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ÁGRIP 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að skoða sjónarhorn brottfallsnemenda á því hvers vegna 

þeir hættu í framhaldsskóla, upplifun þeirra af skólaumhverfi sínu og hvernig 

grunnskólaganga styður eða letur nemendur til áframhaldandi náms. Leitast var við að svara 

eftirfarandi rannsóknarspurningum: Hvaða ástæður liggja að baki brottfalli úr framhaldsskóla 

hjá viðmælendum? Hvaða hugmyndir að leiðum höfðu viðmælendur til að draga úr brottfalli? 

Aðferðafræði eigindlegra rannsókna var notuð og hugmyndafræði líkansins um iðju mannsins 

höfð að leiðarljósi við gerð rannsóknarinnar. Tekin voru viðtöl við níu viðmælendur á 

aldrinum 24-37 ára sem fengnir voru með tilgangsúrtaki, fimm karlar og fjórar konur. Við 

greiningu gagna var notuð opin kóðun og fundin hugtök sem lýsandi voru fyrir gögnin. Í ljós 

komu sex meginþemu; sjálfstæði, eigin geta, metnaður, skóli, vinir og heimili. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að áhrifaþættir brottfalls voru áhugaleysi fyrir námi og að nemendur 

sjái ekki tilgang með því, auk þess sem fjárhagslegt öryggi var flestum mikilvægt. 

Forgangsröðun hlutverka og vanamynstur einstaklinga breyttist mikið á þessum árum og 

margir voru að takast á við ný og krefjandi hlutverk. Ýmsir undirliggjandi þættir höfðu áhrif á 

skólagönguna. Nokkrum fannst skólinn of fjölmennur og þar af leiðandi utanumhald lítið. 

Einelti í grunnskóla hafði áhrif á áframhaldandi skólagöngu auk lélegs undirbúnings úr 

grunnskóla yfir í framhaldsskóla. Viðmælendur fengu misjafnan stuðning frá heimilum sínum 

á skólagöngunni. Rannsakendur sjá fyrir sér hlutverk iðjuþjálfa í framhaldsskólum þar sem 

starfssvið þeirra væri að aðstoða við iðjutengd verkefni eftir þörfum nemenda í hvert og eitt 

skipti. Þeir geta m.a. komið að því að efla áhugahvöt nemenda, hjálpa þeim að finna sitt 

áhugasvið, koma auga á eigin styrkleika og að setja sér raunhæf markmið. 

 

Lykilhugtök: Brottfall, nám á framhaldsskólastigi, sjónarhorn brottfallsnema, iðjuþjálfun. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to examine the perspectives of students dropping out of 

secondary school. Why they drop out, their experience of the school environment and how 

former school experience supports or discourages students to seek further education. An 

attempt is made to answer the following research questions: What are the reasons for 

dropping out of secondary education amongst the participants? Do the participants have any 

ideas on ways that can reduce dropout rates? Qualitative research methodology was used in 

this study and the model of human occupation used as a guideline through the research. 

Interviews were conducted with nine participants, aged 24-37 years, who were recruited with 

purpose sampling, five men and four women. Open coding was used whith data analysing and 

descriptive terms found in the data. The six main themes were independence, individuals own 

ability, ambition, school, friends and home. The study results showed that factors of dropout 

were a lack of interest and futility of the education as well as a financial security was 

important amongst most participants. Difficulties with prioritizing roles, dealing with new 

challenging roles and changed habituations were noticeable amongst participants during those 

years. Various underlying factors affectet their schoolwork. Some participants felt the schools 

had too many students and as a result lack of supervision. Bullying in elementary school 

affected some participants continuing education and poor preparation in elementary school for 

secondary education had an impact. Participants received variability of support from their 

homes while they were in school. In the researchers’ opinion there is a foundation for 

implementing occupational therapy in secondary schools. Occupational therapists could assist 

students with tasks related to occupation if need be. They can enhance students’ motivation, 

help them find their interests, identify their strengths and to set realistic goals.  

 

Key words: Dropout, secondary education, perspectives of dropout students, occupational therapy.  
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KAFLI I 

Inngangur 

Hér á eftir er fjallað um bakgrunn rannsóknarinnar, tilgang hennar og gildi fyrir 

iðjuþjálfun. Sú hugmyndafræði sem liggur henni til grundvallar er kynnt og settar eru fram 

rannsóknarspurningar. Lykilhugtök eru skilgreind og að lokum er uppbyggingu 

rannsóknarskýrslunnar gerð skil. 

 

Bakgrunnur 

Menntun stuðlar að bættri félagslegri og efnahagslegri stöðu, ásamt því að auka öryggi 

fólks á vinnumarkaði. Hún er því ein af lykilatriðum í átt að auknum lífsgæðum 

(Forsætisráðuneytið, 2011; OECD, 2009; OECD, 2011). Á Íslandi er hlutfall 16 ára nemenda 

sem hefja framhaldsskólanám strax eftir grunnskóla um 95% (Hagstofa Íslands, 2011; 

Markussen, 2010) en tölur sýna að u.þ.b. 40% nemenda hafa ekki lokið framhaldsskóla við 24 

ára aldur (Hagstofa Íslands, 2008; Jón Torfi Jónasson og Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, 1992; 

Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002). Organisation for Econmic Co-

operation and Development (OECD) hefur tekið saman upplýsingar um brottfall og er það 

algengara á Íslandi en í mörgum öðrum OECD löndum (Markussen, 2010; OECD, 2011). 

Samtökin samanstanda af 34 löndum víðsvegar um heiminn og er hlutverk þeirra að stuðla að 

stefnumótun sem mun bæta efnahagslega og félagslega velferð fólks um allan heim (OECD, 

e.d.). Rannsóknir sýna að líðan ungmenna á aldrinum 16-20 ára sem ekki eru í námi er verri 

en þeirra sem eru í námi (Svandís Nína Jónsdóttir, Stefán Hrafn Jónsson, Inga Dóra 

Sigfúsdóttir, Hera Hallbera Björnsdóttir og Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 2003).  

Hátt hlutfall brottfalls úr framhaldsskólum er staðreynd og margir hafa áhyggjur af því 

að ungt fólk klári ekki framhaldsskóla (Kristjana Stella Blöndal, Jón Torfi Jónasson og Anne-

Christine Tannhäuser, 2011; Markussen, 2010; OECD, 2009; OECD, 2012). Reynsla þeirra 



2 
 

sem unnið hafa með brottfallsnemendum er sú að margir sem eru áhugalitlir um frekara nám 

eru með brotna sjálfsmynd, hafa litla trú á eigin áhrifamátt og eru orðnir þreyttir á að standa 

sig alltaf illa í skóla (Hjalti Jón Sveinsson, 2009). 

Ástæður fyrir vali rannsóknarefnisins er áhugi höfunda á námshlutverkinu og þeim 

hvata sem verður til þess að fólk velur að fara í framhaldsskóla, auk þess hefur áhugaverð 

umræða átt sér stað í þjóðfélaginu um hátt hlutfall brottfalls. Rannsakendur hafa einnig 

persónulega reynslu af brottfalli úr framhaldsskóla og þeim afleiðingum sem fylgir því að 

hætta námi á framhaldsskólastigi. Í rannsókninni er sjónum beint að Suðurnesjum en þar er 

hlutfall brottfalls hátt auk þess sem atvinnuleysi er langmest á þessu svæði eða 14,5% 

samanborið við 8,6% á landsvísu (Velferðarráðuneytið, 2011a). Áhugavert er fyrir iðjuþjálfa 

að leita leiða með þeim nemendum sem stefna í brottfall, að þeir sjái tilgang til framtíðar með 

náminu og veru sinni í framhaldsskóla. Það er spennandi hugmynd að iðjuþjálfun geti á 

þessum vettvangi stuðlað að því að fólk eflist og auki trú á eigin áhrifamátt og getu sem gerir 

þeim kleift að stunda og ljúka námi. 

Atvinnumöguleikar þeirra sem ekki hafa lokið framhaldsskólanámi eru mun minni en 

þeirra sem hafa lokið því. Sérstaklega í dag þegar atvinnuleysi er mikið og atvinnumöguleikar 

ófaglærðra fara minnkandi (Velferðarráðuneytið, 2011a). Einstaklingar sem fallið hafa úr 

námi eru líklegri til þess að hafa brotna sjálfsmynd, finna fyrir einmanaleika og hafa engan að 

tala við. Auk þess sem þeir upplifa sig misheppnaða og einskis nýta. Þessir einstaklingar eru 

líklegri til þess að upplifa þunglyndiseinkenni svo sem depurð, almennt áhugaleysi, finnast 

framtíðin vonlaus og hafa jafnvel hugleitt sjálfsvíg (Hrefna Pálsdóttir, Álfgeir Logi 

Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Birna Baldursdóttir og Jón Sigfússon, 2010). 
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Tilgangur rannsóknar 

Tilgangur rannsóknarinnar er að fá fram sjónarhorn brottfallsnemenda á ástæðum þess 

að þeir hættu í námi og reynslu þeirra af skólaumhverfinu. Auk þess að fá fram upplifun fyrri 

skólagöngu einstaklinganna á grunnskólastigi og hvernig hún styður eða hindrar 

áframhaldandi nám. Settar eru fram eftirfarandi rannsóknarspurningar: 

1. Hvaða ástæður liggja að baki brottfalli úr framhaldsskóla hjá viðmælendum? 

2. Hvaða hugmyndir að leiðum höfðu viðmælendur til að draga úr brottfalli? 

 

Gildi og ávinningur 

Rannsóknin getur gefið vísbendingar um það hvernig skólaumhverfið hvetur eða letur 

nemendur til náms út frá sjónarhorni iðjuþjálfunar. Hún segir til um jákvæða og neikvæða 

upplifun fólks af því að hætta í framhaldsskóla. Auk þess gefur hún vísbendingar hvernig 

iðjuþjálfar sem fagstétt geti nýst í framhaldsskólum til viðbótar við þær fagstéttir sem fyrir 

eru. 

 

Hugmyndafræði 

Sú hugmyndafræði sem höfð er að leiðarljósi í rannsókninni er líkanið um iðju 

mannsins (Model of Human Occupation [MOHO]) en samkvæmt því er það háð innri og ytri 

aðstæðum eins og áhuga, gildismati, menningu og tækifærum í umhverfinu hvað hver og einn 

ákveður að taka sér fyrir hendur. Samkvæmt MOHO eru notuð þrjú yfirhugtök í umfjöllun um 

einstaklinginn. Vilja sem drífur fólk til þátttöku í iðju, vanamynstur sem eru endurtekin 

mynstur iðju í daglegu lífi og framkvæmdageta sem er sú geta sem fólk sýnir þegar það tekur 

sér eitthvað fyrir hendur (Kielhofner, 2008). Hægt er að spegla hugmyndafræði MOHO innan 

þeirra grunnþátta sem mynda kjarna menntastefnu stjórnvalda. Þeir snúast m.a. um getu, vilja 
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og þátttöku þar sem menntun er ætlað að efla færni einstaklinga til að takast á við hlutverk sín 

í samfélaginu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011).  

   

Skilgreining lykilhugtaka 

Sjónarhorn brottfallsnema. Upplifun viðmælenda af brottfalli, en þeir voru alls níu 

einstaklingar á aldrinum 24-37 ára með reynslu af brottfalli úr framhaldsskóla. 

Nám á framhaldsskólastigi. Áframhaldandi nám að loknu grunnskólastigi sem miðar 

að lokaprófi, ýmist framhaldsskólaprófi, stúdentsprófi eða starfsréttindaprófi (Lög um 

framhaldsskóla nr. 92/2008). 

Brottfall. Hægt er að skilgreina brottfall nemenda úr framhaldsskóla á marga vegu og 

verða tölur um brottfall því mismunandi eftir því hvaða skilgreining er notuð. Í þessari 

rannsókn er brottfall skilgreint þannig að þeir nemendur sem skrá sig í nám, en skrá sig ekki 

ári síðar og hafa ekki útskrifast í millitíðinni séu brottfallsnemendur. Þó ber að hafa í huga að 

sumir þeir nemar sem taldir eru til brottfallsnema eru aðeins í tímabundnu hléi frá námi, 

hversu lengi það varir er misjafnt. Til brottfallsnemenda teljast einnig erlendir skiptinemar, 

sem útskrifast yfirleitt ekki eftir ársdvöl á Íslandi og það sama má segja um íslenska 

skiptinema sem fara út í nám í eitt ár, þeir teljast sem brottfallsnemar (Hagstofa Íslands, 

2009). 

Iðjuþjálfun. Iðjuþjálfun er fagstétt sem í felst sérþekking á daglegri iðju mannsins. 

Þegar fram koma erfiðleikar við daglega iðju einstaklings getur sérþekking iðjuþjálfa gagnast 

við að auka færni hans þannig að hann öðlist meira sjálfstæði og lífsfyllingu. Það er t.a.m. gert 

með fræðslu, ráðgjöf og þjálfun (Rogers og Holm, 2009). 
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Uppbygging rannsóknarskýrslu 

Rannsóknarskýrslan skiptist í fimm kafla. Í fyrsta kafla er rannsóknin kynnt ásamt því 

að ýmsar bakgrunnsupplýsingar koma þar fram. Annar kafli er fræðileg samantekt um 

rannsóknir og skýrslur tengdar brottfalli auk umfjöllunar um iðjuþjálfun og hugmyndafræðina 

sem tengist rannsókninni. Í þriðja kafla er aðferðafræði rannsóknarinnar gerð skil. 

Niðurstöður og umræður eru kynntar í fjórða kafla. Í þeim fimmta er niðurlag þar sem 

niðurstöður eru teknar saman. 
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KAFLI II 

Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla verður greint frá fræðilegu efni tengdu brottfalli úr framhaldsskólum. 

Rannsóknir skoðaðar sem tengjast viðfangsefninu og rýnt í hver staðan er í dag, bæði á Íslandi 

og á hinum Norðurlöndunum. Iðja verður skilgreind og skýrt frá hvaða hlutverki iðjuþjálfar 

gegna í skólum. Hugmyndafræðinni sem liggur til grundvallar rannsókninni verður gerð skil 

og fjallað um þau umskipti sem eiga sér stað þegar skyldunámi lýkur. Helstu ástæður 

brottfalls verða skoðaðar og hvort eitthvað sé gert í forvarnarskyni til að koma í veg fyrir 

brottfall.  

