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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvaða þættir hafi haft áhrif á þróun náms- og 

starfsferils fullorðinna sem hófu nám að nýju í hinu óformlega skólakerfi. Áhersla var lögð á 

að skoða ástæður þess að þeir hættu í námi, hvað varð til þess að þeir hófu nám að nýju í 

Menntastoðum og hver ávinningur þeirra hefur orðið með náminu. Rannsóknin byggir á 

viðtölum við sex konur á aldrinum 26-54 ára sem luku námi í Menntastoðum vorið 2011. 

Niðurstöður sýna að staðsetning og skipulag námsins ásamt hvatningu fjölskyldu, vina og 

atvinnurekanda, hafði afgerandi áhrif á ákvörðun um að hefja nám. Þær sýna einnig að 

barneignir, áhugaleysi, lítil trú á eigin getu og lítil hvatning fjölskyldu og vina hafði áhrif á 

brotthvarf þeirra úr námi. Niðurstöðurnar benda jafnframt til þess að Menntastoðir séu góður 

valkostur fyrir fullorðna sem vilja fara í nám að nýju. Almenn ánægja var með námið, það 

efldi sjálfstraust og trú á eigin getu og varð nemendum hvatning til áframhaldandi náms. 

Mikilvægi rannsóknarinnar felst í því að hún getur aukið skilning á aðstæðum nemenda sem 

hverfa frá námi án þess að ljúka framhaldsskólaprófi og fara í nám að nýju í hinu óformlega 

skólakerfi, en sá skilningur getur verið gagnlegur fyrir þá aðila sem skipuleggja nám fyrir 

þennan hóp. Ennfremur er vonast til að niðurstöðurnar geti reynst fullorðnum, sem eingöngu 

hafa grunnmenntun, hvatning í að taka fyrsta og stærsta skrefið til að hefja nám að nýju. 
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Abstract 

The objective of this study was to observe what factors have had influence on the vocational 

and educational development of adults, who re-entered school in the non-formal school 

system. The emphasis was on observing the individuals‘ motives for having dropped out of 

school, their reasons for re-entering school in Menntastoðir and their benefits from the studies 

in Menntastoðir. The reasearch is based on interviews with six women aged 26-54 years who 

finished Menntastoðir in the spring of 2011. The results indicate that the location and the 

planning of the studies along with motivation from family, friends and employer had critical  

influence on their decision on re-entering school. They also show that having children, no 

interest in the studies, low self- efficacy and little or no motivation from family and friends 

had influence on the students’ decision to drop out. The results also indicate that Menntastoðir 

is a good option for adults who want to re-enter school. There was general satisfaction with 

the studies. The studies increased the students’ self-esteem and their self-efficacy regarding 

vocational and educational aspects and encouraged them to further studies. The importance of 

this study is that it can increase the understanding of the situation of students who drop out 

without completing college degree and and re-enter school in the non formal school system, 

but that understanding can be useful for those parties who organize programs for this group. 

Furthermore, it is hoped that the findings could be useful for those who only have basic 

education, as a motivation to take the first and the biggest step to re-enter school. 
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Formáli 

Rannsókn þessi er 30 ECTS eininga lokaverkefni í meistaranámi í náms- og starfsráðgjöf við 

félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Rannsóknin er eigindleg og byggir á 

einstaklingsviðtölum við sex kvenkyns nemendur Menntastoða einni af námsleiðunum í hinu 

óformlega (e. non-formal) skólakerfi. Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvaða þættir 

hafi haft áhrif á þróun náms- og starfsferils nemenda sem hófu nám að nýju í hinu óformlega 

skólakerfi. Áhersla var lögð á að skoða ástæður þess að þeir hættu í námi, hvað varð til þess 

að þeir hófu nám að nýju í Menntastoðum og hver ávinningur þeirra hefur orðið með náminu. 

     Vorið 2010 þegar ég var að ljúka diplómanámi mínu í náms- og starfsráðgjöf við HÍ var 

mér boðin staða verkefnastjóra við Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum. Ég tók boðinu og 

fannst það mikil áskorun fyrir mig að fá að taka þátt í starfinu. Ég var í MA- námi með 

vinnunni og í áfanga í Hópráðgjöf vann ég verkefni með hópi nemenda Menntastoða. Að 

verða vitni að áhuga þeirra og dugnaði í náminu kveikti hugmynd mína að því að skoða náms- 

og starfsferil nemenda Menntastoða, ástæður brotthvarfs þeirra úr námi og upplifun þeirra af 

að fara aftur í nám eftir langt hlé. Ræddi ég það við nemendur og þeir samþykktu að vera 

þátttakendur í rannsókn minni. Brotthvarf úr námi hefur meira verið rannsakað hér á landi en 

endurkoma í nám og gefur þessi rannsókn innsýn í upplifun og reynslu þeirra einstaklinga 

sem hafa horfið brott og snúa svo aftur í nám í hinu óformlega skólakerfi og ljúka því.  

     Rannsóknin var unnin undir handleiðslu Dr. Sifjar Einarsdóttur og færi ég henni bestu 

þakkir fyrir góðar ábendingar, hvatningu og stuðning. Einnig þakka ég eiginmanni mínum Óla 

Birni Björgvinssyni og börnunum okkar Karen Lind, Lórenz Óla, Ingu Bjarneyju og Ólöfu 

Rún fyrir þolinmæði og hvatningu meðan á ritgerðarvinnunni stóð. Að lokum vil ég þakka 

viðmælendum mínum þátttökuna þar sem án þeirra hefði rannsóknin ekki orðið að veruleika. 
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1 Inngangur 

Flestir eru vafalaust sammála um mikilvægi menntunar þegar horft er til þeirra breytinga sem 

orðið hafa á vinnumarkaði í kjölfar tæknivæðingar nútímasamfélags. Gerðar eru kröfur um 

aukna þekkingu einstaklinga til að sinna sérhæfðum störfum í síbreytilegu starfsumhverfi 

(Blustein, 2006; Gottfredson, 2005; Savickas, 2005). Jafnframt er menntunin mikilvægur 

drifkraftur í náms- og starfsferilsþróun (e. career development) hvers einstaklings og gerir 

honum kleift að ná markmiðum sínum tengdum námi og störfum (Blustein, 2006; Gottfredson 

og Savickas, 1999; Savickas, 2006).  

     Þrátt fyrir að flestir fræðimenn séu sammála um mikilvægi menntunar er það svo að um og 

yfir þriðjungur nemenda á Íslandi hverfa frá námi án þess að ljúka framhaldsskólaprófi og er 

staðan sú að um 30% aðila vinnumarkaðarins eru eingöngu með grunnmenntun (Hagstofa 

Íslands, 2012b). Í öðrum löndum Efnahags- og framfarastofnunar Evrópu (OECD) er 

hlutfallið lægra en samt sem áður er hækkun menntunarstigs þjóðanna eitt af sameiginlegum 

markmiðum stjórnvalda þessara landa (Forsætisráðuneytið, 2008; Hagstofa Íslands, 2012b; 

OECD, 2007; Rumberger, 2011). Stefna ríkisstjórnar Íslands er sú sama og hjá öðrum OECD-

löndum að árið 2020 verði hlutfall þeirra á vinnumarkaði sem hafa lokið framhaldsmenntun 

90% í stað 70% (Forsætisráðuneytið, 2008; OECD, 2007). Til að ná markmiðum sínum vinna 

stjórnvöld á Íslandi markvisst að því að skapa tækifæri og hvata til menntunar fyrir fólk sem 

er á vinnumarkaði og hefur takmarkaða menntun ásamt því að draga úr brotthvarfi nemenda 

úr framhaldsskólum (Forsætisráðuneytið, 2008). 

     Brotthvarf úr námi er líklega ein af ástæðum þess að svo margir eru án menntunar á 

vinnumarkaði og getur nánari skoðun á þróun náms- og starfsferils þeirra sem fara í nám að 

nýju í hinu óformlega skólakerfi gefið vísbendingar um hvaða úrræði virka fyrir þann hóp og 

hvers vegna þau virka. Mikilvægt er að átta sig á því að mismunur getur verið á ungum 

námsmönnum og fullorðnum námsmönnum sem grundavallast á mismunandi reynsluheimi 

einstaklinga (Knowles, Holton og Swanson, 2011). Til þessa er horft í 2. grein laga um 

framhaldsfræðslu 27/2010 þar sem segir að eitt af markmiðum framhaldsfræðslunnar sé „að 

veita einstaklingum á vinnumarkaði með stutta formlega skólagöngu að baki viðeigandi 

námstækifæri og auðvelda þeim að hefja nám að nýju“. Eitt af þessum námstækifærum eru 

Menntastoðir, ein af námsleiðum Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins (FA), sem er nú til 
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tilraunakennslu. Að þessu námi loknu geta nemendur farið í frumgreinadeildir og öðlast rétt 

til inngöngu í háskóla (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, e.d.-b.) Þeir sem fara í nám aftur eftir 

að hafa horfið brott úr námi eru þar af leiðandi búnir að setja sér ný markmið tengd námi og 

störfum og þróa þannig náms- og starfsferil sinn enn frekar (Savickas, 1997a). 

     Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á Íslandi á upplifun og reynslu einstaklinga, sem hafa 

eingöngu grunnmenntun, af því að hefja nám að nýju í hinu óformlega skólakerfi og ljúka því. 

Í þremur nýlegum meistararitgerðum þar sem þátttakendur höfðu lokið leikskólaliðanámi, 

raunfærnimati og Grunnmenntaskólanum kemur þó fram að skortur á sjálfstrausti og lítil trú á 

eigin getu hafi haft þau áhrif á einstaklingana að þeir hættu í námi eða fóru ekki í 

áframhaldandi nám eftir grunnskóla. Ennfremur kom fram að megin ástæður fyrir endurkomu 

í nám voru hvatning annarra, áhugi á náminu og löngunin til að verða eitthvað (Auður 

Sigurðardóttir, 2010; Auður Jónsdóttir, 2012; Rakel Steinvör Hallgrímsdóttir, 2008). Í nýlegri 

rannsókn Eydísar Kötlu Guðmundsdóttur (2012) kemur einnig fram eins og í áðurnefndum 

rannsóknum að ávinningur nemenda af náminu er meðal annars hvati til áframhaldandi náms 

og aukið sjálfstraust (Auður Sigurðardóttir, 2010; Auður Jónsdóttir, 2012; Rakel Steinvör 

Hallgrímsdóttir, 2008). Þessi rannsókn er innlegg í þessar rannsóknir og ætti að geta haft 

hagnýtt gildi fyrir þá aðila sem sinna fullorðinsfræðslu þar sem aukinn skilningur á líðan og 

upplifun einstaklinga í þessum sporum getur vísað þeim veginn við þróun námsframboðs fyrir 

fullorðna. 

     Markmið rannsóknarinnar er að skoða hvaða þættir hafi haft áhrif á þróun náms- og 

starfsferils nemenda sem hófu nám að nýju í hinu óformlega skólakerfi. Áhersla er á að skoða 

ástæður þess að þeir hættu í námi, hvað varð til þess að þeir hófu nám að nýju í 

Menntastoðum og hver ávinningur þeirra hefur orðið með náminu. Leitast er við að svara 

eftirfarandi rannsóknarspurningum: Hvers vegna hættu viðmælendur í skóla án þess að ljúka 

framhaldsskólaprófi? Hvers vegna fóru viðmælendur í nám að nýju í Menntastoðum í hinu 

óformlega skólakerfi? Hver var ávinningur viðmælenda af því að fara í nám að nýju? Hvaða 

áhrif hefur brotthvarf og endurkoma í nám á þróun náms- og starfsferils viðmælenda?  

1.1 Náms- og starfsþróunarkenningar 

Í áranna rás hafa margir erlendir fræðimenn, þó aðallega Bandaríkjamenn, sett fram kenningar 

og hugmyndir um þróun náms- og starfsferils, en kenningar um starfsferilsþróun (e. career 

development) varpa meðal annars ljósi á þá hvata og þær hindranir sem verða á vegi 

einstaklinga þegar þeir taka ákvörðun um að fara í nám að nýju eftir að hafa horfið brott úr 
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námi. Kenningar Bandura (1977) og Holland (1997) hafa meðal annars orðið kveikja að 

kenningum annarra fræðimanna eins og kenningu Mark. L. Savickas (2005). 

     Félagsnámskenning Bandura byggir á að hegðun einstaklinga sé afleiðing samskipta þeirra 

og umhverfsins og sú hegðun sem er styrkt af umhverfi sínu sé líklegri til að viðhaldast eða 

festast í sessi en önnur hegðun. Bandura bendir einnig á hvernig einstaklingar læra af því að 

fylgjast með athöfnum og gjörðum annarra og að lokum tileinka sér sömu hegðun (Bandura, 

1977, 1993). Í þessu samhengi má líta á þá einstaklinga sem fara í nám að nýju eftir að hafa 

horfið frá námi og þær aðstæður sem þeir hafa alist upp við sem og menntun og áhuga 

foreldra þeirra á menntun. Ef þeir hafa alist upp við aðstæður þar sem lítil áhersla er lögð á 

nám og menntun foreldra er lítil, þá má leiða líkur að því að barnið flosni upp úr námi eins og 

þeir nemendur hafa gert sem fara í nám að nýju eftir brotthvarf (Bandura, 1977, 1993; 

Savickas, 2005). Bandura kom einnig fram með hugtakið trú á eigin getu (e. self-efficacy) árið 

1977 en í því felst að einstaklingur sem hefur mikla trú á eigin getu sé líklegri til að takast á 

við erfið viðfangsefni og ljúka þeim en sá einstaklingur sem hefur litla trú á eigin getu 

(Bandura, 1977, 1993). Trú á eigin getu hefur á þann hátt mikil áhrif á ákvarðanatöku 

einstaklinga um náms og starfsval og á áhugasvið, gildi og markmið tengd starfsferilsþróun 

hvers einstaklings (Betz, 2000; Hacket, 1995). Margir kennismiðir hafa beint sjónum sínum 

að náms- og starfsferli einstaklinga en hér verður fjallað um hugsmíðakenningu Savickas um 

starfsferilsþróun þar sem hún hentar vel rannsókninni til að varpa ljósi á niðurstöður 

rannsóknarspurninganna sem lagðar eru til grundvallar. 

     Hugsmíðakenning Savickas um starfsferilsþróun er eins og áður segir sprottin út frá 

kenningum sem áður hafa komið fram. Hún byggir meðal annars á persónulegum hugsmíðum 

(e. personal constructs) Kelly, manngerðum (e. personality types) Holland, lífsstigum (e. life-

stages) Super, aðlögunarhæfni á starfsferli (career adapt-ability) og lífsþemum (e. life-

themes) Adler (Holland, 1997; Savickas, 2005, 2006; Super, 1957, 1980). Savickas lítur á 

starfsferilinn út frá sjónarhorni félagsfræðilegra hugsmíða þar sem persónuleg hugsmíð er leið 

einstaklingsins til að túlka líf sitt (McMahon og Patton, 2006). Saga einstaklinga skiptir mestu 

máli. Starfsfólk á hverjum tíma verður að aðlagast breytingum á vinnuumhverfi sem 

grundvallast á breytingum á efnahag heimsins, upplýsingatækni og breyttri stöðu 

iðnaðarsamfélagsins. Að sama skapi er það hlutverk sálfræðinnar að rannsaka 

starfsferilstengda hegðun og aðlögun einstaklinga að breyttu starfsumhverfi og breyttum 

störfum í nútímaþjóðfélagi (Savickas, 2001). Einstaklingar skapa náms- og starfsferil sinn 

með því að fá tilgang í náms- og starfsferilstengda hegðun. Markmið með námi að nýju er því 
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að skapa tilgang fyrir náms- og starfsferilinn hjá einstaklingum sem horfið hafa frá námi. Það 

sem er mikilvægt fyrir Savickas er aðlögunin að umhverfinu og þeir atburðir sem hver og einn 

stendur frammi fyrir. Það er aðlögunarhæfnin fremur en lífsstigin eða þroskinn sjálfur sem 

skiptir mestu máli. Aðlögunarhæfnin segir til um það hversu tilbúinn einstaklingur sé til þess 

að taka ákvarðanir varðandi nám og störf. Má því segja að einstaklingur sem ákveður að fara í 

nám að nýju búi yfir ákveðinni aðlögunarhæfni. Starfsferillinn verður ljós þegar hver og einn 

tekur ákvarðanir og skapar frásögn eða lífssögu sína. Starfsferill er þróun sem hver og einn 

skapar og er ekki gerður úr einkunnum, prófum eða skoðunum atvinnurekenda og fjölskyldu. 

Bygging starfsferilsins breytist allt lífið og er í stöðugri þróun (Savickas, 1997b; Savickas, 

2000; Sharf, 2010).  

Savickas telur þáttakenningu (e. trait and factor) Holland, þar sem parað er saman 

ákveðnar manngerðir við starfsumhverfi, notadrjúga til að hafa áhrif á starfsvirðingu og að 

taka saman það sem lýsir sérstöðu einstaklinga. Savickas hefur ekki áhuga á því að bera 

saman persónuleika einstaklinga við aðra heldur hefur hann áhuga á því hvernig kenning 

Holland hjálpar einstaklingnum að skilja náms- og starfsferil sinn. Þeir einstaklingar sem hætt 

hafa í námi og farið að vinna hafa öðlast aukinn skilning á störfunum sem þeir vinna og 

myndað sér skoðun á þeim. Manngerðir Holland má nota til að kanna möguleika, til að íhuga 

og rannsaka og það gera þeir sem fara að vinna án þess að hafa sótt sér framhaldsmenntun. 

Savickas notar manngerðir Holland til að skilja sögur einstaklinga um hvernig þeir hafa þróað 

sjálfa sig og byggt upp starfsferil sinn (Holland, 1997; Sharf, 2010). Þeir sem ekki hafa fundið 

sér starf eða nám sem þeim líkar eru enn að byggja upp starfsferil sinn og þróa hann eins og 

þeir sem hverfa frá námi og ákveða síðan að fara í nám að nýju. 

     Allt lífið verða einstaklingar að aðlagast breytingum allt frá því að eldast, færast úr skóla í 

vinnu og að lokum í átt að því að setjast í helgan stein. Aðlögun að starfsferli beinir sjónum 

að því hvernig einstaklingur mótar starfsferil sinn. Hvers vegna ákvaðstu að hætta námi? eða 

hvers vegna ákvaðstu að fara í nám að nýju? eru spurningar sem oft eru spurðar í þessu 

samhengi. Margir sem hverfa brott úr námi hafa enn ekki náð að ákveða starf þannig að segja 

má að þeir séu enn í aðlögunarferli. Aðlögun á starfsferli getur bæði vísað til þess hvernig 

einstaklingur metur sjálfan sig í mismunandi aðstæðum og þroskar og hvernig hann metur 

breytingar sem tengjast vinnu og þjóðfélagi. Þegar fengist er við aðlögun á starfsferli eru 

nokkur þróunarferli sem einstaklingar verða að horfast í augu við. Til að skipuleggja þessa 

þróun styðst Savickas við lífsstig Super. Stigin í lífshringnum innihalda vöxt, könnun, koma 

sér fyrir, stjórnun og starfslok (Savickas, 1994; 2005;  Herr, 1997; Super, 1957, 1980).  
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Þegar einstaklingar eldast færast þeir upp starfsstigann. Sögur þeirra eru líklegar til að 

innihalda framfarir sem leiða til árangurs bæði fjárhagslega sem á annan hátt. Hins vegar 

standa sumir einstaklingar andspænis hindrunum og af þeim sökum getur náms- og 

starfsferillinn orðið tilviljanakenndur hjá sumum einstaklingum sem hverfa úr námi án þess að 

ljúka framhaldsskólaprófi. Stig Super í starfsferilsþróun út frá sjónarhorni kenningar Savickas 

eru: 

Vöxtur. Að 15 ára aldri segja einstaklingar sögur sem hafa að gera með skólann og vini og 

fjölskyldu sem hafa mikil áhrif á ákvarðanatöku einstaklinga um nám og störf. Ef lítil áhersla 

er á að ýta undir nám getur einstaklingur átt það á hættu að hverfa frá námi síðar meir. Áhugi 

þeirra, geta og gildi eru að breytast. Sögurnar endurspegla oft þessar breytingar. Börn þróa 

seinna hæfileika sinn til að dæma eigin getu. Sögurnar endurspegla samskipti við félaga, 

fjölskyldu, kennara og systkini (Savickas, 2005). 

Könnun. Frá 15-22 ára eru einstaklingar að uppgötva ýmsa möguleika varðandi starfsferil 

sinn. Sögurnar innihalda hvað þeir gætu viljað gera, hvernig þeir læra um störf, hvernig þeim 

gekk í síðasta starfi og hvort þeir vilji mennta sig meira. Þetta leiðir til ákveðinnar stefnu í átt 

að starfsferli. Þeir einstaklingar sem hverfa frá námi á þessu stigi eins og þeir nemendur sem 

fara í nám að nýju gerðu hafa oft ekki velt fyrir sér möguleikum sínum varðandi starfsferil. 

Það þurfa þeir hins vegar að gera þegar ákvörðun er tekin um að fara aftur í nám (Savickas, 

2005).  

Að koma sér fyrir. Gerist oftast milli 25 og 45 ára og sögur um að koma sér fyrir vísa til 

þróunar í starfi. Sögurnar eru líklegar til að fjalla um stöðugleika í vinnunni, þekkja kröfur 

starfsins og að hugsa um starfið til lengri tíma. Vanalega þegar einstaklingar fara í gegnum 

þróunarferilinn verða þeir öruggari með starfið og óska þess að verða álitnir duglegir 

starfskraftar sem hægt er að reiða sig á. Sögur sem benda til loka þessarar þróunar eru líklegar 

til að endurspegla stöðuhækkun eða launahækkun. Þeir sem eru ekki ánægðir með starf sitt 

eða vilja fara í nám að nýju hugsa hér um að breyta til og hverfa aftur á könnunarstigið og 

velta fyrir sér möguleikum um náms- og starfsferil sinn (Savickas, 2005). 

