aðildar aðila vinnumarkaðarins en hún gagnrýnir 

opinbera aðila og segir þá þurfa að skynja ábyrgð sína betur í þessum efnum. Í 

skýrslu sem nefnd um náms- og starfsráðgjöf sendi frá sér nýlega segir að 

mikilvægt sé að tryggja þeim sem hverfa brott úr framhaldsskólanum greiða leið 

aftur inn í námið kjósi þeir það (Menntamálaráðuneytið, 2007b).  

 

Í þessu rannsóknarverkefni „Í framhaldsskóla á ný eftir brotthvarf“, verður leitast 

við að kynnast reynslu og tilfinningum þeirra sem hætt hafa námi í 

framhaldsskóla og reynt að varpa ljósi á þær hindranir sem hugsanlega standa í 

vegi fyrir því að þeir hefji nám að nýju.  

 

Reynt verður að leita svara við eftirfarandi spurningum:  
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Hvert er viðhorf þessara einstaklinga til stúdentsprófsins? Ætla þeir að ljúka 

stúdentsprófi? Hvers vegna? Hver er upplifun brotthvarfsnemenda á stöðu sinni í 

þjóðfélagi þar sem krafan um menntun verður sífellt meiri? Hver er sjálfsmynd 

þeirra? Hver er ástæða brotthvarfsins? Er kannski hægt að rekja hana til þess að 

nemendur hafa ekki fundið „rauða þráðinn“ sem Savickas telur svo mikilvægan 

þegar kemur að náms- og starfsvali? Eru einhverjar hindranir sem 

brotthvarfsnemendurnir sjá í vegi fyrir því að hefja nám í framhaldsskóla að nýju? 

Hvers eðlis eru þessar hindranir ef einhverjar eru? Markmiðið með rannsókninni 

er varpa ljósi á það sem betur mætti fara í framhaldsskólakerfinu til þess að gefa 

því unga fólki sem horfið hefur brott úr námi tækifæri til að auka við menntun 

sína. 
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2. Aðferð 

 
Í þessari rannsókn er vel til fallið að nota eigindlegar rannsóknaraðferðir því þær 

byggja á því að rannsakandinn reyni að skilja hvaða merkingu einstaklingar leggja 

í líf sitt og aðstæður, í þessu tilviki hvernig upplifun það er að hefja aftur nám í 

framhaldsskóla eftir brotthvarf. Eigindlegar rannsóknaraðferðir miða einnig að 

því að líta á einstaklinga, aðstæður og umhverfi í heildrænu samhengi (Strauss og 

Corbin, 1998; Bogdan og Biklen, 2007).  

Margar leiðir eru til innan eigindlegra rannsóknahefða en í þessu tilviki verður 

notast við aðferð fyrirbærafræðinnar (e. phenomenological study) til að lýsa 

lifaðri reynslu nokkurra einstaklinga á ákveðnu fyrirbæri eða atburði, í þessu 

tilfelli brotthvarfi úr framhaldsskóla og þeirri reynslu að hefja aftur nám í 

framhaldsskóla. Aðferð fyrirbærafræðinnar byggir á því að rannsakandinn safnar 

gögnum, oftast viðtölum, frá einstaklingum sem hafa reynslu af sama fyrirbærinu 

að baki. Rannsakandinn leggur áherslu á að finna kjarnann í upplifun 

einstaklingsins af fyrirbærinu og nauðsynlegt er að hann leggi eigin hugmyndir til 

hliðar og aðskilji eigin reynslu frá reynslu þátttakenda. Þetta er nauðsynlegt til 

þess að hann nái að skilja sjónarhorn einstaklingsins af fyrirbærinu sjálfu 

(Creswell, 1998).  

Steinar Kvale (1996) segir að ef rannsakandi vilji komast að því hvernig 

einstaklingurinn skilur veröldina og líf sitt sé einfaldasta og besta leiðin sú að 

ræða við hann. Í viðtalinu segir einstaklingurinn með eigin orðum frá skoðunum 

og viðhorfum sem hann hefur af lifaðri reynslu sinni og á þann hátt fær 

rannsakandinn innsýn í reynsluheim viðmælandans, vonir og væntingar. Áhersla 

rannsakandans er á hina lifuðu reynslu þátttakenda og hann reynir að skilja 

veröldina út frá sjónarhorni þeirra. Þetta var haft að leiðarljósi í gagnasöfnuninni 

en hún byggðist á viðtölum. 
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Í fyrirbærafræðilegri rannsókn er mikil áhersla lögð á að rannsakandinn leggi 

sínar eigin hugmyndir til hliðar og horfi þannig hlutlaust á reynslu þátttakenda. 

Þess vegna finnst mér réttast að gera grein fyrir kynnum mínum af einstaklingum 

sem hætt hafa námi í framhaldsskóla. Ég hafði fyrir nokkra reynslu af því að 

vinna um tíma með einstaklingum sem voru í svipaðri aðstöðu. Í samskiptum 

mínum við þá kom fram að ýmsar ástæður lágu að baki brotthvarfi þeirra úr 

framhaldsskólanum og jafnframt kynntist ég tilraunum þeirra til að hefja nám þar 

aftur oft með brokkgengum hætti. 

Eflaust hefur þessi fyrri reynsla mín gert það að verkum að ég hafði óljósar 

hugmyndir um reynsluheim viðmælenda minna og hafði það nokkur áhrif á 

hálfopinn viðtalsrammann í rannsókninni.  

 

2.1. Þátttakendur 

 

Í þessari rannsókn var rætt við alls átta einstaklinga. Sex einstaklinga á aldrinum 

21-24 ára sem hættu námi í framhaldsskóla en stefna á að hefja nám þar á nýjan 

leik. Ég ákvað að velja þennan aldurshóp því meiri líkur eru á því að einstaklingar 

á þessum aldri falli undir fleiri viðmið á óhefðbundnum nemendum samkvæmt 

skilgreiningu Horn (1996) en þeir sem yngri eru. Einnig var rætt við tvo 

námsráðgjafa í framhaldsskólum sem hafa reynslu af því að aðstoða einstaklinga 

sem koma aftur í framhaldsskólann eftir brotthvarf og hafa því góða sýn á stöðu 

þeirra og hvernig skólakerfið mætir þessum nemendum. 

Þátttakendur í rannsókninni voru fundnir með því að ég spurði ýmsa 

einstaklinga til dæmis samnemendur mína og kunningja hvort þeir þekktu 

einhverja á bilinu 20-25 ára sem hefðu hætt námi í framhaldsskóla en væru að 

hefja nám þar aftur. Eftir vísbendingar þeirra fann ég sex þátttakendur, þrjá af 

hvoru kyni og voru þeir á bilinu 21-24 ára. 

Til að halda trúnað við þátttakendur gaf ég þeim öllum gervinöfn og gætti 

þess að ekki kæmu fram upplýsingar sem rekja mætti til þeirra.  

 

 



Í framhaldsskóla á ný eftir brotthvarf 

 26 

Brotthvarfsnemendurnir sex eru: 

Sigrún er 21 árs gömul. Hún hætti í framhaldsskóla fyrir tæpum tveimur árum og 

hefur unnið á leikskóla síðan. Hún hefur stundað nám á þremur námsbrautum í 

tveimur framhaldsskólum og hefur lokið helmingi þess einingafjölda sem þarf til 

stúdentsprófs. Sigrún er einhleyp og býr í foreldrahúsum. Hún segist ákveðin í því 

að klára stúdentsprófið og stefnir á að taka námið í kvöldskóla eftir áramótin. 

Sigrún er ekki ákveðin varðandi framtíðarstarf. 

 

Þórður er 23 ára gamall. Hann hætti í framhaldsskóla fyrir tveimur árum og hefur 

síðan þá unnið ýmis störf. Hann hafði stundað nám á þremur námsbrautum í 

þremur framhaldsskólum. Þórður hefur lokið tveimur þriðju af 

heildareiningafjölda til stúdentsprófs. Hann er einhleypur og býr í eigin íbúð, sem 

hann keypti fyrir tveimur árum síðan. Þórður segist ætla að hefja nám í kvöldskóla 

eftir áramót til að klára stúdentsprófið. Hann langar að læra meira varðandi 

fyrirtækjarekstur og bíla. 

 

Hanna er 21 árs og hefur unnið á leikskóla síðan hún hætti í framhaldsskólanum 

fyrir þremur árum síðan. Hún hefur stundað nám á tveimur námsbrautum í 

tveimur framhaldsskólum. Hanna stefnir á leikskólakennaranám og segist ætla að 

taka ákveðin fög í kvöldskóla þangað til hún kemst að í leikskólakennaranáminu í 

KHÍ. 

 

Harpa er 23 ára gömul. Hún er í sambúð og leigir íbúð með kærastanum. Harpa 

hefur stundað nám á fimm brautum í fimm framhaldsskólum, bæði í dag- og 

kvöldskóla. Hún hætti námi fyrir tveimur árum og hefur unnið margvísleg störf 

síðan. Harpa stefnir á að byrja aftur í framhaldsskólanum og ljúka stúdentsprófi 

en veit ekki hvort það verði um áramót eða síðar á næsta ári. Hörpu langar mest til 

að verða flugfreyja en til þess þarf hún að ljúka stúdentsprófi. 

 

Björn er 24 ára gamall. Hann býr í foreldrahúsum en á kærustu. Hann hefur 

stundað nám í tveimur framhaldsskólum en hætti þar eftir stutta skólagöngu og 

hefur undanfarin ár unnið hjá sorphirðufyrirtæki. Hann hóf fjarnám í 
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framhaldsskólanum í haust og er að hefja aðra önn sína þegar viðtalið er tekið við 

hann. Björn langar að komast í vinnu hjá Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins en til 

þess þarf hann stúdentspróf. 

 

Jón er 23 ára og á að baki nokkurra ára nám í framhaldsskóla. Hann hefur lokið 

grunndeild rafiðnaðar en hætti eftir að því lauk og flutti sig yfir á almenna braut 

með það að markmiði að ljúka stúdentsprófi. Hann hætti þar eftir stutta dvöl og 

hefur starfað í tæp þrjú ár í tískuverslun. Hann er staðráðinn í að ljúka 

stúdentsprófi því hann langar í háskóla í iðnrekstrarfræði. Hann ætlar að byrja í 

kvöldskóla eftir nokkra mánuði. 

 

Náms- og starfsráðgjafarnir eru: 

Anna náms- og starfsráðgjafi hefur starfað í um tvö ár við skólann en hefur 

margvíslega reynslu af ráðgjafastörfum undanfarin 15 ár. 

Guðrún náms- og starfsráðgjafi hefur starfað í um átta ár við sama skóla og hefur 

um 10 ára starfsreynslu í faginu. 

Báðir náms- og starfsráðgjafarnir starfa við stóra framhaldsskóla og til að 

tryggja nafnleynd er skólunum ekki líst nánar. 