 

Iðja 

Iðja útleggst samkvæmt íslensku orðabókinni; að starfa, fást við og/eða vera önnum 

kafinn (Mörður Árnason, 2002). Samkvæmt Kielhofner (2008) er iðja mannsins það að leika 

sér, starfa og sinna athöfnum daglegs lífs við þær aðstæður sem einkenna líf manns í tíma, 

rúmi og menningu. Flestir munu á ákveðnum tímapunkti lífs síns upplifa ógn eða vandamál 

við aðlögun á iðju sem krefst endurbyggingar á iðjusjálfi og færni við iðju. Iðjusjálf er 

upplifun einstaklings af því hver hann er og vill verða, í því felast hlutverk hans s.s. 

námshlutverk, tengsl við aðra, gildi, persónulegar langanir og markmið. Færni við iðju 

endurspeglar iðjusjálfið í gegnum þátttöku sem hefur gildi og tilgang fyrir einstaklinginn 

(Kielhofner, 2008). 

Sagt er að iðja hafi bæði huglægar og hlutlægar víddir, nokkurskonar samþætting þess 

að gera, að vera og verða. Huglæg vídd skoðar iðju fólks út frá því hvað er verið að fást við 

og áhrif hennar á innri líðan. Hlutlæg vídd vísar til hvaða iðju fólk er raunverulega að 

framkvæma og áhrif hennar (Wilcock, 1999). Til viðbótar við þessar víddir er félagsleg vídd, 

það að tilheyra, og skýrir hún frá því hvernig fólk myndar tengsl og viðheldur þeim. Lýsa má 
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samspili þessara vídda þannig að vera og tilheyra séu forsendur þess að gera og verða, eða að 

viðkomandi finni fyrir eigin getu og sé ánægður með hana í umhverfi sem er styðjandi og 

hvetur hann til að stefna að settu marki (Kristjana Fenger og Guðrún Pálmadóttir, 2011).  

Ávallt skal huga að upplifun og merkingu iðjunnar fyrir hvern og einn, það sem einum 

finnst spennandi og áhugavert gæti öðrum þótt leiðinlegt og niðurdrepandi. Verk sem einum 

finnst vera skyldustörf getur öðrum fundist ánægjurík dægradvöl og á það við um nám eins og 

aðra iðju (Jonson og Josephsson, 2005). Iðjuþjálfar aðstoða fólk á öllum aldri við að taka þátt 

í iðju sem hefur þýðingu og tilgang í daglegu lífi þeirra. Í skólaumhverfi er hlutverk iðjuþjálfa 

m.a. að aðstoða nemendur við námstengda iðju, félagsleg samskipti og aðlögun aðferða til 

náms að þörfum hvers og eins. Einnig að auka sjálfstæði í daglegu lífi og stuðla að þátttöku 

nemenda í athöfnum sem skila árangri og eru þroskandi (Bazyk og Case-Smith, 2010). Starf 

náms- og starfsráðgjafa í skólum snýr hins vegar meira að náminu sjálfu, þ.e. að aðstoða 

einstaklinga við að finna hæfileikum sínum og kröftum farveg við hæfi og finna lausnir ef 

vandamál koma upp í námi eða starfi (Menntamálaráðuneytið, 2007; Sigurbjörg J. 

Helgadóttir, Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, Hildur Björk Svavarsdóttir og Gerður G. Óskarsdóttir, 

2006).  

Jafnvægi í daglegu lífi er ein af meginrótum iðjuþjálfunar þar sem markmiðið er að 

einstaklingurinn upplifi jafnvægi milli allra þátta í lífi sínu, þeirra sem tengjast 

grunnhugmyndum skilgreiningar iðju. Gildismat og áherslur einstaklinga eru ólík og hvað 

hver telur vera fullkomið jafnvægi. Mikilvægi hlutverka hvers og eins togast á ásamt 

misjöfnum áherslum á framkvæmd verka og athafna (Backman, 2004). Sem dæmi má nefna 

togstreitu á milli náms- og starfshlutverka ungmenna. Misjafnt er á milli ungs fólks hvað það 

leggur áherslu á. Sumir leggja meiri áherslu á það starf sem þeir hafa samhliða skóla og þann 

áþreifanlega ávinning sem af því hlýst, aðrir á nám og kosti þess. Hér væri hlutverk iðjuþjálfa 
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að finna með einstaklingnum jafnvægi á milli þessara hlutverka svo að útkoman myndi 

samræmast sem best gildum viðkomandi. 

Iðja ungmenna. Iðja ungs fólks á framhaldsskólaaldri einkennist af þeim breytingum 

sem eiga sér stað hjá þeim á þessum mikilvægu mótunarárum. Leikir verða skipulagðari og 

formlegri en áður í gegnum t.d. íþróttir, tónlist og dans. Félagsleg tengsl eru mikilvæg ungu 

fólki, þau eru að þróa eigið sjálf og eru ekki eins háð fjölskyldu sinni og áður. Nám og 

skólatengd iðja spila oft stærsta hlutverkið (Edwards og Christiansen, 2005). Rannsóknir hafa 

bent til þess að nám hafi jákvæð áhrif á líðan ungmenna og að tengsl þeirra við fjölskyldu sína 

hafi verið minni hjá þeim sem ekki voru í námi heldur en þeirra sem voru í námi. Auk þess 

sem ungmenni utan skóla voru líklegri til að hafa lakara sjálfstraust (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 

2010). Rannsóknir sem gerðar hafa verið á meðal íslenskra ungmenna hafi sýnt fram á að 

tómstundastarf hafði mikil áhrif á lífsstíl og viðhorf unglinga. Þeir sem tóku þátt í íþróttum og 

öðru tómstundastarfi, sem skipulagt var af fullorðnum, voru ólíklegri til að tileinka sér lífsstíl 

vímuefnaneyslu, afbrota- og áhættuhegðunar af ýmsu tagi (Svandís Nína Jónsdóttir o.fl., 

2003). 

Líkurnar á því að ungmenni stundi lífsstíl sem einkennist af neikvæðu atferli eykst 

eftir því sem þeir verja frítíma sínum meira saman, fjarri skipulögðu tómstundastarfi þar sem 

hinir fullorðnu standa vörð um hefðbundin gildi og viðmið (Svandís Nína Jónsdóttir o.fl., 

2003). Á þessum árum kviknar áhugi ungs fólks á tilfinningalegum og kynferðislegum 

samböndum og mörg ungmenni byrja að stunda kynlíf. Þessari athöfn fylgir aukin ábyrgð og 

jafnvel ný hlutverk, þ.e. foreldrahlutverkið. Ungmenni eru líklegri til að framkvæma afbrot en 

aðrir aldurshópar. Notkun ólöglegra lyfja, áfengis og tóbaks er algengt meðal ungmenna. Það 

er ýmist vegna þess að þessir einstaklingar eru að sækjast í vellíðan, draga úr streitu, ögra 

yfirvaldi sínu eða vegna takmarkana á fyrirmyndum í lífi þeirra (Feldman, 2008). 

Unglingaskeiðið er talið eitt af þeim tímabilum í lífi fólks sem getur verið streituvaldandi. Í 
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daglegu lífi geta atburðir eins og kröfur um velgengni í prófi, ótti við að vera hafnað af vinum 

eða áhyggjur af framtíðinni valdið streitu (Stein og Cutler, 2002). 

 

Hugmyndafræði 

Ein útbreiddasta hugmyndafræði iðjuþjálfunar er líkanið um iðju mannsins (MOHO). 

Iðjuþjálfar telja það endurspegla vel fagið og þarfir skjólstæðinga sinna. Hugmyndafræðin er 

fræðilegt starfslíkan sem útskýrir hluta þeirrar hliðar er snýr að atferli mannsins. Hún byggist 

á því að iðjuþjálfar vinni iðjumiðað, skjólstæðingsmiðað, heildrænt og gagnreynt starf 

(Kielhofner, 2008). Af þessum ástæðum fannst rannsakendum áhugavert að styðjast við 

hugmyndafræðina við vinnslu rannsóknarinnar og tengja hugtök hennar við 

brottfallsnemendur úr framhaldsskólum. 

Í MOHO er horft til þess að vilji, vanamynstur og framkvæmdageta séu grunneiningar 

iðju og útkoma þess færni við iðju og iðjusjálf sem síðar verður að aðlögun einstaklings sem 

iðjuveru. Öll sú iðja sem við framkvæmum í daglegu lífi fer fram í margvíslegu umhverfi sem 

hefur áhrif á hana (Kielhofner, 2008).  

 

Mynd 1. Fyrirmynd Kristjönu Fenger - Líkanið um iðju mannsins (MOHO) 
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Vilji. Hvati fólks til að framkvæma það sem því þykir mikilvægt og veitir því ánægju 

er vilji. Hann endurspeglast í fjölbreytilegum hugsunum og tilfinningum sem einstaklingurinn 

hefur gagnvart því sem hann hefur gert, er að gera eða ætlar sér að gera. Vilji er mynstur 

hugsana og tilfinninga einstaklings sem fela í sér von, val, upplifun og túlkun aðgerða. Í 

daglegu lífi fléttast hugtökin trú á eigin áhrifamátt, gildi og áhugi saman og mynda vilja 

(Kielhofner, 2008). Rannsóknir hafa sýnt að mikilvæg forsenda námsárangurs var innri hvati 

einstaklingsins. Hann stuðlaði að áhuga á viðfangsefnum, sjálfstæði og þörf fyrir að takast á 

við nýjar áskoranir (Hjalti Jón Sveinsson, 2009). Þetta rímar vel við áðurgreint hugtak. 

Trú á eigin áhrifamátt. Þekking einstaklings á eigin hæfni og skilvirkni er trú á eigin 

áhrifamátt. Hún er upplifun á valdi yfir eigin atferli og árangri þess (Kielhofner, 2008). Trú á 

eigin færni er mikilvægt hugtak þegar kemur að skólagöngu. Mat einstaklings á eigin 

hæfileikum aðstoðar hann við að skipuleggja sjálfan sig og hrinda í framkvæmd athöfnum 

sem leiða til árangurs, þ.e. hvaða viðfangsefni einstaklingur velur að takast á við og hversu 

mikið hann leggur á sig til að ljúka því á sem árangursríkastan hátt (Bandura, 1997). 

Námshæfni er byggð á eðlislægri forvitni barna og ungmenna, áhugahvöt þeirra, trú á eigin 

getu og hæfileika þeirra til að nýta hæfni sína við ýmis viðfangsefni á uppbyggilegan máta. 

Námshæfni felur einnig í sér þekkingu á sjálfum sér, þ.e. að þekkja eigin styrkleika og 

veikleika og vera fær um að taka ákvarðanir á þeim grunni (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Gildi. Gildi segja til um hvað er einstaklingnum mikilvægt, hvaða verk hafa þýðingu 

fyrir hann og hverju er mikilvægt að sinna. Áhugi vísar til þess sem einstaklingur hefur gaman 

af að gera eða veitir honum ánægju (Kielhofner, 2008). Námsáhugi, eða hvati til náms, þarf að 

vera til staðar svo að nemendur hafi þá þrautseigju sem þarf til að glíma við hin ýmsu verkefni 

sem þeir þurfa að leysa til að ná árangri (Hjalti Jón Sveinsson, 2009; Jón Torfi Jónasson og 

Kristjana Stella Blöndal, 2002). Hið aukna frelsi sem ungt fólk upplifir stuðlar að 
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vangaveltum á eigin gildum og persónulegri lífssýn. Margir eru að prófa sig áfram í þessari 

leit sinni og erfiðasta valið er oft tengt því hvar áhuginn liggur í atvinnumálum (Kielhofner, 

2008).  

Vanamynstur. Flestir framkvæma endurteknar aðgerðir daglega. Fara á fætur, bursta 

tennur, fara í skólann o.s.frv. sem verður til þess að margt af því sem gert er frá degi til dags 

verður sjálfgefið. Þetta er vanamynstur hvers og eins sem felur í sér venjur og hlutverk. 

Venjur er það þegar einstaklingur framkvæmir athöfn á sama máta við sömu aðstæður hvað 

eftir annað og framkvæmdin verður að vana. Það sem áður þarfnaðist athygli og einbeitingar 

verður að ósjálfráðri athöfn. Þannig er venja skilgreind sem tilhneiging til að bregðast við og 

framkvæma athafnir í ákveðnu samræmi við kunnuglegar aðstæður eða umhverfi (Kielhofner, 

2008). Í rannsókn Svandísar Nínu Jónsdóttur o.fl. (2003) kom fram að erfiðleikar í námi komu 

yfirleitt í ljós snemma á ævinni hvort sem um var að ræða námsvanda nemandans sjálfs eða 

vanda sem hafi átt upphaf sitt í þeim aðstæðum sem hann var alinn upp við. Flestir 

þátttakendur rannsóknarinnar héldu þó áfram námi á framhaldsskólastigi vegna þess að það 

var vaninn. Seinna flosnuðu margir þessara nemenda úr námi vegna þess að ekki var unnið 

með undirliggjandi vandamál viðkomandi einstaklinga.  

Hlutverk. Vanamynstur fólks endurspeglar einnig þau hlutverk sem einstaklingar 

hafa. Þeir samsama og hegða sér á þann hátt sem þeir hafa lært í sambandi við ákveðna 

félagslega stöðu eða ímynd. Þessi ímynd verður til þess að einstaklingar bregðast við og 

hegða sér á viðeigandi hátt miðað við aðstæður hverju sinni. Hver og einn hefur margvísleg 

hlutverk sem hann þarf að gegna í sínu daglega lífi s.s. nemandi, sonur, bróðir, vinur o.fl. 

(Kielhofner, 2008). Þetta tengist því sem fram kemur í Aðalnámsskrá framhaldsskóla um að 

mikilvægur grunnur þess að horfa til framtíðar og móta sér framtíðarsýn sé sköpun. Það að 

taka þátt í mótun samfélagsins og skapa sér hlutverk innan þess. Almenn menntun stuðlar að 

skilningi einstaklingsins á eiginleikum sínum og hæfileikum og þar á meðal þeirri hæfni að 
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takast á við hlutverk sín í flóknu samfélagi. Sköpunin er bæði einstaklingsmiðuð og 

samfélagsleg (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Framkvæmdageta. Hæfni einstaklings til að framkvæma er skilgreind sem 

framkvæmdageta. Til þess að geta framkvæmt iðju þarf einstaklingur að búa yfir 

undirliggjandi líkamlegum og andlegum þáttum. Sé ástand þessara undirliggjandi þátta ekki 

sem skildi getur það haft áhrif á framkvæmd við iðju (Kielhofner, 2008). Dæmi um það eru 

erfiðleikar við að halda athygli við verk og skortur á vöðvastyrk til að halda sér uppréttum við 

framkvæmd verka. 

Umhverfi. Umhverfi er flókið samspil margra þátta sem skiptist upp í efnislegt og 

félagslegt umhverfi. Það hefur áhrif á hvaða iðju einstaklingur tekur sér fyrir hendur og 

hvernig hann framkvæmir hana. Þannig getur umhverfið virkað hvetjandi eða letjandi á 

viðkomandi einstakling. Huga verður að því að flestir einstaklingar eru virkir þátttakendur í 

margs konar umhverfi á hverjum degi með mismunandi fólki og öðrum efnislegum hlutum. 