Stjórn. Sögur einstaklinga milli 45 og 65 ára fela í sér að halda í vinnuna og á sama tíma 

lærir einstaklingur meira um hvers er krafist til starfsins með því að tileinka sér 

tækninýjungar. Einstaklingar sem eru á þessu þróunarstigi gera nýstárlegar breytingar og sýna 

öðrum hvernig þeir geti bætt frammistöðu sína. Hér eru einstaklingar að sækja sér endur- og 

símenntun og eins geta einstaklingar farið af þessu stigi á könnunarstigið og tekið ákvörðun 

um að mennta sig að nýju eftir brotthvarf úr námi (Savickas, 2005). 
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Starfslok. Fyrir og eftir 65 ára hugsa einstaklingar um þann möguleika að missa vinnuna 

vegna heilsufars eða líkamlegra takmarkana. Þeir geta einnig dregið úr vinnu og unnið 

hlutastarf. Á þessu stigi fara einstaklingar einnig í endur- og símenntun til að bæta starfsgetu 

og efla sig í starfi og jafnvel í nám að nýju með það fyrir augum að læra eitthvað nýtt 

(Savickas, 2005). 

Þrátt fyrir að þetta séu sameiginleg þróunarferli sem einstaklingar ganga í gegnum, gerist 

það ekki á sama aldri hjá öllum. Þeir einstaklingar sem fara í nám að nýju eftir brotthvarf 

þurfa að fara í gegnum könnunarstigið þó svo að þeir séu jafnvel orðnir 50 ára. Það sama á við 

um þá sem vilja skipta um starfsferil. Áherslan er á sögu hvers einstaklings sem er einstök en 

ekki samanburður við aðra (Savickas, 1994, 2005, Sharf, 2010). 

Savickas hefur ekki bara áhuga á þróun aðlögunarhæfni á starfsferlinum heldur einnig 

aðlögunarferlinu sjálfu. Þar sem Super bjó til hugsmíð yfir starfsþróun unglinga notar 

Savickas aðlögunarhæfni sem er líka hugsmíð sem hægt er að nota allt lífsferlið hvenær sem 

einstaklingur breytir um starf frekar en bara meðan unglingur fer úr skóla í vinnu (Savickas, 

1997a; Sharf, 2010). Fyrir Savickas er sálfélagslegur starfsþroski ferli sem er einstakt fyrir 

hvern einstakling og fer ekki endilega fyrirfram ákveðna leið. Aðlögunarhæfni er hugsmíð 

sem sýnir hvernig einstaklingur getur tekist á við þróun starfa og þau vandamál sem þar koma 

upp. Það hjálpar einstaklingunum að efla sjálfsmynd sína þegar þeir takast á við kröfur í vinnu 

og á öðrum sviðum. Savickas lýsir aðlögunarhæfni út frá fjórum víddum: umhugsun, stjórn, 

forvitni og sjálfstrausti (Savickas, 1997a, 2005). Einstaklingar sem búa yfir aðlögunarhæfni 

þurfa að vera umhugað um framtíðina á vinnumarkaði, öðlast meiri stjórn á framtíðinni, skoða 

framtíðarmöguleika og svala þannig forvitninni og fá aukið sjálfstraust til að fylgja draumum 

sínum. Þessar víddir þurfa einstaklingar sem hafa horfið frá námi og hyggja á nám að nýju að 

fara í gegnum en sumir sem hverfa frá námi fara ekki alltaf í gegnum þetta ferli. Þeir þurfa að 

hugsa um framtíðina, vera afgerandi, vega og meta hvort ákvörðun þeirra um að fara í nám að 

nýju sé rétt og taka áhættu og vera meðvitaðir um óöryggi sitt varðandi námið (Savickas, 

1997a, 2005; Sharf, 2010). Aðlögunarhæfni er þáttur sem einstaklingar gefa í skyn í lífssögum 

sínum. Tengsl sjálfs og samfélags skapa þannig sögur einstaklinga. Savickas notar þráð 

samhengis sögunnar til að fella saman við persónugerð og breytileg verkefni með því að 

einblína á þema sögunnar (Savickas, 1997a, 2005; Sharf, 2010). 

Með því að þekkja lífsgildi manneskju skapast grunnur að þekkingu á grunnþemum í lífi 

manneskjunnar. Lífsgildi er mikilvægt hugtak sem er mismunandi fyrir hvern einstakling. 

Samkvæmt Adler eru lífsgildin þróuð við 4-6 ára aldur. Adler vill meina að það hvernig 
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einstaklingur lifi í dag eigi sér rætur að rekja til æskunnar og hafi verið augljóst þá, og að 

ákveðinn tilgangur sé með öllu. Áhugi er á mannlegum þáttum eins og að tilheyra öðrum, að 

vera til gagns, að vera einstakur og að skilja merkingu (Savickas, 2006).  

     Hugsmíðakenning Savickas lítur á starfsþróunarferli einstaklinga í samspili við umhverfið 

sem virkt ferli út lífið og hentar því eins og áður segir vel þessari rannsókn, þar sem skoðaður 

er náms- og starfsferill einstaklinga sem hafa horfið brott úr námi og hafið nám að nýju í hinu 

óformlega skólakerfi, út frá reynslu þeirra og upplifun af ferlinu. Kenningin varpar ljósi á 

niðurstöður þessarar rannsóknar þar sem mikilvægt er að skilja hvers vegna skólaganga 

einstaklinga er ekki alltaf samfelld það er af hverju sumir klára það nám sem þeir byrja á án 

þess að gera hlé á námsferlinum og af hverju aðrir hverfa brott frá námi og ákveða síðan að 

fara aftur í nám og ljúka því. Afleiðingar brotthvarfs úr námi geta birst í háu hlutfalli fólks 

með einungis grunnmenntun á vinnumarkaði. Þeir sem byrja aftur í námi eftir að hafa horfið 

brott án þess að ljúka framhaldsskólaprófi eiga það sameiginlegt að hafa horfið frá námi á 

einhverjum tímapunkti í náms- og starfsferilsþróun sinni eins og áður segir. Ástæður 

brotthvarfsins geta þó verið mismunandi milli einstaklinga og geta gefið vísbendingar um 

hvað má bæta til að nemendur hverfi síður úr námi. Eins geta þær gefið vísbendingar um 

hvernig best sé að skipuleggja nám fyrir þá nemendur sem hafa horfið frá námi til að fjölga 

menntuðum á vinnumarkaði og hefja nám að nýju í hinu óformlega skólakerfi og ljúka því. 

Hér á eftir verður skoðað stefnu stjórnvalda í menntun vinnumarkaðarins og Menntastoðum 

einu úrræði FA verður gerð skil til að varpa ljósi á niðurstöður rannsóknarinnar. Einnig verða 

skoðaðar þær ástæður og þeir áhrifavaldar sem tengjast brotthvarfi úr námi samkvæmt 

rannsóknum sem gerðar hafa verið á því sviði.  

1.2 Menntunarstig vinnumarkaðarins og stefna stjórnvalda  

Hagstofa Íslands gerði árið 2003 könnun á vinnumarkaðnum sem hafði það að markmiði að 

afla nánari upplýsinga um þátttöku í námi og fræðslu en áður hafði verið gert. Könnunin 

leiddi í ljós að um 40% landsmanna hafa ekki aflað sér framhaldsmenntunar eftir grunnskóla 

og 30% aðila vinnumarkaðarins 25-64 ára eru án framhaldsmenntunar. Sumir hverjir sækja 

sér þó aukna menntun seint og um síðir en stór hluti þeirra býr við litla menntun út 

starfsævina (Hagstofa Íslands, 2012b; Jón Torfi Jónasson og Andrea Gerður Dofradóttir, 

2008). Þetta háa hlutfall aðila vinnumarkaðarins sem eingöngu hafa grunnmenntun er 

áhyggjuefni stjórnvalda og er stefna ríkisstjórnar Íslands sú sama og hjá ríkisstjórnum annarra 

OECD-landa að árið 2020 verði hlutfall þeirra á vinnumarkaði sem hafa lokið 

framhaldsmenntun 90% í stað 70% (Forsætisráðuneytið, 2008; OECD, 2007). Til að ná 
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markmiðum sínum vinna stjórnvöld á Íslandi markvisst að því að skapa tækifæri og hvata, í 

samvinnu við ýmsa fræðsluaðila, til menntunar fyrir fólk sem er á vinnumarkaði og hefur 

takmarkaða menntun ásamt því að draga úr brotthvarfi nemenda úr framhaldsskólum 

(Forsætisráðuneytið, 2008).  

     Árið 1992 voru sett Lög um almenna fullorðinsfræðslu, nr. 47/1992, á verksviði 

menntamálaráðuneytisins og lög um starfsmenntun í atvinnulífinu, nr. 19/1992. Lög um 

almenna fullorðinsfræðslu voru felld úr gildi árið 1996 og tekin upp heimild í lögum um 

framhaldsskóla fyrir rekstri öldungadeilda, endurmenntunarnámskeiða og samstarfi 

framhaldsskóla um fullorðinsfræðslumiðstöðvar. Lög um starfsmenntun í atvinnulífinu eru 

enn í gildi og á grundvelli þeirra hafa starfsmenntasjóðir úthlutað styrkjum til ýmissa 

þróunarverkefna í framhaldsfræðslu og starfsmenntun.  

     Árið 2010 setti alþingi lög um framhaldsfræðslu 27/2010 og er markmið laganna meðal 

annars að veita einstaklingum framhaldsfræðslu þar sem tekið er mið af ójafnri stöðu þeirra 

og hæfni. Merking orðsins framhaldsfræðsla er í þessum lögum: „Hvers konar nám, úrræði 

og ráðgjöf sem ætlað er að mæta þörfum einstaklinga með stutta formlega skólagöngu að 

baki og er ekki skipulagt á grundvelli laga um framhaldsskóla eða háskóla“. Jafnframt var 

þann 24. nóvember 2010 undirrituð samstarfsyfirlýsing þar sem Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, Alþýðusamband Íslands (ASÍ), Bandalag starfsmanna ríkis og 

bæja (BSRB), Samtök atvinnulífsins (SA), fjármálaráðuneytið og Samband íslenskra 

sveitarfélaga sammæltust um að efla samstarf sitt til að efla menntunarstig þjóðarinnar. Eitt af 

meginmarkmiðunum er að veita fólki á vinnumarkaði með litla grunnmenntun aukin tækifæri 

til náms og teljast þau úrræði til óformlegs náms innan framhaldsfræðslunnar 

(Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 2010). Margir aðilar koma að framhaldsfræðslunni á Íslandi 

en í þessari rannsókn er valið að fjalla um Fræðslumiðstöð atvinnulífsins ehf. (FA) þar sem 

þátttakendur rannsóknarinnar voru nemendur í einu af námstilboðum þeirra.  

     FA var stofnuð af Alþýðusambandi Íslands (ASÍ) og Samtökum atvinnulífsins (SA) og er 

hlutverk hennar að vera samstarfsvettvangur stofnaðilanna um framhaldsfræðslu og 

starfsmenntun í samstarfi við aðrar fræðslustofnanir. Markmiðið er að veita starfsmönnum á 

almennum vinnumarkaði, sem ekki hafa lokið prófi úr framhaldsskóla, tækifæri til að afla sér 

menntunar eða bæta stöðu sína á vinnumarkaðnum. Samningur FA við 

Menntamálaráðuneytið tekur til þróunar nýrra aðferða til að efla þekkingu og færni fólks á 

vinnumarkaði sem og umsjónar með framkvæmd verkefna. Fræðslu- og 

símenntunarmiðstöðvar eru níu á landsbyggðinni og voru stofnaðar á árunum 1998–2000. 

Einnig eru stöðvar í Reykjavík og í nágrannasveitarfélögum. Menntamálaráðuneytið hefur 
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gert samning við FA um ýmis þróunarverkefni en í honum felst kennsla samkvæmt námskrám 

sem FA hefur unnið og staðfestar hafa verið af Menntamálaráðuneytinu. Námið má meta til 

eininga í framhaldsskólum og er slíkt í höndum stjórnenda viðkomandi skóla. FA notast við 

eftirfarandi þrjár skilgreiningar á námi og menntun: 1). Formlegt nám (e. formal learning): sú 

færni sem fengin er í formlegu skólakerfi og viðurkennd með útskrift eða prófskírteinum frá 

formlegum skólayfirvöldum. 2). Óformlegt nám (e. non-formal learning): sú færni sem er 

fengin utan skólakerfis, hjá meðal annars símenntunarmiðstöðvum og oft staðfest með 

skírteini eða viðurkenningu á þátttöku. 3). Formlaust nám (e. in-formal learning): sú færni 

sem einstaklingur hefur öðlast í gegnum lífið og athafnir tengdar vinnu, fjölskyldu eða frítíma 

(Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, e.d.-a.). Má því segja að það nám sé formlegt sem fer fram í 

óformlega skólakerfinu ef það er metið til eininga í formlega skólakerfinu.  

Meðal þeirra námsleiða í óformlega skólakerfinu sem metnar eru til eininga í formlega 

skólakerfinu og þátttakendur í nokkrum meistararannsóknum hafa lokið eru: 1. 

Grunnmenntaskólinn, grunnnám fyrir einstaklinga sem ekki hafa lokið grunnskóla eða eru 

með stutta formlega menntun (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, e.d.-c.). 2. Raunfærnimat, sem 

ætlað er að koma til móts við þann hóp einstaklinga sem ekki hafa lokið hefðbundnu námi en 

hafa hins vegar öðlast þekkingu og færni úr atvinnulífinu. Það er staðfesting og mat á 

raunfærni einstaklings án tillits til þess hvernig eða hvar hún hefur verið fengin. Sú raunfærni 

sem einstaklingur býr yfir á ákveðnum tíma er viðurkennd með matinu og þarf hann því ekki 

að sækja nám í því sem hann kann og getur. Þegar raunfærni einstaklings hefur verið metin 

býðst honum að fara í framhaldsskóla og afla sér þeirrar menntunar sem á vantar til að ljúka 

ákveðnu prófi (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, e.d.-a). 3. Fagnámskeið starfs-manna leikskóla 

er ætlað þeim sem hafa stutta skólagöngu og vinna á leikskólum og má meta námið til allt að 

17 eininga í framhaldsskóla (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, e.d.-d.).  

Nú hefur ný námsleið litið dagsins ljós hjá FA sem ætluð er einstaklingum með stutta 

formlega skólagöngu að baki og hyggja á nám í frumgreinadeildum. Frá febrúar 2009 hefur 

Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum (MSS) boðið upp á nám fyrir einstaklinga sem vilja 

öðlast réttindi til að fara í háskólabrú Keilis. Forsaga þess er sú að þegar Keilir fór árið 2007 

að bjóða upp á námsleiðina Háskólabrú, sem veitir aðgang að háskólanámi, myndaðist þörf 

fyrir grunnnám þar sem margir höfðu ekki lokið tilskildum einingafjölda úr framhaldsskóla 

sem krafist er til að hefja nám í Háskólabrú. Forstöðumaður MSS ásamt öðrum starfsmanni 

gerðu námskrá sem byggði á námsleiðum FA sem heita Aftur í nám og Grunnmenntaskólinn. 

Þessar tvær námskrár voru gerðar að einni og úr varð Háskólastoðir nám fyrir einstaklinga 
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sem hyggja á áframhaldandi nám en hafa ekki lokið framhaldsskóla. Nafninu var síðar breytt í 

Menntastoðir árið 2010. Um 200 einstaklingar hafa lokið námi við Menntastoðir (Miðstöð 

símenntunar á Suðurnesjum, 2009; Særún Ástþórsdóttir, munnleg heimild 26.3. 2012).  

Frá árinu 2011 hefur sambærileg námskrá verið til tilraunakennslu hjá FA sem ber heitið 

Menntastoðir og er kennsla hafin samkvæmt henni í SÍMEY og MÍMI símenntun. 

Menntastoðir eru nám sem ætlað er nemendum sem hyggja á nám í frumgreinadeildum 

Háskólans í Reykjavík, Bifrastar eða á Keili og síðan í háskólanám. Meta má nám í 

Menntastoðum til eininga á framhaldsskólastigi og er það undir hverjum skóla komið hvernig 

námið er metið. Námsgreinar í Menntastoðum eru íslenska, enska, danska, stærðfræði, 

upplýsingatækni, námstækni og bókfærsla. Jafnframt meta nemendur námið út frá þeirra 

sjónarhorni að námi loknu. Námið er 660 kennslustundir en það er 60 stundum meira en var í 

Menntastoðum MSS þar sem örlítil breyting hefur orðið á tímum í fögum og eins var bætt við 

bókfærslu (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, e.d.-b.). Með því að fara í Menntastoðir og síðan í 

frumgreinadeildir getur fullorðinn nemandi stytt námstíma sinn til að öðlast réttindi til að fara 

í háskóla, þar sem stúdentspróf tekur að meðaltali fjögur ár en nám í Menntastoðum frá sex til 

tólf mánuðum og nám í frumgreinadeildum tekur eitt til tvö ár (Fræðslumiðstöð 

atvinnulífsins, e.d.-b.; Háskólinn á Bifröst, e.d.; Háskólinn í Reykjavík, e.d.; Keilir, e.d.)  

Að ofantöldu má sjá að í viðleitni sinni til að hækka menntunarstig þjóðarinnar hafa 

stjórnvöld í samstarfi við FA viðurkennt ákveðnar námsleiðir fyrir ómenntað fólk á 

vinnumarkaði til að greiða götu þeirra til að ljúka námi og/eða fara í áframhaldandi nám í 

frumgreinadeildum og þaðan í háskóla. Ekki hefur verið gerð rannsókn áður á upplifun og 

reynslu þeirra af náms- og starfsferli sem ljúka námi í Menntastoðum sem nú er til 

tilraunakennslu hjá FA, en MSS hefur útskrifað um 200 nemendur úr námsleiðinni. Stjórnvöld 

hafa einnig sett sér það markmið að draga úr brotthvarfi þar sem þeir sem hverfa frá námi án 

þess að ljúka prófi lækka hlutfall menntaðra á vinnumarkaði. Ástæður brotthvarfs og 

áhrifavaldar sem leiða til brotthvarfs geta gefið vísbendingar um hvað má bæta til að 

nemendur ljúki námi og verður fjallað um rannsóknir á því sviði hér á eftir. 

1.2.1 Brotthvarf sem ein orsök menntunarleysis á vinnumarkaði 

Ekki er  alltaf ljóst hvaða hóp er átt við þegar rætt er um brotthvarf úr námi. Skilgreiningar á 

brotthvarfi eru mismunandi en á Íslandi hafa þessar skilgreiningar verið notaðar: A). Hagstofa 

Íslands tekur mið af nemendum sem eru í skóla ákveðið skólaár sem síðan skrá sig ekki í 

skóla ári síðar og hafa ekki útskrifast í millitíðinni (Hagstofa Íslands, 2004). B). Jón Torfi 



17 

Jónasson og Kristjana Stella Blöndal (2002) skilgreina brotthvarfsnemendur sem þá nemendur 

sem ekki hafa farið í nám eftir grunnskóla eða hætta í framhaldsskóla án þess að ljúka honum. 

C). Eins hefur sú aðferð verið valin að fylgja eftir nemendum sem teljast til nýnema að hausti 

og stunda nám í dagskóla. Þessi aðferð hefur verið valin af OECD og því fást sambærilegar 

tölur á milli OECD-landanna (Hagstofa Íslands, 2011).  

     Rannsóknir á Íslandi á brotthvarfi hafa einkum beinst að framhaldsskólanum en til langs 

tíma hefur brotthvarfstíðni úr framhaldsskólum verið há á Íslandi þrátt fyrir hátt hlutfall 

nemenda sem hefja nám þar (Hagstofa Íslands, 2012a, 2012b). Í langtímarannsókn Jóns Torfa 

Jónassonar og Kristjönu Stellu Blöndal (2002) á nemendum fæddum 1975 kom í ljós að um 

40% þeirra höfðu ekki farið í eða lokið framhaldsskóla við 24 ára aldur. Í rannsókn Jóns Torfa 

Jónassonar og Guðbjargar Andreu Jónsdóttur (1992) á árgangi fæddum 1969 hafði tæplega 

helmingur árgangsins lokið formlegu prófi frá framhaldsskóla fyrir 22ja ára aldur en 54,8% 

höfðu ekki lokið neinu námi í framhaldsskóla. Við samanburð á niðurstöðum þessara tveggja 

rannsókna á árgangi 1969 og árgangi 1975 kemur í ljós að mun fleiri úr árgangi 1975 hafa 

lokið framhaldsskóla við 22ja ára aldur en þegar niðurstöður fyrir 24 ára aldur eru skoðaðar 

hefur mismunurinn þurrkast út (Jón Torfi Jónasson og Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, 1992; Jón 

Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002). Af þeim nemendum sem innrituðust í 

framhaldsskóla haustið 2002 samkvæmt Hagstofu Íslands kemur í ljós að 28% þeirra hafa 

ekki útskrifast enn úr framhaldsskóla árið 2009 (Hagstofa Íslands, 2011). Ennfremur kemur í 

ljós að brotthvarf nemenda eykst með aldri eftir 19 ára. Brotthvarf 17 ára nemenda er 15,2%, 

eilítið lægra á aldursbilinu 18-19 ára en eftir 19 ára eykst það og við 24 ára aldur er það um 

28%. Af 25-49 ára nemendum hverfa 35% brott úr námi milli áranna 2002 og 2003. Um 45% 

nemenda sem voru í fjarnámi, utanskóla eða kvöldskóla hurfu einnig frá námi í hinu 

hefðbundna skólakerfi á árunum 2002-2003 (Hagstofa Íslands, 2004). Ástæður brotthvarfsins 

eru þó ekki alltaf ljósar og hér á eftir verður fjallað um ástæður og áhrifavalda sem leitt geta 

til brotthvarfs úr framhaldsskóla. 