 

2.2. Framkvæmd 

 

Eftir að mér höfðu borist vísbendingar um hugsanlega viðmælendur mína hringdi 

ég í þá og óskaði eftir þátttöku þeirra í rannsókninni en hafði samband við náms- 

og starfsráðgjafana með tölvupósti. Allir sem ég hafði samband við samþykktu 

einróma að taka þátt í rannsókninni. Einnig var leitað eftir samþykki 

Persónuverndar sem veitti góðfúslegt leyfi fyrir henni. 

Fimm viðtalanna fóru fram á skrifstofu, sem ég fékk að láni, þar sem hægt var 

að ábyrgjast frið og hlýlega viðtalsumgjörð. Eitt viðtal fór fram á kaffihúsi en tvö 

fóru fram á vinnustað viðmælendanna. Hvert viðtal tók um 40 mínútur og fóru 

þau fram á tímabilinu 28. sept. 2006 -22. jan. 2007. Viðtölin átta voru tekin upp 

með stafrænu upptökutæki og afrituð frá orði til orðs. Ég notaði hálfopinn 
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viðtalsramma og reyndi að fá þátttakendur til að tjá sig um tilfinningar sínar og 

hugsanir sem tengjast því að hafa hætt námi í framhaldsskólanum og því að ætla 

að hefja námið á nýjan leik. Einnig spurði ég þátttakendur spurninga sem hvöttu 

þá til að segja frá framtíðaráformum sínum með það fyrir augum að varpa ljósi á 

þær hindranir, ef einhverjar væru, á vegi þeirra til að ná markmiðum sínum. 

Jafnframt skrifaði ég niður nákvæma lýsingu á viðtalsumhverfinu, þátttakendum 

og þeim tilfinningum og hugmyndum sem kviknuðu hjá mér sem rannsakanda, á 

meðan á viðtalinu stóð.  

 

2.3. Úrvinnsla gagna 

 

Ég notaði tvær mismunandi greiningaraðferðir við úrvinnslu gagnanna. Í fyrsta 

lagi notaði ég greiningaraðferð grundaðrar nálgunar (e. grounded theory 

approach) en þessi aðferð felur í sér tvö stig greiningar. Á fyrsta stigi greiningar 

er notast við opna kóðun en síðan við markvissa kóðun og er þá farið í gegnum 

gögnin með ákveðin þemu í huga (Creswell, 1998).  

Í öðru lagi notaði ég svokallaða orðræðugreiningu (e. discourse analysis) en 

hún er samheiti margra mismunandi aðferða. Þær eiga það þó allar sameiginlegt 

að í þeim er reynt að skyggnast á bak við orðanotkun viðmælanda með það að 

markmiði að sjá þá merkingu sem býr að baki orðum hans. Tungumálið er ekki 

hlutlaust tæki til að lýsa heiminum heldur endurspeglast félagslegur veruleiki oft í 

orðræðu einstaklingsins (Gill, 2000). Margar ólíkar aðferðir eru til innan 

orðræðugreiningarinnar og hef ég kosið að styðjast við aðferð þeirra Potter og 

Wetherell (1987). Aðferð þeirra byggist á ákveðnu ferli sem hefst á því að flokka 

og kóða gögnin og því að reyna að finna út úr þeim ákveðið mynstur til dæmis 

með því að greina hvað er líkt og hvað er ólíkt. Síðan er reynt að sjá hvaða áhrif 

eru í textanum og hvaða persónur birtast í honum. Að lokum eru settar fram 

tilgátur sem hægt er að réttlæta út frá textatúlkuninni. 
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3. Niðurstöður 
 

Umfjöllunin hér að neðan um rannsóknarniðurstöður er sett fram eftir þeim 

meginþemum sem fram komu í gögnunum. Helstu þemun voru: 1) viðhorf 

brotthvarfsnemendanna til náms, 2) sjálfsmynd og 3) stefnuleysi þeirra í námsvali 

við upphaf framhaldsskólagöngunnar. Að lokum verður fjallað um þær 4) 

hindranir sem mættu brotthvarfsnemendum á leið í námið aftur og eru þær 

aðallega fjórþættar: sálrænar, félagslegar, fjárhagslegar og kerfislegar.  

Íslenska er oft á tíðum karllægt tungumál. Í umfjöllun þeirri sem hér fer á eftir 

reyndist erfitt að finna orð sem hæfðu því unga fólki rætt var við þar sem um fólk 

af báðum kynjum er að ræða. Flest orð eru karlkyns þegar rætt er um nemendurna, 

viðmælendurna eða þátttakendurna. Ég ákvað að hafa þessi orð í umfjölluninni en 

nota að sama skapi persónufornöfn sem samræmast líffræðilegu kyni 

þátttakendanna þó svo að það sé málfarslega rangt. Náms- og starfsráðgjafarnir, 

sem báðar eru konur, verða því í umfjölluninni hér á eftir hún eða þær náms- og 

starfsráðgjafarnir en þátttakendurnir, nemendurnir og viðmælendurnir verða þau. 

 

3.1. Viðhorf til náms 

 

Í viðtölum við einstaklingana sex kemur fram að þau ætla öll að hefja nám aftur 

eftir brotthvarf úr framhaldsskóla til þess að ljúka stúdentsprófi og þau virðast 

upplifa mikinn þrýsting í samfélaginu til að ljúka því. Það leikur enginn vafi á því 

í hugum viðmælenda minna að þau líta á stúdentsprófið sem ákveðið takmark sem 

þau ætla sér að ná, eða eins og kemur fram í orðum Sigrúnar „maður bara verður 

einhvern tímann að klára.“ Einnig í orðum Þórðar sem finnst hann ekkert hafa gert 

í framhaldsskólanum til þessa eftir 5 ára nám á ýmsum brautum, af því að hann 
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hefur ekki klárað stúdentsprófið. Hann lýsir því hvernig honum hafi fundist hann 

hafa eytt tíma sínum til einskis í skólanum vegna þess að hann hafi verið búinn að 

flakka á milli brauta og því hafi hann ekki „klárað neitt. Ég er að meina ég er ekki 

kominn með neitt í hendurnar svona skjalfast.“ Það er sorglegt að hugsa til þess 

að nemendur eyði fimm árum ævi sinnar í skóla en finnist eins og þeir hafi engu 

áorkað þann tíma af því þeir hafa ekki lokið stúdentsprófi.  

Þórður talar um að stúdentsprófið sé nauðsynlegt til þess að „uppfylla 

lágmarkskröfur á vinnumarkaði í dag.“ Hann segir að mikill munur sé á þeim sem 

sæki um vinnu með eða án stúdentsprófs og að sá sem hafi stúdentspróf fái „alltaf 

forgang í öllu.“ Það kemur greinilega fram í orðum allra viðmælenda minna að 

þeim finnst stúdentsprófið vera samfélagslegt skilyrði sem nauðsynlegt er að 

uppfylla, eða eins kemur fram hjá Hönnu, að stúdentsprófið sé orðið „eiginlega 

skilyrði í öllu sem þú ætlar að gera.“  

Það kemur einnig fram að flest hafa þau fundið fyrir þrýstingi foreldra sinna 

til að ljúka stúdentsprófi. Þórður talar um að foreldrum hans hafi fundist að hann 

„ætti að klára alla vega stúdentinn.“  

Hanna minnist einnig á þrýsting foreldra sinna sem vildu að hún færi í 

framhaldsskólann jafnvel þó hún hefði engan áhuga á því: „já...ég held samt sko 

að ég hafi farið í framhaldsskóla af því mamma og pabbi sögðu að ég ætti að fara 

í framhaldsskóla.“ Harpa segir einnig að henni hafi fundist hún ekki hafa annað 

val en að fara í framhaldsskóla og segir: 

. . 

...ég hefði alveg viljað fara í Ferðamálaskólann miklu frekar en 

fjölbraut eða framhaldsskóla en þú veist en það er bara það eina sem 

brýnt er fyrir manni er að taka stúdentspróf það er bara eins og það 

sé bara ekkert annað. 

 

Náms- og starfsráðgjafarnir eru báðar sammála þessu og Anna segir að henni 

finnist of mikil áhersla vera á stúdentsprófið og þá sérstaklega viðhorf 

foreldranna. 

 

Og foreldrar leggja ofuráherslu, finnst mér, á það að börnin taki 

stúdentspróf eins og það sé ekki framtíð í neinu öðru. 
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Hún segir að með þessari ofuráherslu á stúdentsprófið komi fram „bóknámshroki“ 

þjóðarinnar sem hafi slæmar samfélagslegar afleiðingar fyrir einstaklinginn. 

Margir upplifi sig sem „tapara“ því þeim vegni ekki vel í bóklegum greinum en 

gæti að sama skapi vegnað mjög vel í starfsnámi. En viðhorf almennings virðist 

vera í þá átt að fólki finnist ekki framtíð í því og svo virðist sem ekkert jafnist á 

við hina hefðbundnu leið að stúdentsprófi í hugum þeirra.  

Sigrún, Hanna og Þórður hafa öll fengið tilboð um að stunda námskeið í 

tengslum við vinnu sína sem gefur þeim jafnvel einingar til stúdentsprófs. En það 

er eins og þau líti ekki á það sem alvörunám heldur aðeins ómerkileg námskeið. 

Sem dæmi þá hefur Sigrúnu boðist að fara á námskeið á sínum vinnustað en hún 

segir: 

 

Þannig að ég ætla að prófa það og samt ég held að ég fari og taki 

bara fjarnám eða sko kvöldskóla í alvöru nám sko klári bara 

menntaskólann. 

 

Þórður hefur einnig fengið gott tilboð um að stunda nám erlendis í tengslum við 

vinnu sína en hann hefur hafnað því og vill frekar klára stúdentsprófið því honum 

finnst ekkert standast samanburð við það og segir að: „stúdentsprófið sé alltaf 

sterkara.“ Þetta er mjög athyglisvert því það virðist sem svo að áhersla 

viðmælendanna á stúdentsprófið geri það að verkum að þau ýta öðrum 

möguleikum um nám og störf frá sér. Takmark þeirra er aðeins eitt, að klára 

stúdentsprófið. Það er eins og það sé ákveðið verk sem þau þurfa að ljúka við áður 

en þau taka ákvörðun um það starf sem þau langar til að sinna í framtíðinni. 

Sigrún segir sem dæmi, að hún ætli bara að taka stúdentinn fyrst „áður en hún fari 

að ákveða eitthvað annað.“  

Það kemur skýrt fram að viðmælendur mínir líta á stúdentsprófið sem ákveðna 

hindrun og einnig eina tækifæri þeirra til frekari menntunar. Náms- og 

starfsráðgjafarnir eru sammála þessu og segja að nemendur sem hefja nám aftur 

eftir að hafa hætt í framhaldsskóla komi oft inn í skólann með þá hugsun að ljúka 

stúdentsprófinu sem allra fyrst. Þeir líti á það sem hindrun til að komast í það nám 

sem þá langar að fara í. Sem dæmi um þetta segir Björn: 
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En ég er voðalega mikið að hugsa um að reyna alltaf að...ná þessu á 

sem skemmstum tíma...  