Það er samsetning þessara þátta sem hefur áhrif á það hvað einstaklingurinn gerir og hvernig 

framkvæmdin verður (Kielhofner, 2008). ,,Fjölbreytilegt námsumhverfi sem er hvetjandi og 

styðjandi fyrir nemendur er ein forsenda þess að nemendur eigi þess kost að ná þeim þáttum 

lykilhæfni sem til dæmis lúta að sjálfsþekkingu, sjálfstæði, frumkvæði og skapandi hugsun” 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 28). 

 

Unglingsárin 

Hvert æviskeið ber í skauti sér áskoranir sem krefjast nýrra viðfangsefna og hæfni. 

Unglingsárin eru mikilvægt mótunarskeið fyrir fullorðinsárin og er oft lýst sem sálfræðilegri 

ringulreið. Við bætast mörg ný hlutverk, samsömun við samfélagið og vangaveltur um 

framtíðina (Bandura, 1997). Ungu fólki vegnar flestu vel í lífinu, það er að móta sér sýn á 

sjálft sig og öðlast sjálfstæði. Mikið umrót á sér stað líkamlega, andlega og félagslega þegar 
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unglingurinn vex úr grasi og verður fullorðinn (Guðrún Ólafía Sigurðardóttir og Snæfríður 

Þóra Egilson, 2011). Á þessum árum mótast lífsskoðanir ásamt framtíðarsýn þar sem 

áhrifavaldarnir eru margir. Unglingurinn er að ákveða hvert hann stefnir í framtíðinni og 

hvernig hann sér sig sem iðjuveru. Hann er að móta hlutverk sín, ákveða starfsvettvang og 

tileinka sér eigin lífsgildi. Hugmyndir og hegðunarmynstur unglingsins mótast mikið af 

vinahópnum og fjölskyldan verður oft fjarlægari. Mestu umbreytingarnar eru þegar 

skyldunámi lýkur þar sem allt var fastmótað og við tekur tímabil sem byggir á meira 

sjálfstæði. Ef unglingur fer í framhaldsskóla hefur hann mun frjálsari hendur þar sem ábyrgð á 

náminu og ástundun þess er á hans herðum (Kielhofner, 2008). Stundum getur þó eitthvað 

farið úrskeiðis, unglingurinn nær ekki tökum á þeim kröfum sem til hans eru gerðar og hann á 

í erfiðleikum með að fóta sig í heimi hinna fullorðnu. Ástæðurnar geta verið margþættar en 

undirrótin er oft slakt tengslanet við fjölskylduna, jafnaldra eða vini ásamt umhverfisþáttum 

(Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2008; Guðrún Ólafía Sigurðardóttir og Snæfríður Þóra Egilson, 

2011). Börn vaxa og þroskast í gegnum uppvaxtarárin og hafa þegar kemur að 

unglingsárunum oftast náð ákveðnum þroska. Skólaganga, bæði í skólanum sjálfum og utan 

hans reynir á hreyfi-, mál-, félags- og vitsmunaþroska nemenda (Ingibjörg Georgsdóttir, 

2008). Ýmislegt getur komið upp á sem hefur áhrif á þroska barna og unglinga og þá hefur 

það áhrif á getu þeirra til að stunda nám. Fólk með námserfiðleika á oft erfitt með þætti eins 

og skammtímaminni, notkun hugtaka og lausn vandamála (Gelder, Mayou og Geddes, 2005) 

og hefur það áhrif á námsgetu þeirra. Rannsóknir hafa sýnt að nemendur sem greindir hafa 

verið með sérþarfir af sálfélagslegum, heilsufarslegum eða námslegum toga voru í mikilli 

brottfallshættu (Kortering og Christenson, 2009). 

Skólaganga á við þátttöku í öllum skólatengdum atriðum samkvæmt flokkunarkerfi 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (World Health Organization [WHO]) um færni, fötlun 

og heilsu (International Classification of Functioning, Disability and Health [ICF]). Með 
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þátttöku í skólatengdum athöfnum er átt við að mæta reglulega í skólann og allt annað sem 

skólinn krefst. Að vera í samvinnu við aðra nemendur og taka á móti leiðbeiningum frá 

kennara, skipuleggja, læra og ljúka verkefnum sem lögð eru fyrir og að lokum að flytjast á 

milli skólakerfa (SKAFL, e.d.). 

Starfshópur á vegum Velferðarráðuneytisins leitaði leiða sem gætu bætt lífsstíl ungs 

fólks á aldrinum 14-23 ára. Í skýrslu þeirra var bent á að úrræða væri þörf varðandi heildræna 

þjónustu fyrir aldurshópinn í mörgum málaflokkum. Ein af leiðum til úrbóta var að huga vel 

að umskiptum og yfirfærslu þjónustu þegar börn verða unglingar og unglingar verða 

fullorðnir (Velferðarráðuneytið, 2011b). 

Í könnun sem gerð var í þremur framhaldsskólum árið 2011 kom fram að líðan 

nemenda í Fjölbrautaskóla Suðurnesja var verri en í sambærilegri könnun sem framkvæmd 

var þremur árum áður. Stjórnendur skólans íhuguðu hvort ástandið á Suðurnesjum í kjölfar 

efnahagshrunsins gæti hafa haft þessi áhrif og gripu til aðgerða. Fyrsta skrefið var fræðsla á 

starfsdegi skólans með það að markmiði að gera starfsfólk færara í að veita nemendum 

stuðning (Fjölbrautaskóli Suðurnesja, 2011). 

 

Brottfall 

Menntun hefur ávallt verið mikilvæg fjárfesting fyrir framtíðina, bæði fyrir 

einstaklinga, hagkerfi og þjóðfélög í heild sinni. Á þeim tímum þegar heimurinn glímir við 

efnahagskreppu er líklegt að ávinningur af menntun aukist. Sérstaklega í ljósi þess að þegar 

störfum fækkar verður samkeppni á atvinnumarkaði meiri og ungt fólk þarf að keppa við eldra 

og reynslumeira fólk (OECD, 2009). 

Lífsgæði ungmenna. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin skilgreinir lífsgæði sem 

skynjun einstaklinga á stöðu sinni á lífinu í tengslum við menningu og það kerfi sem þeir búa 

við með tilliti til markmiða, væntinga, staðla og viðfangsefna þeirra (World Health 
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Organization, 1996). Að ljúka framhaldsskóla hefur jákvæð áhrif á atvinnuhorfur, dregur úr 

líkum á afbrotum og minni ásókn verður í velferðarþjónustu og bætur (Falch og Nyhus, 

2009). Samkvæmt skýrslu OECD (2012) getur ófullnægjandi skólaganga komið niður á 

einstaklingum til frambúðar. Þeir sem hætta framhaldsskólanámi án þess að útskrifast eiga 

minni möguleika á auknum lífsgæðum. Auk þess sem ófullnægjandi skólaganga hefur meiri 

kostnað í för með sér fyrir samfélög vegna þess að lágt menntunarstig takmarkar efnahagslega 

getu til framleiðni, vaxtar og nýjunga. Rannsókn Lee og Breen (2007) sýndi hins vegar fram á 

að ungmenni sem hættu snemma í skóla upplifðu ekki endilega skort á lífsgæðum heldur voru 

þau mun hamingjusamari utan skólaumhverfisins. Tíu af tólf þátttakendum rannsóknarinnar 

voru í störfum sem þeim líkaði vel við og féllu að áhugasviði þeirra. Fyrir flesta þátttakendur 

hafði ákvörðunin um að hætta í skóla jákvæð áhrif á velferð þeirra. Allir þátttakendur lýstu 

tilfinningu um hamingju og létti eftir að hafa tekið ákvörðun um að hætta í skóla (Lee og 

Breen, 2007). 

Til þess að ungmenni finni hjá sér hvata til að læra þarf að koma til trú á eigin hæfni, 

að þetta sé eitthvað sem skiptir þau máli og veki með þeim áhuga. Vilji einstaklings mótast af 

þeirri sýn sem viðgengst í menningarheimi viðkomandi, sýn hans á sjálfan sig og af 

umhverfinu sem hann lifir í. Eigin áhrifamáttur, gildi og áhugi er samofið hugsunum og 

tilfinningum daglegs lífs (Kielhofner, 2008). 

Ástæður brottfalls. Bent hefur verið á ýmsa þætti sem spá fyrir um brottfall nemenda. 

Meiri líkur voru á því að nemendur hættu ef þeir hefðu lítinn metnað og lágt sjálfsálit. Einnig 

ef þeir bjuggu hjá einstæðu foreldri eða voru innflytjendur. Félags- og efnahagslegar aðstæður 

skiptu máli þegar kom að brottfalli auk þess sem skólamenningin og samskipti milli nemenda 

og starfsfólks skólans höfðu áhrif (Lundetræ, 2011; Markussen, 2010). Í rannsókn Lee og 

Breen (2007) kom í ljós að þátttakendur treystu á kennara til að veita þeim virðingu og 

stuðning, en þegar þessar þarfir voru ekki uppfylltar fannst þátttakendum tengsl þeirra við 
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skólann lítil sem engin. Þeir skólar sem sköpuðu andrúmsloft af virðingu, gott 

upplýsingaflæði og góðvild, voru taldir hvetja nemendur til að velja að tilheyra því umhverfi. 

Einnig komst Knesting (2008) að því við rannsókn sína meðal nemenda í brottfallshættu að 

upplifun þeirra var sú að ekki væri hlustað á þá í skólanum. Þegar málefni þeirra voru til 

umræðu voru þeir ekki spurðir heldur foreldrar og samfélagið. Í þessari rannsókn kom auk 

þess fram að nemendur töldu að kennarar gegndu lykilhlutverki að jákvæðri upplifun í 

skólanum. Þeir kennarar sem sýndu persónulegan áhuga, hlustuðu á framtíðaráform og tóku 

nemendur tali fyrir utan skólastofuna skiptu þá meira máli en fræðilegur stuðningur. Sumum 

nemendum fannst skólaumhverfið valda streitu og að skortur væri á umhyggju og stuðningi 

(Knesting, 2008). 

Markussen, Fröseth og Sandberg (2011) bentu á að stór munur var á þekkingu og færni 

ungmenna þegar þau komu inn í framhaldsskóla og töldu að skólakerfið tæki ekki nægilega á 

þeim þáttum í grunnskóla. Í rannsókn sinni skoðuðu þau brottfall út frá lýðræði, bakgrunni, 

námsárangri og þátttöku nemenda á grunnskólastigi, auk samhengis á milli þessara þátta á 

framhaldsskólastigi. Töldu þau að aðgerða væri þörf til að bæta þekkingu og færni með því að 

veita snemmtæka íhlutun í leik- og grunnskóla, huga vel að umskiptunum á milli skólastiga 

og leiðbeina nemendum við val á námsleiðum í framhaldsskóla. Auk þess þyrfti að aðlaga 

nám og námsaðferðir að hverjum og einum nemanda út frá hans getu (Markussen, Fröseth og 

Sandberg, 2011).  

Gerðar hafa verið íslenskar rannsóknir á námsferli nemenda í ákveðnum árgöngum. Af 

þeim sem fæddir voru árið 1975 höfðu tæplega 43% ekki lokið framhaldsskólanámi við 24 ára 

aldur. Það kom fram hjá þeim sem höfðu hætt námi að þeir höfðu ekki séð tilgang með því, 

upplifðu námsleiða og slæman námsárangur. Helstu ástæður sem karlmenn gáfu fyrir því að 

hætta námi voru námsleiði, fjárhagsvandi og að þeim hefði boðist gott starf en algengustu 

ástæður sem konur nefndu voru námsleiði, fjárhagsvandi og barneignir. Þessir nemendur 
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höfðu einnig haft slakari einkunnir úr samræmdum prófum heldur en þeir nemendur sem 

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

Í rannsókn þar sem könnuð var félagsleg staða ungmenna utan skóla í samanburði við 

jafnaldra þeirra í framhaldsskóla kom fram að félagsleg staða og líðan þeirra sem ekki voru í 

námi var lakari en hjá þeim sem voru í námi. Stór hluti þessara ungmenna hafði átt við 

námserfiðleika að stríða í grunnskóla og það að hefja framhaldsskólanám var ekki lausn á 

þeirra vanda (Svandís Nína Jónsdóttir o.fl., 2003). Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristjana 

Stella Blöndal (2005) komust að því í sinni rannsókn að uppeldisaðferðir foreldra 14 ára 

ungmenna tengdust brottfalli þeirra við 22 ára aldur. Tekið var tillit til námsárangurs í 

samræmdu prófi í íslensku í 10. bekk, kyni og félags- og efnahagslegrar stöðu foreldra. Eftir 

því sem ungmennin töldu sig búa við meiri viðurkenningu og stuðning frá foreldrum við 14 

ára aldur því meiri líkur voru á því að þau hefðu lokið framhaldsskólanámi við 22 ára aldur. 

Auk þess sem rannsóknir hafa sýnt fram á að menntunarstig foreldra var áhrifaþáttur á það 

hvort ungt fólk kláraði framhalsskólanám. Meiri líkur voru á því að börn færu í eða lykju 

framhaldsskólanámi ef foreldrar þeirra höfðu lokið framhaldsskóla (Lundetræ, 2011; 

Velferðarráðuneytið, 2011a).  

Kristjana Stella Blöndal o.fl. (2011) tóku saman ástæður fyrir brottfalli á Íslandi út frá 

sjónarhorni stjórnsýslunnar, skólans og einstaklingsins. Þar komu fram þættir eins og að 

námið var langt og spurning hvort fleiri myndu ná að klára ef skólinn væri þrjú ár eins og á 

hinum Norðurlöndunum. Skólakerfið var of sveigjanlegt og nemendur áttu auðvelt með að 

koma og fara. Áhersla var mikil á bóklegt nám fram yfir verklegt og vinnumarkaðurinn hafði í 

gegnum tíðina laðað ungt ómenntað fólk til sín. Vinna með skóla er algeng á Íslandi, en sem 

dæmi má nefna hafa um 46% nemenda í Fjölbrautaskóla Suðurnesja unnið með námi 

(Fjölbrautaskóli Suðurnesja, 2011). Skólar leggja almennt meiri áherslu á nemendur sem ætla 

sér í háskóla, á sama tíma vantar hvatningu fyrir þá sem ekki ná námsstöðlum og ekki er litið 
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á það sem vandamál innan skólans þótt þeir nemendur hætti námi. Út frá nemendum má því 

segja að ástæður fyrir brottfalli séu að þeim leiddist í skóla, áttu í fjárhagserfiðleikum, höfðu 

fengið vinnu og barneignir (Kristjana Stella Blöndal o.fl., 2011). Margar orsakir eru fyrir 

vanlíðan í skóla og er einelti vandamál sem hefur valdið vaxandi áhyggjum á undanförnum 

árum. Mörg ungmenni sem hætta námi eftir grunnskóla eru krakkar sem hafa upplifað einelti í 

skólanum og gefist upp á námi í kjölfar þess (Svandís Nína Jónsdóttir o.fl., 2003).  