1.2.2 Ástæður brotthvarfs og áhrifavaldar  

Ástæður brotthvarfs og áhrifavaldar geta verið af ýmsum toga en til að átta sig betur á 

fyrirbærinu er athyglisvert að skoða niðurstöður nokkurra rannsókna. Niðurstöður 

langtímarannsóknar þar sem skoðuð voru áhrif einstaklinga, fjölskyldna og skólatengdra þátta 

á brotthvarf frá aldrinum sex mánaða til 19 ára benda til þess að brotthvarf sé ferli sem byrji 

snemma á þroskaferlinum og endi þegar einstaklingur tekur ákvörðun um að hætta í skóla 

(Jimerson, Egeland, Sroufe og Carlson, 2000). Þetta taka Lofstrom og Tyler (2009) undir þar 
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sem þeir segja að ástæður þess að nemandi taki þá ákvörðun að hverfa brott úr námi megi 

rekja til fjölda áhrifavalda sem tengjast bæði skóla og félagslegu umhverfi þeirra. Flókin 

sambönd milli nemenda, foreldra, skóla og samfélagsins tengjast ákvörðuninni að hverfa frá 

námi. Upplýsingar um ástæður brotthvarfsins byggja á tengslum milli rannsakanlegra 

einkenna, ásamt frásögnum þeirra sjálfra á ástæðum þess að þeir hættu í skóla. Einkenni 

nemenda sem hverfa brott eru meðal annars léleg frammistaða í námi, barneignir og vinna 

með skóla meiri en 20 tímar á viku. Hvað einkenni fjölskyldu varðar nefna þeir menntun 

foreldra, störf og laun foreldra og síðast en ekki síst þætti sem lítið hafa verið rannsakaðir eins 

og viðhorf og hlutverk fjölskyldu og hversu meðvitaðar fjölskyldur eru um mikilvægi 

menntunar í nútímasamfélagi.  

     Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar á ástæðum brotthvarfs úr námi og þær sem oftast 

eru nefndar eru: tilgangsleysi náms, námsleiði, barneignir, skortur á fjármagni og aðstæður á 

heimilum (Bridgeland, Dilulio og Morison, 2006; Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella 

Blöndal, 2002; Rumberger, 2011). Í rannsókn Jóns Torfa Jónassonar og Kristjönu Stellu 

Blöndal (2002) komu einnig fram tengsl brotthvarfs úr námi í framhaldsskóla við menntun 

foreldra og voru þeir líklegri til að ljúka framhaldsskólanámi sem áttu foreldra sem lokið 

höfðu námi á og við háskólastig. Er það í samræmi við niðurstöður fleiri rannsókna sem 

gerðar hafa verið á tengslum menntunar foreldra nemenda og brotthvarfs úr námi (Chuang, 

1997; Gerður G. Óskarsdóttir, 2000; Kivinen, Hedman og Kaipainen, 2007; Lofstrom og 

Tyler, 2009; Markusen, 2010).   

     Gerður G. Óskarsdóttir (1993) rannsakaði nánar ákveðna þætti sem vörðuðu nám og 

bakgrunn nemendanna úr 1969 árganginum. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að 

nemendur sem voru með lágar einkunnir á samræmdum prófum í grunnskóla voru líklegri til 

að hefja ekki nám í framhaldsskóla. Niðurstöðurnar styðja einnig tilgátu um að námsferill og 

námsárangur tengist viðhorfum til skólagöngu þar sem þeim sem líkaði vel við skólann voru 

með hærri einkunnir en þeir sem líkaði ekki vel eða var sama um skólann Þau samverkandi 

tengsl menntunar föður og námsferils við viðhorf til skóla sem komu fram eru í samræmi við 

rannsóknir sem sýnt hafa fram á að viðhorf nemenda og námsgengi hafi með áhrif foreldra að 

gera (Anguiano, 2004; Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002; Katz, Kaplan og 

Buzukashvily, 2011; Rumberger, 2011).  

     Í áðurnefndri rannsókn Jóns Torfa Jónassonar og Kristjönu Stellu Blöndal (2002) kemur 

einnig fram mikilvægi hvatningar í námi þar sem þeir nemendur sem töldu sig hafa fengið 

litla hvatningu til náms bæði heima og í skólanum voru líklegri til að hverfa frá námi í 
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framhaldsskóla. Eru það svipaðar niðurstöður og koma fram í fjölmörgum rannsóknum 

(Alivernini og Lucidi, 2011; Chuang, 1997; Codjoe, 2007; Gerðar G. Óskarsdóttur, 1993; 

Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristjana Stella Blöndal, 2005; Somers og Piliawsky, 2004;  

Terry, 2008). Í fjórum nýlegum meistararitgerðum kemur fram að skortur á sjálfstrausti og 

lítil trú á eigin getu hafi haft þau áhrif á einstaklingana að þeir hættu í námi eða fóru ekki í 

áframhaldandi nám eftir grunnskóla (Auður Sigurðardóttir, 2010; Auður Jónsdóttir, 2012; 

Rakel Steinvör Hallgrímsdóttir, 2008; Svava Guðrún Sigurðardóttir 2011). Í rannsókn 

Svanfríðar Ingu Jónasdóttur (2005) réðu meðal annars áhrif vinahópsins því að viðmælendur 

hættu námi. 

     Brotthvarf úr námi hefur bæði áhrif á einstaklingana sjálfa sem og samfélagið sem þeir búa 

í. Þeir sem hverfa brott úr námi eru ekki eins líklegir til að fá vinnu og þeir sem klára og ef 

þeir fá vinnu fá þeir oftast lægri laun. Lág laun leiða til lægri skatta til samfélagsins og í 

verstu tilfellum til atvinnuleysis og meiri samfélagslegs kostnaðar í alls kyns bótasjóði 

(Eyjólfur Sigurðsson, 2011; Falch, Johannesen og Ström, 2009; Rumberger, 2011). Í rannsókn 

Eyjólfs Sigurðssonar (2011) á ævitekjum og arðsemi menntunar  benda niðurstöður til þess að 

einstaklingur sem hefur framhaldsskólamenntun hafi 28% hærri ævitekjur en ef hann væri 

eingöngu  með grunnskólamenntun. Að sama skapi hefur einstaklingur með háskólamenntun 

88% hærri ævitekjur en ef hann væri eingöngu með grunnskólamenntun. 

     Ef dregnar eru saman niðurstöður áðurnefndra rannsókna á ástæðum brotthvarfs beggja 

vegna Atlantshafsins eru þær af sama meiði. Ástæður eru barneignir, námsleiði og lítill áhugi 

á náminu og áhrifavaldar eru lítil menntun foreldra og lítil hvatning til náms svo eitthvað sé 

nefnt (Anguiano, 2004; Auður Sigurðardóttir, 2010; Auður Jónsdóttir, 2012; Chuang, 1997; 

Codjoe, 2007; Gerður G. Óskarsdóttir, 1993, 2000; Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella 

Blöndal, 2002; Jimerson og fl., 2000; Katz og fl., 2011; Kivinen og fl., 2007; Lofstrom og 

Tyler, 2009; Markusen, 2010; Rakel Steinvör Hallgrímsdóttir, 2008; Rumberger, 2011; Svava 

Guðrún Sigurðardóttir 2011). Afleiðingar brotthvarfsins geta síðan komið fram í skertum 

atvinnutækifærum ásamt lægri launum fyrir störf sem ekki krefjast menntunar sem hvort 

tveggja hefur áhrif á afkomu bæði einstaklinganna og samfélagsins sem þeir búa í (Eyjólfur 

Sigurðsson, 2011; Falch og fl., 2009; Rumberger, 2011).  

     Telja verður ólíklegt að hægt verði að koma í veg fyrir brotthvarf úr námi að öllu leyti þar 

sem nám hentar ekki öllum og ekki hafa allir getu og áhuga til að læra. Það sem flestir hljóta 

þó að vera sammála um er að ná til þeirra einstaklinga sem hafa horfið brott úr námi og hafa 

áhugann og getuna til að klára nám af einhverju tagi sem hentar þeim. Til að svo megi verða 



20 

er mikilvægt að fá innsýn í það ferli sem leitt getur til brotthvarfs með það fyrir augum að 

laga það sem betur má fara og og nýta sér þær upplýsingar í skipulagi náms fyrir markhópinn 

til að auka líkurnar á því að þeir nemendur sem fara í nám að nýju ljúki því og þrói þar með 

náms- og starfsferil sinn enn frekar. Með því móti aukast líkurnar á að markmið um fjölgun 

menntaðra á vinnumarkaði náist árið 2020. Til að koma til móts við þennan breiða hóp 

námsmanna hefur verið unnið að því að skapa tækifæri til náms fyrir fullorðna námsmenn og 

teljast þau úrræði til óformlegs náms í fullorðinsfræðslu. Hér á eftir verður fjallað um 

fullorðna námsmenn út frá rannsóknum sem gerðar hafa verið á þátttöku þeirra í námi, 

einkennum þeirra og ástæðum fyrir því að þeir fara í nám að nýju. En niðurstöðurnar geta 

meðal annars nýst við skipulagninu námsúrræða fyrir þennan hóp námsmanna. 

1.3     Fullorðnir námsmenn 

Þær rannsóknir og kannanir sem gerðar hafa verið á fullorðnum og námshegðun þeirra eru 

ekki á einu máli um hvernig skilgreina beri hugtakið fullorðinn. Nálgun Knowles og fl. (2011) 

byggir á fjórum þáttum: 1) Líffræðilegri nálgun, þar sem við teljumst fullorðin þegar 

kynþroska er náð og við getum eignast börn. 2). Lagalegri nálgun, þar sem við teljumst 

fullorðin þegar við höfum náð þeim aldri að vera sjálfráða, megum kjósa og ganga í 

hjónaband. 3). Félagslegri nálgun, þar sem við teljumst fullorðin þegar við höfum eignast 

maka og tökum þátt í atvinnulífinu. 4). Sálfræðilegri nálgun, þar sem við berum ábyrgð á 

eigin lífi. Jón Torfi Jónasson og Jóhanna Rósa Arnardóttir (1999) miða við aldurinn 18-75 ára 

en Johnstone og Rivera (1965) skilgreina fullorðinn sem einstakling sem er giftur, einstakling 

sem er 21 árs eða eldri, eða einstakling sem stendur fyrir heimili. Þessar mismunandi 

skilgreiningar ber að hafa í huga þegar rætt er um fullorðna og nám þeirra. 

    Hugtakið símenntun (e. life long learning) vísar til þess að menntun sé æviverk. Það felur í 

sér ný viðhorf til menntunar þar sem ekki er miðað að því að ljúka námi í samfellu fyrir fullt 

og allt heldur gert ráð fyrir því að nám og menntun sé ferli sem varir frá vöggu til grafar 

(Menntamálaráðuneytið, 1998). Símenntun utan formlegs náms í skóla er meira sótt meðal 

atvinnulausra og starfandi fólks en þeirra sem eru utan vinnumarkaðar. Um 15,5% 

atvinnulausra og starfandi fólks á aldrinum 16-74 ára sækja símenntun utan formlegs náms í 

skóla. Rúmlega 8% þeirra sem eru utan vinnumarkaðar tóku þátt í símenntun utan skóla árið 

2010 (Hagstofa Íslands, 2012c). Í skýrslunni Mótun stefnu um nám alla ævi sem gefin var út 

af Menntamálaráðuneytinu í samvinnu við Evrópusambandið kemur fram að frá árunum 2000 

til 2006 jókst þátttaka fullorðinna á Íslandi á aldursbilinu 25-64 ára í símenntun úr 23,5% í 
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27,9% og var Ísland í samanburði við Evrópusambandslöndin í þriðja sæti á eftir Svíþjóð og 

Danmörku hvað varðaði þátttöku í símenntun (Menntamálaráðuneytið, 2010).  

     Margar rannsóknir hafa beinst að fullorðnum námsmönnum og ein sú elsta og viðamesta 

sem gerð var í Bandaríkjunum af þeim Johnstone og Rivera árið 1962 hefur reynst vera sú 

rannsókn sem fræðimenn líta til og sumar niðurstöður rannsóknarinnar virðast eiga jafnt við í 

dag sem þá. Þeir rannsökuðu þátttöku heimilisfólks á tæplega tólf þúsund heimilum í fræðslu, 

fengu upplýsingar frá fræðsluaðilum og tóku viðtöl við tæplega fjögur þúsund einstaklinga 

(Johnstone og Rivera, 1965). Það sama átti við 1962 árið sem rannsóknin var gerð, á Íslandi 

árið 2010 og eins og fleiri rannsóknir hafa sýnt að þeir sem eru líklegri til að stunda 

símenntun eru þeir sem hafa meiri menntun (Brookfield, 1986; Hagstofa Íslands, 2011; 

Johnstone og Rivera, 1965; Knowles og fl., 2011; Merriam, Caffarella og Baumgartner, 

2007). Þeir sem eru yngri eru einnig líklegri til að stunda símenntun (Hagstofa Íslands, 2012c; 

Johnstone og Rivera, 1965; Jón Torfi Jónasson og Jóhanna Rósa Arnardóttir, 1999; Kim, 

Hagedorn, Williamson og Chapman, 2004; Merriam og fl., 2007). Hlutfall kvenna í 

símenntun er meira í dag en rannsókn Johnstone og Rivera (1965) leiddi í ljós þar sem hlutfall 

kynjanna var svipað árið 1965 en árið 2010 sóttu 12,5% 16-74 ára karla sér símenntun utan 

hins formlega skólakerfis á móti 15,8% kvenna á sama aldri á Íslandi (Hagstofa Íslands, 

2012c).  

     Eins og áður segir er það markmið ríkisstjórnarinnar að fjölga grunnmenntuðum aðilum 

vinnumarkaðarins og miðað við ofantaldar niðurstöður á þátttöku í símenntun þarf að fjölga 

þátttakendum í símenntun svo það markmið náist. Til að móta leiðir sem hægt er að fara í að 

fjölga fullorðnum námsmönnum í símenntun og fá þá í nám að nýju getur verið árangursríkt 

að skoða rannsóknir sem tengjast fullorðnum námsmönnum varðandi einkenni þeirra og 

sérstöðu. Hér á eftir verður rýnt í rannsóknir sem beinast að einkennum fullorðinna 

námsmanna. 

1.3.1 Hvað einkennir fullorðna námsmenn? 

Eduard C. Lindeman hefur af mörgum fræðimönnum verið talinn brautryðjandi og lagt 

grunninn að kenningum um fullorðinsfræðslu. Hann setti árið 1926 fram tilgátu um nám 

fullorðinna sem byggir á fimm lykilatriðum. Í fyrsta lagi er það hvati fyrir fullorðna að fara að 

læra þegar þeir upplifa þarfir og áhuga sem námið mun fullnægja. Í öðru lagi tekur námið mið 

af lífshlaupinu hjá fullorðnum námsmönnum. Í þriðja lagi er reynslan uppspretta náms 

fullorðinna. Í fjórða lagi hafa fullorðnir námsmenn ríka þörf fyrir að stýra námi sínu sjálfir. 

Og í fimmta lagi eykst einstaklingsmunur með aldri (sjá í Knowles og fl., 2011).  
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     Illeris (2003) komst að svipuðum niðurstöðum í rannsókn sinni frá árinu 2002 að einkenni 

á námi fullorðinna væri að þeir hefðu ekki tilhneigingu til að virkilega læra eitthvað sem þeir 

hafi ekki not fyrir í sínum lífsmarkmiðum, fullorðnir nýta reynslu sína í námi og fullorðnir 

taka eins mikla ábyrgð á námi sínu eins og þeir vilja ef þeim er leyft að gera það. Á sama hátt 

er fjallað um fullorðna námsmanninn í bókinni The Adult Learner þar sem andragogy, 

kenningu Knowles á námi fullorðinna er gerð skil. Hann bendir á að mikilvægt sé að skilja að 

fullorðinn námsmaður sé frábrugðinn ungum námsmanni og hver námsmaður er frábrugðinn 

öðrum þar sem reynsluheimur hvers og eins er mismunandi. Dregin er sú ályktun að 

fullorðinn námsmaður hafi þörf fyrir að læra, hann sé reiðubúinn að læra, hann leiti að 

hagnýtingu í náminu og hann sé drifinn áfram af innri sem ytri hvata (Knowles og fl., 2011). 

     Hróbjartur Árnason (2005) fjallar í grein sinni Hvað er svona merkilegt við það... að vera 

fullorðinn? um niðurstöður óformlegrar könnunar á reynslu kennara af fullorðnum 

námsmönnum. Þar kemur fram að áhugi einkenni fullorðna námsmenn og að þeir velji 

ennfremur að læra það sem kemur þeim að notum frekar en að eyða tíma sínum í það sem þeir 

sjá ekki þörf fyrir að kunna. Þeir læra þegar þeir hafa þörf fyrir að læra. Það er í samræmi við 

niðurstöður erlendra rannsókna á einkennum fullorðinna námsmanna (Brookfield, 1986; 

Knowles og fl., 2011). Fullorðnir nýta einnig reynslu sína til að læra en neikvæð reynsla getur 

einnig verið fullorðnum hamlandi í námi. Fastmótaðar skoðanir eða viðhorf þurfa oft að víkja 

fyrir nýjum veruleika hvað námið varðar. Óöryggi er einnig einn af þeim þáttum sem 

kennararnir í rannsókn Hróbjartar urðu mikið varir við hjá fullorðnum námsmönnum. Í 

upphafi verður mest vart við óöryggið og tengist það oft fyrri skólareynslu námsmanna. 

Einnig getur óöryggið tengst námsefni sem er alveg nýtt fyrir námsmanninn og í þriðja lagi 

tengist óöryggið lítilli trú á eigin getu. Námsmaðurinn er óöruggur með sig og er hræddur um 

að verða sér til skammar og er það í höndum kennara að skapa þannig umhverfi að námsmenn 

upplifi öryggi og þeim standi ekki persónuleg ógn af náminu. Að lokum eru fullorðnir 

námsmenn oft í mörgum hlutverkum svo sem maki, foreldri eða útivinnandi. Mikilvægt er að 

taka tillit til þessara þátta þegar fullorðnir námsmenn eru annars vegar svo námið nýtist þeim 

sem best (Hróbjartur Árnason, 2005). 

     Hér á undan var fjallað um einkenni fullorðinna námsmanna og á umfjölluninni má sjá að 

þær hugmyndir Lindeman frá árinu 1926 um einkenni fullorðinna námsmanna eiga við enn í 

dag. Samkvæmt þeim væri æskilegt að skipuleggja nám fyrir fullorðna út frá hverjum 

einstaklingi fyrir sig í samvinnu við einstaklingana, þar sem tekið er tillit til aldurs, 

áhugasviðs og reynslu hvers og eins (Hróbjartur Árnason, 2005; Illeris, 2003; Knowles og fl., 
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2011) En hvað er það sem veldur því að svo breiður hópur fólks eins og fullorðnir námsmenn 

eru, ákveða að fara í nám að nýju? Hér á eftir verður fjallað um rannsóknir sem gerðar hafa 

verið á ástæðum þess að fullorðnir fara í nám og áhrifavöldum í því samhengi. 

1.3.2 Hvers vegna fara fullorðnir í nám? 

Margar rannsóknir benda til þess að fjölmargir þættir hvetji fullorðna til að fara í nám. 

Félagslegar ástæður eins og að fara til að eignast nýja vini eru oft nefndar og eins að fara til að 

efla sig í starfi eða tengt atvinnu. Sumir vilja bara breyta til og fara í nám en aðrir fara í nám 

vegna áhuga á náminu sjálfu (Hróbjartur Árnason, 2005; Illeris, 2003; Merriam og fl., 2007). 

Í rannsókn Sifjar Einarsdóttur og Jóhönnu Einarsdóttur (2004) á konum sem hófu 

leikskólakennaranám kom í ljós að þær fóru í nám vegna starfstengdra markmiða. Í rannsókn 

Johnstone og Rivera (1965) voru starfstengd markmið einnig aðalástæða þess að 

einstaklingarnir fóru í nám. Þeir vildu skipta um starf eða efla sig í starfi með von um aukinn 

starfsframa. 

     Illeris (2003) rannsakaði ásamt öðrum þrjár mismunandi gerðir fullorðinsfræðslu í 

Danmörku út frá sjónarhorni fullorðna námsmannsins. Hvati til náms var að fólk vildi halda 

vinnunni eða auka möguleika sína á að fá vinnu. Ástæðurnar fyrir þátttökunni voru 

annarsvegar að einstaklingar höfðu löngun til að fara í nám en hinsvegar sögðu þeir að þeir 

hefðu neyðst til að fara. Niðurstöðurnar sýndu ennfremur að ef fullorðinn námsmaður hefur 

ekki hafið námið af sjálfsdáðum og finni hjá sér þörf og vilja til að læra það sem um er rætt 

geti það leitt til sóunar á bæði fjármagni og mannauði.  

     Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á Íslandi á fullorðnum námsmönnum. Þó hafa 

meistaranemar rannsakað fullorðna námsmenn með mismunandi nálgunum og markmiðum og 

verður fjallað um valdar meistararitgerðir hér. Rakel Steinvör Hallgrímsdóttir (2008) kannaði 

ástæður þess að fullorðnar konur með litla formlega menntun hefðu hafið nám að nýju í 

Grunnmenntaskólanum og hvaða hindrunum þær mættu við þróun náms- og starfsferils þeirra. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að þrýstingur frá umhverfinu um aukna menntun hafði 

mikil áhrif á þá ákvörðun kvennanna um að fara í frekara nám og að námið væri forsenda þess 

að bæta stöðu þeirra á vinnumarkaði. Þær hindranir sem þær mættu við þróun náms- og 

starfsferils voru umönnum fjölskyldu og barna og lítil trú á eigin getu. Eydís Katla 

Guðmundsdóttir (2012) kannaði einnig nemendur úr Grunnmenntaskólanum og beindi hún 

sjónum sínum að því hvað yrði um þá einstaklinga sem hefðu lokið námi í 

Grunnmenntaskólanum á árunum 2003-2010. Einnig skoðaði hún meðal annars áhrif námsins 

á náms- og starfsferil og sjálfsmynd þátttakenda. Niðurstöður rannsóknarinnar benda meðal 
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annars til þess að námið hafi verið hvatning til áframhaldandi náms, námið bætti 

atvinnumöguleika, almenn ánægja var með námsleiðina og það jók sjálfstraust þátttakenda á 

ýmsum sviðum. 