 

Náms- og starfsráðgjafarnir segja að slík viðhorf hafi þau áhrif að nemendur ætli 

sér oft of mikið og njóti þess ekki fyrir vikið að vera í námi. Þessir óhefðbundnu 

nemendur leiti því oft til ráðgjafa þegar þeir eru orðnir kvíðnir vegna álagsins sem 

fylgir því að vera í námi, skóla, vinnu og oft með fjölskyldu líka.  

Anna náms- og starfsráðgjafi segir að nemendur komi oft inn í skólann með 

það viðhorf að “rumpa” náminu af til þess að komast áfram í nám í háskóla og að 

þeir vilji ljúka stúdentsprófi á miklum hraða sem þeir ráði oft ekki við. 

 

Þau, einhvern veginn, líta á sig ok nú er ég 25 ára og nú er ég komin 

með börn og ég er giftur og allt það og nú ætla ég að fara í þetta 

...rumpa þessu af .  

 

Anna segir að þetta viðhorf geri það að verkum að skólinn verði að vissum 

streituþætti í lífinu og það hafi svo áhrif á það hvernig nemendum líður í náminu. 

Fyrir vikið verður það erfiðara en ella og nemendurnir njóti þess ekki að vera í 

skólanum. Hún segir að það gleymist alltof oft að líta líka á framhaldsskólann sem 

mikilvægan undirbúning fyrir framhaldsnám og því betur sem nemendur séu 

undirbúnir því betur ráði þeir við háskólanámið. Nemendurnir séu aftur á móti 

ekki í framhaldsskólanum af heilum hug og sjái námið ekki í neinu samhengi. Þeir 

séu þar einungis til þess að klára ákveðna skyldu til að komast áfram í það nám 

sem þá langar að stunda í framtíðinni.  

 

3.2. Sjálfsmynd brotthvarfsnemenda 

 

Það kemur skýrt fram í orðræðu allra viðmælenda minna að brotthvarfsnemendur 

úr framhaldsskóla eru á vissan hátt jaðarhópur sem hafi ekki sömu tækifæri til 

náms og aðrir framhaldsskólanemendur. Til dæmis fái þessi hópur ekki inngöngu 

í hvaða framhaldsskóla sem er. Þetta kemur meðal annars fram í orðum Önnu 

náms- og starfsráðgjafa sem segir að : 
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Þeir reyndar eru með rosalega mikið af nýnemum líka þannig að þetta 

er afgangs þar, ég veit ekki hvað komast margir inn á önn.  

 

Orðræðan hér að ofan gefur ekki tilefni til annars en að ætla að hér sé á ferðinni 

hópur sem virðist ekki sitja við sama borð og aðrir nemendur varðandi 

inntökuskilyrði í framhaldsskólana og eru „afgangs stærð“, sem merkir að þeir eru 

teknir inn ef pláss leyfir. Þeir hafi heldur ekki val um að fara í þá skóla sem hugur 

þeirra stendur til heldur verða að gera sér að góðu þrengra val varðandi skóla ef 

þeir ákveða að snúa aftur til náms. Einnig mætti ætla að áðurnefndur 

„bóknámshroki“ þjóðarinnar setji þá, sem ekki hafa lokið stúdentspróf í ákveðinn 

jaðarhóp í þjóðfélaginu vegna þess þrýstings sem er á einstaklinga að ljúka 

stúdentsprófi. 

Ljóst er af ummælum brotthvarfsnemanna hvernig þeir upplifa stöðu sína og 

tækifæri til náms. Eða eins og Hanna orðar það: 

 

Þú veist, að ég yrði bara einhver lúser sem myndi vinna bara einhvers 

staðar og eitthvað svona.... 

 

Hér er greinilegt að viðhorf Hönnu til þeirra sem ekki eru í skóla er að þeir séu 

„lúserar.“ Það kemur fram í ummælum þeirra að þau líta á sig sem óæðri þeim 

sem hafa þegar lokið stúdentsprófi og finnst þau vera minnimáttar. Þetta kemur til 

dæmis fram þegar Jón lýsir því hvernig hann upplifi sig gagnvart vinum sínum 

sem þegar hafi lokið stúdentsprófi en þar finnst honum að „þú ert bara einhvern 

veginn minni fyrir þeim myndi ég allavega segja.“ 

Það hlýtur að hafa veruleg áhrif á sjálfsmynd brotthvarfsnemendanna að þau 

upplifi sig minnimáttar. Athyglisvert er að svo virðist sem sjálfsmynd þeirra sé 

tvískipt. Annars vegar virðast þau hafa sterka sjálfsmynd þegar kemur að þátttöku 

þeirra í atvinnulífinu en lélega sjálfsmynd þegar kemur að námi og skólagöngu.  

Þetta kemur til dæmis fram hjá Hönnu sem hafði fengið inngöngu í skóla en 

segist svo hafa „guggnað og hætt við“ því hún treysti sér ekki til að byrja. 

Námslega séð virðast viðmælendur mínir ekki hafa neina trú á eigin færni í námi 

og Björn segir frá því að þegar hann byrjaði aftur í námi eftir brotthvarfið hafi 

hann verið „skíthræddur um að bara geta þetta ekki.“  
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Svo virðist sem þátttaka flestra viðmælenda minna í framhaldsskólanum hafi 

orðið til þess að þau hafi misst trúna á eigin færni í námi. Hanna segir að: 

 

já...en ég var samt komin með trú á því sko að ég myndi aaaldrei geta 

farið í skóla...gæti bara ekki lært. 

 

Þessi lélega sjálfsmynd viðmælenda minna gagnvart námi passar mjög vel við 

lýsingu náms- og starfsráðgjafanna á þeim sem eru að hefja nám aftur í 

framhaldsskólanum eftir brotthvarf þaðan. Anna segir sem dæmi: 

 

...en sko svo veit ég það að krakkar sem koma hingað inn eða svona 

þessi hópur, sem kemur hérna inn eldri, að þau eru náttúrulega 

rosalega kvíðin og stressuð að koma inn. 

 

Athyglisvert er að orðræða viðmælenda minna breytist mikið í tengslum við 

sjálfsmyndina þegar þau segja frá þátttöku sinni á vinnumarkaði. Þar kemur ekki 

fram sú lélega sjálfsmynd sem fjallað var um hér að ofan heldur kemur í ljós sterk 

sjálfsmynd sem lýsir einstaklingum sem virðast hafa mikla trú á eigin getu.  

Hjá öllum brotthvarfsnemendunum virðist atvinnuþátttaka þeirra hafa orðið til 

þess að þau hafa öðlast meiri trú á eigin færni. Þetta kemur til dæmis fram hjá 

sumum þegar þau segja að þeim finnist þau alveg geta gert sömu hluti í starfi og 

þeir sem lokið hafi stúdentsprófi. Önnur lýsa því þannig að þau séu mikilvæg í 

starfi og því sé allt gert til að koma til móts við þau til dæmis varðandi vinnutíma. 

Björn skilur eiginlega ekkert í því af hverju hann þurfi endilega að taka 

stúdentsprófið þar sem hann hafi hlotið það mikla reynslu í starfi, sem geri hann 

ekkert síðri þeim sem hafa lokið því.  

Anna náms- og starfsráðgjafi hefur þá skoðun að hjá sumum nemendum, sem 

koma aftur inn í skólann eftir langa starfsreynslu, votti fyrir vissum hroka 

gagnvart viðfangsefnum námsins:  

 

Þetta fólk er líka mjög erfitt því að þetta fólk hefur náttúrulega alla 

starfsreynsluna og kann þetta allt saman og er mjög arrogant í að 

vilja ekki læra þetta. 

 



Í framhaldsskóla á ný eftir brotthvarf 

 35 

Þarna myndast mótsagnir í orðræðunni þar sem nemendunum er annars vegar lýst 

sem kvíðnum og hræddum við námið og hins vegar sem hrokafullum 

námsmönnum. Hugsanlega er hægt að túlka þetta á þann hátt að brotthvarf úr 

námi hafi haft áhrif á sjálfsmynd þeirra til hins verra en að sama skapi hafi 

atvinnuþátttaka þeirra styrkt hana.  

 

3.3. Stefnuleysi 

 

Þegar litið er á ástæður þess að viðmælendur mínir ákváðu að hætta námi í 

framhaldsskólanum hefur hver sína sérstöku sögu að segja. Sum glíma við 

námserfiðleika önnur við fjárhagserfiðleika en öll virðast þau þó eiga eitt 

sameiginlegt en það er að hafa haft litla sem enga hugmynd um hvað þau langaði 

til að læra þegar þau sóttu um nám í framhaldsskólanum að loknum grunnskóla. Í 

viðtölunum kemur það skýrt fram að námsval brotthvarfsnemendanna var ekki vel 

ígrundað og þau koma stefnulaus varðandi framtíðina inn í framhaldsskólana.  

Þau lýsa þessu stefnuleysi sínu á mismunandi hátt. Sum segjast hafa fylgt 

vinahópnum inn í framhaldsskólann án þess að hafa endilega verið búin að 

ígrunda námsvalið. Önnur báru fyrir sig að þau hefðu farið í skólann vegna 

þrýstings foreldra sinna en ekki vegna eigin löngunar og einnig kemur fram hjá 

einum viðmælanda að hann hafi farið í hárgreiðslu vegna þess að „það hafi verið í 

tísku þá.“ Í kjölfarið á þessu ómarkvissa námsvali finna þau sig ekki innan 

framhaldsskólans og í framhaldi af því upplifa þau flest mikinn námsleiða sem 

verður til þess að þau hætta í skólanum. 

Anna náms- og starfsráðgjafi segir um framhaldsskólanemendur almennt að 

„það vantar allan þennan innri áhuga.“ Nemendurnir komi inn í skólann án 

nokkurrar framtíðarstefnu og sjái því ekki tilganginn með náminu.  

Athyglisvert er að svo virðist sem atvinnuþátttaka brotthvarfsnemendanna hafi 

ekki einungis styrkt sjálfsmynd þeirra heldur virðist hún einnig hafa hjálpað þeim 

að marka sér framtíðarstefnu og orðið til þess að þau gátu tekið ákvörðun 

varðandi náms- eða starfsval í framtíðinni. Hanna segir sem dæmi: 
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...ég var hrædd um að ég myndi aldrei fá vinnu sem væri kannski...þú 

veist, hentaði eða eitthvað. En um leið og ég komst inn í leikskóla þá 

vissi ég alveg að hérna átti ég heima.  