Úrræði. Á Norðurlöndunum og þar á meðal Íslandi eru gerðar ýmsar ráðstafanir til að 

minnka líkur á brottfalli. Áherslan er ólík en sjá má ákveðið sameiginlegt mynstur og eru þá 

helst fjórir þættir áberandi. Þessir þættir eru námsráðgjöf til að upplýsa nemendur um 

möguleika þeirra, aukning á verknámi, sérstök verkefni ætluð nemendum í brottfallshættu og 

leiðir til að efla nemendur og draga úr brottfalli. Á öllum Norðurlöndunum er sérstakt úrræði 

sem nær til þeirra sem eru í áhættuhópi og þurfa á meiri eftirfylgni að halda. Í flestum 

löndunum hafa verið settar í gang yfirgripsmiklar úrbætur með það að markmiði að minnka 

brottfall og bæta hæfni nemenda (Markussen, 2010). 

Á Íslandi hefur ríkisstjórnin sett fram aðgerðaáætlun til að draga úr brottfalli með því 

að auka sveigjanleika og fjölbreytni í framboði á framhaldsskólastigi, ásamt því að gefa 

nemendum meira valfrelsi innan þess sviðs sem þeir hafa valið sér. Rætt er um breytingu á 

kerfinu, þ.e. að stytta almenna lengd framhaldsskóla úr fjórum árum í þrjú og að auðvelda 

samsetningu bóklegra og verklegra brauta (Forsætisráðuneytið, 2011; Markussen, 2010; 

Samtök atvinnulífsins, 2010). Skólar hafa smám saman lagt meiri áherslu á ráðgjöf, m.a. til að 

halda betur í nemendur. Sumir grunnskólar hafa þróað og sett inn í kennslu stuðningsefni til 

að auðvelda umskiptin milli skólastiga (Markussen, 2010). Samkvæmt löggjöf skal hver skóli 

veita nemendum með sérþarfir stuðning, hvort sem um ræðir félagsleg eða tilfinningaleg 

vandamál. Í lögum um framhaldsskóla er hlutverk hans að stuðla að alhliða þroska og virkri 

þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi og bjóða hverjum einstaklingi nám við hæfi. Framhaldsskólar 
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skulu hvetja til heilbrigðs lífernis og hollustuhátta. Náms- og starfsráðgjöf skal vera 

aðgengileg nemendum svo og námsferilsskrá (Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008; Mennta- 

og menningamálaráðuneytið, 2011). Lögð hefur verið áhersla í skólasamningum milli 

Mennta- og menningarmálaráðuneytisins og framhaldsskólanna að fundnar séu fjölbreyttar 

leiðir fyrir þá sem standa illa námslega og félagslega með það að markmiði að styrkja 

sjálfsmynd þeirra og auka áhuga á menntun (Þingskjal 1210, 2011). 

Suðurnes. Á Suðurnesjum skila 90% grunnskólanema sér í framhaldsskóla á meðan 

landsmeðaltal er 95% (Velferðarráðuneytið, 2011a). Í Fjölbrautaskóla Suðurnesja stunda 

u.þ.b. 1000 nemendur nám í dagskóla (Fjölbrautaskóli Suðurnesja, e.d.). Brottfall á önn er 8-

9% og eru karlmenn í meirihluta. Kennarar skólans hafa orðið varir við erfiðleika og vonleysi 

meðal nemenda þó það sé ekki stór hópur. Þeir nemendur sem eiga verulega erfitt hafa kost á 

að fá aðstoð, svo sem sálfræðiviðtöl. Menntunarstig íbúa Suðurnesja er ekki hátt en 82% 

atvinnulausra undir 30 ára aldri eru einungis með grunnskólapróf en yfir allt landið er sú tala 

66%. Borið hefur á því að nemendur hafi lítinn metnað fyrir náminu og telur Fjölbrautaskóli 

Suðurnesja að efla þurfi jákvætt viðhorf til menntunar bæði hjá nemendum og foreldrum. 

Einnig mætti styðja betur við nemendur með sérþarfir og koma þannig í veg fyrir að þeir 

flosni upp úr skóla (Velferðarráðuneytið, 2011a).  

Menntastoðir er nám unnið í samstarfi Miðstöðvar símenntunar á Suðurnesjum, 

Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins og Keilis, miðstöðvar vísinda, fræða og atvinnulífs. 

Markmið Menntastoða er að stuðla að jákvæðu viðhorfi námsmanna til áframhaldandi náms 

og auðvelda þeim að takast á við ný verkefni. Námið fer fram í húsakynnum Miðstöðvar 

símenntunar á Suðurnesjum (Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum, e.d.).  
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Samantekt 

Menntun er mikilvæg bæði fyrir einstaklinginn sjálfan og fyrir samfélagið í heild 

sinni, ekki síst núna þegar kreppir að í atvinnumálum og atvinnuleysi ungs fólks er mikið. 

Ungmenni sem ljúka framhaldsskólanámi eru mun betur undirbúin undir lífið á 

fullorðinsárum. Ungt fólk á framhaldsskólaaldri stendur frammi fyrir miklum breytingum á 

líkamlegum, andlegum og félagslegum þáttum og þarf að yfirstíga ýmsar áskoranir og taka á 

aukinni ábyrgð. Á þessum árum eru ungmennin að þróa sig sem iðjuverur og koma sér upp 

nýju vanamynstri. Starf iðjuþjálfa í skólum er einstaklingsmiðað og felst m.a. í því að aðstoða 

nemendur við námstengda iðju, aðlaga námsumhverfi og stuðla að góðum félagslegum 

samskiptum. Helsta iðja ungs fólks tengist íþróttum, tónlist og skóla. Vinirnir og félagslífið 

verða mikilvægari en áður og aukin hætta er á að þau tileinki sér óæskilega hegðun. Brottfall 

úr framhaldsskólum er þekkt vandamál um gjörvallan heim og veldur mörgum áhyggjum að 

stór hluti ungmenna ljúki ekki framhaldsskólanámi. Ýmislegt bendir til þess að ungmennum á 

aldrinum 16-20 ára sem eru í skóla líði betur en þeim sem ekki eru í skóla. Einnig voru 

rannsóknir sem sýndu að í einhverjum tilfellum voru ungmenni hamingjusamari eftir að þau 

höfðu hætt. Margar ástæður liggja að baki brottfalli og koma þar inn bæði einstaklings- og 

umhverfisþættir. Bent hefur verið á nokkra áhættuþætti sem auka líkur á því að ungt fólk hætti 

í skóla. Ýmislegt hefur verið gert til að reyna að sporna við brottfalli en hér á landi hefur það 

verið svipað í fjölda ára eða um 40%. Sett hefur verið fram aðgerðaáætlun á vegum 

stjórnvalda til að sporna við brottfalli. 
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KAFLI III 

Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar og hvaða 

rannsóknarspurningum henni er ætlað að svara. Aðferðum sem hafðar eru að leiðarljósi verður 

lýst auk framkvæmd rannsóknarinnar. Gagnaöflun verður gerð skil og sagt frá vali á 

þátttakendum. Gagnagreining útskýrð ásamt umfjöllun um siðfræðileg álitamál í eigindlegum 

rannsóknum. 

Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða sjónarhorn brottfallsnemenda á því hvers 

vegna þeir hættu í námi, upplifun þeirra af skólaumhverfinu og hvernig grunnskólagangan 

studdi eða latti viðmælendur til náms. 

Rannsóknarspurningarnar voru: 

1. Hvaða ástæður liggja að baki brottfalli úr framhaldsskóla hjá viðmælendum? 

2. Hvaða hugmyndir að leiðum höfðu viðmælendur til að draga úr brottfalli? 

 

Eigindleg rannsóknaraðferð 

Í eigindlegum rannsóknum er viðtölum beitt til þess að skoða heiminn, skilja hann út 

frá ákveðnu sjónarhorni og því fyrirbæri sem rannsaka á. Eiginleikar rannsakandans eða 

spyrjandans eru margþættir. Hann þarf að hafa góða þekkingu á því efni sem rannsaka á og 

geta mótað viðtalið í ákveðið form. Rannsakandinn þarf að vera skýr, mildur og ljúfur ásamt 

því að vera næmur, opinn, en jafnframt gagnrýninn og nokkuð stýrandi. Að lokum þarf hann 

að hafa gott minni og getað túlkað viðtalið (Kvale og Brinkmann, 2009). Kvale (2006) segir 

að viðtöl séu samræður sem hafa raunverulega sannleiksleit að leiðarljósi. Félagsleg fyrirbæri 

er best að rannsaka í eigin umhverfi svo þau séu ekki slitin úr samhengi við umgjörð sína. 

Eigindlegar aðferðir eru góðar til að skoða vanamynstur einstaklinga. Tekin eru viðtöl þar 

sem takmarkið er að fá fram upplifun viðmælenda á rannsóknarefninu. Þessi viðtöl eru skráð 
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niður orðrétt og greind eftir þemum og innihaldi (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Eigindlegar 

rannsóknir er hægt að nota til að rannsaka fyrirbæri frá grunni með hliðsjón af ákveðinni 

kenningu og hversu vel sú kenning útskýrir fyrirbærið. Slíkar rannsóknir geta víkkað eða 

komið fram með ný hugtök og fullyrðingar (Kielhofner, 2008). Kostir eigindlegra aðferða eru 

m.a. þeir að áhersla er lögð á ákveðið fyrirbæri út frá sjónarhorni viðmælenda. Þannig öðlast 

rannsakandi djúpan skilning á því og merkingu þess. Gallar eigindlegra aðferða eru m.a. að 

tímafrekt getur verið að safna gögnum og draga þau saman. Úrtök eru yfirleitt lítil miðað við 

megindlegar rannsóknir (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Ákveðið var að notast við eigindlega 

rannsóknaraðferð þar sem leitast var eftir upplifun einstaklinga af brottfalli úr 

framhaldsskólum. 

 

Fyrirbærafræði 

Fyrirbærafræði er eigindleg rannsóknaraðferð ætluð til þess að auka skilning á 

mannlegum fyrirbærum m.a. með það að markmiði að bæta velferð þjóðfélagsþegna (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2003). Í daglegu tali er fyrirbæri það hvernig hlutur virðist vera. Horft er til 

hlutanna sjálfra og mikilvægt að sjónarhorn fyrstu persónu sé haft í brennidepli (Zahavi, 

2003/2008). Fyrirbærafræðin leitast við að skilja sjónarhorn viðmælenda, hún byggist á því 

viðhorfi að hægt sé að lýsa og túlka sömu reynslu á mismunandi hátt og að hver túlkun fyrir 

sig sé réttmætur raunveruleiki (Kvale og Brinkmann, 2009). Upphafsmaður 

fyrirbærafræðinnar var Edmund Husserl og tilgangur hennar sá að koma með mótvægi við 

hina megindlegu aðferðafræði. Hann taldi hana vera huglæga rannsókn vitundar á upplifun 

hvers og eins (Husserl, 1964; Sigríður Halldórsdóttir, 2003). Fyrirbærafræði hefur verið lýst 

sem hreyfingu í stöðugri þróun (Spiegelberg, 1976). 

Atferli fólks gagnvart öðru fólki og fyrirbærum grundvallast á þeirri merkingu sem 

hlutirnir hafa fyrir þeim. Merkingin býr ekki í hlutnum heldur er félagsleg afurð sem verður til 
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í samskiptum. Fólk lærir af öðrum hvernig á að skilja veröldina og skapa sameiginlega 

merkingu. Það gefur sjálfu sér, hlutum og aðstæðum ákveðna merkingu gegnum túlkunarferli 

(Blumer, 1969; Zahavi, 2003/2008). 

 

Þátttakendur  

Þátttakendur í þessari rannsókn voru fengnir með svokölluðu tilgangsúrtaki. Þetta vísar 

til þess að allir einstaklingarnir höfðu einhverja reynslu af fyrirbærinu sem kanna átti 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2003) í þessu tilfelli brottfalli. Skilyrði fyrir þátttöku var að 

viðmælendur hefðu einhvern tímann á lífsleiðinni hætt námi í framhaldsskóla án þess að 

útskrifast. Þátttakendur voru níu og komu úr ýmsum áttum, en flestir voru frá Suðurnesjum. 

Einhver tími var liðinn síðan þeir upplifðu fyrst brottfall úr framhaldsskóla og höfðu sumir 

byrjað og hætt nokkrum sinnum. Ekki þykir gott að viðmælendur séu staddir í miðri upplifun 

fyrirbærisins heldur að þeir geti horft til baka og sagt frá reynslu sinni. Að viðkomandi geti 

ígrundað það sem átti sér stað eftir að einhver tími var liðinn frá þessum atburðum (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2003). Viðmælendur verða að vera tilbúnir að deila reynslu sinni og getað 

orðað tilfinningar sínar (Kvale og Brinkmann, 2009). Þátttakendur rannsóknarinnar uppfylltu 

öll tiltekin skilyrði, þau voru á aldrinum 24-37 ára, fjórar konur og fimm karlar. 

Til að útvega þátttakendur í rannsóknina var haft samband við náms- og starfsráðgjafa 

hjá Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum (MSS) og beðið um aðstoð við að finna þá. Útbúin 

var stutt kynning á rannsókninni (fylgiskjal A), ásamt útskýringum um til hvers væri ætlast af 

þátttakendum. Náms- og starfsráðgjafinn dreifði þessum upplýsingum í formi einblöðungs í 

tíma hjá nemendum Menntastoða. Tólf einstaklingar skráðu sig á lista og sýndu áhuga á 

þátttöku. Í framhaldi var sendur tölvupóstur til þessara aðila með ítarlegu kynningarbréfi um 

rannsóknina ásamt því að óskað var eftir viðtali við viðkomandi. Níu einstaklingar svöruðu 
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póstinum og gáfu kost á sér. Valið var hlutlaust umhverfi fyrir viðtölin og viðmælendur völdu 

þann tíma sem hentaði þeim. 