     Annað úrræði FA hefur einnig verið rannsakað og var markmið rannsóknarinnar að varpa 

ljósi á þær ástæður sem lágu að baki því að viðmælendur hurfu frá námi eða hófu ekki nám í 

framhaldsskóla. Einnig var kannað hvaða þættir hefðu haft áhrif á að þeir fóru í raunfærnimat 

í iðngrein hjá FA og hvort hindranir hefðu orðið á vegi þeirra þegar þeir hófu nám að nýju. 

Niðurstöður sýndu meðal annars að námsörðugleikar, persónulegir erfiðleikar og skortur á 

stuðningi leiddu til brotthvarfs úr námi og gerði þeim erfitt að hefja nám að nýju. Óttinn við 

að mistakast og lítil trú á eigin getu hindraði þá í að hefja nám að nýju. Löngun til að klára 

nám og fá starfsréttindi voru helstu ástæður þess að þeir fóru í raunfærnimat og það að ljúka 

náminu efldi sjálfsmynd þeirrra (Auður Sigurðardóttir, 2010).  

    Markmið Auðar Jónsdóttur (2012) með sinni rannsókn var að fá innsýn í reynslu 

starfsmanna leikskóla hjá Reykjavíkurborg með litla formlega menntun af leikskólaliðanámi 

hjá FA og í Borgarholtsskóla. Lögð var áhersla á hvers vegna þeir hófu námið, reynslu þeirra 

af náminu og ávinning með náminu. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að námið 

auki hæfni þeirra í starfi og almenn ánægja var með námið í heild sinni.  

     Rannsókn Svövu Guðrúnar Sigurðardóttur (2011) beindist ekki að ákveðinni námsleið 

heldur var úrtakið tíu konur á höfuðborgarsvæðinu og hafði helmingur þeirra lokið einhverju 

námi síðar á ævinni en helmingur var enn einungis með grunnmenntun. Markmiðið var að 

skoða ástæður þess að svo margar konur hætta námi án þess að ljúka framhaldsmenntun og 

kanna hvaða áhrifaþættir hvetja eða hindra þátttöku í námi síðar á ævinni. Niðurstöður benda 

meðal annars til þess að þeir einstaklingar sem líkar vel í grunnskóla hverfi ekki síður frá 

námi en þeim sem líkar illa og skiptir vinahópurinn meginmáli í því samhengi.  

    Eins og sjá má af þessum áðurnefndu rannsóknum á fullorðnum námsmönnum eru 

niðurstöðurnar fjölbreyttar og verða að skoðast í samhengi við námsleiðir þar sem 

mismunandi námsleiðir gefa mismunandi réttindi að námi loknu. Sumar námsleiðir eru 

undirbúningur fyrir áframhaldandi nám þar sem stefna hefur ekki verið sett á ákveðna 

námsleið við upphaf en eins og raunfærnimatið þá hefur sá einstaklingur sem hefur unnið við 

smíðar til margra ára eingöngu rétt á raunfærnimati í þeirri grein og hefur því í flestum 

tilfellum skýrari stefnu með sínu námi en til dæmis sá sem fer í Grunnmenntaskólann þar sem 

grunnurinn getur nýst til margskonar náms og þarf ekki að vera ákveðið í byrjun hvert stefnt 

er. 
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    Til að varpa ljósi á fyrirbærið af hverju fullorðið fólk fer í nám er fróðlegt að skoða hvaða 

ástæður fullorðnir nemendur í MA- rannsóknum síðari ára hafa nefnt fyrir endurkomu sinni í 

nám. Í áðurnefndri rannsókn Svövu Guðrúnar Sigurðardóttur (2011) á tíu konum sem allar 

hættu námi án þess að hafa lokið öðru en grunnskólanámi og helmingur þeirra lauk svo 

einhverju framhaldsnámi síðar, kom í ljós að ástæðurnar sem konurnar nefndu fyrir því að 

fara í nám að nýju, voru aukin ábyrgð í kjölfar barneigna, áhugi á náminu, von um betra starf, 

vera fyrirmynd barnanna og hvatning maka og vinnuveitanda. Í rannsókn Auðar 

Sigurðardóttur (2010) nefna viðmælendur að löngunin til að ljúka námi og verða eitthvað hafi 

verið mjög sterk og hefðu þeir því farið í raunfærnimat og í kjölfarið í framhaldsskóla til að 

ljúka iðnprófi. Löngun til að fara í nám var sú ástæða sem viðmælendur Auðar Jónsdóttur 

(2012) gáfu en niðurstöðurnar byggðu á reynslu starfsmanna í leikskóla af leikskólaliðanámi 

sem nú heitir fagnámskeið fyrir starfsmenn leikskóla. Rakel Steinvör Hallgrímsdóttir (2008) 

komst að því í sinni rannsókn að stuðningur og hvatning hafði afgerandi áhrif á að 

viðmælendur hennar hófu nám að nýju í Grunnmenntaskólanum. 

     Jóhanna Rósa Arnardóttir og Jón Torfi Jónasson (2004) rannsökuðu gildi menntunar í lífi 

fullorðins fólks og leituðust einnig meðal annars við að svara spurningunni hvers vegna 

fullorðið fólk fer í nám. Með aukinni tækni, fjölbreyttari störfum og auknum kröfum er talið 

mikilvægt fyrir fólk að afla sér menntunar til að stuðla að framförum í þjóðfélaginu og bæta 

lífskjör sín. Rannsóknin var bæði megindleg og eigindleg. Eigindlegi hlutinn byggði á 

viðtölum við 16 einstaklinga sem höfðu verið á vinnumarkaði með grunnskólapróf, farið í 

nám að nýju, lokið námi á háskólastigi og farið að vinna aftur. Megindlegi hlutinn byggðist á 

símakönnun á símenntun á Íslandi sem Jón Torfi Jónasson og Jóhanna Rósa Arnardóttir gerðu 

árið 1998. Niðurstöður eigindlegu rannsóknarinnar leiddu í ljós að áhugi og þörf fyrir 

þekkingu hafi vegið þungt í ákvörðuninni um að hefja nám að nýju. Ástæður eins og að efla 

sig í starfi og auka atvinnuöryggi voru einnig ofarlega hjá viðmælendum. Nokkuð var um að 

viðmælendur svöruðu að þeir ætluðu alltaf að halda áfram í námi, þeir vildu bæta fjárhag sinn 

og auka sjálfsöryggi sitt með meiri menntun. Áhrif hvatningar maka og hvatning frá 

fjölskyldu var einnig algeng orsök í svörum viðmælenda. Að lokum má nefna aðgengi að 

námi og sveigjanlegt námsfyrirkomulag sem hvatti viðmælendur til frekara náms að nýju. 

Gildi menntunar fyrir þessa fullorðnu einstaklinga út frá bæði megindlegu og eigindlegu 

rannsókninni kom fram í auknu sjálfsöryggi, víðsýni og það auðveldaði þeim með nám barna 

þeirra. Síðast en ekki síst sýndu niðurstöður rannsóknarinnar að laun hækkuðu að jafnaði með 

meiri menntun en það er í samræmi við útreikninga Eyjólfs Sigurðssonar (2011) á arðsemi 

menntunar (Jóhanna Rósa Arnardóttir og Jón Torfi Jónasson, 2004). 
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    Hér að framansögðu má sjá að það sem virðist vera hvati fullorðinna til að fara í nám að 

nýju er bæði af félagslegum og persónulegum toga. Má þar helst nefna von um betra starf að 

námi loknu, áhugi á náminu, efla sig í starfi og þörf fyrir þekkingu (Auður Jónsdóttir, 2012; 

Auður Sigurðardóttir, 2010; Eydís Katla Guðmundsdóttir, 2012; Hróbjartur Árnason, 2005; 

Illeris, 2003; Jóhanna Rósa Arnardóttir og Jón Torfi Jónasson, 2004; Merriam og fl., 2007; 

Rakel Steinvör Hallgrímsdóttir, 2008; Svava Guðrún Sigurðardóttir, 2011). Mismunandi 

námsleiðir henta mismunandi fólki þar sem hver námsmaður er ólíkur öðrum og til að ná til 

sem flestra sem eingöngu hafa grunnmenntun þarf námsframboðið að höfða til ólíkra hópa 

einstaklinga óháð aldri þeirra. Þannig má gera ráð fyrir að fleiri finni sér nám við hæfi og 

hækki þar með menntunarstig vinnumarkaðarins að námi loknu. 

1.4 Rannsóknarspurningar 

Eins og niðurstöður fyrrgreindra rannsókna í þessum fyrsta kafla sýna er náms- og 

starfsferillinn virkt ferli allt lífið. Segja má að starfsferillinn geti orðið tilviljanakenndur þegar 

einstaklingur hættir í námi og fer að vinna og mátar sig við störf á vinnumarkaði. Þegar hann 

síðan tekur af skarið og fer aftur í nám fer hann á könnunarstigið og tekur ákvörðun um nám 

og störf jafnvel þó hann sé orðinn 50 ára (Savickas, 1994, 1997b). Með aldri öðlast 

einstaklingar aukna reynslu og á henni byggja þeir nýja þekkingu og frekara nám (Brookfield, 

1986; Hróbjartur Árnason, 2005; Illeris, 2003; Knowles og fl., 2011). Margar rannsóknir bæði 

innlendar og erlendar hafa verið gerðar á nemendum sem hverfa brott úr námi án þess að ljúka 

framhaldsskólaprófi. Niðurstöðum þessara rannsókna ber saman um að brotthvarf sé flókið 

ferli sem fjölmargir félagslegir og persónulegir þættir hafa áhrif á (Anguiano, 2004; Auður 

Jónsdóttir, 2012; Auður Sigurðardóttir, 2010; Chuang, 1997; Codjoe, 2007; Gerður G. 

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

2000; Katz, og fl., 2011; Kivinen og fl., 2007; Lofstrom og Tyler, 2009; Markusen, 2010; 

Rakel Steinvör Hallgrímsdóttir, 2008; Rumberger, 2011; Svava Guðrún Sigurðardóttir, 2011). 

Ástæður þess að nemendur fara aftur í nám hafa einnig verið rannsakaðar og bætast við 

atvinnutengdir þættir sem ástæður fyrir þátttöku í námi ásamt félagslegum og persónulegum 

þáttum (Auður Jónsdóttir, 2012; Auður Sigurðardóttir, 2010; Eydís Katla Guðmundsdóttir, 

2012; Hróbjartur Árnason, 2005; Illeris, 2003; Jóhanna Rósa Arnardóttir og Jón Torfi 

Jónasson, 2004; Merriam og fl, 2007; Rakel Steinvör Hallgrímsdóttir, 2008; Svava Guðrún 

Sigurðardóttir, 2011). 
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    Sem innlegg í þessar rannsóknir gefur þessi rannsókn sýn á þróun náms- og starfsferils 

fullorðinna sem hófu nám að nýju í hinu óformlega skólakerfi. Rýnt er í upplifun og reynslu 

þeirra af því að hafa hætt í námi og hafið nám að nýju í Menntastoðum og hver ávinningur 

þeirra hefur orðið með náminu. 

Í þessari rannsókn er leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum:  

 Hvers vegna hættu viðmælendur í skóla án þess að ljúka framhaldsskólaprófi?  

 Hvers vegna fóru viðmælendur í nám að nýju í Menntastoðum í hinu óformlega 

skólakerfi?  

 Hver var ávinningur viðmælenda af því að fara í nám að nýju?  

 Hvaða áhrif hefur brotthvarf og endurkoma í nám á þróun náms- og starfsferils 

viðmælenda? 
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2 Aðferð 

Þar sem eigindlegar rannsóknaraðferðir miðast að því að öðlast skilning á upplifun, 

aðstæðum, reynslu og hegðun viðmælenda af þeim fyrirbærum sem rannsóknin beinist að 

henta þær vel þessari rannsókn, þar sem ekki er reynt að finna tölfræðilegt samband heldur 

reynt að skilja eða varpa ljósi á reynsluheim viðmælenda af náms- og starfsferli eins og þeir 

upplifa hann (Berg, 2009; Kvale og Brinkmann, 2009; Legard, Keegan og Ward, 2003). Lögð 

er áhersla á að skilja hvað viðmælendur eiga sameiginlegt við reynslu þeirra af að hafa horfið 

brott úr námi án þess að ljúka framhaldsskólaprófi og að hafa hafið nám að nýju í 

Menntastoðum sem og áhrif þess á náms- og starfsferil þeirra. Áhersla er á upplifun þeirra af 

Menntastoðum, einu af námstilboðum í hinu óformlega skólakerfi og hver ávinningur þeirra 

er með náminu. Nálgun eigindlegra rannsóknaraðferða hentar því vel rannsókninni þar sem 

hún grundvallast af heimspekilegum grunni fyrirbærafræðinnar (e. phenomenology) sem 

byggir á því að fólk og aðstæður sé ein heild. Notast er við aðleiðslu (e. induction) með 

opnum huga og leitast við að finna eitthvað áhugavert að skoða án þess að ákveðin kenning 

liggi til grundvallar (Berg, 2009; Esterberg, 2002; O´Reilly, 2005). Rannsakandi er hlutlaus 

og leitar eftir merkingu í reynslu og upplifun hvers einstaklings af náms- og starfsferli hans. 

Tekin voru sex opin viðtöl sem henta vel þegar markmið rannsóknar er að skyggnast inn í 

reynsluheim og upplifun viðmælenda á fyrrnefndum fyrirbærum og fá innsýn og auka 

skilning á fyrirbærunum (Berg, 2009; Kvale, 1996).  

2.1 Þátttakendur 

Vorið 2011 útskrifuðust níu nemendur úr Menntastoðum MSS sem eiga allir sameiginlegt að 

hafa hafið nám að nýju eftir mislangan tíma frá námi. Umræddir nemendur samþykktu að vera 

þátttakendur í rannsókn minni. Þátttakendur voru valdir markvisst og réði tilviljun því að eini 

karlmaðurinn sem útskrifaðist tók ekki þátt þar sem mettun gagna réði fjölda viðtala. Alls 

voru sex konur á aldrinum 26-54 ára teknar í einstaklingsviðtöl sem eru grunnurinn að 

rannsókn þessari.  

     Í upphafi rannsóknar var þátttakendum gerð grein fyrir því að fullur trúnaður ríkti milli 

rannsakanda og þátttakenda og að nöfnum þeirra yrði breytt í öllum gögnum og að rannsókn 

lokinni yrði þeim eytt. Einnig var lögð áhersla á að þátttakendur gætu hætt þátttöku hvenær 
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sem væri ef þeim þættu viðtölin óþægileg og ef þeir kærðu sig ekki um að ræða það sem spurt 

væri um. Óskað var eftir samþykki þeirra fyrir því að viðtölin yrðu tekin upp á diktafón 

(upptökutæki) þar sem það auðveldaði afritun viðtalanna að þeim loknum. 

     Tekin voru sex hálf- opin einstaklingsviðtöl og réðist fjöldi viðtala af mettun gagnanna 

sem byggir á því að rannsakandi heyrir ekki eða skynjar neitt nýtt sem kemur að gagni fyrir 

rannsóknina. 

Þátttakendur voru eftirfarandi: 

 Alda, 54 ára fráskilin og á fjögur börn, þar af eitt sem býr heima. Lauk húsmæðraskóla og 

byrjaði í námi í framhaldsskóla en hætti. Hefur unnið í fiski, á leikskóla, verið virk í 

félagsmálum og unnið á skrifstofu. 

 Eva, 52 ára er gift og á eitt barn sem býr heima. Fór í framhaldsskóla og hætti, reyndi svo 

við kvöldskóla en hætti líka. Hún hefur unnið í fiski, á skrifstofu, í blómabúð, skólaliði, 

stuðningsfulltrúi, leiðbeinandi í kennslu einn vetur og í sjoppu. 

 Helga 41 árs, gift og á þrjú börn þar af eitt sem býr heima. Fór í framhaldsskóla en hætti. 

Hefur unnið við verslunarstörf, í fiski  og í þjónustustörfum. 

 Anna 31 árs, í sambúð, tveggja barna móðir og á tvö stjúpbörn. Fór í framhaldsskóla en 

hætti. Hefur mest unnið í fiski en hefur líka unnið við afgreiðslustörf. 

 Ása, 31 árs, gift 4 barna móðir. Fór í framhaldsskóla en hætti. Hefur unnið í fiski, í 

verslun, í sjoppu og í leikskóla. 

 Erla, 26 ára í sambúð og á tvö börn. Lauk ekki grunnskóla. Hefur unnið í sjoppu, í fiski, í 

íþróttamiðstöð og á veitingastað. 

Samkvæmt skilgreiningu Jóns Torfa Jónassonar og Kristjönu Stellu Blöndal (2002) teljast 

þessir einstaklingar til brotthvarfsnemenda. Þar sem viðmælendur eru úr litlum hópi sem 

útskrifaðist úr Menntastoðum úti á landi þarf að gæta þess að ekki verði hægt að rekja 

viðkomandi í gegnum rannsóknina þar sem fullum trúnaði var heitið í upphafi rannsóknar. Af 

þeim sökum var brugðið á það ráð að gefa þeim önnur gervinöfn í umfjölluninni hér á eftir til 

að draga úr líkunum á að þær muni þekkjast. Þar verður rætt um Ingu, Ólöfu, Öndru, Örnu, 

Þuru og Silju. 

2.2 Framkvæmd 

Samkvæmt reglu númer 712/2008 um tilkynningarskyldu og leyfisskyldu vinnslu 

persónupplýsinga var rannsóknin tilkynnt til Persónuverndar. Að því búnu hófst gagnaöflun 
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sem stóð frá október 2011 til loka febrúar 2012. Við framkvæmd og úrvinnslu gagna voru 

hafðar í huga höfuðreglurnar fjórar (Sigurður Kristinsson, 2003). Þessar reglur eru: 1). 

Sjálfræðisreglan sem vísar í virðingu fyrir fólki og sjálfstæði þess og fékkst upplýst og 

óþvingað samþykki þátttakenda. 2). Skaðleysisreglan sem vísar til þess að rannsakandi passi 

vel upp á öll gögn og sér til þess að þau leki ekki til óæskilegra aðila. 3). Velgjörðarreglan 

sem vísar til þess að láta gott af okkur leiða þar sem þessi rannsókn getur veitt innsýn í 

reynsluheim nemenda sem hverfa brott úr námi og fara síðan í nám að nýju í Menntastoðum 

4). Réttlætisreglan sem felur í sér að þátttakendur og rannsakandi njóti ávinnings af 

rannsókninni. Þeir leggja báðir sitt af mörkum til að auðvelda nemendum sem hefja nám að 

nýju eftir hlé að takast á við námið. 

     Við úrvinnslu gagna var notuð aðferð Grundaðrar kenningar (e. Grounded Theory) þar sem 

skipulögð greining gagna fór fram samhliða viðtölunum. Eykur það líkurnar á því að 

nákvæmt samræmi sé milli þess sem fólk segir og gerir og rannsóknargagnanna. Áherslan var 

á ferlið og var rannsakandinn aðal rannsóknartækið og þurfti að setja til hliðar skoðanir sínar, 

viðhorf og gildismat. Öll sjónarhorn voru jafn mikilvæg og var markmiðið að skilja veröldina 

eins og þátttakendur skilja hana. Við vitum ekki hvað við getum fundið í upphafi, skoðum 

hlutina í eðlilegu umhverfi og niðurstaðan kemur oft á óvart (Berg, 2009; Esterberg, 2002; 

Legard og fl., 2003). 

     Trúnaður er lykilatriði þegar kemur að viðtölum. Eins og áður segir er rannsakandinn aðal 

rannsóknartækið og reynir á hann að kunna undirstöðuatriði viðtalstækni þegar að þeim 

kemur. Samkvæmt Cormier og Nurius (2003) eru spurningar annað hvort opnar eða lokaðar 

og eru notaðar í viðtölum til að hvetja viðmælanda til að gefa meiri upplýsingar eða gefa 

dæmi um hegðun, hugsun og tilfinningar. Skýringar eru notaðar til að fá skýra mynd af því 

sem viðmælandi er að segja og kanna ef eitthvað er óljóst og athuga hvort rannsakandi hafi 

skilið rétt. Umorðun er notuð til að draga saman það sem viðmælandi segir og til þess að 

skilja betur innihald frásagnar hans. Rannsakandi umorðar það sem viðmælandi segir til að 

athuga hvort hann sé að skilja það sem viðmælandi segir og gefur um leið viðmælanda 

tækifæri á að leiðrétta sig ef um misskilning er að ræða (Berg, 2009; Corey, 2009; Kvale og 

Brinkmann, 2009; Legard og fl., 2003). Þessi atriði voru höfð í huga þegar viðtölin voru tekin.  

     Viðtölin voru ekki stöðluð sem þýðir að það var ekki fyrirfram ákveðið hvað spurt var um 

og hvað ekki. Heldur voru þau sveigjanleg á þann hátt að ákveðnar spurningar voru lagðar til 

grundvallar og réði upplifun og reynsla viðmælanda framhaldinu ef svo má segja þar sem 

reynsluheimur hvers og eins er aldrei eins og hvert viðtal mótast í samræmi við það. 
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Viðtalsramminn sem stuðst var við í viðtölunum byggði á reynslu viðmælenda af skólagöngu 

þeirra, samskiptum við fjölskyldu og vini og upplifun viðmælenda af náms- og starfsferli (sjá 

fylgiskjal 1). Fyrir viðtölin voru höfð í huga “boðorðin tíu” fyrir viðtöl sem Berg (2009) setur 

fram. Rætt var við viðmælanda í upphafi til að mynda góð tengsl. Tilgangurinn var ljós með 

viðtalinu það er að fá upplýsingar um náms- og starfsferil viðmælanda og stuðst var við 

viðtalsramma svo ekki væri farið út fyrir efnið. Framkoma án tilgerðar var höfð að leiðarljósi 

ásamt því að beita virkri hlustun og gefið var til kynna að verið væri að hlusta með því að 

kinka kolli og segja já. Þátttakendur fengu sjálfir að velja staðsetningu viðtalanna til þess að 

auka líkur á því að þeim liði sem best á meðan á viðtölunum stóð. Einn viðmælandi valdi að 

vera heima hjá sér og fór viðtalið fram að morgni. Annar viðmælandi valdi að vera í 

skrifstofuhúsnæði úti í bæ. Hinir fjórir viðmælendurnir völdu að vera heima hjá rannsakanda 

svo ekki væri hætta á að truflun yrði meðan á viðtali stóð. Til að komast hjá eins atkvæða 

svörum voru bornar voru fram opnari spurningar ef þess var þörf. Viðmælendum var sýnd 

virðing og ef vart var við að viðmælendur vildu ekki svara þá var látið ógert að spyrja nánar 

þar sem þeir vissu hvaða leyfi þeir höfðu til að svara eða svara ekki spurningum. 