 

Það lítur einnig út fyrir að þessi jákvæða upplifun þeirra á vinnumarkaði hafi 

orðið hvati að því að þau ákveða að snúa aftur í nám og ljúka stúdentsprófi til að 

geta menntað sig til ákveðinna starfa. Hanna vinnur á leikskóla og vill verða 

leikskólakennari, Harpa hefur unnið á flugvelli og vill verða flugfreyja, Þórður 

vinnur við afgreiðslu í bílaumboði og vill mennta sig í fyrirtækjarekstri tengdum 

bílum, Jón hefur unnið við sölustörf og vill komast í iðnrekstrarfræði og Björn 

vinnur hjá gámaþjónustufyrirtæki og langar til að komast í slökkviliðið. Sigrún er 

sú eina sem ekki hefur ákveðnar hugmyndir varðandi náms- og starfsval og 

athyglisvert er að hún er jafnframt sú eina sem styst er komin í að sækja um nám 

til að ljúka stúdentsprófinu. 

Svo virðist sem staða viðmælenda minna á vinnumarkaði hafi einnig gert það 

að verkum að ýta við þeim að halda áfram námi. Þórður segir sem dæmi að eftir 

að hann hafi starfað í ákveðinn tíma á vinnumarkaði, hafi hann komist að því að 

hann fengi ekki betri vinnu nema með því að mennta sig meira. Þetta kemur 

einnig fram hjá fleiri viðmælendum. Þau upplifa sig sem stöðnuð og eina leiðin úr 

þeirri stöðu er að snúa aftur til náms. 

 

Og mér hefur fundist ég vera, svona, fastur á sama staðnum og 

ekkert vera að fara áfram..svona eins og ég sé á toppnum þar sem ég 

get komist í dag án menntunar.. 

 

Þrátt fyrir að atvinnuþátttaka brotthvarfsnemenda hafi styrkt sjálfsmynd þeirra og 

hjálpað þeim að finna stefnu þá virðist hún einnig geta haft þær afleiðingar að 

nemendum gengur erfiðlega að snúa aftur í skólann. Jón lýsir því hvernig 

atvinnuþátttaka hans hafi orðið til þess að hann fór að taka lán sem varð til þess að 

erfitt reyndist að snúa til baka og fara aftur í skólann.  

 
Þannig að það var bara mjög dýrt og þá var maður kominn í 

skuldapakkann sem maður þurfti bara að velta á undan sér þannig að 

það var soldið erfitt að fara í skóla aftur. 

 



Í framhaldsskóla á ný eftir brotthvarf 

 37 

Guðrún náms- og starfsráðgjafi segir að það sé oft gott fyrir nemendur að staldra 

við og hugsa sinn gang og því geti verið jákvætt að gera hlé á námi í stað þess að 

„slugsa“ við það. Hún segir sögu í þessu sambandi, en þá hafi móðir hringt í 

skólameistara og haft áhyggjur af skólagöngu sonar síns. Skólameistari á þá að 

hafa ráðlagt henni eftirfarandi: ,,útvegaðu honum bara nógu kalda og illa borgaða 

vinnu”. Móðirin fór að þessum ráðum og drengurinn á síðan að hafa hringt í hana 

ofan af þaki byggingar í kulda og rigningu og beðið hana vinsamlegast um að skrá 

sig á næstu önn í skólann aftur. Svo virðist sem atvinnuþátttaka viðmælendanna 

hafi haft þríþætt áhrif á þau. Í fyrsta lagi hefur hún hjálpað þeim að taka ákvörðun 

varðandi náms- og starfsval. Í öðru lagi virðist hún hafa hjálpað þeim að sjá 

samhengi og tilgang í því að mennta sig meira og í þriðja lagi virðist hún hafa 

hjálpað til við að styrkja sjálfsmynd þeirra. 

 

3.4. Hindranir 

 

Þrátt fyrir að atvinnuþátttaka viðmælendanna stuðli að því að þeir ákveða að fara 

aftur í nám þá er greinilegt að þeim finnst mjög erfitt að hefja nám aftur og svo 

virðist sem ýmsar hindranir verði á vegi þeirra. Þær hindranir sem viðmælendur 

mínir segjast mæta á leið aftur í nám eftir brotthvarf hef ég flokkað í fjóra þætti: 

sálrænar, félagslegar, fjárhagslegar og kerfislegar hindranir. Hér á eftir verður 

fjallað nánar um hverja fyrir sig. 

 

 Sálrænar hindranir 

Eins og fram kom hér áður, þegar rætt var um sjálfsmynd brotthvarfsnemendanna, 

þá virðast þau flest hafa lélega sjálfsmynd varðandi nám og upplifa meðal annars 

kvíða, erfiðleika eða jafnvel hræðslu við að byrja aftur í námi. Sem dæmi segir 

Hanna að hún sé „rosalega hrædd við að byrja aftur í skóla.“ Það er kannski ekki 

óeðlilegt þar sem Hanna hefur átt við mikla erfiðleika að stríða á skólagöngunni 

vegna athyglisbrests.  

Þórður hefur ekki átt við erfiðleika að etja í náminu en honum finnst samt sem 

áður erfitt að byrja aftur í skólanum og segir að allt sem hann hafi lært sé gleymt 
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og því sé það eins og að „byrja á byrjuninni“ að byrja aftur í skólanum. Náms- og 

starfsráðgjafarnir segja að nemendur sem komi aftur í nám eftir brotthvarf þurfi 

nauðsynlega á sjálfstyrkingu að halda til að efla trú á eigin færni í náminu. Margir 

hafi átt við lestrarörðugleika að stríða og sumir þeirra hafi mætt litlum skilningi á 

vanda sínum í skólakerfinu. Því hafi þeir mjög lítið sjálfstraust þegar þeir snúa 

aftur til náms. Guðrún segir: 

 

Þær eru margar með dislexíu...margar sem töldu sig vera heimskar. 

 

Ljóst er að þeir nemendur sem eiga við námserfiðleika að etja þurfa á miklum og 

oft sértækum stuðningi að halda. Harpa er með stærðfræðiblindu og segir að hún 

hafi verið í aukakennslu „út um allan bæ“ og að henni hafi fundist sem enginn 

aðili í skólanum hafi haldið utan um hennar mál. Hún talar um að sérhver kennari 

í fjölbrautarkerfinu sé með „hundrað nemendur sem allir hafi sín vandamál.“ Hún 

hefur þá skoðun á fjölbrautarkerfinu að það sé kerfi sem „henti sér ekki.“ Hún 

segir þó, að ef náms- og starfsráðgjafi eða umsjónarkennari myndi halda utan um 

öll hennar mál þá væri það til mikilla bóta. Eða eins og Harpa segir: 

 

...ef sami kennarinn getur fylgst með þér hvað þú ert að gera þannig 

að hérna ég held að það hefði breytt rosalega miklu. 

 

Náms- og starfsráðgjafarnir eru á sama máli og segja að góður stuðningur skipti 

miklu þegar haldið er af stað í nám aftur. Í þessu sambandi tekur Guðrún dæmi 

um eldri konur sem byrji aftur í námi. Allir í fjölskyldunni séu ánægðir með að 

þær byrji aftur og á þann hátt fái þær góðan stuðning en að sama skapi upplifi þær 

mikla pressu að standa sig. Þetta veldur því að þær geri oft á tíðum óraunhæfar 

kröfur til sín sem þær standi ekki undir og því þurfi þær á miklum stuðningi að 

halda bæði frá skóla og heimili.  

Svo virðist sem utanaðkomandi stuðningur og hvatning skipti einnig miklu 

máli til að hjálpa nemendum til að komast aftur af stað í nám eftir brotthvarf. 

Björn segir að hann hafi alltaf verið að leggja af stað í nám en aldrei farið. Hann 

þakkar kærustu sinni og móður hennar fyrir það að hann hafi náð að byrja í skóla 

aftur.  
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Maður var alltaf að leggja af stað en fór aldrei. Ekki fyrr en að ég 

kynntist þessari stelpu sem ég er með í dag og mömmu hennar.. og 

þær ýttu mér út í þetta.  

 

Báðar eru náms- og starfsráðgjafarnir sammála um að það sé erfitt að byrja aftur í 

framhaldsskóla eftir að hafa horfið frá hefðbundnu námi í framhaldsskólanum. 

Anna líkir brotthvarfi sumra nemenda við skipsbrot og segir að erfitt sé að komast 

af stað aftur eftir það. Að baki brotthvarfi úr skóla liggi margvíslegar ástæður og 

oft spili þættir inn í eins og geðraskanir eða vímuefnaneysla. Hún segir brýnt að 

koma á samvinnu milli skóla og ýmissa meðferðastofnana í þjóðfélaginu. Til 

dæmis finnist henni að fáir sem vinni með einstaklingum á geðsviði eða á vegum 

meðferðastofnana geri sér grein fyrir því hversu mikið álag það er að byrja aftur í 

framhaldsskólanum. Það sé oft álag og mikill streituvaldur fyrir þessa 

einstaklinga..  

 

...það er rosalegur kvíði sem fylgir því og streita sem fylgir því að 

vera í skóla og klára verkefnin og allt þetta ... 

 

Hún nefnir dæmi um einstaklinga sem koma aftur í skólann eftir meðferð fullir 

sjálfstrausts, en endi svo á því að þurfa að hætta í skólanum því þeir ráði hvorki 

líkamlega né andlega við námið. Til dæmis sé skammtímaminni þeirra 

einstaklinga sem verið hafa í vímuefnaneyslu oft algjörlega í molum. Hún segir að 

það sé mjög átakanlegt að horfa upp á fólk koma fullt sjálfstrausts inn í skólann 

en verða svo að lúta í lægra haldi. Að þurfa að horfa upp á að skólaþátturinn 

eyðileggi meira fyrir þessum einstaklingum heldur en að byggja þá upp, þó svo að 

það hafi verið ætlunin í byrjun. 

 

...og ég hef horft upp á og það finnst mér sárast af öllu sem ég hef 

kynnst hérna að horfa á fólk sem er á fínni línu í endurhæfingu en 

skólaþátturinn eyðileggur raunar fyrir þeim uppbygginguna. 

 

Eins og kemur fram í viðtölum við alla viðmælendurna, bæði nemendur og náms- 

og starfsráðgjafa má ljóst vera að margvíslegir erfiðleikar og persónulegar 

ástæður búa að baki brotthvarfi úr framhaldsskóla og hver hefur sína sérstöku 
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sögu að segja. Þeim ber þó saman um, að sama hversu ólíkur þessi 

brotthvarfshópur sé, þá eigi hann það sameiginlegt að þurfa á miklum stuðningi 

og sjálfsstyrkingu varðandi námið að halda. Mikilvægt er að sá stuðningur komi 

bæði frá skóla og nánasta umhverfi. 

 

 Félagslegar hindranir  

Mörgum viðmælenda minna finnst mjög erfitt í ljósi félagslegrar stöðu sinnar að 

byrja aftur í framhaldsskólanum eftir brotthvarf úr námi. Þeim finnst þau ekki 

passa inn í framhaldsskólann vegna aldurs. Hörpu finnst hún ekki eiga heima í 

framhaldsskólanum vegna aldurs og segir að hún eigi ekki samleið með 

„krökkunum sem eru ekkert að læra.“ Henni finnst hún vera í skólanum á allt 

öðrum forsendum en þau. Jón tekur í sama streng og segir að: 

 

Fyrst var maður náttúrulega í skólanum bara til að hitta vini sína sko 

en svo breytist það náttúrulega þegar maður verður eldri af því að þá 

fór maður aftur til að læra og klára eitthvað sko...  