 

Siðferðileg álitamál 

Siðfræði fjallar um siðferði. Hún leitar svara við spurningum um rétt og rangt, gott og 

illt (Sigurður Kristinsson, 2003). Það að styðjast við rétt siðferði í rannsókn er mikilvægt til 

þess að hún standi undir nafni. Það er mikilvægt að siðferðileg atriði, ekki síður en 

aðferðafræðilegir þættir, séu samkvæmt settum reglum (Sigurður Kristinsson, 2003; 

Vilhjálmur Árnason, 2003). Gæta þarf að tekið sé fullt tillit til hvers viðmælenda og að fyllsta 

trúnaðar sé gætt. Tryggja þarf þagmælsku rannsakenda, sýna viðmælendum virðingu og koma 

í veg fyrir skaða af nokkru tagi. Öll umfjöllun um viðmælendur verður að fara fram af 

varkárni og vera þannig að ekki sé hægt að rekja neinar upplýsingar né komast að því hverjir 

viðmælendurnir eru (Sigurður Kristinsson, 2003). Rannsakendur verða að gæta þess að val 

viðmælenda á þátttöku í rannsókninni sé frjálst og óþvingað. Auk þess þarf að gera 

viðmælendum ljóst að þeir megi hætta þátttöku í rannsókninni á hvaða stigi sem er án 

nokkurra afleiðinga (Sigurður Kristinsson, 2003; Vilhjálmur Árnason, 2003). 

Í siðfræði heilbrigðisgreina er talað um að fjórar höfuðreglur liggi til grundvallar allra 

sérhæfðari siðaboða. Þær reglur snúa að sjálfræði, skaðleysi, velgjörðum og réttlæti. Virðing 

fyrir einstaklingnum og sjálfræði hans er lykill sjálfræðisreglunnar. Skaðleysisreglan gengur 

út á að forðast beri að valda viðmælendum sínum skaða. Velgjörðareglan segir til um að velja 

eigi þær leiðir sem láta gott af sér leiða og að fórna sem minnstu. Réttlætisreglan snýst um 

sanngirni og að hver og einn eigi að fá það sem hann á skilið (Sigurður Kristinsson, 2003). 

Við framkvæmd rannsókna á fólki þarf hver viðmælandi að gefa upplýst samþykki 

fyrir þátttöku sinni (Sigurður Kristinsson, 2003). Áður en rannsókn hófst var hún tilkynnt til 

Persónuverndar (fylgiskjal B). Fyrir hvert viðtal var þátttakendum gerð grein fyrir því út á 
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hvað viðtölin gengu bæði skriflega (fylgiskjal C) og munnlega en einnig var farið fram á 

skriflegt upplýst samþykki þeirra (fylgiskjal D). Tekið var fram að nöfnum viðmælenda og 

einkennum sem hægt væri að þekkja þá á yrði breytt eða sleppt. Þátttakendum var gert ljóst að 

þeir gátu hætt í rannsókninni á hvaða stigi hennar sem væri og sleppt því að svara einstaka 

spurningum. Samþykkisblöð viðmælenda um þátttöku í rannsókninni var aðeins í höndum 

rannsakenda og leiðbeinanda á vinnslutímanum ásamt þeim upplýsingum sem komu fram í 

viðtölum. Að úrvinnslu lokinni var öllum pappírslegum rannsóknargögnum og 

hljóðupptökum eytt. 

 

Gagnaöflun 

Gagna var aflað með viðtölum þar sem stuðst var við viðtalsramma útbúinn af 

rannsakendum (fylgiskjal E). Matstækið Iðjusaga (Occupational Performance History 

Interview [OPHI-II]) var notað við gerð viðtalsrammans. Matstækið er þýtt, staðfært og þróað 

innan líkansins um iðju mannsins (MOHO) sem haft var að leiðarljósi við vinnslu 

rannsóknarinnar. Eingöngu var notaður fyrsti hluti OPHI-II sem er hálfstaðlaður 

viðtalsrammi. Hann var hafður til hliðsjónar varðandi orðalag og til að tengja meginhugtök 

hugmyndafræðinnar þegar spurningar voru útbúnar. Reynt var að hafa spurningarnar opnar og 

ekki leiðandi í svörun viðmælenda. Við þróun viðtalsrammans var haft í huga að tilgangur 

viðtalsins væri að fá upplýsingar um ákveðið efni og hann því hjálpartæki til þess (Kristjana 

Fenger og Guðrún Pálmadóttir, 2007). Spurningarnar innihéldu m.a. efni er varðaði samskipti 

innan skólans, ákvörðunina um að hætta í skóla og ástæður þess.  

Kvale (1996) lýsir rannsóknarviðtölum sem ákveðinni gerð samræðna sem hafa 

sérstakan tilgang. Þau eru tæki til að kynnast öðru fólki, reynslu þeirra og aðstæðum. Í 

viðtölunum er leitað eftir viðhorfum þátttakenda til ákveðinna mála, atburða og upplifana. 
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Með virkri hlustun gera rannsakendur sér far um að skilja og túlka upplifanir viðmælendanna 

með virðingu og hlýju (Helga Jónsdóttir, 2003).  

Rannsakendur hittu viðmælendur sína í Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum. 

Gagnaöflun fór fram frá 4. febrúar til 22. mars 2012. Hvert viðtal tók um 20-45 mínútur. 

Reynt var að skapa afslappað andrúmsloft og var virk hlustun meðvituð hjá spyrjendum. 

Rannsakandi stýrir umræðuefninu um það viðfangsefni sem rannsaka á, án þess að vera of 

stýrandi svo upplifun viðmælanda komi fram (Kvale, 1996; Kvale og Brinkmann, 2009). 

Orðalag og röðun spurninganna var ekki fyrirfram ákveðin heldur réðust af framgangi 

viðtalsins. Þetta gerði viðmælendum kleift að veita svör við spurningum með eigin orðum. 

Einnig var þeim heimilt að sleppa að svara spurningum sem þeim fannst ekki eiga við eða 

voru óþægilegar. Viðtölin enduðu í samhengi við þær upplýsingar sem leitast var eftir. 

 

Greining gagna 

 Hvert viðtal var tekið upp, afritað orðrétt af rannsakendum og greint eftir eigindlegum 

aðferðum. Mikilvægt er að skrá niður allt sem heyrist á hljóðupptökunni hvort sem um er að 

ræða orð, hlátur, hik eða annað (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). Þegar viðtölin voru komin 

niður á blað hófst formleg greining gagnanna. Byrjað var á því að lesa yfir öll viðtölin án þess 

að merkja neitt í þau til þess að fá fram heildarmynd af reynslu viðmælandans. Því næst lásu 

rannsakendur yfir viðtölin aftur og framkvæmdu opna kóðun með því að útlista það sem þeim 

þóttu vera aðalatriðin og yfir- eða undirstrika ákveðnar setningar og draga þær saman í nokkur 

kóð. Þau voru skrifuð á spássíu rannsóknargagnanna. Þegar því var lokið fóru rannsakendur 

aftur yfir gögnin og reyndu að finna rauðan þráð í viðtölunum. Það var gert með því að lesa 

yfir kóðin, flokka þau og setja upp í hugarkort. Út frá þeim voru síðan valin meginþemu sem 

pössuðu vel við upplýsingarnar. Þemun tóku breytingum í þessu ferli og endanlegar 

niðurstöður birtust sem sex meginþemu. Þau voru sjálfstæði, eigin geta, metnaður, skóli, vinir 
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og heimili. Meginþemun skiptust síðan undir öxlana einstaklingur og umhverfi. Út frá 

hugarkortum voru gerð greiningarlíkön fyrir hvern og einn einstakling. Þegar gert er 

greiningarlíkan er leitast eftir því að rannsakandi átti sig á meginhugtökum sem lýsa best 

reynslu einstaklingsins og hvernig þau tengjast hvert öðru. Greiningarlíkönin geta verið mjög 

mismunandi milli einstaklinga. Hvert líkan þarf að vera í samræmi við reynslu einstaklingsins 

og rannsóknargögnin (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). Að lokum var útbúið eitt sameiginlegt 

greiningarlíkan sem sýnir vel hvað verið var að rannsaka, meginþemu og öxla (sjá mynd 2). 

           

Mynd 2. Greiningalíkan sem sýnir hvernig einstaklingur og umhverfi hefur áhrif á upplifun af 

brottfalli. Einstaklingur og umhverfi eru öxlarnir sem hvor um sig hefur þrjú meginþemu. 
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KAFLI IV 

Niðurstöður og umræður 

 Niðurstöður rannsóknarinnar má skoða út frá sex meginþemum. Þau eru sjálfstæði, 

eigin geta, metnaður, skóli, vinir og heimili. Undir hverju meginþema voru mörg kóð, þau 

gátu skarast og tilheyrt fleiri en einu þema. Einnig verða niðurstöður túlkaðar og bornar 

saman við fræðilegar heimildir. Niðurstöður verða tengdar rannsóknarspurningunum og 

hugmyndafræði líkansins um iðju mannsins. Viðmælendum okkar voru valin nöfnin: Telma, 

Ómar, Kristinn, Júlía, Gestur, Magnús, Svandís, Dagný og Geir.  

 

Sjálfstæði 

Á framhaldsskólaárunum verða miklar breytingar á lífi ungs fólks, lífsskoðanir eru að 

mótast, hlutverkum fjölgar og það er að byggja upp meira sjálfstæði en áður (Kielhofner, 

2008). Í gögnum rannsóknarinnar mátti sjá togstreitu á milli starfs- og námshlutverksins hjá 

viðmælendum sem endaði yfirleitt með því að námið var látið víkja þar sem lögð var meiri 

áhersla á fjárhagslegan ávinning. Backman (2004) greinir frá mikilvægi þess að einstaklingar 

upplifi jafnvægi á milli allra þátta í lífi sínu. Þetta jafnvægi byggir á áherslum og gildismati 

hvers og eins. Flestir viðmælendur vildu eða þurftu að auka sjálfstæði sitt á þessum árum. 

Taka eigin ákvarðanir, sjá fyrir sjálfum sér og takast á við ný hlutverk svo eitthvað sé nefnt. 

Magnús lýsti upplifun sinni af þessu tímabili „já maður byrjaði að átta sig á því hreinlega að 

maður væri orðinn fullorðinn.“ Samkvæmt líkaninu um iðju mannsins búa einstaklingar yfir 

margvíslegum hlutverkum sem hver og einn þarf að gegna í sínu daglega lífi eins og t.d. 

námsmaður, sonur, vinur og starfsmaður (Kielhofner, 2008).  

Fjárhagslegt öryggi var áberandi á meðal viðmælenda og þar af leiðandi að vera í 

vinnu, en vinna með skóla er algeng meðal ungs fólks á Íslandi (Fjölbrautaskóli Suðurnesja, 

2011). Mismunandi ástæður voru fyrir þessu eins og t.d. aukið sjálfstæði eða frelsi til þess að 
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gera það sem löngun var til. Ómar sagðist hafa viljað eignast peninga til að kaupa sér bíl og 

komast á milli staða „ég keypti mér farartæki...já þú veist ég gat ekki lifað án þess að vera 

með farartæki það er bara þannig.“ Svandís bjó við erfiðar heimilisaðstæður og vildi flytja 

að heiman. Hún sagði í þessu samhengi „ég keypti íbúð með systir minni...þá þurfti maður 

einhvern veginn að fara að vinna bara.“ Eins sagði Magnús „ég reyndi alltaf að leggja svona 

peninga til hliðar og eiga einhvern pening sjálfur…svo vildi ég líka bara komast út og bara 

prófa að lifa sjálfur eða svo einn með íbúð og svona og bara gera mína hluti.“ Þetta 

samræmist því sem Kielhofner (2008) segir um að aukið frelsi stuðli að vangaveltum ungs 

fólks á eigin gildum sem snýr oft að því erfiða vali að velja sér starfsvettvang.  

Feldman (2008) talar um breytingar á iðju ungmenna sem innihalda oft ný krefjandi 

hlutverk og aukna ábyrgð eins og margir viðmælendanna voru að takast á við. Dæmi um ný 

hlutverk voru t.a.m. heimilishaldari og starfsmaður auk þess sem einn viðmælandi tókst á við 

móðurhlutverkið í fyrsta skipti. Líkanið um iðju mannsins útskýrir það sem er einstaklingnum 

mikilvægt og hefur þýðingu fyrir hann og kallar það gildi (Kielhofner, 2008). Dagný varð 

barnshafandi og sagði það hafa hindrað sig í að fara aftur í nám, það var henni mikilvægt að 

vera heima með barninu, hún sagði „þú veist þetta hefði aldrei gengið upp af því að ég hefði 

bara algjörlega misst af barninu mínu.“ Magnús nefndi dæmi um aukna ábyrgð sem fylgdi 

því að flytja að heiman. Að ekki væri hægt að gera alltaf það sem hann vildi „bara geta ekki 

verið að djamma núna ég er að fara að vinna á morgun eða nei ég get það ekki núna ég er 

virkilega að spara eða eitthvað svoleiðis.“ Eins sagði Svandís „það náttlega fylgdi ábyrgð og 

svona af því að byrja að leigja.“ Félagslegar og efnahagslegar aðstæður skipta máli þegar 

kemur að brottfalli (Markussen, 2010) og ekki voru allir sem upplifðu sömu ábyrgð. Geir 

hafði ekki eins miklum skyldum að gegna en hann sagði „það er náttúrlega rosalega fínt að 

vera sautján ára og og búa bara heima hjá mömmu og pabba og þurfa ekki að hafa áhyggjur 

af neinu.“ 
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Eigin geta 

Ýmsir þættir hafa áhrif á námsgetu einstaklinga og skipta þeir máli þegar kemur að 

námi í framhaldsskóla. Félagsleg staða hefur m.a. áhrif á líðan ungs fólks og tengist oft 

námserfiðleikum (Svandís Nína Jónsdóttir o.fl., 2003). Í líkaninu um iðju mannsins er talað 

um að við framkvæmd iðju þarf einstaklingur að búa yfir undirliggjandi líkamlegum og 

andlegum þáttum. Ef þeir eru ekki sem skyldi getur það haft áhrif á framkvæmd við iðju 

(Kielhofner, 2008). Í gögnunum komu fram ýmsir undirliggjandi einstaklingsþættir sem höfðu 

mismunandi áhrif á getu viðmælenda til þátttöku í námstengdri iðju. Einn af þessum þáttum 

var lesblinda. Telma sagði „ég er sko með lesblindu og eitthvað svona...þannig að það var 

kannski aðeins erfiðar.“ Eins sagði Gestur: 

Er lesblindur og eitthvað svona en það skiptir ekki máli þá þarftu bara 

að leggja aðeins meira á þig...það er til dæmis bara eins og það eru 

hljóðbækur...jú auðvitað hefur það kannski haft áhrif á það á ég mér 

fannst leiðinlegt í lessögu...og þú veist eins og í samræmdu prófunum í 

ensku þá hadna las ég fyrstu þá átti að lesa svona þrjá eða fjóra kafla 

og svara svo spurningum úr, ég las bara fyrstu og svo fannst mér þetta 

er svo leiðinlegt skilurðu að ég gat bara ekki klárað. 