Viðmælendum var þakkað fyrir viðtölin og óskað gæfuríkrar framtíðar.  

Savickas segir um þróun náms- og starfsferils einstaklinga að hver og einn móti sinn feril 

með tengslum sínum við umhverfið, fjölskyldu og vini. Saga hvers og eins er einstök. Þess 

vegna er nauðsynlegt að skoða einstaklinginn í samhengi við það sem hann hefur upplifað frá 

unga aldri (Savickas, 2000, 2005). Þessa áherslu Savickas tel ég samræmast mjög 

hugmyndafræði fyrirbærafræðinnar og félagslegrar mótunarhyggju. Þessar áherslur voru 

hafðar til hliðsjónar við framsetningu viðtalsrammans (sjá fylgiskjal 1) sem stuðst var við í 

viðtölunum þó svo að hver viðmælandi stjórnaði ferðinni líka.  

2.3 Úrvinnsla og gagnagreining 

Hvert viðtal var afritað frá orði til orðs, strax að því loknu til að auðvelda alla úrvinnslu. Í 

nótur var lýst aðdraganda hvers viðtals, aðstæðum, fólki og því sem fyrir augu bar. Því næst 

voru hugleiðingar rannsakanda skráðar í athugasemdir rannsakanda (A.R.). Í lok hvers viðtals 

voru hugleiðingar settar á greiningarblöð og passað var upp á að halda greiningarblöðunum 

aðskildum frá öðrum gögnum. Að þessu loknu var aðferð Grundaðrar kenningar beitt þótt 

markmið rannsóknarinnar sé ekki að þróa kenningu. Þrátt fyrir að umrædd aðferð gangi út á 

að þróa kenningu út frá gögnunum hentar hún þessari rannsókn þar sem hún krefst 

skipulagðra vinnubragða og stöðugrar greiningar gagna. Gögnin voru marglesin, hugtök og 

þemu voru veidd upp úr gögnunum og borið var saman eftir hvert viðtal hvað væri líkt og 
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hvað væri ólíkt í gögnunum. Því næst voru gögnin lesin markvisst með ákveðna flokka eða 

þemu í huga og skoðaðar tengingar á milli flokka. Að lokum var komist að niðurstöðu hvaða 

þemu og flokkar hentuðu rannsókninni (Becker, 1998; Berg, 2009; Strauss, 1987; Walcott, 

2009;). 
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3 Niðurstöður 

Í þessum kafla verða kynntar niðurstöður rannsóknarinnar varðandi þróun náms- og 

starfsferils fullorðinna námsmanna sem höfðu horfið brott úr námi en hafið nám að nýju í 

hinu óformlega skólakerfi. Skoðað er ástæður þess að þeir hættu í námi, hvað varð til þess að 

þeir hófu nám að nýju í Menntastoðum og hver ávinningur þeirra hefur orðið með náminu. 

Niðurstöðunum er skipt í yfirþemu og undirþemu sem greind voru með túlkun viðtalanna með 

eigindlegum aðferðum. Yfirþemun eru aðdragandi brotthvarfs, aðdragandi náms að nýju, 

námið í Menntastoðum og ávinningur af náminu. Þegar skoðað var aðdragandi brotthvarfs 

greindust þrjú undirþemu: 1. Fjölskylduaðstæður og menntun foreldra. 2. Grunnskólaárin. 3. 

Ástæður brotthvarfs. Þegar aðdragandi náms að nýju var skoðaður komu einnig fram þrjú 

undirþemu: 1. Starfsferill viðmælenda. 2. Hvatning annarra. 3. Staðsetning og fyrirkomulag 

náms. Þegar námið í Menntastoðum var skoðað komu í ljós tvö undirþemu: 1. Skipulag 

námsins. 2. Kennararnir og samnemendur. Þegar ávinningur af náminu var skoðaður komu í 

ljós tvö undirþemu: 1. Sjálfstraust og trú á eigin getu. 2. Skref í átt að frekara námi.  

     Við úrvinnslu gagna var unnið með gervinöfn viðmælenda. Við framsetningu gagnanna 

var ákveðið að til að gæta fyllsta trúnaðar og draga úr líkum á að upplýsingar verði raktar til 

viðkomandi viðmælanda að gefa gervinöfnunum önnur gervinöfn sem notuð eru í 

niðurstöðum. Viðmælendur eru konur á aldrinum 26-54 ára. Ekki er ástæða til að ætla að sú 

framsetning hafi áhrif á niðurstöður þar sem ekki skiptir máli hver sagði hvað, heldur er 

aðaláherslan á hvað er sagt. Einnig ber þess að geta að í umfjöllun um viðmælendur þar sem 

þeir eru konur er vísað í þær til hægðarauka fyrir lesanda þó svo að það sé málfarslega rangt. 

     Hafa ber í huga þau þrjú lykilhugtök sem eiga við um rannsóknir. Hugtakið réttmæti (e. 

validity), vísar til þess að rannsóknin mæli það sem henni er ætlað að mæla og að það sé rétt 

mælt. Í eigindlegum rannsóknum er lögð áhersla á nákvæmt samræmi milli þess sem fólk 

gerir og segir og rannsóknargagnanna. Hugtakið áreiðanleiki (e. reliabilty) vísar til þess að sé 

rannsókn endurtekin á öðrum tíma á sama hátt fáist sömu niðurstöður. Hugtakið alhæfing (e. 

generalisation) vísar til þess að hægt sé að alhæfa út frá niðurstöðum rannsóknar. Rannsókn 

þessi er réttmæt, áreiðanleiki er ekki til staðar þar sem reynsluheimur viðmælenda er ekki sá 

sami frá einum tíma til annars. Út frá reynsluheimi hvers og eins er ekki hægt að alhæfa 

niðurstöður rannsóknarinnar heldur gefa þær vísbendingar um eitthvað ákveðið fyrirbæri og 
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tilgátusmíð sem hægt er að draga ályktun af (Berg, 2009; Bloor og Wood, 2006). Niðurstöður 

er ekki hægt að alhæfa yfir á ákveðna hópa heldur gilda þær eingöngu fyrir þann viðmælanda 

sem rætt er við hverju sinni og lýsa upplifun og viðhorfum hans (Berg, 2009; Kvale, 1996; 

Legard og fl., 2003). 

3.1 Aðdragandi brotthvarfs 

Þegar skoðað var upplifun viðmælenda í aðdraganda brotthvarfs var rýnt í bakgrunn þeirra, 

fjölskylduaðstæður, vini og skólagöngu ásamt ástæðum brotthvarfs þeirra úr námi. Hér á eftir 

verður greint frá niðurstöðum undirþemanna. 

3.1.1 Fjölskylduaðstæður og menntun foreldra 

Bakgrunnur viðmælenda er nokkuð fjölbreyttur. Fimm viðmælendur ólust upp á lands-

byggðinni. Fjölskyldur þeirra samanstóðu af móður og föður og alsystkinum sem voru frá 

einu og upp í þrjú. Saga eins viðmælanda er þó frábrugðin sögu hinna. Silja ólst upp hjá 

fósturforeldrum í höfuðborginni og voru hún og bróðir hennar alin upp á sitthvorum staðnum. 

Þrátt fyrir erfiðar aðstæður upplifir hún ekki neikvæðar tilfinningar tengdar því að hafa alist 

upp hjá fósturforeldrum. „Þetta var allt bara „goody”. Ég fann ekkert fyrir því að ég væri 

gefin eða þannig”. Hún segist vera sátt við aðstæður sínar og minnist uppvaxtarins sem 

ánægjulegs. Hún umgekkst bróður sinn og pabba þegar pabbinn var í landi svo samband 

þeirra rofnaði ekki þrátt fyrir aðskilnaðinn. 

Foreldrar mínir skildu þegar ég var á öðru ári og ég á einn eldri 

bróður og við vorum hjá mömmu þangað til að hún fer.. í meðferð 

erlendis. Þá fórum við systkinin til móðursystur minnar og 

mannsins hennar og ég ílengdist þar. Þannig að þau bara tóku mig 

að sér og bróðir minn fór til pabba og konunnar hans. Þannig að 

við ólumst ekkert upp saman þarna eftir að ég var á fjórða og 

fimmta árinu. Pabbi var skipstjóri á fraktskipum og þegar hann var 

í landi þá fór ég þangað.  

Öllum viðmælendum ber saman um að hafa liðið vel á heimilum sínum og segja að þau hafi 

verið hefðbundin. Tvær mæður voru heimavinnandi en fjórar mæður unnu úti. Þrír feðurnir 

unnu í landi og þrír á sjó. Arna átti þrjú yngri systkini, Ólöf átti eitt yngra systkini, Andra átti 

eitt eldra systkini og tvö yngri systkini, Inga átti eitt eldra systkini og Þura og Silja voru í 

miðjunni í þriggja systkina hópi. Systkinaerjur áttu sér stað eins og gengur og gerist en aldrei 

voru nein langvarandi vandamál í gangi þeirra í milli. Einungis smá „pústrar“ og svo var það 

búið. Arna fann þó fyrir erfiðleikum á sínum uppvaxtarárum tengdum erfiðum systkinum og 

vanmætti móður í aðstæðunum. Hún upplifði sig svolítið utanveltu: 
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Það var oft erfitt fjögur börn á sama aldri nánast tröppu bara. Pabbi 

sjómaður og mamma „bara” verkakona. Og þetta voru bara 

slagsmál um athyglina. Mamma var mest í að berjast við yngsta 

bróður minn og hann faldi sig bara inni í kompu þegar hann átti að 

fara í skólann. Sagðist bara hafa farið í skólann og faldi sig heima. 

Og hún bara einhvern veginn réði bara ekkert við þetta og ég var 

svo róleg og hafði alltaf gert mitt en hún var ekkert að pæla í mér. 

Það var ekkert aðhald þú veist.  

 

Breytinga fór að gæta hjá Silju þegar fósturforeldrar hennar skildu. Eftir að hafa átt góða æsku 

og búið við öryggi varð sundrung í fjölskyldunni við skilnaðinn. Með orðum hennar má 

greina að hún hafi orðið fyrir áfalli við skilnaðinn og hún flutti með fósturmóður sinni. Hún 

upplifði mikla erfiðleika tengda flutningum í kjölfarið og fann sig ekki í nýjum aðstæðum. 

„Við fluttum og ég varð hálfgerður villingur. Ég vildi ekki flytja“. 

     Menntun foreldranna sem standa að flestum viðmælenda minna telst ekki til 

langskólanáms en undantekning er þó ein móðirin sem er menntaður þroskaþjálfi og er hún sú 

eina úr hópnum sem lauk stúdentsprófi. Viðmælendur eiga ekki minningar um að nám hafi 

verið í forgangi á heimilunum né að lögð hafi verið áhersla á það að æskilegt væri að þær 

menntuðu sig. „Það var ekkert verið að ræða svoleiðis hluti við mann”. Þrír feður eru með 

skipstjórnarmenntun og einn faðir er með meistararéttindi í iðngrein. Tveir feðurnir eru 

einungis með grunnmenntun og starfa sem hásetar á sjó. Tvær mæður eru verkakonur og ein 

móðir heimavinnandi húsmóðir. Foreldrar Þuru skera sig úr að því leytinu að þeir hafa verið 

að sækja sér menntun síðustu árin. Móðirin er útskrifuð sem félagsliði og faðirinn hefur lokið 

fullum skipstjórnarréttindum. Móðir Ólafar hefur ekki lokið formlegri menntun en hefur alla 

tíð verið dugleg að fara á ýmis námskeið.  

Mamma hefur alltaf verið að fara annað slagið og sækja sér 

einhverja aukamenntun. Hún fór í sambandi við tölvur og 

tölvubókhald og þegar hún var í bankanum var hún mikið að fara á 

allskonar námskeið. Svo fór hún að læra ensku þar sem hún þurfti 

að geta tjáð sig á ensku í síma þar sem hún vinnur. 

3.1.2 Grunnskólaárin 

Minningar viðmælenda tengdar grunnskólanum eru mismunandi en þó má segja þær almennt 

góðar. Engin atvik vekja upp óhug eða leiðindi og þær sjá ekki eftir því að hafa gert einhverja 

hluti eða ekki gert þá. Frekar líta þær svo á að þær hafi þroskast í aðstæðunum. Reynsla 

viðmælenda af grunnskólaárunum er á margan hátt mjög lík en að sama skapi mjög ólík líka. 

Silja flutti á milli grunnskóla og fór síðan í heimavistarskóla til að ljúka landsprófi sem 
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samsvarar grunnskólaprófi í dag. Hinar fimm voru í sama skólanum öll grunnskólaárin. Þura 

lauk ekki grunnskólaprófi en hinar fimm luku grunnskólaprófi.  

     Engin viðmælenda var greind með sértæka námsörðugleika í grunnskóla né einhverja 

tegund af hegðunarörðugleikum. Þrátt fyrir að hegðunin hafi ekki verið til fyrirmyndar hjá 

sumum viðmælenda segja þær að áhugaleysi hafi verið áhrifavaldur. Eins má segja að 

námsleg staða Örnu, Þuru og Ingu á unglingsárum hafi ekki endurspeglað getu þeirra heldur 

hafi hún endurspeglað það sem þær gerðu ekki það er þær nenntu ekki að læra og lærðu ekki 

það sem þeim var sett fyrir. Upplifun Örnu var skýr á aðstæðunum:„Skólagangan gekk vel 

framan af en síðan þegar kom í áttunda bekk þá bara hætti ég að nenna þessu, þú veist að 

lesa heima til hvers?” Stærðfræðin reyndist fimm þeirra erfið á unglingsárunum. Inga telur að 

frammistöðu hennar og áhugaleysi í grunnskóla megi rekja til þess að hún sé að öllum 

líkindum lesblind og hafi ekki fengið greiningu í grunnskólanum. Af þeim sökum dróst hún 

aftur úr skólafélögunum og fékk óbeit á náminu yfir höfuð. Hún var hæglæs og seinlæs svo 

örðugleikarnir ýttu undir áhugaleysi hennar.  

Mér gekk aldrei vel í grunnskóla. Átti mínar bestu vinkonur og við 

vorum svolitlir villingar. Og skólinn var ekki eitthvað sem mér 

fannst eitthvað aðkallandi þegar ég var yngri. Áhugaleysi fyrir 

náminu... þessi ár fóru bara í eitthvað allt annað. Ég átti alltaf í 

erfiðleikum með lestur og var aldrei greind í grunnskóla. 

Kennurunum hefur örugglega fundist ég áhugalaus, ég nennti þessu 

ekki. Það var ekki hringt heim svo ég viti til. Bara þessi 

foreldraviðtöl og svoleiðis en ekkert neitt meira. Mamma og pabbi 

leyfðu mér að vera ég. Þau voru svolítið ströng og svolítið lin bara 

eftir því hvort átti við. Þau náttúrulega reyndu að fá mig til að læra 

en nei ekkert eitthvað svona maður var ekkert laminn áfram. Þú 

veist það var enginn að ýta á eftir mér. Maður gerði bara það sem 

manni hentaði. 

Upplifun viðmælanda af þætti kennara og foreldra í skólastarfinu er einnig mjög mismunandi. 

Þegar viðmælendur voru spurðir um foreldrana og viðhorf þeirra til grunnskólamenntunar 

þeirra þá voru svörin flest á einn veg. Þær upplifðu ekki að foreldrarnir sýndu námi þeirra 

mikinn áhuga og lítið var um að foreldrarnir væru að fylgjast mikið með náminu. Eins hvöttu 

foreldrarnir þær ekki til námsins né lögðu áherslu á að grunnskólinn legði grunn að frekara 

námi. Þó námið hafi yfirleitt gengið vel hjá Silju fann hún ekki fyrir neinni hvatningu „Ég 

gerði bara mitt enginn skipti sér þannig af mér í grunnskólanum, engin sérstök hvatning.” 

Nám eftir grunnskóla var ekki í umræðunni. Viðmælendur fengu að ráða sér sjálfar hvað 

námið varðaði og ef þær höfðu ekki áhuga og nenntu ekki að sinna því þá var það einhvern 

veginn þeirra mál. Eins og upplifun Örnu var:„Ég réði mér sjálf, bara þannig”. Viðmælendur 

upplifðu mikið frjálsræði hvað námið varðaði og ef foreldrar reyndu að hafa áhrif var ekki 
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farið eftir því. Einungis Ólöfu gekk vel allan grunnskólann og upplifði þátt foreldra og 

kennara í skólastarfinu á jákvæðan hátt: 

Skólagangan gekk bara ágætlega mér gekk alltaf vel í skóla. 

Mamma talaði einmitt um að það var ekki fyrr en ég var í síðasta 

bekk í grunnskóla að ég fékk einhverja aðstoð með eitthvað heima. 

Ég þurfti aldrei neina aðstoð ég gat alveg hjálpað mér sjálf og ef 

þau buðu mér að hjálpa mér þá þurfti ég það ekki. Það var bara ég 

var að fara í próf og ég skildi ekki prósentur og ég varð bara 

brjáluð í skapinu og það endaði með því að pabbi settist niður með 

mér og kenndi mér prósentur. Ég var mikil félagsvera og átti marga 

vini og við vorum öll svona á svipuðum stað vinirnir í náminu. Ég 

bar rosalega mikla virðingu fyrir kennurunum þetta fólk var á 

öðrum stalli. Og mér fannst virðingin vera gagnkvæm. 

Fyrstu sex árin í grunnskólanum upplifðu fimm viðmælenda að námið hefði gengið vel og 

þær tekið góð próf en Ingu þótti sér aldrei hafa gengið vel í grunnskóla. Í sjöunda bekk varð 

breyting á sumum þeirra sem alltaf hafði gengið vel og þá hættu Arna, Inga og Þura að læra. 

Þær höfðu ekki áhuga á náminu og breyttu um hegðun í kjölfarið. Hættu að fylgjast með í 

tímum og hættu að læra heima. Á þessum tímapunkti fannst þeim þær upplifa uppgjöf hjá 

kennurunum og afskiptaleysi hvað námið varðaði eða eins og Þura sagði: 

Ég var bara tossi, já. Ég var bara látin vera af kennurunum. Það var 

ekkert verið að pæla í mér, ég var bara látin í friði.  

Arna  hafði svipaða sögu að segja og segir áhugaleysi og leti hafa verið áhrifavald: 

Skólagangan gekk vel framan af en síðan þegar ég kom í áttunda 

bekk þá bara hætti ég að nenna þessu. Þú veist að lesa heima til 

hvers? Það fattar enginn að ég las ekki heima. Það var ekkert 

aðhald þú veist, farðu að læra, gerðu þetta. Þannig að ég bara æi ég 

nenni þessu ekki. Fór að drabbast niður og gekk ekki eins vel. 

Hefði allt verið heima bara, nú ferð þú og lærir og má ég sjá hvað 

þú ert búin að gera og vinirnir verið á milljón þá hefði maður bara 

gert það líka. 

Viðmælendur tala varla svo um grunnskólann að vinirnir séu ekki nefndir í sömu setningu. 

Félagatengslin voru sterk og var sem námsáhugi tengdist félögunum. Ef hópurinn sem 

viðmælandi umgekkst var duglegur að læra þá var viðmælandinn það líka. Eins ef hópurinn 

sýndi náminu lítinn áhuga þá gerði viðmælandinn það líka. Þura komst svo að orði: 

Ég hafði engan áhuga á náminu eftir sjöunda bekk en áður gekk 

mjög vel. Ég byrjaði að vera með stæla og uppreisn og hætti að 

læra. Ég hætti svo í skólanum í endaðan apríl áður en samræmdu 

prófin voru tekin. Þetta var svona einskonar samantekin ráð hjá 

vinahópnum að vera ekki eins og hinir. Mér finnst það bara 

merkilegt að ég hafi ekki verið látin hætta miklu fyrr.... ég var 

ógeðslega leiðinleg sko. Mér fannst þetta ógeðslega kúl að vera 
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ekki eins og hinir, ég veit það. Við vorum nokkrar vinkonur sem 

létum svona sko og studdum hvor aðra. 

Upplifun Silju er frábrugðin að því leytinu að hún upplifði bæði neikvæð áhrif og jákvæð 

áhrif í tengslum við vinahóp og árangur í skóla. Hún fer í nýjan skóla eftir sjöunda bekk og 

skiptir svo aftur fyrir lokabekkinn í grunnskólanum í heimavistarskóla. Við fyrstu skólaskiptin 

fer hún að vera með hópi sem hafði ekki áhuga á náminu, félagsskapurinn er ekki góður og 

hún hætti að læra.  Síðan fer hún að vera með hópi sem hefur áhuga á náminu og þá fer hún að 

læra. Hún hafði þetta að segja: 

Mér gekk alltaf mjög vel í skóla en þegar ég var þrettán þá fór ég 

að dala. Þegar þau skildu þá flosnaði heimilið upp og við fluttum í 

annað hverfi. Þú veist ég á enga æskuvini úr skóla Ég varð 

hálfgerður villingur...æji bara fara í einhvern slæman félagsskap á 

unglingsárunum og svo bara auðvitað klára ég þennan fyrsta bekk 

þarna sem hét þá fyrsti bekkur í gagnfræðaskóla, og auðvitað mjög 

óánægð, því ég vildi ekkert vera í þessum skóla. Þá fór ég út á land 

í heimavistarskóla. Þá gekk mér rosalega vel í skólanum. Þarna 

eignaðist ég mjög marga góða vini sem hafa alveg enst til dagsins í 

dag. Þetta var bara eins og ein stór fjölskylda allir krakkarnir. Man 

aldrei eftir svona leiðindum eða einelti eða neinu og kennararnir 

voru allir bara eiginlega vinir manns. Svona en samt sko þannig að 

þeir voru strangir, voru að fylgjast með hvort maður væri að læra 

og maður gat alltaf leitað til þeirra. 