 

Harpa segir einnig að sér finnist „mjög lítið standa til boða þegar þú ert orðin 23 

ára og vilt klára þitt nám hvað þú getur gert.“ Harpa er sá viðmælandi sem oftast 

hefur skipt um skóla eða alls fimm sinnum. Ástæðuna fyrir þessu miklu 

skiptingum segir hún að mörgu leyti hafa verið þá að finna sér stað í skólakerfinu. 

Hún hafi verið komin á eftir sínum aldurshópi í framhaldsskólanum og hún hafi á 

endanum fundið sig best í öldungadeildinni. 

Sigrún hefur sömu sögu að segja og nefnir að henni finnist hún ekki getað 

farið aftur í dagskóla því hún geti ekki hugsað sér að vera með ungum krökkum 

sem „tala um að fara á busaballið næsta fimmtudag.“ Henni finnst hún ekki eiga 

félagslega samleið með þeim. Hörpu og Sigrúnu finnst báðum að fullt nám í 

dagskóla sé ekki valkostur fyrir þær sakir aldurs. Bæði sé félagsskapurinn og 

námsefnið ekki sniðið að þörfum þeirra sem eldri eru og þær segja að eldri 

nemendur langi ekki að læra það sama og einstaklingur sem sé 16 ára „þegar þú 

ert 23 ára skiluru það er svolítið mikill munur.“ 
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Þegar Sigrún og Harpa ræða um félagslega stöðu sína í framhaldsskólanum er 

eins og þær skammist sín hálfpartinn fyrir stöðu sína gagnvart yngri 

nemendunum. Harpa segir: 

 

Ja, náttúrulega það þú veist að þegar þú ert orðin 23 ára og allt í einu 

ekki búin með stúdentspróf þá er soldið erfitt er...mjög erfitt að byrja 

aftur fara í framhaldsskóla með sextán sautján ára krökkum skilurðu 

það er ekkert einfalt... 

 

Sigrúnu finnst að það þurfi alveg nýja leið í menntakerfinu fyrir „þá sem eru að 

taka upp allt aftur eða byrja aftur.“ Einnig að sníða þurfi námsefni að þörfum eldri 

nemenda eða eins og hún orðar það: „ég myndi vilja fara í dagskóla þar sem er 

alls konar aldurshópur.“ Anna náms- og starfsráðgjafi er sammála þessu og segir 

eldri nemendur oftast vera á öðrum forsendum en yngri nemendur í skólanum. 

Þeir eldri séu komnir eingöngu til þess að læra en hinir yngri oft einungis vegna 

félagsskaparins. Hún segir að „þau eru ekki að þrífast kannski í félagslega 

umhverfinu, en sko þau eru ekki að sækjast eftir því félagslega.“ 

Guðrún náms- og starfsráðgjafi er ósammála þessu atriði og segir að hún hafi 

ekki orðið vör við að nemendur í hennar framhaldsskóla líti á aldur sinn sem 

vandamál. Þeir blandist mjög vel inn í skólann og hún segir að mikið sé um eldri 

nemendur í skólanum vegna þess náms sem þar er boðið upp á. Athyglisvert er að 

hún talar um að eldri nemendur eigi sér ákveðið svæði í skólanum þar sem þeir 

hittist til skrafs og ráðagerða.  

 

...og það er kölluð betri stofan hérna frammi þar sem það safnast 

saman, hérna, þær sem eru á X-brautunum og það hefur....það 

myndast oft mikil vinatengsl, standa mjög vel saman...  

 

Þrátt fyrir þetta áhugaverða sjónarmið er samt ljóst að flestum viðmælendum 

mínum finnst framhaldsskólinn ekki henta þeim ef litið er til félagslegra þátta. 

Allir nemendurnir sem rætt var við kjósa frekar óhefðbundnar námsleiðir eins og 

kvöldskóla eða fjarnám til að ljúka stúdentsprófi og enginn þeirra ætlar að stunda 

nám í dagskóla. Það eru þó fleiri ástæður en félagslegar, sem búa að baki því vali, 

því fjárhagsleg staða þeirra kemur oft í veg fyrir að þau geti stundað dagskólann.  
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Fjárhagslegar hindranir 

Öllum viðmælendum mínum ber saman um að framhaldsskólinn sé þeim erfiður 

fjárhagslega. Þau segjast eiga í erfiðleikum með að hefja aftur nám í dagskóla því 

þau hafi ekki efni á því. Harpa og Þórður búa í eigin íbúð og reka bíl og segja að 

það sé engan veginn raunhæfur möguleiki fyrir þau að stunda fullt nám í 

framhaldsskólanum. Harpa segir að hún myndi vilja vera í dagskóla ef hún „gæti 

það fjárhagslega.“ Henni finnst hún vera í vonlausri stöðu og segir að eina leiðin 

til að fara í fullt nám sé að „vera með maka sem er með það góð laun að hann geti 

séð fyrir öllu hjá sér.“ Henni finnst hún engan veginn sitja við sama borð og þeir 

sem hafi lokið stúdentsprófi því þeir fái námslán sem hún hafi ekki tök á, eða eins 

og hún orðar það: „þú færð ekkert námslán í framhaldsskóla.. þú getur í rauninni 

ekkert..“ Hörpu verður mikið niðri fyrir og finnst sem hún fái tvöföld skilaboð frá 

samfélaginu: 

 

Að geta ekki farið í skóla af því að þú veist hérna að þú getir ekki 

leyft þér það skilurðu svo er verið að segja að maður eigi alltaf að 

fórna öllu til að læra.  

 

Sigrún býr í foreldrahúsum og segir að foreldrar hennar hafi borgað skólagjöldin 

en hún hafi séð um öll önnur útgjöld eins og skólabækur, skólasjóði, strætóferðir, 

bensín á bílinn og einnig kemur fram að hún hafi borgað bílprófið sitt sjálf. Hún 

segist því hafa unnið mikið með skólanum og það sé erfitt að vinna mikið og 

„þurfa að læra líka undir próf og alls konar.“ Hún lýsir stöðu sinni á þann hátt að : 

 
Þetta... kostar ógeðslega mikið og það eru ekkert allir sem hafa þú 

veist hafa það gott ..að foreldrarnir borgi bara allt fyrir þau. 

 

Það er greinilegt að fjárhagslegi þátturinn hefur haft töluverð áhrif á að Sigrún 

hætti í framhaldsskólanum. Hún segir kostinn við það að hafa hætt námi og byrjað 

að vinna hafa verið þann að hún hafi „getað gert miklu meira.“ Í sama streng tekur 

Þórður og segir að besti kosturinn við að hætta í skólanum hafi verið sá að geta 

farið að vinna sér inn peninga. Í hans tilfelli virðist hann þó hafa haft góðan 

fjárhagslegan stuðning foreldra og segir að sér hafi jafnframt staðið til boða að 
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flytja aftur heim til þess að geta hafið nám að nýju, en það hafi honum ekki 

fundist koma til greina.  

Greinilegt er að viss neysluhyggja og viljinn til að vera fjárhagslega 

sjálfstæður hefur einnig haft nokkuð að segja varðandi ákvarðanir viðmælenda 

minna um að hætta námi. Þórður er til að mynda ekki tilbúinn að fórna íbúðinni 

sinni til þess að komast í nám aftur því nú sé að byrja að „að tikka inn smá value.“  

Björn lýsir reynslu sinni í fjármálum á þann hátt að hann hafi ekki gert sér 

grein fyrir því hvernig lántökur virkuðu. Hann hafi bara farið í banka og tekið 

bílalán en ekki gert sér grein fyrir afleiðingum þess fyrr en í óefni var komið. 

 

Og hérna...já það náttúrulega var ekki að hjálpa mér að halda áfram í 

skóla vegna þess að...það komu þarna meiri afborganir og ég var ég 

náði ekki að vinna nógu mikið til þess að borga af þessu öllu. Ég var 

kominn alveg í skít með bílalánið og annað... 

 

Allir viðmælendurnir, nema Þórður, eru á einu máli um að eina leiðin til að bæta 

úr stöðu þeirra varðandi nám í dagskóla sé sú að þau eigi kost á námslánum. 

Þórður, sem bersýnilega er mikill peningamaður, segir að hann langi ekki til að 

taka námslán og „borga af þeim að eilífu og því komi ekkert annað til greina hjá 

honum en að taka námið í kvöldskólanum.“  

Þegar talið berst að þeim námsleiðum sem í boði eru fyrir nemendur á leið í 

nám eftir brotthvarf kemur fram að viðmælendunum finnst námið í 

kvöldskólanum mjög óhentugt. Það gangi of hægt fyrir sig því einungis sé unnt að 

taka nokkrar einingar í einu og því taki það mjög langan tíma að klára námið á 

þann hátt og það sé jafnframt dýrt. Hörpu finnst erfitt að vera í kvöldskóla, þó að 

henni finnist sú leið henta henni betur félagslega. Hún segir að það sé mjög erfitt 

að vinna allan daginn og fara síðan beint eftir það í skólann. Þegar við bætist svo 

heimalærdómur segir hún: „það bara er alltof mikið.“ Varðandi þann kost að nýta 

sér fjarnám þá segjast þau mörg ekki treysta sér í það því þau vanti meiri stuðning 

í náminu og treysti sér ekki til þeirra sjálfstæðu vinnubragða sem þar er krafist. 

Náms- og starfsráðgjafarnir eru báðar sammála viðmælendum mínum um að 

framhaldsskólinn sé mjög erfiður fjárhagslega fyrir einstaklinga og þá sérstaklega 

þá sem eldri eru og komnir eru með ákveðnar fjárhagslegar skuldbindingar eins 
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og húsnæði, bíl og jafnvel börn. Engin námslán séu í boði fyrir þennan hóp. Þó 

hafi félagsþjónustan gert tilraun með að styrkja ungar einstæðar mæður til náms í 

framhaldsskóla og það hafi gefist mjög vel. 

Guðrún náms- og starfsráðgjafi segir að betur þurfi að gera og að 

framhaldsskólanemendur hér á landi búi við mun verri aðstæður en jafnaldrar 

þeirra á Norðurlöndunum hvað styrkveitingar snerti. Hún segir að margir 

hreinlega gefist upp vegna vinnuálags. Sumir séu tilneyddir til að vinna með skóla 

en hjá öðrum spili mismunandi neysluþörf oft stórt hlutverk. Margir séu orðnir 

fjárhagslega sjálfstæðir um 16 ára aldur og hafi engan fjárhagslegan stuðning frá 

fjölskyldu sinni. Nauðsynlegt sé að koma betur til móts við þessa einstaklinga og 

veita þeim tækifæri til náms. Þó geti það verið gott fyrir marga að vinna í hófi 

með skólanum því það krefjist þess að þeir nýti tímann betur og séu skipulagðari 

sem oft skili sér í náminu.  