Svandís talaði um þunglyndi sem hún glímdi við á þessum árum, að það hefði eflaust haft 

áhrif á þátttöku hennar í skóla „ég var í rauninni bara smá þunglynd“ og Dagný sagði frá 

prófkvíða sem hamlaði henni í námi „ég er með svo ofboðslegan prófkvíða.“ Tveir 

viðmælenda nefndu félagsfælni sem hafði áhrif á skólagöngu þeirra. Magnús sagði „maður er 

bara ekki tilbúinn fyrir svo risastóran fjölda“ og Dagný tók í sama streng „fólk er það sem 

hræðir mig. Ég á ofboðslega erfitt með að vera í kringum fólk.“ Í sumum tilfellum gekk 

viðmælendum vel í skóla og fannst þá erfitt að bíða alltaf eftir hinum en Geir komst þannig að 

orði „mér fannst eiginlega bara vera of mikið að staldra við eitthvað allt of lengi...eins og ég 

segi ég hefði viljað hafa meiri pressu.“ Magnús talaði af svipaðri reynslu „í byrjun hverrar 

annar er maður alltaf tilbúinn eða svona 'eager' vill fara í þetta af fullum áhuga svo sér 

maður bara erum við ennþá í þessu?! Getum við haldið áfram?! Í guðanna bænum!“ 
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Sjálfstraust viðmælenda var viðkvæmt á framhaldsskólaárunum þannig að þeim 

veittist erfitt að takast á við krefjandi aðstæður. Í líkaninu um iðju mannsins kemur fram að 

trú á eigin áhrifamátt felist í þekkingu einstaklings á eigin hæfni og skilvirkni (Kielhofner, 

2008) en trú á eigin færni er mikilvægur þáttur hvað viðkemur skólagöngu (Bandura, 1997). 

Magnús sagði „það er líka það að á þessum tímapunkti þá er, þá er sjálfsöryggið...það er 

svona ótrúlega brothætt.“ Dagný talaði um reynslu úr grunnskóla sem hafði áhrif á 

sjálfstraust hennar í áframhaldandi námi „ég lenti á kennara sem var af gamla skólanum…lét 

manni finnast maður alveg oooofboðslega vitlaus og ofboðslega heimsk…þetta hefur bara 

áhrif…enn þann dag í dag.“ En eins og fram kom í rannsókn Lee og Breen (2007) skiptir 

máli hvernig andrúmsloft skólarnir skapa gagnvart nemendum sínum. Ómar talaði um að 

sjálfstraust hans hefði frekar legið í verklegu námi en því bóklega, hann sagði „þá var meira 

svona ákvað að breyta til fór í meira verklegt ég er meira góður að gera hluti svona með 

höndunum en einhverjum bóklegum tímum.“ Skýrsla sem gerð var á vegum Fjölbrautaskóla 

Suðurnesja (2011) sýnir að meiri áhersla er lögð á bóklegt nám frekar en verklegt. Velta má 

fyrir sér hvort nemendur myndu frekar ljúka námi ef þeir ættu möguleika á að sinna meira 

verklegu námi eins og Ómar talar um. Einn viðmælandi hafði sterkar skoðanir á því hvað 

helst væri að í skipulagningu náms og sagði Gestur „til dæmis bóknám eða þú veist ég vill 

kenna brottfalli úr náminu og kerfinu heldur en einhverju öðru sko út af því að...allt nám á 

Íslandi er byggt upp bóklegt nám“ og hann nefndi dæmi þessu til stuðnings:  

Eins og strákarnir sem eru með mér núna...þeir hafa hug á því að að 

fara að smíða húsgögn...engan áhuga á bóklegu ekki nokkra 

einustu...en þeir þurfa samt að fara í gegnum allt draslið til þess að fá 

einhverja viðurkenningu og stimpil. 

Sumir töluðu um að sjálfsöryggi þeirra hefði aukist með árunum og væru þeir því 

tilbúnari að takast á við námið í dag. Telma sagði „já eins og í dag ég er mikið ákveðnari og 

ég veit svona meira hvað ég vil þú veist ég legg miklu meira á mig mikið, mikið meira.“ 

Gestur sagði „ég veit alveg hvar eru styrkleikarnir og hvar eru veikleikarnir og veit alveg ég 
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gæti verið að gera og hvað mig langar til að gera skilurðu.“ Hann talaði líka um það að skóli 

lífsins hafi mótað sig „ég held ég hafi svona breiðari skilning á lífinu og gildum og öðru.“ 

Geir talaði um að viðhorf hans til námsins hefði breyst frá því hann hætti í skóla „ég er 

náttúrlega miklu, miklu jákvæðari gagnvart honum.“ 

Einelti í grunnskóla hafði áhrif á getu viðmælenda til náms en samkvæmt rannsókn 

Svandísar Nínu Jónsdóttur o.fl (2003) hefur einelti í grunnskóla áhrif á það hvort nemendur 

haldi áfram námi á framhaldsskólastigi. Júlía tók svo til orða „ég tók ekki þátt í tímunum eða 

þannig eða ég náttúrlega svaf ofboðslega illa var með martraðir...allan 

grunnskólann...þannig að ég var ekkert mikið að læra.“ 

Það kom fram í máli eins viðmælenda að sú ákvörðun að hætta í skóla hefði verið til 

góðs og samsvarar það rannsókn Lee og Breen (2007) sem komust að því að ungmenni sem 

hætta snemma í skóla séu hamingjusamari utan skólakerfisins. Gestur sagði: 

Væri ég ekki bara þú veist jafnvel hrokafullur eða skilurðu 

sjálfumglaður og þú veist og eitthvað svona í staðinn fyrir að skilja...ef 

ég ætti að skýra út hvort ég hefði komið betur eða verr út úr því...þá 

held ég að ég hafi komið betur út úr þessari leið.  

 

Metnaður 

Áhuga- og tilgangsleysi náms virtist áberandi hjá viðmælendum og kemur það heim 

og saman við heimildir. Rannsókn Jóns Torfa Jónassonar og Kristjönu Stellu Blöndal (2002) 

sýnir fram á að helsta ástæða brottfalls beggja kynja sé námsleiði. Auk þess sem þau sýna 

fram á að áhugi fyrir náminu sé nauðsynlegur til að einstaklingur geti tekist á við það á sem 

bestan hátt. Hjá viðmælendum var ekki eins mikill metnaður fyrir skólagöngu eins og öðrum 

hlutverkum á framhaldsskólaárunum. Ýmist var starfs- eða vinahlutverkið mikilsverðara og 

áhersla lögð á þau hlutverk í daglegu lífi. Geir sagði þessu tengt „það var bara að ég nennti 

þessu ekki“ og Gestur var á svipuðum nótum „það hefur aldrei verið neitt erfitt fyrir mig að 

læra ég hef bara aldrei nennt því.“ Telma talar um að sér hefði gengið ágætlega í skólanum 
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en áhuginn hvarf fljótlega og varð upplifun hennar svipuð og Geirs og Gests „fyrsta önnin 

gekk mjög vel, náði öllu nema einhverju einu fagi, svo bara fór ég að hanga...bara svona 

skrópa í skólanum, nennti þessu ekki.“ Samkvæmt líkaninu um iðju mannsins er áhugi það 

sem einstaklingur hefur gaman af að gera eða veitir honum ánægju (Kielhofner, 2008). 

Magnús sá ekki tilgang með námsefninu og sagði „ekki neitt á móti Dönum en ég 

skildi bara ekki af hverju ég þurfti að læra dönsku... hvað er punkturinn með því, af hverju?“ 

Gestur sá ekki tilganginn í því að vera í skóla þó svo að samfélagsleg viðmið hafi sýnt fram á 

mikilvægi þess, hann sagði: 

Ég veit bara ekki hvað ég ætla að fara að gera, mér finnst bara 

tilgangslaust að fara bara í nám bara til að fara í nám þú veist...ég 

vissi alveg að maður ætti að fara þangað skilurðu...að það væri gott 

fyrir mann. 

Gestur tók starfshlutverkið fram yfir skólagönguna og sagði „ég ætlaði bara að fara að 

eignast pening og ætlaði bara að fara að vinna.“ Einnig talaði Telma um mikilvægi þess að 

vinna, að hún hefði alltaf unnið með skóla og geri það enn „ég er að vinna og með skólanum 

núna og hef alltaf verið að vinna þannig er það.“  

Rannsókn Lee og Breen (2007) sýnir að ungmenni upplifa oft ánægju með þá 

ákvörðun að hætta í skóla og sú var einnig raunin hjá viðmælendum rannsóknarinnar. Þrátt 

fyrir að þeir hefðu verið ánægðir með ákvörðunina í fyrstu þá breyttist það seinna þegar þeir 

uppgötvuðu ávinninginn af því að mennta sig. Þeir urðu þreyttir á að vinna láglaunastörf og 

töldu sig ekki hafa eins mikla möguleika á vellaunuðu starfi án menntunar. Eða eins og Telma 

sagði „klára að læra bara, þú veist halda áfram...hef áhuga á mennta mig uppá laun.“ 

Viðmælendur töluðu gjarnan um að þeir ætluðu aftur í skóla, að ákvörðunin um að hætta væri 

einungis tímabundin. Júlía sagði „ég svo sem leit alltaf á það, ég var náttúrlega fannst ég 

alltaf svo ung þannig að ég hugsaði alltaf ég ætlaði aldrei ég ætlaði aldrei að hætta alveg í 

skóla.“ Svandís sagði „ég sé ekki eftir að hafa hætt í skóla á sínum tíma, bara ekki hafa farið 

fyrr einhvern veginn aftur.“ Dagný talaði um að hafa saknað þess að vera í skóla eftir að hún 
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hætti „já seinna sko, þá fór ég svona að sakna þess…mér finnst þetta voðalega gaman“ og 

Gestur sagði „ég ætlaði alltaf að fara aftur í skóla ég vissi bara aldrei hvert ég ætlaði að 

fara.“ Geir talaði um mikilvægi menntunar í nútíma samfélagi „þetta er bara passinn sem 

þarf og maður verður bara að taka því“ og Júlía var á sömu skoðun „mér finnst rosalega 

mikilvægt að ég mennti mig áður en mínar stelpur verða eldri.“  

 

Skóli 

Í líkaninu um iðju mannsins er talað um hvernig umhverfi geti virkað letjandi eða 

hvetjandi á það sem einstaklingur tekur sér fyrir hendur. Að umhverfið sé samspil margra 

þátta sem skiptast bæði í efnislega og félagslega þætti (Kielhofner, 2008). Margir 

viðmælendanna upplifðu skólaumhverfi sitt letjandi og töluðu um að lítið væri um stuðning 

eða inngrip frá skólanum ef viðkomandi var hættur að mæta reglulega í tíma. Töldu þeir 

helstu ástæðuna vera að fjöldi nemenda í skólanum væri of mikill til þess að hægt væri að 

fylgjast með hverjum og einum. Magnús sagði um málið: 

Náttúrulega, hvað á ég að segja ég held að hún hafi verið ein þarna 

fyrir hátt upp í 900 nemendur…skólakerfið hafi einfaldlega tekið inn of 

mikið án þess að vera með stuðning til þess að vera að taka við þessu 

öllu. 

Dagný upplifði það sama „það myndi vera rosalegt erfitt fyrir þau held ég að reyna að 

fylgjast með hverjum og einum og fylgja þeim eftir.“ Magnús talaði einnig um að fyrir vikið 

hefði verið minna utanumhald og að „það virðist vera svo ótrúlega létt að detta á milli.“ 

Telma talaði á svipuðum nótum. Að þörf væri á meira utanumhaldi og þá helst fyrir 

einstaklinga sem hafa undirliggjandi námserfiðleika „það þurfi svoldið að halda betur utan 

um hverja manneskju fyrir sig. Það er náttlega fullt af fólki, ólíku fólki, þú veist lesblinda.“  

Ómar talaði um að bekkjakerfi væri jafnvel betra en áfangakerfi í skólum, þannig væri 

minna rót á krökkum og meira utanumhald „þetta þarna er bara mix á krökkum sko í sama 

tíma, þekki ekki neinn.“ Hann talar um að hafa farið á almenna braut fyrsta árið sitt í 
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framhaldsskóla sem var kennt í svokölluðum bekkjum og gekk honum þá mun betur með 

námið, Ómar sagði: 

Þá var bekkjakerfi, þá var bara alltaf sömu krakkarnir og þar gekk mér 

mjög vel sko og þá fékk ég, þú veist, það var alltaf sami kennarinn bara 

í þessum tíma og þá náði ég bara því sem ég þurfti að gera. Fyrsta árið 

mitt var ég mjög góður í öllu sem ég gerði. 

Síðan nefnir hann stærð skólans eins og fyrri viðmælendur „hann er alltof stór. Hann er löngu 

sprunginn sko. Mér fannst 700 nemendur mikið.“ 

Geir upplifði vantraust frá kennurum og starfsfólki skólans þar sem hann var grunaður 

um ritstuld sem stóðst ekki rök „þá var ég kallaður á fund skólastjó eða skólameistara upp á 

ritstuld og eitthvað svona...þeir fóru að efast eitthvað um það sko og þá svona var mitt viðhorf 

gagnvart þeim það varð ekkert betra fyrir vikið.“ Fram kom í rannsókn Knesting (2008) að 

nemendum þætti mikilvægt að hlustað væri á þá og að kennarar gegndu lykilhlutverki í 

jákvæðri upplifun nemenda af skólanum.  

Telma upplifði ákveðna forræðishyggju í framhaldsskóla „í 'skólanum' er meira svona 

byggt upp á grunnskóla finnst mér...átt að læra þetta heima, gera þetta, mátt ekki far úr 

tíma...nánast að spurja um leyfi hvort þú...megir fara á klósettið.“ Geir talaði af svipaðri 

reynslu um að skólinn leyfði nemendum ekki að taka nógu mikla ábyrgð „samt fékkstu ekki að 

bera ábyrgð á sjálfum þér.“ Rannsókn Lee og Breen (2007) leiddi í ljós að nemendur treystu 

á kennara til að sýna þeim virðingu og stuðning. Nemendur voru líklegri til þess að vilja 

tilheyra skólaumhverfinu ef þeir fundu fyrir virðingu, góðvild og voru vel upplýstir. Einn 

viðmælenda hafði ýmislegt að athuga með kennsluaðferðir og sagði: 

Það er ennþá bara verið að kenna...einn kennari upp á töflu og allir að 

hlusta...í staðinn fyrir að vinna í hópavinnu...fólk er alltaf að leysa 

einhver verkefni og vera saman...þurfa að díla við mannleg 

samskipti...af því að það er fullt af fólki sem er komið kannski í háar 

stöður og kann ekki mannleg samskipti...en það hefur samt alla þessa 

reynslu og menntun ... það er ekki nóg að það myndi draga upp suma 

nemendur heldur lætur þetta líka afreksnemendurna vera ennþá betri af 

því að þeir þurfa þá að tjá sig. 
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Tveir viðmælendur töluðu um að þeir hefðu ekki verið nægilega undirbúnir af 

grunnskólanum fyrir áframhaldandi nám á framhaldsskólastigi, Magnús sagði:  

En það þarf líka að kenna hvernig þú átt að halda áfram menntun 

einhversstaðar annarsstaðar svo kem ég bara í framhaldsskóla bara 

með...ekki hugmynd hvað í fjandanum væri að gerast...mér finnst bara 

einfaldlega það að ég hafi verið hálfsvikinn með grunnskólamenntun 

mína. 