Á einhverjum tímapunkti hurfu þessir sex viðmælendur úr námi. Þura hætti á síðasta ári í 

grunnskóla án þess að ljúka honum, Arna hætti strax eftir grunnskóla en Ólöf, Silja og Inga 

eiga það sameiginlegt að hafa farið af stað í nám eftir grunnskólann og hætt eftir einhvern 

tíma. Andra fór í húsmæðraskóla og hætti svo.  

3.1.3 Ástæður brotthvarfs 

Ástæður brotthvarfs þessara viðmælanda eru af ýmsum toga. Aðstæður hverrar og einnar voru 

einnig mjög mismunandi. Arna, Þura, Ólöf og Inga eignuðust börn fyrir 18 ára aldurinn. Arna 

varð ófrísk í grunnskóla, Inga varð ófrísk eftir fyrsta árið í framhaldsskóla en Þura og Ólöf 

eignuðust börnin eftir að vera búnar að vera í sambandi og sambúð í stuttan tíma. Á þeim 

tímapunkti þegar barn er komið í spilið þá breytast áherslurnar. Að þeirra sögn voru 

ástæðurnar fyrir brotthvarf þeirra úr námi samspil ýmissa þátta eins og, barneignir, 

peningaleysi, áhugaleysi og tilgangsleysi náms. Ólöf komst svo að orði: 

Ég átti kærasta og bara gangur lífsins. Ég varð ólétt og eignaðist 

barn og hélt bara áfram minni vinnu ég var 17 ára þegar ég varð 

ólétt og 18 ára þegar hann fæddist. Og var bara að vinna á fullu. 

Það var ekkert svona margra mánaða fæðingarorlof. Það voru þrír 

mánuðir og fyrsta mánuðinn tók maður á meðan maður var enn 
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óléttur og seinni tvo eftir að hann fæddist. Svo varð ég bara að fara 

að vinna aftur. Ég var bara heppin að eiga góða að og fékk góða 

aðstoð. 

Þegar kom að því að taka ákvörðun um að hætta í námi upplifðu flestar stuðning við þá 

ákvörðun sína og ekki var reynt að hafa þær ofan af þeirri ákvörðun að hætta í námi. Silja fór í 

menntaskóla og námið gekk ekki vel og hún tók þá ákvörðun að hætta. Heimilisaðstæður 

hennar áttu þátt í þeirri ákvörðun: 

Það var bara og þarna ákvað ég þegar ég var búin með landsprófið 

þá var ég ákveðin að fara í menntaskóla og ég fór og féll. Svo voru 

aðstæður þannig að það er mikill alkahólismi í fjölskyldunni minni. 

Og fósturmamma mín var byrjuð að drekka ansi mikið og þegar ég 

er þrettán ára á hún dreng. Hún vann mikið og ég þurfti að passa 

Og þannig einhvern veginn flosnaðist ég bara. Ég var þarna í eitt ár 

í menntaskólanum og svo bara flosnaði ég einhvern veginn upp og 

fór bara að vinna. En mér var einhvern veginn bara alveg sama. Ja 

það var sko á þessum tíma þá var ekkert svona neitt möst eitthvað 

að fara eitthvað í nám. Mömmu var alveg sama þó ég hætti. Það 

var ágætt að vera kominn með þetta landspróf og þá fór maður bara 

að vinna. 

Þura segir það ekki hafa komið til greina að hún færi í framhaldsskóla. Í fyrsta lagi hafi hún 

ekki klárað grunnskólann og þar af leiðandi hefði hún ekki haft neitt erindi í framhaldsskóla. 

Sama hvað aðrir sögðu flutti hún út á land og fór að vinna í fiski. Inga lauk einu ári í 

fjölbrautarskóla og varð barnshafandi.  

Það þótti svo bara sjálfsagt að ég myndi hætta til að vera með 

barnið en mamma og pabbi voru samt ekkert yfir sig hrifin. Það var 

ekkert rætt neitt meira. Ég bara eignaðist barn og fór að hugsa um 

öðruvísi framtíð, ekki tengda náminu. Já fór svo að vinna og búa og 

skilja og búa og fór svo ekkert í skóla. 

Arna varð ófrísk í grunnskólanum og fór ekki í framhaldsskóla af þeim sökum. Fór svo á 

vinnumarkaðinn án þess að hugsa það neitt nánar alveg eins og vinirnir sem hættu í námi eftir 

fyrsta bekk í framhaldsskóla. Hún ætlaði sér þó að fara aftur í nám en það varð einhvern 

veginn ekkert úr því.  

Ég varð ólétt í tíunda bekk en það var samt alltaf þannig að ég 

ætlaði að eiga barnið og fara aftur í nám. En það varð bara aldrei 

neitt úr því. Ég fór bara að vinna og var ekkert að pæla í þessu. 

Vinkonur mínar fóru allar í eitt ár í framhaldsskóla og fóru svo bara 

að vinna. Mig langaði ekki í skóla. Það var eiginlega ekkert sem 

togaði mann í skóla. Maðurinn sem ég bjó með á þeim tíma, ég 

hvatti hann til að fara í skóla og hann fór í nám og það var einhvern 

veginn ekkert mál. 
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Andra fór að vera með kærastanum sínum og trúlofaði sig sextán ára gömul og fór að búa. 

Foreldrarnir lögðu áherslu á að hún færi í húsmæðraskóla sem hún gerði. Kærastinn fór í nám 

en aðstæður voru þannig að hún fór ekki í frekara nám.  

Já já og svo hérna ákvað hann að fara í skóla og við fluttum í 

Reykjavík og foreldrar mínir vildu endilega að ég færi í 

húsmæðraskóla úr því ég væri nú trúlofuð. Þá var það nú bara 

nauðsynlegt að fara í húsmæðraskóla svo ég gæti nú eldað handa 

manninum mínum. Og ég gerði það og fór í Húsmæðraskóla 

Reykjavíkur og það gekk mjög vel en svo höfðum við ekki efni á 

því að vera bæði í skóla. Og ég fór bara að vinna á barnaheimili og 

ég sé alltaf eftir þessu að hafa hætt....en þetta var bara svona við 

höfðum ekki efni á því að vera bæði í skóla.  

 

Ólöf fór í eina önn í framhaldsskóla og var ekki að standa sig sem skildi. Það ríkti algjört 

áhugaleysi hjá henni varðandi námið. Foreldrarnir voru ekki ánægðir með að hún ætlaði að 

hætta í námi en þeir höfðu ekkert með það að segja:  

Ég fór alveg heila önn í framhaldsnám og hætti í helmingnum af 

því sem ég tók mér fyrir hendur áður en ég var búin með önnina. 

Ég var ekki í námi við hæfi. Mig langaði að fara í hérna arkitekt en 

það er enginn grunnur til fyrir það á Íslandi en mér var samt sagt að 

drífa mig í skóla og ég hafði bara ekki áhuga á því að fara að læra 

eitthvað sem ég var ekki að sjá að mundi nýtast mér. Ég sá það ekki 

þá að það mundi nýtast mér þannig að mér fannst engin þörf á að 

vera að hanga þarna. Þau voru ekkert sérstaklega ánægð með það 

þegar ég hætti í framhaldsskólanum ég er náttúrulega alveg svo 

ofboðslega sjálfstæð þannig að þetta var ekkert mál fyrir mig. Ég 

flutti bara að heiman 16 ára ég réði mér sjálf gerði þeim alveg grein 

fyrir því þetta var bara mitt mál. En þau vildu að ég héldi áfram sko 

en samt ekki með neinum látum þau reyndu að ræða þetta við mig 

en pabbi sagði líka að ef ég ætlaði að gera þetta svona þá gæti ég 

alveg eins hætt eins og að klára einhver tvö til þrjú fög í einu. Þá 

fór ég að vinna í verslun í öðru bæjarfélagi þar sem ég flutti 

þangað. 

Einungis Ólöf upplifði það að foreldrar hennar reyndu að hafa áhrif á þá ákvörðun hennar að 

hætta í námi. Foreldrar Ingu sýndu að þeir væru ekki ánægðir með ákvörðun hennar að hætta í 

námi, en síðan var sú ákvörðun ekki rædd neitt meira. Allar viðmælenda upplifðu að um litla 

hvatningu var að ræða bæði hjá foreldrum, kærustum og vinum. Hjá Öndru kom upplifun 

hennar á þætti foreldranna skýrt fram í þessum orðum „Og ég vildi óska að þau höfðu hvatt 

mig til þess að halda áfram í skóla“. 

   Þegar dregnar eru saman helstu niðurstöður þessa kafla um aðdraganda brotthvarfs er margt 

líkt og margt ólíkt í bakgrunni viðmælenda. Ein viðmælanda kom frá brotinni fjölskyldu og 

skipti um skóla á grunnskólaárunum en hinar fimm bjuggu hjá foreldrum og voru alltaf í sama 
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grunnskólanum. Ein lauk ekki grunnskóla, þrjár upplifðu mótþróa á unglingsárum og hættu að 

læra í kjölfarið. Einungis ein viðmælenda upplifði stuðning og hvatningu heimafyrir gagnvart 

náminu en hinar fimm upplifðu afskiptaleysi bæði heima og hjá starfsfólki skóla. Fjórar 

eignuðust börn fyrir átján ára aldurinn og hættu því í framhaldsskóla eða fóru ekki í 

framhaldsskóla af þeim orsökum. Ein hætti vegna heimilisaðstæðna en önnur hætti vegna 

peningaleysis. Þær eiga það sameiginlegt að menntunarstig foreldra var almennt lágt og ef 

annað foreldrið var með menntun af einhverju tagi var hitt það ekki. Jafnframt upplifðu allar 

litla hvatningu frá fjölskyldu og vinum til að halda áfram í námi og ljúka því. 

3.2 Aðdragandi náms að nýju 

Þegar skoðað var upplifun viðmælenda af aðdraganda náms að nýju og helstu ástæðum þess 

að þær fór í nám að nýju komu fram undirþemun starfsferill viðmælenda, hvatning annara og 

staðsetning og fyrirkomulag náms. 

3.2.1 Starfsferill viðmælenda 

Flestar byrjuðu viðmælendur mínar ungar að vinna og unnu á sumrin með grunnskólanum. 

Þær söltuðu síld, pössuðu börn og unnu við rækjuvinnslu svo eitthvað sér nefnt. 

Viðmælendum mínum ber saman um að störfin sem þær hafa unnið í gegnum tíðina hafi ekki 

verið mjög spennandi að þeirra mati. Launin voru lág sama hvar bar niður og má segja að 

ákveðið rótleysi haf einkennt starfsferilinn hjá viðmælendum. Engin fann sér starf og vann við 

það sæl og ánægð í mörg ár. Algengt var að þær byrjuðu að vinna í fiski. Eins og Inga sagði:  

„Maður var bara að vinna og það að maður fengi útborgað skipti mestu“. Svo þegar fór að 

bera á leiða í vinnunni var skipt um vinnu. Afgreiðslustörf ýmiskonar voru vinsæl, 

verkamannavinna, þjónustustörf og ein viðmælenda vann á barnaheimili. Lýsing Ólafar á 

viðhorfum hennar til þeirrar vinnu sem hún hefur unnið á vel við um hópinn: 

Ég hélt áfram að vinna og fór að vinna í rækju. Ég flæktist svolítið 

á milli, ég fann mig bara hvergi. Mig langaði að gera eitthvað allt 

annað. Þó maður láti hlutina ganga í einhverntíma þá kemur að 

þeim tímapunkti að maður, æji þetta er ekki það sem mig langar og 

fer eitthvað annað þó það sé ekkert endilega það sem mann langi. 

Bara til þess að gera eitthvað annað, festast ekki í einhverri einni 

rútínu sem að bara þú veist verður svo. 

Þrátt fyrir að hafa horfið frá námi þá áttu flestar viðmælenda minna sér óljósan draum um að 

geta horfið aftur til náms. Eins og Arna komst að orði:„Þetta var orðinn svona fjarlægur 

draumur já ég fer einhvern tímann í skóla og ég lét mig dreyma um það.”Þann tíma sem þær 

höfðu til að hugsa málið breyttust langanirnar og hjá sumum varð draumurinn um að verða 
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hárgreiðslukona að draumnum um að verða ljósmóðir. Hlutverk hins fullorðna varð 

allsráðandi og börnum fjölgaði, viðmælendur þroskuðust frá því að vera ungir foreldrar í að 

verða fullorðnir foreldrar. En draumurinn um að læra meira var alltaf til staðar. Þegar 

Menntastoðir voru auglýstar í heimabyggð vakti það athygli og viðmælendur mínar eru 

sammála um að löngun til náms hafi kviknað hjá flestum. Þarna var komið tækifæri til að láta 

verða af því að drífa sig í nám aftur. Sumar höfðu beðið lengi og Ólöf var ein af þeim:  

Það var alltaf hjá mér að ég mig langaði að fara í skóla og ég var 

alltaf svona með þetta á bak við eyrað. Og þegar strákurinn er 

svona 10 ára þá var ég alveg með það á hreinu að ég færi bara í 

framhaldsskóla um leið og hann. Þá var það ekki hægt peningalega 

og ég beið bara. Aðeins lengur. 

3.2.2 Hvatning annarra 

Einhverra hluta vegna virðist sem löngun viðmælenda hafi ekki verið eina aflið sem ýtti þeim 

af stað eftir langan tíma í nám að nýju. Svo virðist sem viðmælendur hafi þurft mikla 

hvatningu svo þær gætu loksins látið nám að nýju verða að veruleika. Hvatningin kom úr 

ýmsum áttum. Maki, vinkona, mágkona og vinnuveitandi áttu stóran þátt í því að 

viðmælendur létu loks verða af því að skrá sig í nám. Ólöf hafði þetta að segja: 

Heyrðu það er nú eiginlega ég náttúrulega skildi þarna og fór í 

annað samband og bara allt öðruvísi áherslur þar. Minn fyrrverandi 

fór aldrei í framhaldsnám og fannst ekki vera þörf á þessu. Minn 

núverandi er búinn að fara í framhaldsnám tvisvar og meistaranám 

og honum fannst það alveg sjálfsagt að ég drifi mig í skóla. Þetta 

væri bara ekki spurning um peninga þetta væri bara spurning um 

hvað mig langaði að gera. Þannig að ég dreif mig...þá hafði ég 

alveg efni á þessu. 

 

Ingu fannst þetta vera tilvalið til að byrja aftur og hvatti Örnu til að koma með sér. Arna hafði 

þetta um það að segja:  

Vinkona sá Menntastoðirnar auglýstar já bara þú kemur með mér í 

...... þú hefur bara gott af því. Svo bara það vantar alveg einn eða 

tvo svo þetta verði. Þú verður að koma. Svo hringdi hún í mig 

mörgum sinnum á dag. Og svo bara „þú kemur víst“. „Jæja ég skal 

þá koma með þér í þetta svona fyrst þetta er svona hálfgert 

fjarnám“ og þannig byrjaði ég í því. 

 

Þura var hvött af vinkonu sem hafði áður stundað nám við Menntastoðir. Þura hafði enga trú á 

sjálfri sér og efaðist um að þetta gæti gengið upp hjá henni en vinkonan stappaði í hana 

stálinu og það varð úr að hún skráði sig. Silja sá námið auglýst og í samtali við 

atvinnurekanda sinn ákvað hún á að sækja um og sá ekki eftir því. „Og ég hef aldrei séð eftir 
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þessu, skemmtilegasti vetur sem ég hef upplifað í langan tíma.” Andra segir að tilviljun hafi 

ráðið því að hún fór af stað í nám að nýju þar sem mágkona hennnar skráði hana og hún 

„stökk út í djúpu laugina“.  

3.2.3 Staðsetning og fyrirkomulag náms 

Viðmælendur voru sammála um að staðsetning námsins hefði skipt miklu máli þegar tekin var 

ákvörðun um að fara af stað aftur að læra. Það að námið yrði kennt í heimabyggð hentaði vel 

fólki með börn á ýmsum aldri. Eins var fyrirkomulagið þannig að það hentaði vel fyrir þá sem 

unnu úti. Silja sagði að staðsetningin hefði gert útslagið hjá sér: 

Og ég man eftir að ég var svo ánægð að þetta skildi vera hér í 

manns heimabyggð. Ég man að ég var einhvern tímann að hugsa  

ég hefði aldrei nennt að keyra í öllum veðrum eða eitthvað þú veist 

svona. Bæði það ég er hrædd að keyra ef það er ófærð eða 

snjókoma eða eitthvað svona. Og mér fannst þetta svo æðislegt að 

hafa þetta hér í bænum. 

Þura var á sama máli þar sem hún var komin með fjölskyldu og hún hafði ýmsum öðrum 

hlutverkum að gegna ásamt því að vera námsmaður: 

Fyrst og fremst heillaði það mig að geta farið í nám í 

heimabæ og þurfa ekki að keyra langa vegalengd þegar 

maður er með fjölskyldu. Mér fannst þetta vera stuttur tími, 

fínn aðlögunarskóli með jafnöldrum til að fatta að maður sé 

kominn í nám aftur. 

Lengd námsins það er að Menntastoðir var 600 stunda nám í 10 mánuði í svokölluðu 

dreifnámi hafði mikið að segja um ákvarðanatöku viðmælenda um að hefja nám að nýju. Þeim 

þótti þetta fyrirkomulag henta sér vel og vera sniðið fyrir fólk með heimili og góður 

aðlögunartími að því að vera kominn aftur í nám eftir hlé. Þegar viðmælendur voru spurðir 

hvort ekki hefði komið til greina að fara í hefðbundið nám í framhaldsskóla í stað 

Menntastoðanna var afstaða þeirra samróma. Menntastoðirnar hentuðu þeim betur þar sem 

námið væri styttra en hefðbundinn framhaldsskóli og þær hefðu ekki getað hugsað sér að 

setjast á skólabekk í framhaldsskóla með börnunum sínum eða jafnöldrum þeirra. Ólöf komst 

svo að orði: 

Vegna þess að hefðbundið nám í framhaldsskóla, þá hefði ég þurft 

fjögur ár, ég var búin með svo lítið. Þetta stytti fyrir mér tímann til 

muna og þarna var fullorðið fólk. Öðruvísi félagslíf heldur en að 

fara kannski í framhaldsskóla og vera þar í fjögur ár með að manni 

finnst krökkum. Þetta er þó bara ungt fólk og myndast öðruvísi 

tengsl. Ég held að það hafi svona verið það sem ég hlakkaði svona 

einna mest til. Að vera þarna með allskonar ólíku fólki á svipuðu 

reki og ég. Kannski menntunarlega séð og í aldri. 
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Arna hafði einnig velt fyrir sér þeim möguleika að fara í hefðbundinn framhaldsskóla en 

komst að þeirri niðurstöðu að það hentaði engan veginn vegna aldursmunar. 

Já ég ætlaði alltaf í meira nám. Svo fór ég að hugsa um að þegar 

strákurinn minn væri orðinn eldri að hérna já guð svo sit ég með 

honum einhversstaðar í framhaldsskóla. Ég get ekki hugsað mér að 

vera með syni mínum í bekk hvað þá að hann vilji vera með mér í 

bekk. Það það ýtti mér svona meira frá því að fara í framhaldsskóla. 

En í Menntastoðunum var fólk á mínum aldri. 

Afstaða Ingu var einnig skýr þar sem hún sá sér fært að stunda námið með vinnu.  

Mig langaði ekkert að setjast á skólabekk með svona ungum 

krökkum eins og í framhaldsskólanum. Mér finnst ég orðin of 

gömul til þess fannst þetta þægilegra fyrir mig að geta gert þetta 

með vinnu og heimili og svoleiðis. 

Þegar dregnar eru saman helstu niðurstöður á upplifun viðmælenda af aðdraganda náms að 

nýju má sjá að allar höfðu þær verið á vinnumarkaði og unnið láglaunastörf sem ekki kröfðust 

sérmenntunar. Í þeim blundaði einnig draumur að fara í nám en áhuginn einn og sér dugði þó 

ekki til að þær færu í nám heldur þurfti að koma til hvatning fjölskyldu, atvinnurekanda og 

vina svo þær tækju af skarið og færu í nám. Þær voru jafnframt einróma um að staðsetning 

námsins það er að það yrði kennt í heimabyggð hefði gert útslagið og einnig að þær sáu sér 

fært að sinna náminu með fjölskylduhlutverkinu. 

3.3 Námið í Menntastoðum 

Þegar reynsla viðmælenda af náminu í Menntastoðum var skoðuð og upplifun þeirra af því að 

hafa farið í nám að nýju í hinum óformlega skólakerfi komu fram undirþemun skipulag 

námsins og kennararnir og samnemendurnir.  

3.3.1 Skipulag námsins 

Viðmælendur voru sammála um að skipulag Menntastoða hafi hentað þeim mjög vel. 