Hún segir að námsúrræði fyrir nemendur sem fallið hafi brott úr námi séu því 

miður dýr og til dæmis þurfi að greiða fyrir hverja einingu bæði í kvöldskóla og 

fjarnámi.  

Anna náms- og starfsráðgjafi segir að styrkir til náms geti virkað sem góð 

hvatning því þannig fái einstaklingar traust og tækifæri til að bæta við menntun 

sína. Þetta úrræði þurfi að auka hér á landi. Guðrún er á sama máli en segir 

Menntamálaráðuneytið virðast hafa þá stefnu að þeir, sem ekki klári 

framhaldsskólann með hefðbundnum hætti eigi að greiða fyrir nám sitt sjálfir 

fullu verði. 

 

...það vill að þetta fólk borgi bara hálfa milljón fyrir að vera í 

námi...og það er punktur, vegna þess að á meðan við erum svona 

peningastýrð...sem við erum...og svona neyslu...við skiljum svo 

margt ekki nema við þurfum að borga fyrir það...að ég hef hugsað 

mjög alvarlega...af hverju ekki? 

  

Eins og hér kemur fram hjá Guðrúnu virðist hún jafnvel vera komin inn á þá 

skoðun að til þess einstaklingar taki nám sitt alvarlega þá verði þeir að borga fyrir 

það. Hún segir þó að það sé vissulega erfitt fyrir marga fjárhagslega að klára 

stúdentsprófið en þó hafi margir fundið smugu í kerfinu til að geta fengið námlán. 

Til dæmis sé visst starfsnám lánshæft þegar komið er að verklegum hluta þess og 
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því bregði margir á það ráð að skrá sig í það en taki síðan viðbótareiningar til 

stúdentsprófs í leiðinni. 

Náms- og starfsráðgjafarnir voru sammála um að námslán þyrftu að standa til 

boða fyrir þá sem væru í sérstökum aðstæðum, til að mynda fólk með börn, sem 

gæti ekki stundað kvöldskóla með vinnu. Einnig sögðu þær að sá valkostur að 

bjóða almennt upp á námslán í framhaldsskóla gæti breytt miklu. Sérstaklega fyrir 

þann hóp sem komin er yfir tvítugt og getur einungis nýtt sér kvöldskóla og 

fjarnám. Námið þar sé bæði dýrt og að það taki langan tíma að ljúka öllum 

einingum til stúdentsprófs á þann hátt. 

 

  

Kerfislegar hindranir 

Það kemur greinilega fram að viðmælendum mínum finnst þau ekki sitja við sama 

borð og aðrir á leið til náms. Þeirra bíði ákveðnar kerfislegar hindranir á leiðinni 

aftur í nám til þess að klára stúdentsprófið. Þær hindranir felist til dæmis í því að 

eftir að grunnskólanámi lýkur hafi þeir, sem eru með lægri einkunnir, takmarkað 

val varðandi framhaldsskóla. Þetta á að sama skapi við þegar einstaklingur sem 

horfið hefur brott úr námi í framhaldsskólanum hefur námið á nýjan leik.  

Viðmælendum mínum finnst þeir ekki sitja við sama borð og aðrir þegar 

kemur að vali á skólum og að meðvitað sé reynt að bregða fyrir þau fæti hjá hinu 

opinbera þegar kemur að námi og námsvali. Þau hafi ekki getað valið sér skóla 

því allt snúist um námsárangur í grunnskóla. Þau velji ekki skólana heldur þeir 

þau. Þessu eru náms- og starfsráðgjafarnir sammála og segja að enn meira sé 

þrengt að þeim sem reyna að komast aftur inn í framhaldsskólana eftir brotthvarf. 

Harpa og Hanna, sem báðar eiga við námserfiðleika að etja, segja frá því 

hversu óhentugt þeim finnist fjölbrautarkerfið vera og að þær hefðu miklu heldur 

kosið að fara í bekkjakerfisskóla. Því miður hafi sá kostur ekki staðið til boða eða 

eins og Hanna segir: 

 

Þú þarft að vera með ákveðið mikið af einkunnum og allt svona sko 

sem að náttúrulega ég hafði bara ekki möguleika á og þá var bara að 

fara í framhaldsskóla sem var svona kerfi sem hefur bara aldrei átt 

við mig. 
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Hanna lýsir því á mjög skýran hátt hvernig henni hafi liðið í áfangakerfi 

fjölbrautaskólans, sem að hennar mati hafi ekki hentaði henni vegna þess að hún 

er með athyglisbrest. Nýjar stofur, nýir samnemendur og nýir kennarar oft á dag 

og því hafi hún átt mjög erfitt með að ná einbeitingu. Eða eins og hún segir sjálf: 

 

...þá ertu búin að vera hjá þrem fjórum kennurum yfir daginn þannig 

að það fer aaaalveg með mig sko (já). Ég get þetta ekki...ég verð að 

hafa einn kennara sem að sér bara um... 

 

Hún segir að hún komi ekki til með að fara aftur í nám í dagskóla. Hún hreinlega 

treysti sér ekki aftur í þetta kerfi og verði því að finna aðra leið, til dæmis þá að 

taka fáa áfanga í einu í kvöldskólanum.  

Það mætti einnig telja það til kerfislegra hindrana að allir viðmælendur mínir 

segja að þeir hafi ekki fengið nægar upplýsingar um það nám eða þau tækifæri 

sem í boði voru eftir grunnskólann.  

Harpa segir að mikil áhersla hafi verið lögð á framhaldsskólann í 

bæjarfélaginu sem hún bjó í og hún hafi því í raun farið þangað eins og flest allir 

jafnaldrar hennar. Eða eins og hún segir „þú veist maður fær eyðublöð fyrir 

framhaldsskólann, A-skólann í X- byggðarlaginu”.  

Harpa er þeirrar skoðunar að það þurfi að bjóða upp á meira val og að hægt sé 

að velja um bekkjakerfi eða áfangakerfi framhaldsskólanna, burtséð frá aldri og 

námsárangri.  

Jón telur að hann hefði jafnvel ekki dottið út úr námi ef hann hefði farið í 

bekkjarkerfið því í fjölbrautakerfinu finni maður „miklu minni rætur.” Hann segir 

að aðhaldið sem félagsskapur innan bekkjarins veiti geri það að verkum að menn 

haldist frekar í náminu. 

 

...finnst mér miklu ólíklegra að ég hefði dottið út úr skóla ef ég hefði 

farið í menntaskóla frekar en fjölbrautarskólann.  

 

Guðrún nám- og starfsráðgjafi telur að kerfið sé „út í hött” því yfirskriftin sé sú að 

framhaldsskólinn eigi að vera fyrir alla en það sé engan veginn rétt. 

„Stéttaskipting framhaldsskólanna“ sé gífurleg og að sumir skólar komist upp 
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með að velja sér nemendur eftir einkunnum sem komi að sama skapi óorði á aðra 

skóla. 

 
Og...restin fullt af góðu fólki...fullt af hæfileikaríku fólki...þarf að 

láta sér nægja..þú veist, fer ekki ánægt í sinn skóla, heldur þarf að 

láta sér nægja, og mér finnst það mjög gott dæmi...það var móðirin 

sem sagði við aðra: ,, núú..er barnið þitt í Z-skólanum ég hélt að hún 

væri svo góður námsmaður!”  

 

Hún segir jafnframt að sú „stéttaskipting sem ríki innan framhaldsskólakerfisins“ 

hafi aðrar og jafnvel alvarlegri afleiðingar í för með sér, því ráðuneytið greiði 

sömu upphæð með hverjum nemanda burt séð frá því hvernig námsmaður hann 

er. Það hlýtur að gefa auga leið að sá sem glímir við lestrarörðugleika þarf á mun 

meiri stuðning innan framhaldsskólans að halda en sá sem er góður námsmaður. 

Þetta fyrirkomulag auki því enn frekar á aðstöðumun framhaldsskólanna því 

samkvæmt reiknilíkani ráðuneytisins sé ekki tekið tillit til námserfiðleika 

nemenda. 

 

Ja...mér finnst auðvitað fráleitt að leyfa skólum að komast upp með 

þetta...mér finnst sko að menntamálayfirvöld skuli ýta undir svona 

skiptingu finnst mér algjörlega út í hött. Þeir segja að framhaldsskóli 

sé fyrir alla..og síðan fær skóli eins og okkar sem er með hundrað og 

sjötíu dislexíunemendur og guð má vita hvað marga með 

athyglisbrest og með ýmis konar aðrar greiningar fá ekki krónu 

aukalega til þess að sinna þessum nemendum. Við erum með kannski 

meðaleinkunn fimm á meðan að Y-skólinn eða A-skólinn eða hvað 

eina er með átta og það þarf engan sérfræðing til þess að segja hvað 

þessir nemendur þurfa meiri stuðning til þess að ná árangri. Það er 

bara gjald fyrir haus, sem tekur próf sem er borgað úr ráðuneytinu. 

Þetta er sko...þetta kerfi er algjörlega út í hött .  

 

Flest allir skólar sem bjóða upp á bekkjakerfi á höfuðborgarsvæðinu gera kröfu 

um lágmarkseinkunn úr grunnskólanum sem gerir það að verkum að þeir sem eiga 

við námsörðugleika að etja eiga ekki annan valkost en að sækja um í áfangakerfi. 

Guðrúnu verður heitt í hamsi og vill meina að á sama tíma og blöndun sé 

boðuð í grunnskóla, þar sem allir eigi að vera jafnir, sé fótunum kippt undan 

einstaklingunum í framhaldsskóla. Þá sé allt í einu skipt upp eftir einkunnum og 

oft búi ekkert annað að baki góðum einkunnum en traust heimili, stuðningur 
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foreldra og menntunarstaða þeirra. Það sé því mikið óréttlæti hvernig staðið er að 

málum í framhaldsskólanum og ýti enn frekar undir aðstöðumun nemenda. 

Önnu náms- og starfsráðgjafa finnst eins og að Menntamálaráðuneytið horfi 

að mörgu leyti fram hjá stöðu þeirra sem eru að koma aftur í nám inn í 

framhaldsskólana. Hún heldur því fram að ráðuneytið dragi markvisst úr 

valmöguleikum varðandi skóla og námsleiðir fyrir þessa einstaklinga. Stefna 

stjórnvalda sé sú að þessir einstaklingar skuli greiða nám sitt fullu verði og eigi 

ekki heima í dagskólanum. Eða eins og Anna segir að ráðuneytið segi við 

stjórnendur hennar skóla: 

 

...þið eigið ekkert að vera með svona fullorðið fólk hérna, í 

dagskóla......  
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4. Umræður 
 

Í ljós kom að viðmælendur mínir finna fyrir miklum þrýstingi úr samfélaginu til 

að ljúka stúdentsprófinu. Sjálfsmynd þeirra virðist vera tvískipt. Annars vegar 

hafa þeir lélega sjálfsmynd sem snýr að námi en hins vegar hafa þeir sterka 

sjálfsmynd þegar kemur að atvinnuþátttöku þeirra. Stefnuleysi brotthvarfs-

nemanna í upphafi framhaldsskólagöngunnar virðist hafa haft áhrif á brotthvarf 

þeirra úr námi og ljóst er að leið þeirra aftur í nám í framhaldsskólanum er alls 

ekki auðfarin. 