Geir talaði einnig um að undirbúningur fyrir framhaldsskólann hefði ekki verið mikill „það 

var bara það kemur út þarna einhver bæklingur á vegum Menntamálaráðuneytisins 

og...maður var látinn hafa hann.“ Markussen, Fröseth og Sandberg (2011) sýndu fram á að 

mikill munur er á þekkingu og færni ungs fólks þegar þau koma inn í framhaldsskóla. Þau 

telja að skólakerfið taki ekki nægilega á þessum þáttum í grunnskóla og að huga þurfi vel að 

umskiptum á milli skólastiga. 

Í þeim tilfellum þar sem einelti var ríkjandi í grunnskóla hafði það afleiðingar fyrir 

viðkomandi inn í framhaldsskólann. Júlía sagði: 

Ég er á þeirri skoðun að hérna náttúrlega 10 ár lögð í einelti, þá fékk 

ég ekki þetta félagslega, þennan félagslega þroska sem ég þurfti þannig 

að ég var ekkert tilbúin ég átti svo mikið eftir...það tók mig bara þennan 

tíma að ná upp þessum félagslega þroska...um leið og ég skipti um 

skóla þá breyttist allt. 

Dagný talar um að heimilisaðstæður hennar hefðu mótað hana og hefðu leitt til eineltis í 

grunnskóla „kem inn í skólann og er ofboðslega lítil í mér og tilbaka og var lögð ofboðslega 

illa í einelti...þú veist þannig að þetta bara mótaði mig ofboðslega félagslega, ég varð bara til 

baka.“ Kristinn sagði einnig frá reynslu sinni af einelti úr grunnskóla „þegar ég kem til 

'bæjarins' þá...verð ég svona eiginlega fyrir einelti mikið, af því maður er þadna 

utanaðkomandi.“ Sem hafði síðan áhrif á áframhaldandi skólagöngu hans „þetta er 

félagsskapur í fjölbraut og svoleiðis og ég náði engan veginn að tengjast inn í þetta.“ 

 

Vinir 
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Viðmælendur okkar töluðu um að vinirnir skiptu þá miklu máli og var það áberandi 

áhrifaþáttur í skólagöngunni. Oft var það vinahópurinn allur sem hætti í skóla en eins og 

Edwards og Christiansen (2005) tala um þá eru félagsleg tengsl mikilvæg ungu fólki þegar 

þau eru að þróa eigið sjálf og öðlast sjálfstæði. Kielhofner (2008) talar einnig um að 

hugmyndir og hegðunarmynstur ungs fólks mótist oft af vinum og samskiptin við 

fjölskylduna verða minni. Á þessum árum fór vanamynstur að breytast og félagslífið var mun 

mikilvægara, eins og Magnús tiltók „maður er bara einhvernveginn að hanga með vinunum 

og gera eitthvað það sem er gaman.“ Júlía sagði: 

Ég hætti bara að mæta ég fór í aðra menntaskóla til að hitta þú veist ég 

var í tímum hjá vinkonu minni og svoleiðis...þennan tíma sem ég var í 

menntaskóla...maður mætti í tíma og maður var eiginlega bara sat 

eitthvað og svo fór maður út úr tímanum og þá var það eiginlega bara 

félagsskapurinn. 

Það hafði greinileg áhrif hvort vinirnir væru í skóla eða ekki. Gestur sagði „flest allir 

svona vinir mínir voru ekkert í skóla“ og Geir sagði „við erum kannski ekki menntaðasti 

vinahópurinn á landinu.“ Telmu fannst mikil breyting milli grunnskólans þar sem hún var í 

sínum bekk og síðan að koma í stóran framhaldsskóla, hún sagði „í grunnskóla var náttúrlega 

allt öðruvísi þá bara átti maður sína vini, en þarna kemur maður bara inn og kannski þekkir 

nánast engan.“ Hún bætir við „kannski soldið erfitt að vera 16, 17 ára og vera með allt á 

hreinu...maður var kannski frekar týndur gagnvart náminu sjálfu...svo gleymdi maður sér 

kannski í félagslífinu.“  

 

Heimili 

Viðmælendur upplifðu misjafnan stuðning frá heimili í námi sínu. Rannsóknir sýna að 

stuðningur frá heimili minnki líkur á brottfalli úr námi (Grant o.fl, 2010; Sigrún 

Aðalbjarnardóttir og Kristjana Stella Blöndal, 2005). Svandís fékk ekki mikinn stuðning frá 

foreldrum sínum og sagði hún „það líka gerðist svona erfiðar heimilisaðstæður og svona sem 



38 
 

varð til þess að ég hætti í rauninni...náttlega sko mamma mín og pabbi eru náttlega bæði 

alkóhólistar...það hjálpaði ekki til.“ Heimilisaðstæður Dagnýjar voru svipaðar, en hún fann 

þó fyrir stuðningi frá foreldrum sínum. Hún sagði um heimilislífið „ég kem úr ofboðslega 

miklu áfengismisnotkun, sko alkóhólismi…og semsagt svoleiðis veseni“ en þegar hún sagði 

foreldrum sínum frá ákvörðun sinni um að hætta voru þau ekki ánægð „mamma og pabbi voru 

brjááááluuuð sko, það varð allt vitlaust.“ Magnús sagði „mömmu fannst það alltaf að það 

væri mikilvægt að hafa verið að klára skólann“ en talar jafnframt um að hann hefði gert það 

fyrir sjálfan sig að hætta „ég er að gera þetta fyrir mig…maður þarf að læra smá sjálfselsku.“ 

Ómar upplifði það að námsskortur foreldra sinna hefði haft áhrif á skólagöngu sína 

„eins og pabbi, hann sko kann varla að skrifa nafnið sitt sko. Mamma kann ekki einu sinni að 

skrifa nafnið sitt.“ Eins hefði vöntun á fjárhagsstuðningi skipt miklu máli á þessum árum 

„fólk sem er vel stætt, þá getur maður bara ýtt krökkunum áfram, þú veist reka það þannig 

séð.“ Rannsókn Lundetræ (2011) sýnir fram á að börn foreldra sem ekki hafa 

framhaldsmenntun eru ólíklegri til þess að ljúka námi. Geir talaði um að foreldrar hans hefðu 

ekkert verið alltof hrifnir þegar hann ákvað að hætta „en þau bara studdu mig í því sem ég þú 

veist, þeim ákvörðunum sem ég tók.“ 

 

Leiðir til að draga úr brottfalli 

 Til að svara seinni rannsóknarspurningunni voru viðmælendur spurðir að því hvað 

hugsanlega hefði komið í veg fyrir brottfall þeirra og hvort þeir hefðu einhverjar hugmyndir 

að leiðum til að minnka brottfall. Geir fannst skólinn sýna of mikla forræðishyggju og sagði 

„ef mér hefði bara verið gefnar aðeins frjálsari hendur með eins og mætingu...og að ábyrgðin 

hefði bara verið færð alfarið til mín...af því ég er orðinn fullorðinn þarna samkvæmt lögum.” 
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Einn viðmælanda var á þeirri skoðun að skólakerfið væri orðið úrelt og að það þyrfti 

miklu að breyta í kennsluaðferðum, kennarar þyrftu að hafa metnað til þess að laða fram 

áhuga nemenda. Gestur sagði: 

Ef þú myndir setja þetta, það væri tekjutengja launin, því fleiri 

útskrifendur þú færð því hærri laun...þá myndi það breytast eða bara 

skólastjórinn hefði leyfi til að reka...kennarann sem var ekki að standa 

sig...þetta letur kennara sem eru nýkomnir út úr skóla, ég ætla sko 

aldeilis að standa mig, leggur þvílíka vinnu í þetta síðan kennarinn við 

hliðina á þér sem er búinn að kenna í 30 ár situr bara á sínum stól og 

hann fær alltaf hærra af því hann er búinn að vinna lengur en er ekki 

að skila neinu í starfið eða neitt. 

Nokkrir viðmælendur töluðu um að kennarar þyrftu að kenna meira á jafningjagrunni. 

Dagný talaði um reynslu sína utan framhaldsskólans sem skipti hana miklu máli „þetta er í 

fyrsta skiptið sem ég er að kynnast kennara sem kemur niður á okkar level“ og bætir síðar við 

„þú þarft að geta nálgast svoldið, þúst það er ekki nóg að vera bara hér með eina aðferð þú 

þarft að geta verið soldið sveigjanlegur.“ Ómar sagði: 

Allir kennarar voru alveg fínir sko...en sum mættu bara kannski vera 

aðeins meira líflegir, þú veist, ekki bara mæta í vinnuna, já lesa þetta, 

lesa yfir kaflana, fara þú veist það er, það eru engin tengsl milli 

kennaranna og nemendurna. 

Magnús talaði einnig um þennan jafningjagrunn í kennslunni, hann taldi að gott væri að koma 

upp ákveðnu verkefni þar sem lengra komnir nemendur myndu leiðbeina þeim sem væru 

styttra á veg komnir. Hann bætti við „til dæmis taka aðra nemenda úr stærðfræði 303 og hann 

myndi 'túdera' tveimur nemendum í stærðfræði 101.“ Þannig fengi hver nemandi meiri 

einstaklingsstuðning og álagi yrði létt af kennurum.  

Ómar talaði um að bekkjarkerfi í framhaldsskóla væri betri kostur en áfangakerfi, hann 

sagði: 

Ég myndi persónulega breyta þessum skóla í bekkjakerfi, það myndi 

hópurinn sameinast sem er með þér í bekk, þú veist, þú ferð í skólann 

þekkir bara þessa 'bæjarbúa', þú sérð þá bara í ákveðnar 

mínútur...maður var aldrei með einhverjum vini í tímum sko og þú gast 
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ekki bara labbaðir að einhverjum; hey eigum við að kíkja heim til mín 

og fara að læra...þetta er bara einhver náungi sem þú veist maður veit 

ekkert hver þetta er...mér finnst bekkjarkerfi eins og í grunnskóla og 

uppúr það er mjög gott sko. 

 

Iðjuþjálfun í framhaldsskólum 

 Eftir vinnslu þessarar rannsóknarskýrslu eru rannsakendur sannfærðir um að 

iðjuþjálfun eigi erindi inn í framhaldsskóla. Með iðjusýn að leiðarljósi komu fram mörg 

tækifæri fyrir iðjuþjálfa á þessum vettvangi. Samkvæmt hugmyndafræði líkansins um iðju 

mannsins er ávallt tekið mið af þörfum einstaklings. Iðjuþjálfar leggja áherslu á að skilja 

sjónarmið hans, bera virðingu fyrir gildum hans og lífssýn (Kielhofner, 2008). Mikilvægt er 

að hlusta á nemendurna sjálfa og leiðbeina þeim með þá þætti í daglegu lífi sem þeir vilja ráða 

betur við. Til dæmis að skipuleggja tíma sinn og tileinka sér góðar venjur ásamt því að koma 

jafnvægi á daglegt líf þar sem tíminn skiptist milli eigin umsjár, svefns, tómstunda og starfa. 

Iðjuþjálfar hafa ýmis matstæki til að meta færni, þátttöku og umhverfisþætti. Dæmi um 

matstæki innan iðjuþjálfunar er Mat nemenda á skólaumhverfi (MNS). Þetta matstæki er 

hálfbundið viðtal sem byggir á 16 matsþáttum er varða dagleg viðfangsefni í skólanum. 

Svörun er á fjögurra bila kvarða og gefur til kynna upplifun og þarfir nemenda í 

skólaumhverfinu (Kielhofner, 2008). Einnig má nefna matslista eins og Iðjuhjólið en það er 

hringferli, einskonar klukka sem gefur skýra mynd af daglegum viðfangsefnum viðkomandi 

einstaklings (Rosenfeld, 1993). Rannsakendur sjá fyrir sér hlutverk iðjuþjálfa í 

framhaldsskólum þar sem starfssvið þeirra væri m.a. að fyrirbyggja brottfall úr námi með því 

að meta og aðstoða við iðjutengd verkefni eftir þörfum nemenda í hvert og eitt skipti.  

Starf iðjuþjálfa gæti komið inn sem viðbót við starf náms- og starfsráðgjafa í skólum. 

Fram kom í skýrslu sem gerð var á vegum Reykjavíkurborgar um greiningu á starfi náms- og 

starfsráðgjafa í grunnskólum að þeir nái ekki að sinna þeirri vinnu sem snýr að þeirra 

starfssviði. Nefna má ráðgjöf um mál tengd námi, námstækni, valáföngum og framhaldsnámi 
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nemenda. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að nemendur leita mest til námsráðgjafa vegna 

vanlíðunar, s.s. kvíða og þunglyndis, þar á eftir vegna samskiptavanda heima fyrir eða í 

skólanum og síðan til þess að fá leiðbeiningar um náms- og starfsval eftir grunnskóla 

(Sigurbjörg J. Helgadóttir o.fl., 2006). Í skýrslu sem unnin er á vegum 

Menntamálaráðuneytisins (2007) segir að „Náms- og starfsráðgjöf er í eðli sínu fyrirbyggjandi 

starf sem felst í að liðsinna einstaklingum við að finna hæfileikum sínum og kröftum farveg 

við hæfi og leita lausna ef vandi steðjar að í námi eða starfi.“ (bls. 10). Iðjuþjálfar myndu 

hinsvegar vinna meira með einstaklingnum sjálfum, óháð námsgetu og umhverfinu sem hann 

vinnur í. Á þessum árum eru einstaklingar að móta eigið iðjusjálf en það er upplifun 

einstaklings af því hver hann er og vill verða. Um er að ræða hlutverk hans eins og t.d. 

námshlutverk, tengsl hans við aðra, persónulegar langanir, gildi og markmið (Kielhofner, 

2008). Það er skoðun rannsakenda að þverfaglegt samstarf fagstétta eins og iðjuþjálfa, 

sálfræðinga og námsráðgjafa myndi styrkja stöðu þeirra nemenda sem eiga við erfiðleika að 

etja.  