Menntastoðirnar voru 600 stunda nám sem hægt var að fá metið til eininga í framhaldsskóla 

eða nýta sér til inngöngu í Keili og ljúka þaðan námi með rétt til innritunar í háskóla. Námið 

skiptist í upplýsingatækni 40 stundir, stærðfræði 190 stundir, íslensku 130 stundir, ensku 130 

stundir, dönsku 50 stundir og námstækni 60 stundir. Námið tók 10 mánuði í svokölluðu 

dreifnámi. Í byrjun náms var upplýsingatækni kennd í lotu alls 40 stundir. Kennt var frá 

klukkan 13 á föstudegi og mánudegi en á laugardögum og sunnudögum frá klukkan 9-16 tvær 

helgar í röð. Þegar þeirri lotu lauk var skóli alla miðvikudaga frá klukkan 15-20 og 

annanhvern laugardag frá klukkan 9-16. Stærðfræðin var kennd allan veturinn en íslenskunni 
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lauk um áramót, enskukennslu lauk í byrjun apríl og dönskukennslan tók við og lauk í byrjun 

júní. Námstækni var kennd allan veturinn einu sinni í viku. Flestar viðmælenda voru sammála 

um að skipulagið hafi hentað þeim mjög vel. Þeim fannst þær eiga gott með aðlagast þessum 

nýju breytingum á heimilislífinu sem komu með náminu. Þeim þótti einnig gott að vera ekki í 

öllum fögunum í einu heldur fá tækifæri til að ljúka einu fagi áður en farið var að kenna það 

næsta. Silja hafði þetta að segja: 

Hvernig námið var byggt upp var flott. Það að vera alltaf alla daga í 

öllum fögunum og að vera alltaf að læra fyrir svo mörg fög hentar 

mér ekki. Þarna voru lotur og enskan kláruð, þá tók danskan við, 

stærðfræðin var á báðum önnum og íslenskan fyrir áramót. 

Upplýsingatæknin var í byrjun og 40 stunda lota sem var mjög fínt. 

Námstæknin allan veturinn einu sinni í viku. 

Allir viðmælendur voru sammála því að það sem betur hefði mátt fara varðandi skipulagið var 

að skipta laugardeginum milli faga þar sem að stundum hittist á að kennt var eitt fag heilan 

laugardag og þær höfðu ekki úthald í það. Andra hafði þetta að segja: 

Og laugardaga frá níu til fimm. Laugardagarnir voru dálítið 

strembnir ef það var bara eitt fag þá var maður orðinn dálítið 

þreyttur. Laugardagarnir nýttust ekki kannski alveg. Þegar það var 

kannski stærðfræði samfellt frá níu til 5 eða enska eins og eftir 

áramótin. Þá var komið los um þrjú. Það hefði kannski verið 

sniðugt að skipta deginum á milli námsgreina. 

Námið í heild sinni kom sumum viðmælenda svolítið á óvart. Miklar kröfur sem sumar höfðu 

ekki upplifað áður í námi. Ólöf hafði þetta að segja um námið: 

Námið var þungt samt fannst mér ekkert mál að halda því áfram. 

Mér fannst þetta ekki vera neitt yfirþyrmandi, þó það væri erfitt og 

meira en ég átti von á 

 

Flestar viðmælenda telja að námið hafi gengið mjög vel en byrjunin reyndist sumum þeirra 

erfið. Andra hélt í fyrstu að hún gæti aldrei lært almennilega á tölvurnar: „Ég hafði aldrei 

unnið á fartölvu og það voru fartölvur í skólanum. Ég kunni ekkert á þær, ég átti bara 

borðtölvu heima”. Þuru kom það verulega á óvart hversu gaman henni þótti í íslensku og þá 

sérstaklega að lesa íslendingasögurnar. Það var eitthvað sem hún hafði aldrei ímyndað sér að 

gæti verið gaman að gera. Flestum viðmælendum kom saman um að það hefði verið mikil 

áskorun að takast á við námið í stærðfræðinni. Það hefði verið þungt og erfitt en að sama 

skapi ánægjulegt að losa sig við stærðfræðigrýluna sem hafði truflað suma viðmælendur áður 

en námið hófst. Þær sem áttu í erfiðleikum með stærðfræðina í grunnskóla eru sammála um að 

það hafi verið mjög erfitt að takast á við gömul viðhorf þar sem þær voru jafnvel búnar að 

ákveða að þær gætu ekki lært stærðfræði. Silja hafði þetta að segja: 
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Já, alla veganna náði ég. Áður fyrr skildi ég ekki algebru, það var 

bara eins og ég væri að sjá einhver kínversk tákn. En svo skildi ég 

þetta bara. 

Viðmælendur voru sammála um að námið hefði verið erfitt og reynt á þær. Sumum þótti þær 

þurfa að hafa meira fyrir náminu en aðrar en það að þær gátu þetta eins og hinar veitti þeim 

hvatningu í að halda áfram. Andra þurfti að hafa mikið fyrir náminu og þurfti að læra mikið 

heima. Hún sinnti náminu eins og fullri vinnu. Umfram allt þótti henni þetta gaman þó það 

væri oft erfitt.  

Mér fannst þetta bara flott rosalega flott og kom mér á óvart hvað 

hvað var ætlast til mikils af manni. Af því það er oft ef maður fer í 

eitthvað svona eins og kvöldskóla.... ég er búin að prufa bæði 

kvöldskóla og fjarnám. Mér finnst það svona það er ekki haldið 

eins mikið utan um mann eins og er gert þarna. Það var svona 

haldið utan um mann og maður peppaður áfram... að þú veist að 

heltast ekki úr lestinni.  

 

3.3.2 Kennararnir og samnemendurnir 

Þegar viðmælendur voru spurðir um upplifun þeirra af kennurunum voru þær mjög ánægðar 

með þá. Öllum fannst þeir vera góðir kennarar, koma efninu vel frá sér og útskýra vel. Þura 

sagði: „Þetta gekk fínt. Maður fékk tækifæri til þess að kunna ekki neitt skilurðu? Það var allt 

í lagi að kunna ekki neitt þannig að maður spurði bara og fékk alltaf svör.” Þeir gáfu af sér 

og voru til staðar fyrir nemendur. Og þeir voru ósparir á að hvetja viðmælendurna áfram. Silja 

komst þannig að orði: 

Það var bara mjög gott samband við kennarana. Maður gat alltaf 

haft samband við þá. Kannski líka að núna eru bara öll skilningarvit 

opin maður ætlaði sér bara að læra þetta. Mér fannst þeir mjög 

mikið vera að hvetja okkur og hrósa okkur. Við fengum mjög 

mikið hrós og það er besta hvatning sem að hver nemandi getur 

fengið......allir lifa á hrósi. Og ég held að þetta sé í eina eða þú veist 

já eina af fáum skiptum sem hver einasti kennari hrósaði. Það var 

ekki neinn sem gerði það ekki. 

 

Viðmælendur voru sammála um að kennararnir hefðu verið til staðar fyrir nemendurna og 

sýnt þeim skilning. Þeir mættu nemendunum á jafningjagrundvelli og viðmælendum leið vel 

nálægt þeim. Inga komst þannig að orði: 

Mér fannst bara einfalt og þægilegt að tala við þá, þeir voru 

mannlegir. Þeir voru ekkert svona yfir mann hafnir. Það var ekkert 

vitlaust sem maður sagði. Maður spurði en það var alltaf svarað 

eins og ekkert væri. Þó manni þættu stundum spurningar manns 

vera kjánalegar eða eitthvað. Maður hafði svona einhvern veginn  
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alltaf aðgang að kennurum og aðstoð í gegnum netið og það 

hentaði mér mjög vel. Að geta alltaf sett mig í samband við þá.  

Aðspurð um hvernig viðmælendur upplifðu samnemendur sína og hópinn í heild sinni bar öll 

svörin að sama brunni. Hópurinn var góður, náði vel saman og var hjálpsemi einkennandi. Ný 

vináttusambönd þróuðust sem náðu út fyrir skólastofuna og stendur sú vinátta enn í dag. Silja 

hafði þetta að segja um hópinn: 

Sameiginlega vorum við mjög sterkur hópur. Þessi hópur náði mjög 

vel saman og við vorum bara eins og lítill systkinahópur eða 

eitthvað þó þetta hafi verið fólk á öllum aldri. Allir tilbúnir að 

hjálpa öllum. 

Þegar einhver skildi ekki eitthvað lögðust allir á eitt um að hjálpa honum við að skilja það 

sem var óljóst. Mikil samvinna var innan hópsins eins og Ólöf sagði: 

Frábær hópur verð ég að segja. Þetta er náttúrulega svolítið 

öðruvísi en að fara í grunnskóla, engar klíkur þannig. Það eru allir 

svo saman. Allir tilbúnir að hjálpa hver öðrum. Það eru þarna allir 

fyrir sig og eru tilbúnir að gefa af sér líka. Það er svona það sem ég 

upplifði frá hópnum.  

Það sem viðmælendum mínum þótti neikvætt við kennarana var að einn þeirra virkaði mjög 

óskipulagður á alla viðmælendurna en þær tóku honum eins og hann var þó svo að það hefði 

verið svolítið pirrandi að finna ekki fyrir öryggi hjá kennaranum. Silja hafði þetta að segja um 

kennarann: 

Við reyndum að ræða við hann en hann breyttist ekki. Það var eins 

og aðstæður kennarans væru á þann veg að hann hefði einhver 

persónuleg vandamál að glíma við og það kom í gegn í kennslunni. 

Skipulagsleysi og óöryggi einkenndi kennarann, hann fór oft úr 

einu í annað, og ég er viss um að ef hann hefði verið að kenna 

krökkum hefði allt farið í vitleysu. Við vorum náttúrulega fullorðið 

fólk og tókum honum eins og hann var en ef það hefðu verið 

krakkar hefðu þeir hlaupið með hann út og suður. Við létum öll vita 

af þessu í kennslumatinu í lok Menntastoða og þetta hefur vonandi 

komist til skila til hans. 

Þegar dregnar eru saman helstu niðurstöður varðandi námið í Menntastoðum og upplifun 

viðmælenda af námsskipulaginu, samnemendum og kennurum eru viðmælendur einróma um 

að skipulagið hafi verið gott og hentað vel fólki á vinnumarkaði og með heimili. Það eina sem 

þeim mislíkaði var þegar kennt var einungis eitt fag á laugardögum þar sem þeim þótti þær 

eiga erfitt með að einbeita sér að sama námsefninu í svo langan tíma. Þeim þótti einnig námið 

vera krefjandi, áhugavert og skemmtilegt. Námið breytti viðhorfum þeirra til náms og þeim 

þótti orðið gaman að læra eitthvað sem sumar höfðu ekki ímyndað sér áður fyrr að ætti eftir 

að gerast. Þær nutu stuðnings og skilnings hjá bæði kennurum og samnemendum og 
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kennararnir hrósuðu óspart. Þær voru almennt ánægðar með kennarana en upplifðu óskipulag 

og óöryggi eins kennarans án þess þó að þær létu það bitna á náminu. 

 

3.4 Ávinningur af náminu 

Þegar skoðað var hvað viðmælendum fannst þeir hafa áunnið með náminu komu fram þemun 

sjálfstraust og trú á eigin getu og skref í átt að frekara námi. Ávinningur var ekki bara 

námslegur heldur yfirfærðist hann á fleiri þætti og verður fjallað um það í þessum kafla. 

3.4.1 Sjálfstraust og trú á eigin getu 

Það var ekki bara námslegur ávinningur af því að stunda námið í Menntastoðunum. Þrátt fyrir 

að viðmælendur hafi efast um sjálfa sig í byrjun þá breyttist það. Öllum viðmælendum mínum 

bar saman um að sjálfstraustið hefði aukist og eiga þær það þessu námi að þakka. Þeim fór að 

líða betur með sig og voru sáttari við eigið sjálf. Þegar þær yfirstigu námslegar hindranir eins 

og að læra algebru sem dæmi þá gaf það þeim aukinn kraft til að halda áfram. Námið sem 

slíkt efldi sjálfstraustið og þær sýndu bæði sjálfum sér og öðrum að þetta var hægt. Þura hafði 

þetta að segja: 

Það kom mér mjög á óvart að ég gæti þetta og ég varð voða ánægð 

og fylltist stolti, fékk meira sjálfstraust. Maður er ekki eins vitlaus 

og maður heldur að maður sé. 

Silja sagði að námið hefði gefið sér mikið þó svo að væntingar hennar til sjálfrar sín hafi ekki 

verið miklar í upphafi. Hún hafði ekki trú á því að þetta væri eitthvað sem hún myndi geta í 

upphafi: 

Sjálfstraust og bara vitneskjuna um það sem maður getur. Maður 

getur miklu meira heldur en maður hélt. Eins og ég segi, mér fannst 

námið mjög erfitt og miklu erfiðara heldur en ég átti von á. Þetta er 

miklu meira en ég átti von á að ég mundi bara fara í gegnum. Þú 

veist á svona stuttum tíma....  

Viðmælendur voru einróma um að trú þeirra á eigin getu hefði styrkst þegar leið á námið. Það 

að takast á við nám að nýju krefst þess að einstaklingur takist líka á við viðhorf sín. Flestar 

höfðu ekki mikla trú á sjálfri sér að eigin sögn í upphafi námsins en það breyttist þegar líða 

tók á námið. Smátt og smátt hurfu neikvæðnisraddirnar innra með viðmælendum. Þær áttu 

ekki lengur hljómgrunn meðal þeirra þar sem jákvæðnisraddir urðu æ háværari og að lokum 

yfirgnæfðu þær allt. Þura hafði þetta að segja: 

Ég var alveg búin að ákveða það áður að þetta myndi örugglega 

ekki ganga upp. Ég myndi örugglega bara hætta þetta myndi 
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örugglega ekki vera fyrir mig. Bara eins og ég hugsaði með 

grunnskólann. Mér var alveg sama með grunnskólann. En svo allt í 

einu var ég komin með eitthvert svona auðvitað get ég þetta og svo 

kom það betur með þessu námi.  

 

Andra var á sama máli og Þura og var við  það að gefast upp og hætta en gerði það ekki: 

Ég hafði enga trú á mér í upphafi og var hvað eftir annað að hugsa 

um að gefast bara upp og hætta. Ef ég hefði ekki haft kennara og 

samnemendur sem hvöttu mig áfram þá hefði ég sennilega hætt. 

Neikvæða sjálfstalið og hugsanir sem drógu úr þeim varðandi námið þurftu að víkja fyrir 

nýjum jákvæðari og hvetjandi hugsunum. Þær voru meðvitaðar um hvernig þær höfðu verið 

neikvæðar eins og Ólöf sagði: „Ég er náttúrulega búin að telja mér trú um allskonar vitleysu í 

gegnum tíðina ég sé það núna”. Inga hafði þetta að segja um breytinguna: 

Bara þessi hugsanabreyting sem við lærðum í námstækni það bara 

nýttist mér endalaust. Það er það sem situr mest eftir það að breyta 

neikvæðu í jákvætt. Auðvitað get ég þetta eins og allir aðrir. Maður 

þarf bara að vera í einhverjum svona skólagír. Ég sé það alveg núna 

eftir að ég kláraði þetta að auðvitað getur maður þetta. Ég get alveg 

lært og gert það sem mig langar til.  

 

Námsleg frammistaða þeirra sýndi þeim að þær gætu lært og gert margt annað líka. Hver 

áfangi sem náðist efldi þær til dáða og sú hugsun að hafa yfirstigið eina hindrun fleytti þeim 

yfir þá næstu. Þær voru allar á sama máli hvað námið varðaði það styrkti þær mikið. Silja 

hafði þetta að segja: 

Ég fékk góðar einkunnir og við það auðvitað fór egóið aðeins upp 

og svona. Og allir ægilega stoltir af manni, það gefur manni mikið 

líka. Og líka þannig að ég fékk svona upplyftingu. Ég var mjög 

montin með mig að hafa klárað þetta. 

 

Það að hafa farið í námið með enga trú á sjálfri sér eins og Inga sagði: 

Maður er ekki eins vitlaus og maður heldur að maður sé. Nú hef ég 

meiri trú á sjálfri mér. Ég var alltaf að hugsa hvað er ég búin að 

koma mér út í. Ég er ekki að fara að geta þetta og svona. Svo var 

þetta alveg hægt sko. 

Eins og sjá má af þessum niðurstöðum hefur námslegt sjálfstraust þessara viðmælenda ekki 

verið mikið í upphafi og eins og áður hefur verið vikið að eru það margir samverkandi þættir 

sem verða þess valdandi að viðmælendur fara í nám að nýju. Það sem þeim þótti fjarlægt í 

upphafi varð ekki eins fjarlægt með tímanum. Eitthvað sem þótti óyfirstíganlegt við fyrstu 

hugsun reyndist vera verðugt viðfangsefni sem styrkti og þroskaði þær. Aukin trú á eigin getu 
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varð til þess að breyta hindrunum í verkefni sem hægt var að ráða fram úr og leysa. Þær voru í 

virkri náms- og starfsferilsþróun. 

3.4.2 Skref í átt að frekara námi 

Þegar viðmælendur hófu námið vissu þær ekki hverju þær gætu átt von á. Þær voru að takast á 

við viðhorf sín til náms eins og þau höfðu verið þegar þær voru áður í skóla og tóku þau 

miklum breytingum. Þeim fannst orðið gaman að læra. Arna orðaði það þannig: „Heilabúið 

hafði stækkað til muna“. Þær komust einnig að því að stærðfræðin var ekki óyfirstíganleg, að 

ekki væri neitt að óttast tölvur og að íslendingasögur væru skemmtilegar. Bakgrunnur þeirra í 

námi var mismunandi þar sem sumar höfðu lítið lært áður og héldu jafnvel að þær gætu ekki 

tekist á við bóklegt nám. Inga hafði þetta að segja: 

Námslega sjáðu það bara breyttist svo margt. Áður en ég byrjaði í 

þessu hélt ég að ég gæti bara ekkert lært, að skólinn væri bara ekki 

fyrir mig. Það breyttist alveg 360 gráður. Ég get alveg lært ég sá 

það með þessu námi. 

Náminu miðaði vel áfram og luku þær allar Menntastoðunum. Námið stóðst væntingar þeirra 

og fannst þeim öllum þær hafa fengið góðan grunn í upplýsingatækni, stærðfræði, ensku, 

dönsku, íslensku og námstækni. Viðmælendur voru einnig ánægðar með hversu mikið námið 

styrkti þær á öðrum sviðum. Námið í Menntastoðunum gerði þeim meðal annars kleift að 

veita börnunum sínum þá aðstoð sem þau þurftu í sínu námi. Ólöf styrktist í 

foreldrahlutverkinu: 

Ég á barn sjálf sem er í framhaldsskóla og mér finnst rosalega gott 

að geta hjálpað henni og vita hvað hún er að gera.  Ég þekkti það 

efni sem hún var að fara í gegnum. Ég gat hjálpað henni með allt 

sem hún var að gera. Ég var nýbúin að gera þetta sjálf.  Ég vissi og 

kunni þetta. Og líka að gefa henni öðruvísi sýn á það hvernig 

maður getur lært. Maður hefur aldrei pælt í þessu, ég hef aldrei pælt 

í því að það sé fleiri en ein leið til þess að læra. 

Námið styrkti Öndru bæði sem námsmann og það yfirfærðist líka á tómstundir. Hún hafði 

þetta að segja: 

Sko námslega þá gekk mér vel í þessu öllu saman og fékk aukið 

sjálfstraust. Eftir að skólanum lauk langaði mig að læra að prjóna 

og valdi mér svolítið erfitt munstur í kjól á barnabarnið. Ég kunni 

ekkert að prjóna en hugsaði með mér að fyrst ég gat lokið náminu í 

Menntastoðum þá gæti ég líka prjónað þennan kjól og það tókst. 

Það að hafa tekið ákvörðun um að takast á við bóknám að nýju gerði það að verkum að þær 

styrktust í þeim hlutverkum sem þær sinntu fyrir utan það að vera námsmenn. 

Foreldrahlutverkið efldist og það að vera fyrirmynd barnanna í námi og geta aðstoðað börnin 
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sín við nám styrkti sambandið milli viðmælenda og barnanna. Námið gerði þeim einnig kleift 

að skapa sér ný framtíðarmarkmið og taka næsta skref í þróun náms- og starfsferils. 

     Viðmælendur hófu allar nám í Menntastoðum án þess hafa einhver skýr framtíðarmarkmið 

með því. Þær voru ekki búnar að ákveða hvað þær myndu gera með námið sem slíkt í 

framhaldinu. Þessa tíu mánuði sem námið tók breyttust framtíðaráætlanir flestra viðmælenda. 

Þetta varð ekki lengur að námi sem farið var í ef svo má segja „bara“ heldur gaf þetta þeim 

færi á að hugsa fram í tímann og móta ný framtíðaráform. Móta sinn eigin náms og starfsferil 

í átt að ánægju og árangri tengdu námi og störfum. Námið í Menntastoðum var orðið fyrsta 

skrefið og að þeirra mati stærsta skefið í átt að frekara námi. Silja hafði þetta að segja:  

Þetta var fyrsta og stærsta skrefið og nú er ég ekkert hætt. Sjáðu af 

því að maður var að byrja eftir allan þennan tíma.. Af því þú veist 

öll sem eitt hvöttu mann áfram og það var ekki bara nú klárið þið 

þetta. Það var alltaf verið að spyrja hvað ætliði að gera í 

framhaldinu. Ekki bara ertu hætt núna?. Það var haldið áfram að 

hvetja mann áfram, þetta var ekkert búið bara núna. 

 

Andra hefur ekki sett stefnuna á ákveðið nám eftir Menntastoðirnar. Hún er ánægð með að 

hafa lokið þessu námi og segir að sama hvað hún taki sér fyrir hendur í framtíðinni þá sé hún 

sterkari einstaklingur eftir námið og hún viti að hún muni geta allt sem hana langar til að gera. 