  

4.1. Viðhorf til náms  

 

Hvert er viðhorf viðmælenda minna til stúdentsprófsins? Ætla þeir að ljúka 

stúdentsprófi? Hvers vegna? Hver er upplifun brotthvarfsnemanda á stöðu sinni í 

þjóðfélagi þar sem krafan um menntun verður sífellt meiri? 

Viðhorf viðmælenda minna til stúdentsprófsins er að það sé orðið að vissu 

menntunarskilyrði sem þeim finnst þeir verða að uppfylla. Þeir finna jafnframt 

fyrir auknum þrýstingi víðs vegar í samfélaginu til að ljúka því. Þrýstingurinn 

kemur til dæmis frá foreldrum og samræmist það niðurstöðum Gerðar 

Óskarsdóttur, en þar kom í ljós að um 70% viðmælenda hennar fann fyrir 

þrýstingi frá foreldrum til að ljúka stúdentsprófi. Í sömu rannsókn kom fram sú 

skoðun þeirra að þeir sem lykju stúdentsprófi gætu hvorki vænst hærri launa né 

virðingarmeiri starfa en þeir sem aðeins hefðu grunnskólamenntun að baki. Einnig 

að menntun virtist ekki skipta máli við ráðningar í viss störf í iðnaði og þjónustu 

(Gerður G. Óskarsdóttir, 2000). 
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Athyglisvert er að viðmælendur mínir eru ekki sammála þessu heldur segjast 

upplifa verri stöðu á vinnumarkaði varðandi atvinnutækifæri og laun en þeir sem 

lokið hafa stúdentsprófi. Þeim finnst þeir vera staðnaðir og að þeir fái ekki 

almennileg atvinnutækifæri nema að auka við menntun sína. Þessi upplifun verður 

að hluta til þess að þeir ákveða að snúa aftur til náms. Þarna ber niðurstöðum því 

ekki saman og spurning hvort krafan um menntunarskilyrði á vinnumarkaði hafi 

aukist á þeim árum sem liðið hafa á milli rannsóknanna. 

Það kemur einnig fram að þar sem krafan um stúdentsprófið er jafn sterk og 

raun ber vitni þá ýta viðmælendur mínir öllum öðrum tilboðum um nám til hliðar. 

Á það bæði við um námskeið í boði vinnuveitenda og starfstengt nám. Stefna 

þeirra er aðeins ein, sú að klára stúdentsprófið. Ef þetta er viðhorf almennings til 

náms er ekki að undra þótt starfsnám eigi á brattann að sækja. Flestir sem til 

þekkja telja nauðsynlegt að efla starfsmenntun í landinu (t.d. Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2000) og vonandi verður tillaga Starfsnámsnefndar (2006) sú að 

gera bóknám og starfsnám jafngilt, til þess að jafna þennan mikla virðingarmun 

sem nú virðist vera ríkjandi. 

 

4.2. Sjálfsmynd brotthvarfsnemenda 

 

Hver er sjálfsmynd brotthvarfsnemenda? Niðurstöðurnar gefa til kynna að þeir 

einstaklingar sem horfið hafa brott úr námi í framhaldsskóla upplifi sig 

minnimáttar og hafi litla trú á eigin færni varðandi nám. Þetta er í samræmi við 

fyrri rannsóknir sem sýna fram á að sjálfsálit fólks tengist námsgengi í grunn- og 

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

Brotthvarfið virðist einnig gera það að verkum að viðmælendurnir upplifa sig sem 

minnihlutahóp í þjóðfélagi þar sem menntunarkrafan eykst stöðugt. 

Athygli vekur að sjálfsmynd brotthvarfsnemanna virðist vera tvískipt. Annars 

vegar hafa þeir lélega sjálfsmynd þegar kemur að getu þeirra í námi en hins vegar 

hafa þeir sterka sjálfsmynd sem snýr að atvinnuþátttöku þeirra. Hún virðist hafa 

eflt trú þeirra á eigin færni sem er öfugt við það sem skólinn virðist hafa gert. 

Ljóst er að atvinnuþátttaka brotthvarfsnemanna hefur hjálpað þeim að finna sínar 
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sterku hliðar sem þeir hafa ekki náð að finna í skólagöngunni. Þessar niðurstöður 

ýta undir það mikilvæga sjónarmið margra aðila (sjá t.d. Menntamálaráðuneytið, 

2006, 2007a, 2007b) að bjóða upp á ennþá fjölbreyttari og sveigjanlegri 

námsleiðir til þess að hver og einn fái tækifæri til að finna styrkleika sína og geti 

byggt náms- og starfsferilinn á þeim.  

 

4.3. Stefnuleysi 

 

Hver er ástæða brotthvarfsins? Er kannski hægt að rekja hana til þess að 

nemendur hafa ekki fundið „rauða þráðinn“ sem Savickas (2004) telur svo 

mikilvægan þegar kemur að náms- og starfsvali?  

Stefnuleysi viðmælenda minna og skortur á að sjá tilgang og finna merkingu 

með námsvalinu virðist vera helsta ástæða brotthvarfsins úr framhaldsskólanum. 

Gera má ráð fyrir því að sá nemandi sem er stefnulaus í námi finni fyrir námsleiða 

þar sem hann sér ekki tilganginn með náminu. Í rannsóknum á brotthvarfi 

nemenda kemur fram að um helmingur þeirra segist hafa hætt vegna námsleiða 

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

Athyglisvert er að svo virðist sem viðmælendur mínir finni „rauða þráðinn“ 

sem Savickas (2004) talar um með þátttöku sinni á vinnumarkaðnum. Þar finna 

þeir áhuga sinn og sjá tilgang í því að mennta sig meira til að geta starfað við það 

sem hugur þeirra stendur til.  

Þessar niðurstöður varpa skíru ljósi á nauðsyn þess að byggja nám í 

framhaldsskóla ekki eingöngu á bóknámi heldur á fjölbreyttari hátt með sterkri 

tengingu við atvinnulífið. Þetta samræmist þeim áherslum og skoðunum sem fram 

hafa komið til dæmis fram í skýrslu Starfsnámsnefndar sem segir nauðsynlegt að 

gera bóknám og verknám jafngilt (Menntamálaráðuneytið, 2006) Einnig styðja 

ofangreindar niðurstöður við aðrar rannsóknir sem sýna fram á hve miklu máli 

öflug náms- og starfsráðgjöf skiptir varðandi náms- og starfsferil ungs fólks og 

hversu mikilvægt er að huga að henni strax í byrjun grunnskóla.  

Augljóst er af stefnuleysi viðmælenda minna í byrjun framhaldsskólans að 

gera þarf verulegt átak í náms- og starfsráðgjöf í grunnskólum landsins því 
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mikilvægi hennar fyrir náms- og starfsval einstaklingsins er greinilegt eins og 

rannsókn Guðbjargar Vilhjálmsdóttur (2000) sýnir. Á þessu sviði er mikils 

árangurs að vænta sé rétt að málum staðið. Öflug náms- og starfsráðgjöf getur 

dregið úr líkum þess að nemendur ráfi um framhaldsskólakerfið í tilviljanakenndri 

leit að framtíð sinni, líkt og viðmælendur mínir virðast hafa gert. 

 

4.4. Hindranir 

 

Eru einhverjar hindranir sem brotthvarfsnemendurnir sjá í vegi fyrir því að hefja 

nám í framhaldsskóla að nýju? Hvers eðlis eru þessar hindranir?  

Í rannsókn Jóns Torfa Jónassonar og Kristjönu Stellu Blöndal (2002) kemur 

fram að stór hluti brotthvarfsnemenda telur erfitt að snúa aftur til náms eftir 

brotthvarf úr framhaldsskóla. Niðurstöður mínar benda til þess að það sé ekki að 

ástæðulausu því viðmælendur mínir nefna ýmsar hindranir á leið sinn aftur í nám.  

Að hafa hætt námi í framhaldsskóla virðist hafa haft slæmar sálrænar 

afleiðingar fyrir flesta viðmælendur mína. Skiptir þá ekki máli hvort þeir hafi átt 

við námsörðugleika að stríða eða ekki því þeim finnst öllum erfitt að hefja námið 

aftur. Þeir hafa litla trú á eigin færni og virðast þurfa á miklum stuðningi að halda 

bæði við að hefja námið og að takast á við það. Þetta samræmist öðrum 

rannsóknum á óhefðbundnum námsmönnum sem sýnir að stuðningur bæði frá 

nánasta umhverfi og skólanum skiptir sköpum fyrir nemendurna (Sif Einarsdóttir 

og Jóhanna Einarsdóttir, 2002; Jóhanna Einarsdóttir og Sif Einarsdóttir, 2004; 

Macari, o.fl., 2006). Þetta sýnir mikilvægi þess að hafa öfluga náms- og 

starfsráðgjöf við framhaldsskólana sem gegnt gæti lykilhlutverk við að hjálpa 

óhefðbundnum nemendum að efla trú á eigin færni og veitt þeim stuðning 

varðandi námið.  

Hjá viðmælendum mínum kemur það skýrt fram að þeim finnst þeir ekki 

passa inn í félagslegt umhverfi framhaldsskólans. Þeir eru eldri en 

samnemendurnir og koma í skólann á allt öðrum forsendum en þeir sem yngri eru. 

Takmark þeirra er að vera í skólanum til þess að læra en ekki til að fullnægja 

félagslegum þörfum sem oft virðist vera efst á baugi hjá yngri nemendum. Af 
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þessum sökum finnst eldri nemendum að framhaldsskólinn mæti ekki þörfum 

þeirra og þeir kjósa frekar að ljúka námi eftir öðrum leiðum til dæmis með 

fjarnámi eða í kvöldskóla. Þessu ber saman við aðrar rannsóknir á óhefðbundnum 

nemendum sem sýna að þeir upplifa sig útundan, finnst skólaumhverfið oft vera 

yfirþyrmandi og eru ekki í góðum tengslum við skólann, hvorki nemendur né 

kennara (Sif Einarsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2002; Jóhanna Einarsdóttir og 

Sif Einarsdóttir, 2004; Macari, o.fl., 2006).  

Varðandi félagslega aðlögun óhefðbundinna nemenda þá kom mjög áhugavert 

sjónarhorn fram öðrum náms- og starfsráðgjafanum en hann sagði frá því að eldra 

fólki liði mjög vel í framhaldsskólanum sem hann starfaði í. Ástæðan gæti verið 

sú að hópur eldri nemenda á sér ákveðinn samastað í skólanum þar sem hann 

getur hist og rætt málin. Þetta gefur hugmynd um hvernig hægt er að búa að eldri 

nemendum skólans og skapa þeim aðstæður og tækifæri til að hittast og efla 

félagsleg tengsl sín. 