Iðjuþjálfar geta leiðbeint nemendum sem eiga erfitt með að skipuleggja tíma sinn og 

forgangsraða viðfangsefnum. Þeir geta komið að því að efla áhugahvöt nemenda, hjálpa þeim 

að finna sitt áhugasvið, koma auga á eigin styrkleika og að setja sér raunhæf markmið 

tengdum daglegu lífi. Það kom fram í máli viðmælenda að samskipti við kennara og annað 

starfsfólk skipti miklu máli og töluðu þeir þá helst um vöntun á jafningjagrunni. Eitt af því 

sem iðjuþjálfar leggja áherslu á í sínu starfi er einmitt þessi jafningjagrunnur. Það er að vinna 

með einstaklingum að því sem þeim finnst mikilvægast á hverjum tíma. Áherslan er út frá 

þörfum þeirra en ekki því sem fagmanninum finnst betur mega fara. Oft hafa nemendur í 

framhaldsskóla þörf fyrir að einhver hafi trú á þeim og veiti þeim stuðning og hvatningu. 

Margir fá það ekki heiman frá sér og er því mikilvægt að þessir nemendur eigi sér bandamann 

innan skólans.  
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Sérstaða iðjuþjálfa er aðlögun á umhverfi og gætu þeir því aðlagað námsumhverfi 

einstaklinga í framhaldsskólum ef einhverjir undirliggjandi erfiðleikar hamla þeim, eins og 

t.d. lesblinda, prófkvíði og skynúrvinnsluvandi. Eins geta iðjuþjálfar aðstoðað nemendur við 

að auka trú á eigin áhrifamátt og að takast á við ýmis önnur sálfélagsleg vandamál s.s kvíða, 

félagsfælni og þunglyndi. Þetta gætu iðjuþjálfar gert í samvinnu við skólasálfræðinga. Við 

sjáum fyrir okkur að iðjuþjálfar vinni í nánu samstarfi við umsjónarkennara, mætingarstjóra 

og námsráðgjafa. Þegar fram koma atriði sem benda til þess að nemandi sé í brottfallshættu 

eða honum líði illa í skólanum hann er t.d. ekki að mæta í tíma, skilar ekki verkefnum eða 

annað á þá leið yrði send beiðni til iðjuþjálfa. Hann myndi þá hitta nemandann og finna út í 

samstarfi við hann hvar vandinn liggur. Með aðstoð matstækja getur iðjuþjálfi fundið út 

iðjuvanda viðkomandi og skipulagt íhlutun ef svo ber undir. Iðjuþjálfi gæti hitt viðkomandi 

nemanda eins oft og þurfa þykir í einhvern tíma þar sem ákveðið ferli fer í gang. Áhersla væri 

á að nemandinn sjálfur myndi bera ábyrgð og stjórna eigin þjónustu.  
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KAFLI V 

Niðurlag 

Hér að framan hefur verið farið yfir helstu niðurstöður rannsóknarinnar og þær 

túlkaðar með tilliti til fræðilegrar umfjöllunar úr öðrum kafla. Niðurstöður rannsóknarinnar 

má tengja þeirri hugmyndafræði sem höfð var að leiðarljósi þ.e. líkanið um iðju mannsins og 

eru í samræmi við heimildir sem aflað var um efnið. Áhugaleysi og tilgangsleysi náms er 

áberandi á meðal viðmælenda rannsóknarinnar en einnig er fjárhagslegt öryggi flestum 

mikilvægt. Margir takast á við ný hlutverk á þessum árum auk þess sem forgangsröðun 

hlutverka og vanamynstur einstaklinga breytist mikið. Ýmsir undirliggjandi þættir hafa áhrif á 

skólagöngu og finnst nokkrum viðmælendum skólinn of fjölmennur og þar af leiðandi lítið 

utanumhald. Einelti í grunnskóla hefur áhrif á áframhaldandi skólagöngu og finnst nokkrum 

viðmælendum lélegur undirbúningur úr grunnskóla yfir í framhaldsskóla. Viðmælendur fengu 

misjafnan stuðning frá fjölskyldum sínum á meðan framhaldsnám stóð yfir. Flestir hafa þeir 

skoðun á því hvað má betur fara í skólakerfinu og nefna þar á meðal kennslu á 

jafningjagrunni, hópakennslu og að nemendur fái að taka meiri ábyrgð á eigin námi t.d. hvað 

varðar mætingarskyldu. Það er mat rannsakenda að iðjuþjálfar geti unnið gott starf í 

framhaldsskólum í samstarfi við nemendur, fjölskyldur þeirra og aðrar fagstéttir innan 

skólans.  

 

Helstu takmarkanir og hagnýt gildi 

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar er lítið úrtak. Stuðst er við tilgangsúrtak sem 

getur hafa leitt til einsleitni, auk reynsluleysis rannsakenda en þeir hafa ekki framkvæmt 

rannsókn áður. Þrátt fyrir þessa annmarka koma fram upplýsingar í rannsókninni sem eru 

ákveðin skilaboð til þeirra er málið varða eins og framhaldsskóla landsins, fræðsluráðs 

sveitafélaganna og jafnvel Mennta- og menningamálaráðuneytisins.  
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Niðurstöður rannsóknarinnar koma frá fyrrverandi nemendum sem gefa upplýsingar 

um upplifun og reynslu sína á skólakerfinu. Aldrei hefur verið gerð rannsókn um brottfall úr 

framhaldsskólum frá sjónarhorni iðjuþjálfunar. Iðjuþjálfar geta m.a. komið að því að efla 

áhugahvöt nemenda, hjálpa þeim að finna sitt áhugasvið, koma auga á eigin styrkleika og að 

setja sér raunhæf markmið og telja rannsakendur iðjuþjálfun eiga erindi inn í framhaldsskóla. 

 

Frekari rannsóknir 

 Í framhaldi af þessari rannsókn mætti skoða sama efni hjá yngra fólki þar sem styttri 

tími er liðinn frá brottfalli. Eins væri hægt að gera rannsókn á því hvernig hægt væri að koma 

auga á nemendur sem eru í brottfallshættu til þess að minnka líkur á því að þeir falli úr námi. 

Áhugavert væri að skoða árangur iðjuþjálfunar með nemendum í brottfallshættu í framtíðinni 

að því gefnu að iðjuþjálfar starfi í framhaldsskólum. Einnig væri forvitnilegt að rannsaka 

viðhorf fagfólks innan framhaldsskólanna til iðjuþjálfunar, þekkingu þeirra á faginu og hvort 

þeir telji að þörf sé fyrir iðjuþjálfa í framhaldsskólum. 
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FYLGISKJAL A – Stutt kynningarbréf 

 

                     

 

Upplýsingar vegna rannsóknarinnar: 

 

Brottfall úr framhaldsskólum frá sjónarhorni iðjuþjálfunar 

 

Ágæti viðtakandi 

 Tilefni þessa bréfs er að óska eftir þátttöku þinni í rannsókn á brottfalli úr 

framhaldsskólum. Tilgangur rannsóknarinnar er að fá upplýsingar um reynslu þeirra sem 

fallið hafa frá námi  og ástæður þess að einstaklingar hætta í framhaldsskóla. Gögnum verður 

safnað með viðtölum við fólk sem hefur jákvæða og neikvæða reynslu af því að falla frá námi 

og þeim afleiðingum sem það hefur í för með sér á lífsgæði þeirra. Gögnum verður safnað 

með viðtölum sem verða tekin á þeim stöðum sem viðmælendur velja, t.d. Miðstöð 

símenntunar. Tekið verður um það bil 30-45 mínútna langt viðtal við hvern þátttakenda. Allar 

upplýsingar sem þátttakendur veita í viðtölunum, verða meðhöndlaðar samkvæmt ströngustu 

reglum um trúnað og nafnleynd. Niðurstöður rannsóknarinnar verða allar 

ópersónugreinanlegar.  

Hlökkum til að vinna með ykkur,  

Bestu kveðjur, Helga-Herdís-Sunna Björg.  

Nemar í lokaverkefnisvinnu í iðjuþjálfun. 

Nafn – símanúmer - netfang 
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FYLGISKJAL B – Bréf frá Persónuvernd 
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FYLGISKJAL C - Kynningarbréf 

 

Upplýsingar vegna rannsóknarinnar: 

 

Brottfall úr framhaldsskólum frá sjónarhorni iðjuþjálfunar 

 

Ágæti viðtakandi 

 Tilefni þessa bréfs er að óska eftir þátttöku þinni í rannsókn á brottfalli úr 

framhaldsskólum. Tilgangur rannsóknarinnar er að fá upplýsingar um reynslu þeirra sem 

fallið hafa frá námi  og ástæður þess að einstaklingar hætta í framhaldsskóla. Rannsóknin er 

svokölluð eigindleg rannsóknaraðferð nánar tilgetið fyrirbærafræðileg rannsókn þar sem 

gögnum verður safnað með viðtölum við fólk sem hefur jákvæða og neikvæða reynslu af því 

að falla frá námi og þeim afleiðingum sem það hefur í för með sér á lífsgæði þeirra.  

 Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er Elín Ebba Ásmundsdóttir, iðjuþjálfi og 

framskvæmdastjóri Hlutverkaseturs og dósent við Háskólann á Akureyri og er hún jafnframt 

leiðbeinandi rannsóknarinnar. Símanúmer hennar á vinnustað er 517-3471, farsímanúmer 

697-7471 og netfang; ebba@hlutverkasetur.is 

 Gögnum verður safnað með viðtölum sem verða tekin á þeim stöðum sem 

viðmælendur velja. Tekið verður um það bil 45 mínútna langt viðtal við hvern þátttakenda. 

Viðtölin verða hljóðrituð og eftir að þau hafa verið afrituð orðrétt er upptakan eyðilögð. Í 

afrituninni er nöfnum og staðháttum breytt til að ekki sé unnt að rekja niðurstöður 

rannsóknarinnar til ákveðinna einstaklinga.  

 Allar upplýsingar sem þátttakendur veita í viðtölunum, verða meðhöndlaðar 

samkvæmt ströngustu reglum um trúnað og nafnleynd og farið að íslenskum lögum varðandi 

persónuvernd, vinnslu og eyðingu frumgagna. Rannsóknargögn verða varðveitt á öruggum 

stað á meðan á rannsókn stendur. Frumgögnum, ljósritum, hljóðupptökum og tölvugögnum 

verður eytt að rannsókn lokinni. Niðurstöður rannsóknarinnar verða allar 

ópersónugreinanlegar. 

 Tekið skal fram að þátttakendum er ekki skylt að taka þátt í rannsókninni og geta hætt 

án útskýringa á ákvörðun sinni til rannsakenda.  
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Virðingarfyllst 

 

______________________________ 

Helga Jakobsdóttir, nemi í Iðjuþjálfun  

við Háskólann á Akureyri. 

GSM. 862-9519, ha080146@unak.is 

  

_________________________________ 

Herdís Halldórsdóttir, nemi í Iðjuþjálfun 

við Háskólann á Akureyri. 

GSM. 660-0262, ha080198@unak.is 

  

_____________________________________ 

Sunna Björg Hafsteinsdóttir, nemi í Iðjuþjálfun 

við Háskólann á Akureyri. 

GSM. 865-7162, ha080166@unak.is 
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FYLGISKJAL D – Upplýst samþykki 

 

 

 

Upplýst samþykki 

 

 

Brottfall úr framhaldsskólum frá sjónarhorni iðjuþjálfunar 

 

Um er að ræða rannsókn þar sem könnuð verður upplifun fólks og ástæður þess að það 

hætti í framhaldsskóla.  

Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál. Nöfn þátttakenda verða ekki 

notuð og texta og upprunalegum gögnum verður eytt að lokinni afritun. Rannsakendur eru 

Helga Jakobsdóttir, Herdís Halldórsdóttir og Sunna Björg Hafsteinsdóttir. Ábyrgðarmaður 

rannsóknarinnar er Elín Ebba Ásmundsdóttir, gsm: 6977471. 

Undirskrift mín á þessu blaði staðfestir að ég hef fengið upplýsingar um rannsóknina 

og er samþykk/ur því að taka þátt í henni. 

 

Ég samþykki að taka þátt í þessari rannsókn af fúsum og frjálsum vilja en áskil mér 

þann rétt að hætta þátttöku hvenær sem er í rannsóknarferlinu. 

 

___________________                                                                   _____________________       

Staður og dagsetning                                                                          Undirskrift þátttakanda 

Ég undirrituð staðfesti að ég hef upplýst ofangreindan þátttakanda um tilgang og eðli 

rannsóknarinnar: Brottfall úr framhaldsskólum frá sjónarhorni iðjuþjálfunar. 

 

                                                                           ______________________________________ 

Undirskrift þess sem leggur yfirlýsinguna fyrir 
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FYLGISKJAL E - Viðtalsrammi 

Viðtalsrammi 

 Segðu mér aðeins frá sjálfum/sjálfri þér. 

 Segðu mér frá skólagöngu þinni (persónulegar og félagslegar aðstæður) 

 Hvern/hverja hafðir þú mest samskipti við í skólanum? 

 Hvernig samdi þér við starfsfólk skólans/kennarana/skólafélagana? 

 Var eitthvað ákveðið sem olli þér streitu innan skólans? 

 Getur þú sagt mér frá því þegar þú hættir í framhaldsskólanum. 

 Varstu búin að hugsa lengi um að hætta í skólanum eða var þetta skyndiákvörðun? 

 Reyndu einhverjir að fá þig til að halda áfram? Ef svo er hverjir (vinir, foreldrar, 

námsráðgjafi,   kennarar, skólastjóri)? Hvernig? 

 Hverjar eru ástæður þess að þú hættir í námi? 

 Hvernig leið þér eftir að hafa tekið þá ákvörðun að hætta í námi? 

 Fannst þér skólinn gera eitthvað til að hvetja þig til að halda áfram? 

 Leitaðir þú eftir aðstoð þegar þú varst komin á það stig að vilja hætta í námi?   

 Hvað fórst þú að gera þegar þú hættir í náminu? 

 Hvernig varð líf þitt öðruvísi eftir að þú hættir í skólanum? 

 Hefur þú átt þess kost að velja það sem skiptir þig máli í lífinu? 

 Er eitthvað sem þú telur að hefði komið í veg fyrir að þú hættir i námi, eitthvað sem 

skólinn hefði átt að gera? 

 Ef þú hefðir framtíðina algjörlega á þínu valdi, hvað værir þú að fást við? 

 

Spurningar dýpkaðar í samræmi við framvindu viðtala. 