Hvað viðkemur fjárhagslegum hindrunum er engum blöðum um það að fletta 

að framhaldsskólinn hefur reynst öllum viðmælendum mínum fjárhagslega erfiður 

og margir hafa þurft að hætta í námi þess vegna. Þessi niðurstaða samræmist 

einnig öðrum rannsóknum þar sem fjárhagslegur vandi nemenda er talinn vera ein 

af ástæðum brotthvarfsins (Jón Torfi Jónasson og Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, 

1992; Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002).  

Þar sem viðhorf samfélagsins varðandi stúdentsprófið er á þá leið að það sé 

orðið að ákveðnu menntunarskilyrði í þjóðfélaginu mætti spyrja hvort það ætti þá 

ekki að vera skylda stjórnvalda að gera fólki fjárhagslega kleift að ljúka slíkri 

menntun? Benda má á í þessu sambandi að íslenskir framhaldsskólanemendur búa 

við mun verri skilyrði varðandi styrki til náms en jafnaldrar þeirra á 

Norðurlöndunum (Allyson Macdonald, Andrea G. Dofradóttir. Jón Torfi 

Jónasson, Michael Dal, Ragna B. Garðarsdóttir, Þuríður Jóhannsdóttir, 2002).  

Ljóst er að hér er breytinga þörf og viðmælendur mínir lenda í erfiðleikum við 

að finna leiðir til að ljúka stúdentsprófinu. Þeir þurfa að sjá fyrir sér og jafnvel 

heimili líka og því hafi þeir ekki fjárhagslega burði til að vera í fullu námi. Þeim 

finnst jafnframt erfitt að stunda nám í kvöldskólanum eftir langan vinnudag og 

segja að erfitt sé að taka marga áfanga í einu. Námið í kvöldskólanum taki bæði 
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langan tíma og einnig sé það dýrt. Þeir segja flestir að staða þeirra væri allt önnur 

ef þeim stæðu til boða námslán til að ljúka námi í framhaldsskólanum. Það er 

ánægjulegt að sjá að í skýrslu Starfshóps um fjölbreytileika og sveigjanleika í 

skipulagi náms og námsframboðs skuli vera lagt til að hækka fræðsluskyldu 

ungmenna til 18 ára aldurs (Menntamálaráðuneytið, 2007a). Ef þessi tillaga fengi 

hljómgrunn yfirvalda gæti hún orðið til þess að auka jafnrétti ungmenna á Íslandi 

til náms í framhaldsskóla. Það kemur greinilega fram hjá viðmælendum mínum að 

það sitja ekki allir við sama borð hvað fjárhagslegan stuðning foreldra varðar.  

Að lokum ber að minnast á þær kerfislegu hindranir sem viðmælendur mínir, 

á leið í nám aftur, nefndu. Þeim finnst þeir ekki sitja við sama borð og aðrir 

nemendur þegar kemur að vali á skólum hvorki fyrir né eftir brotthvarfið. Fram 

kemur að stéttaskipting innan framhaldsskólanna er mikil og þar tróna efstir í 

virðingarröðinni hreinir bóknámsskólar sem velja nemendur inn eftir einkunnum. 

Þeir sem fá lágar einkunnir hafi því ekki tök á stunda nám í bekkjakerfisskólum.  

Sumir viðmælenda minna segjast miklu frekar vilja stunda nám í 

bekkjakerfisskóla en í áfangakerfi fjölbrautaskólanna því þar sé miklu betur 

haldið utan um nemendur. Þeir upplifa margir að þeir standi einir og án stuðnings 

skólans í áfangakerfinu. Nauðsynlegt er að efla stuðningsþjónustu og eftirfylgni í 

framhaldsskólakerfinu, sérstaklega í áfangakerfinu. Þó nokkur breyting hefur 

orðið undanfarin ár í að efla stuðning við nemendur þar og má sem dæmi nefna að 

tekið hefur verið í notkun umsjónarkennarakerfi í mörgum fjölbrautaskólum. Það 

má vissulega ætla að erfitt sé fyrir marga sem koma úr grunnskóla að tileinka sér 

breytt námsfyrirkomulag eins og áfangakerfið en að sama skapi er ljóst að það 

hefur marga kosti líka, til dæmis það að hver og einn getur stjórnað námstíma 

sínum eftir eigin geðþótta. 

Athyglisvert er varðandi rekstur framhaldsskólanna að ekki virðist vera tekið 

tillit til þarfa nemenda og þeirrar þjónustu sem nauðsynleg er í tengslum við 

þessar þarfir í reiknilíkani framhaldsskólans (sjá t.d. Menntamálaráðuneytið, 

1999). Þeir skólar sem hafa til dæmis lesblinda nemendur og aðra með sértæka 

námserfiðleika fá sömu upphæð greidda frá ríkinu með hverjum nemenda og aðrir 

skólar sem geta valið sér nemendur. Maður veltir fyrir sér hvernig eigi að vera 

hægt að stuðla að jafnrétti til náms með þessu fyrirkomulagi. 
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4.5. Að lokum 
 

Helstu takmarkanir þessarar rannsóknar liggja í því að rætt var við fáa 

einstaklinga þannig að þær niðurstöður sem hér eru settar fram gefa varla tæmandi 

yfirlit yfir reynslu óhefðbundinna nemenda sem snúa aftur til náms í 

framhaldsskólanum eða þær hindranir sem ljóst er að bíða þeirra. Hún gefur 

aðeins innsýn inn í reynsluheim nokkurra einstaklinga og varpar ljósi á að hópur 

brotthvarfsnemenda er ekki einsleitur. Margvíslegar ástæður búa að baki 

brotthvarfinu og því eru þarfir þeirra á leið aftur til náms ólíkar. Þrátt fyrir þetta 

virðist reynsla þeirra af því að koma sér af stað aftur í nám vera mörkuð af sömu 

áhrifaþáttum, þeir upplifa þrýsting á að ljúka stúdentsprófi, þeir hafa allir þurft 

tíma til að marka sér stefnu og finna sjálfa sig í námi og starfi og þeim mæta 

margvíslegar hindranir á leið aftur í nám. 

Athyglisvert er að ungmennin sem rætt var við virðast öll eiga eitt 

sameiginlegt en það er að hafa ekki tekið ákveðna stefnu í námsvali sínu við 

upphaf framhaldsskólagöngunnar. Mark Savickas bendir á að vegna breytinga á 

starfsumhverfi þekkingarsamfélagsins sé nauðsynlegt að einstaklingurinn finni 

tilgang og merkingu með náms- og starfsvali sínu. Hann heldur því fram að náms- 

og starfsráðgjöf leiki lykilhlutverkið í því að aðstoða einstaklinga í þessari leit. Í 

ljósi þessara niðurstaðna virðist því vera nauðsynlegt að efla náms- og 

starfsráðgjöf í grunnskólum landsins til þess að nemendur komi ekki inn í 

framhaldsskólann jafn stefnulausir og raun ber vitni. Náms- og starfsráðgjafar 

geta einnig leikið lykilhlutverk við að efla þá stuðningsþjónustu sem þessir 

nemendur þarfnast þegar í framhaldsskólann er komið. 

Það kemur skýrt fram að þátttaka brotthvarfsnemanna í atvinnulífinu hefur 

orðið til þess að hjálpa þeim að marka sér stefnu í náms- og starfsvali og jafnframt 

hefur hún hjálpað þeim að koma auga á sterkar hliðar í fari þeirra. Spurningar 

vakna hvort skólinn sé ekki í nógu góðri tengingu við atvinnulífið og bjóði ekki 

upp á nægilega fjölbreytni þegar nemendur þurfa að leita út fyrir hann til að opna 

augun fyrir starfsmöguleikum sínum og finna sínar sterku hliðar.  
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Í ljósi þess að krafan um menntun verður sífellt meiri í samfélaginu finna 

brotthvarfsnemendur greinilega fyrir miklum þrýstingi á að ljúka stúdentsprófinu. 

Þeir líta líka svo á að það sé eina tækifæri þeirra til frekari menntunar og ýta í 

staðinn frá sér öðrum möguleikum varðandi nám til dæmis starfsnámi. Þörf er á 

viðhorfsbreytingu í þjóðfélaginu varðandi nám í framhaldsskóla á nýrri öld og 

vonandi fær tillaga Starfsnámsnefndar brautargengi stjórnvalda þannig að bóknám 

og starfsnám verði metið til jafns í framtíðinni. Það yrði framfaraskref.  

Ef tekið er mið af niðurstöðum rannsóknarinnar þá verður ekki annað sagt 

en að leið viðmælenda minna til að ljúka stúdentsprófi sé mjög grýtt og 

nauðsynlegt er að grípa til úrræða til að bæta skilyrði þeirra til náms. Mikilvægt er 

að ryðja úr vegi þeim hindrunum sem mæta því unga fólki sem fer óhefðbundnar 

leiðir til að ljúka framhaldsskólanámi.  

Í fyrsta lagi þarf að koma til móts við nemendur fjárhagslega og tryggja 

þeim á þann hátt jöfn tækifæri til náms. Sá fjárhagslegi stuðningur sem nemendur 

fá frá foreldrum er greinilega afar mismunandi og því þarf að gera átak í þessum 

efnum til að allir hafi jöfn tækifæri til náms. Ef námslán stæðu þessum nemendum 

til boða gæti það gert gæfumuninn. Lengd skólaskyldu að 18-20 ára aldri gæti 

jafnframt orðið til mikilla bóta fyrir marga nemendur á framhaldsskólastigi. 

Í öðru lagi benda niðurstöðurnar til þess að fjölga þurfi námsleiðum fyrir 

þessa óhefðbundnu nemendur. Frumgreinadeildir háskólanna hafa sýnt að hægt er 

að finna leiðir til að undirbúa nemendur á annan hátt undir háskólanám en 

eingöngu með því að ljúka stúdentsprófi. Þetta er leið sem getur gagnast þeim sem 

hyggja á háskólanám og ólíklegt er að nemendur mæti þar þeim félagslegum 

hindrunum sem þeir virðast mæta í framhaldsskólakerfinu.  

Ljóst er að menntunarkröfur í samfélaginu hafa aukist mikið á undanförnum 

árum og hver og einn þarf að huga vel að starfshæfni sinn á síbreytilegum 

vinnumarkaði nútímans. Hérlendis er stór hópur ungs fólks sem ekki tekst að 

ljúka framhaldsskóla á hefðbundinn hátt. Því er mikilvægt að mótuð sé 

heildarstefna í málefnum óhefðbundinna nemenda á framhaldsskólastigi því þeir 

virðast eiga erfitt með að finna greiða leið til menntunar í því kerfi sem nú er 

boðið uppá.  
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