Ólöf, Inga, Silja, Arna og Þura hafa sett stefnuna á háskólanám og þar af ein strax haustið 

2012. Inga og Þura eignuðust börn veturinn 2011 og sumarið 2012 og hægði það á 

námsáætlunum þeirra en stefnan er sett á frumgreinadeild í Keili árið 2013. Arna lauk námi á 

Keili vorið 2012 en það nám veitir henni réttindi til að innritast að því loknu í Háskóla Íslands 

en hún mun hefja þar nám haustið 2012. Ólöf og Silja sóttu um undanþágu við inngöngu í HÍ 

haustið 2012 en það gekk ekki. Þær stefna á að fara í Keili og ljúka námi þar til að fá fullgild 

réttindi til að stunda nám í háskóla. Viðmælendur mínir eru bjartsýnar á framtíðina og ef fer 

sem horfir munu þær leggja sitt af mörkum til að hækka hlutfall menntaðra á vinnumarkaði 

fyrir árið 2020 með áframhaldandi þróun náms- og starfsferils.  
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4 Umræður 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvaða þættir það væru sem hefðu haft áhrif á þróun 

náms- og starfsferils nemenda sem hófu nám að nýju í hinu óformlega skólakerfi eftir að hafa 

horfið brott úr námi. Áhersla var lögð á að skoða ástæður þess að þeir hættu í námi, hvað varð 

til þess að þeir hófu nám að nýju í Menntastoðum og hver ávinningur þeirra hefur orðið með 

náminu. Í ljós kom að staðsetning náms í heimabyggð ásamt hvatningu frá fjölskyldu, vinum 

og atvinnurekanda varð til þess að viðmælendur þessarar rannsóknar fóru í nám að nýju í 

Menntastoðum í hinu óformlega skólakerfi. Viðmælendur áttu það sameiginlegt að hafa 

horfið úr námi vegna áhrifa persónulegra og félagslegra aðstæðna. Lítil hvatning til náms og 

það að ekki var lögð áhersla á menntun á heimilum viðmælenda var áhrifavaldur að því að 

þær hurfu frá námi. Það að sigrast á vanmáttarkennd sinni og fá aukna trú á eigin getu eftir að 

hafa lokið náminu í Menntastoðum hefur styrkt þær til að halda áfram í þróun náms- og 

starfsferils og hyggja þær allar á frekara nám í framtíðinni þó svo að ein hafi ekki enn ákveðið 

hvað það muni verða. 

4.1 Aðdragandi brotthvarfs og áhrifavaldar 

Niðurstöður rannsókna sýna að brotthvarf úr námi er vandamál sem ríki OECD glíma við og 

er mikið á Íslandi (Hagstofa Íslands, 2011; Jón Torfi Jónasson og Guðbjörg Andrea 

Jónsdóttir, 1992; Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002; Markusen, 2010; 

OECD, 2011; Rumberger, 2011). Rannsóknir sýna ennfremur eins og fram hefur komið að 

brotthvarf úr námi er ferli sem hefst snemma á lífsleiðinni og má rekja ástæður brotthvarfsins 

til persónulegra, félagslegra og umhverfislegra þátta í aðstæðum þeirra sem hverfa frá námi 

(Bridgeland og fl., 2006; Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002; Lofstrom og 

Tyler, 2009; Rumberger, 2011). Af þessum sökum er ekki hægt að skoða brotthvarf út frá 

ákvarðanatökunni einni saman heldur þarf að rýna í þær aðstæður sem hver og einn býr við 

frá fæðingu þar til ákvörðun um að hverfa brott úr námi er tekin.  

     Ef skoðaðar eru aðstæður viðmælenda í þessari rannsókn út frá bakgrunni og 

fjölskylduaðstæðum þeirra má segja að þær séu nokkuð fjölbreyttar þar sem ein viðmælenda 

ólst upp í höfuðborginni hjá fósturforeldrum en fimm úti á landsbyggðinni hjá báðum 

foreldrum. Öllum viðmælendum ber saman um að sér hafi liðið vel í uppvextinum að einni 
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undanskilinni sem upplifði togstreitu á barnmörgu heimilinu en barnmörg heimili og brotin 

fjölskylda eru þættir sem talið er að geti haft áhrif á brotthvarf (sjá t.d. Bridgeland og fl., 

2006; Rumberger, 2011). Reynsla viðmælenda af grunnskólaárunum er einnig fjölbreytt. 

Framan af gekk námið í grunnskólanum vel hjá öllum nema einni sem sagði að sér hefði 

aldrei gengið vel í skóla. Á unglingsárunum hættu þrjár að læra þrátt fyrir að námsgeta væri 

til staðar og ein af þeim lauk ekki grunnskólanum. Viðhorf til skólans og námsins voru 

neikvæð og þær sáu ekki tilgang með náminu. Þessum niðurstöðum ber saman við rannsóknir 

sem áður hafa verið gerðar á nemendum sem hverfa brott úr námi þar sem fjölskylduaðstæður 

og neikvæð reynsla af grunnskóla geta haft áhrif á hvort nemendur halda áfram í námi eða 

ekki (sjá t.d. Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002; Katz og fl., 2011; 

Rumberger, 2011).  

    Áhrif vina voru mikil hjá viðmælendum hvað námið varðaði. Ef áhersla var á nám hjá 

vinunum lögðu viðmælendur sig fram við námið en ef vinahópurinn sinnti ekki náminu sinntu 

viðmælendur því ekki heldur. Það að vinahópurinn var ekki að fara í nám var einn af 

áhrifavöldunum sem viðmælendur nefndu fyrir brotthvarfi sínu úr námi. Það að eyða of 

miklum tíma með vinum sem ekki hafa áhuga á skóla er einn af fjölmörgum áhrifaþáttum í 

brotthvarfi nemenda úr námi eins og niðurstöður þessarar rannsóknar sýna (sjá t.d. Bridgeland 

og fl., 2006; Gerður G. Óskarsdóttir, 1993; Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 

2002; Kivinen og fl., 2007; Lofstrom og Tyler, 2009; Markusen, 2010; Svanfríður Inga 

Jónasdóttir, 2003). 

      Ef menntun foreldra viðmælenda er skoðuð er einungis ein móðirin með háskólamenntun 

og sú niðurstaða er í samræmi við fyrri rannsóknir á tengslum menntunar foreldra og 

brotthvarfs nemenda úr námi þar sem líklegra er að börn foreldra með langskólamenntun ljúki 

framhaldsskólaprófi og þeir sem hverfa úr námi eru líklegri til að eiga foreldra sem eingöngu 

hafa lokið grunnmenntun (sjá t.d. Auður Sigurðardóttir, 2010; Chuang, 1997; Gerður G. 

Óskarsdóttir, 1993, 2000; Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002; Lofstrom og 

Tyler, 2009; Kivinen, og fl., 2007; Markusen, 2010). Þessi tengsl menntunar foreldra og barna 

þeirra samræmast einnig hugmyndum Bandura (1977; 1993) þar sem hann bendir meðal 

annars á hvernig einstaklingar læra af því að fylgjast með athöfnum og gjörðum annarra og að 

lokum tileinka sér sömu hegðun. Út frá því má álykta, þar sem tvær mæðurnar hafa verið að 

sækja sér nám í seinni tíð, að þær hafi þar með haft hvetjandi áhrif á dæturnar að fara í nám að 

nýju. 
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     Flestar viðmælenda voru sammála um að litlar sem engar umræður hafi átt sér stað á 

heimilunum um mikilvægi náms og að framtíðaráform tengd atvinnu og námi hafi ekki verið 

rædd. Foreldrarnir sinntu vinnunni sinni og það var bara sjálfsagt að börnin væru í skólanum. 

Þær voru í náminu í grunnskólanum án þess að nokkur skýr markmið væru með veru þeirra 

þar. Þeim fannst námið tilganglaust en tilgangsleysi náms er jafnframt ein af ástæðunum sem 

margir nefna fyrir brotthvarfi þeirra úr námi (sjá t.d. Gerður G. Óskarsdóttir, 1993; Jón Torfi 

Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002; Lofstrom og Tyler, 2009; Rakel Steinvör 

Hallgrímsdóttir, 2008; Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristjana Stella Blöndal, 2005; Terry, 

2008). Einungis tvær viðmælenda fundu fyrir því að foreldrarnir væru ekki ánægðir með þá 

ákvörðun þeirra að hætta í námi. En síðan var það ekkert rætt meira. Þær upplifðu að þær réðu 

sér sjálfar og tóku ákvörðun um að hætta í námi. Gefur það vísbendingu um eins og Lofstrom 

og Tyler (2009) benda á að fjölskyldur séu ekki meðvitaðar um hlutverk sitt og viðhorf þeirra 

til mikilvægis menntunar í nútímasamfélagi sé ekki eins og æskilegt væri. 

     Hvatning starfsfólks grunnskóla var ekki heldur til staðar þegar þjár viðmælenda hættu að 

læra á unglingsárunum. Ein viðmælenda upplifði að hún hefði verið álitin tossi og aðrar voru 

bara látnar afskiptalausar af kennurum og öðru starfsfólki skóla. Einhvern veginn tengir 

maður þetta tíðarandanum hér áður fyrr. Maður hefur heyrt sögusagnir um að sumir hafi verið 

stimplaðir tossar og jafnvel var stundum gengið svo langt að fullyrða að einhver gæti ekki 

lært eitthvað þar sem foreldrarnir hefðu aldrei getað lært heldur. Öldin er sem betur fer önnur í 

dag og hvort sem sögusagnir um að þetta hafi tíðkast í grunnskólum hér áður fyrr eru sannar 

eða ekki hefur komið í ljós svo ekki verður um villst að hvatning er mikilvæg í námi eins og 

fjölmargar rannsóknir sýna (sjá  t.d. Anguiano, 2004; Chuang, 1997; Codjoe, 2007; Gerður G. 

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

2000; Katz og fl., 2011; Kivinen og fl., 2007; Lofstrom og Tyler, 2009; Markusen, 2010; 

Rumberger, 2011; Zammitt og Anderson- Ketchmark, 2011) og ef nemendur fá ekki 

hvatningu heimafyrir að mati Gerðar þurfa þeir að fá hana annars staðar (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 1993).  

Þar sem yfirlýst markmið ríkisstjórnar Íslands er að árið 2020 verði hlutfall þeirra á 

vinnumarkaði sem hafa lokið framhaldsmenntun komið úr 70% í 90%, er ljóst að bæði þarf að 

vinna gegn brotthvarfi úr framhaldsskólum og að efla grunnmenntun þeirra sem eru á 

vinnumarkaði svo þetta markmið geti orðið að veruleika. Efling grunnmenntunar getur einnig 

þjónað þeim tilgangi að fyrirbyggja brotthvarf þar sem meiri líkur eru á samkvæmt 

rannsóknum að nemendur ljúki framhaldsskólaprófi ef þeir eiga foreldra sem hafa lokið 
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framhaldsmenntun eins og áður segir (sjá t.d. Chuang, 1997; Gerður G. Óskarsdóttir, 2000; 

Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002; Kivinen og fl., 2007; Lofstrom og 

Tyler, 2009; Markusen, 2010).   

     Viðmælendur mínir nefna barneignir, peningaleysi, áhugaleysi, litla trú á eigin getu og 

tilgangsleysi náms sem aðalástæður þess að þær hættu námi. Ein viðmælenda fór í 

framhaldsskóla og féll á fyrsta árinu og hætti. Það kom í hennar hlut að sjá um yngri bróður í 

veikindum móður sinnar og hún missti áhugann á náminu. Annar viðmælandi fór í 

húsmæðraskóla og vann fyrir heimilinu þar sem sambýlismaðurinn var í námi fór svo í 

framhaldsskóla og hætti. Þrjár hættu á fyrsta ári framhaldsskólans en ein lauk ekki 

grunnskólanum og fór ekki í framhaldsskóla. Tilgangsleysi námsins, ásamt því að verða 

foreldri á unglingsárunum og sinna þeim skyldum sem felst í því eru meðal algengustu 

ástæðna sem nemendur gefa fyrir brotthvarfi sínu úr námi (sjá t.d. Bridgeland og fl., 2006; 

Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002; Rumberger, 2011). Allar viðmælenda 

nema tvær eignuðust börn fyrir 18 ára aldurinn og þá breyttust áherslurnar. Það þurfti að sjá 

fyrir heimilinu og það að halda áfram í námi eða að fara í nám að nýju þótti ekki vænlegur 

kostur. Brotthvarf úr námi varð staðreynd. Ekki var horft á menntunina sem skref í átt að því 

að eiga möguleika á því að þéna meira að námi loknu heldur var horft á skammtímasjónarmið 

þess að fara að vinna og fá útborgað strax. En það er kannski hugsunin um arðsemi menntunar 

sem Eyjólfur Sigurðsson (2011) sýnir fram á sem ekki hefur náð að festa sig í sessi hjá sumu 

ungu fólki, það er að menntunin borgi sig sé til langs tíma litið. 

     Savickas álítur hlutverk einstaklinga eins og nám, fjölskyldu og atvinnu mikilvæg þegar 

þróun starfsferils er skoðuð gegnum allt lífið (sjá í t.d. Savickas, 1997, 2005). Viðmælendur 

mínar í þessari rannsókn eiga það sameiginlegt að starfsþróunarferli þeirra var tilviljanakennt 

ef svo má segja þar sem þær hurfu brott úr námi og náðu ekki að mynda sér ákveðna skoðun 

um náms- eða starfsval. Tilviljanakenndur starfsferill virðist einkenna suma á þann hátt að 

aðstæður einstaklinga fremur en áhugi þeirra á störfum eru í forgrunni í starfsvali. 

Tilviljanakenndur starfsferill einkenndi viðmælendur Önnu Harðardóttur (2007) þar sem hún 

rannsakaði konur sem fóru í starfsendurhæfingu. Umræða um störf og nám var lítil sem engin 

á heimilum viðmælenda sem getur haft áhrif á starfsferilsþróunina á vaxtarstiginu. Þær fara 

yfir á könnunarstigið og þar er ekki ígrundað hvert skal stefna á starfsferli og þaðan fara þær á 

stig sem felur í sér að koma sér fyrir og vinna sína vinnu og fara að búa og eiga börn. 

Samkvæmt Savickas (sjá t.d. í Savickas, 2005) er það meðal annars skortur á aðlögunarhæfni 

á starfsferli sem getur valdið því að viðmælendur tóku ekki ígrundaða ákvörðun um náms og 
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starfsval. Þrátt fyrir þá ákvörðun þeirra að hverfa frá námi á sínum tíma og fara að vinna oft 

erfið og illa launuð störf þá áttu þær flestar sér óljósan draum um að hverfa aftur til náms, 

eitthvað sem blundaði í þeim og beið þess að verða að veruleika.  

4.2 Aðdragandi náms að nýju og áhrifavaldar 

Brotthvarf úr námi er ekki viðvarandi ástand eins og Chuang (1997) bendir á. Þó getur það 

tekið langan tíma fyrir einstaklinga að taka ákvörðun um að fara í nám að nýju ef þeir þá gera 

það og skiptir þá máli að fjölbreytt námsframboð sé í boði þar sem mismunandi námsleiðir 

henta mismunandi einstaklingum. FA býður meðal annars upp á fjölbreyttar námsleiðir í hinu 

óformlega skólakerfi sem sumir einstaklingar sem eingöngu hafa lokið grunnmenntun hafa 

farið í og lokið. Ein af nýju námsleiðunum þar er Menntastoðir sem veitir rétt til náms í 

frumgreinadeildum sem síðan veita rétt til náms í háskóla en það er sú námsleið sem 

þátttakendur þessarar rannsóknar luku vorið 2011 (sjá t.d. í Fræðslumiðstöð atvinnulífsins 

e.d.-b.).  

     Þegar brotthvarf úr námi varð staðreynd hjá þessum sex viðmælendum mínum tók við líf 

hins fullorðna einstaklings þar sem mörgum hlutverkum var sinnt. Börnin komu í heiminn og 

urðu fleiri með árunum og sumar skildu við maka sína og giftu sig aftur. Þrátt fyrir barneignir 

unnu þær allar úti samhliða því að vera eiginkonur og mæður. Starfsferill allra einkenndist af 

rótleysi þar sem skipt var um vinnu þegar fór að bera á leiða í vinnunni. Ekki var um auðugan 

garð að gresja hjá þessum konum sem eingöngu höfðu lokið grunnmenntun og unnu þær við 

ýmis verkamannastörf, afgreiðslustörf, þjónustustörf, fiskvinnslu og ein vann sem starfsmaður 

á leikskóla. Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður rannsókna sem gerðar hafa 

verið á afleiðingum brotthvarfs fyrir einstaklinga, það er að störfin sem þeir sinna eru yfirleitt 

einfaldari og verr launuð en störf þeirra sem hafa meiri menntun (Bridgeland og fl., 2006; 

Falch og fl., 2009; Rumberger, 2011). Þrátt fyrir að hafa horfið úr námi áttu þær sér allar 

draum um að læra eitthvað meira en mislangur tími leið hjá hverri og einni þar til þær sáu 

tækifæri til þess að hefja nám að nýju í námi sem hentaði þeim. Engin af viðmælendum 

mínum taldi það valkost að fara í nám að nýju í hefðbundinn framhaldsskóla þar sem þeim 

þótti það ekki áhugaverður kostur að vera með svo ungum nemendum eins og nemendur 

framhaldsskólanna eru að stórum hluta. Sambærilegar niðurstöður komu fram hjá Rakel 

Steinvöru Hallgrímsdóttur (2008) og Svanfríði Ingu Jónasdóttur (2005). Viðmælendum 

mínum þótti einnig of langur tími fyrir þær að vera fjögur ár í framhaldsskóla til að öðlast rétt 

til að fara í háskóla og völdu sér því Menntastoðir þar sem námið þar og nám við 

frumgreinadeild getur gefið rétt til háskólanáms eftir aðeins tvö ár. 
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     Þó svo að löngunin til að fara í nám hafi blundað í viðmælendum mínum eiga þær það 

sameiginlegt að staðsetning námsins, að það yrði kennt í heimabyggð, og hvatning annarra 

hafi átt stóran þátt í því að þær tóku ákvörðun um að skrá sig til náms. Atvinnurekandi, 

vinkonur, eiginmaður og mágkona hvöttu þær áfram og ákvörðun var tekin um að skrá sig í 

námsleiðina Menntastoðir sem hefja átti kennslu í. Fleiri rannsóknir hafa sýnt fram á 

mikilvægi hvatningar annarra í ákvarðanatöku fullorðinna um að fara í nám að nýju (sjá t.d. 

Jóhanna Rósa Arnardóttir og Jón Torfi Jónasson, 2004; Rakel Steinvör Hallgrímsdóttir, 2008; 

Svava Guðrún Sigurðardóttir, 2011). Það sem hafði einnig mikil áhrif á ákvarðanatöku 

viðmælenda minna var staðsetning námsins það er að námið færi fram í heimabyggð og 

uppbygging þess það er að það var kennt í svokölluðu dreifnámi hentaði vel fyrir bæði 

útivinnandi fólk og fólk sem hafði fyrir heimilum að sjá. Að þeirra sögn hefðu þær ekki farið í 

námið nema af því að hægt var að stunda það í heimabyggð, með vinnu og heimilishaldi. En 

aðgengi að námi og sveigjanlegt námsfyrirkomulag var einnig hvati til náms hjá þeim sem 

tóku þátt í rannsókn Jóhönnu Rósu Arnardóttur og Jóns Torfa Jónassonar (2004).  

     Í upphafi námsins voru þær óöruggar og höfðu litla trú á sjálfum sér og lítið sjálfstraust af 

þeim sökum. Óöryggi viðmælenda í upphafi náms er einnig eitt af þeim einkennum sem kom 

fram í rannsókn Hróbjartar Árnasonar (2005) á fullorðnum námsmönnum. Almenn ánægja var 

meðal viðmælenda minna með námið í Menntastoðum. Þeim hentaði vel að vera í fáum 

fögum í einu og ljúka þeim áður en hafist væri handa við að kenna ný fög. Stærðfræðin og 

námstæknin voru einu fögin sem kennd voru með hinum fögunum en íslensku lauk áður en 

kennsla í ensku hófst og ensku var lokið áður en kennsla í dönsku hófst. Upplýsingatæknin 

var kennd í lotu í byrjun náms en námstæknin var einn tími í viku allan námstímann. Það eina 

sem viðmælendur settu út á varðandi skipulag námsins var að á laugardögum hefði þurft að 

kenna tvö fög þar sem veruleg þreyta gerði vart við sig þegar einungis eitt fag var kennt heilan 

laugardag. 

     Kennarar Menntastoða stóðu sig flestir vel að mati viðmælenda og fannst viðmælendum 

þeir koma efninu vel frá sér og útskýra vel fyrir þeim það sem verið var að læra. Það eina 

neikvæða um kennarana sem kom fram var að þær upplifðu einn kennarann óöruggan og 

óskipulagðan. Allir kennararnir voru hins vegar ósparir á hrósið og hvöttu nemendur til dáða 

við námið. Var það mjög ólíkt upplifun þeirra frá grunnskólaárunum þar sem hvatningu skorti 

að þeirra mati. Aðgangur nemenda að kennurum var einnig góður þar sem alltaf var hægt að 

hafa samband við þá með tölvupósti og fengu þeir alltaf svör við spurningum sínum og 

vangaveltum. Viðmælendur upplifðu mikinn stuðning frá kennurum við námið og þeir 
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mynduðu traust tengsl. Styðjandi samband milli kennara og nemenda er einn af þeim þáttum 

sem stuðlar að því að nemendur ljúki skóla samkvæmt fleiri rannsóknum (sjá t.d. Somers og 

Piliawsky, 2004; Zammitt og Anderson- Ketchmark, 2011).  

     Viðmælendur voru á einu máli um að hópurinn í Menntastoðum hafi verið frábær og 

einkenndist hann af hjálpsemi og samvinnu nemendanna. Ef einhver skildi ekki eitthvað var 

hjálpast að við að kenna honum það og auðvelda honum námið. Líktu þær tengslunum í 

hópnum sem mynduðust við fjölskyldutengsl og vinátta og samheldni var mikil í hópnum. 

Hópurinn veitti bæði aðhald og stuðning í náminu og gaf þeim mikið. Svipaðar niðurstöður 

komu einnig fram í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur og Sifjar Einarsdóttur (2004), Auðar 

Sigurðardóttur (2010) og Rakelar Steinvarar Hallgrímsdóttur (2008). Viðmælendum bar 

saman um að námið hefði verið erfitt og reynt verulega á þær en með því að leggja sig fram 

tókst þeim að klára það. 

     Þegar viðmælendur stóðu frammi fyrir því að þær væru ekki ánægðar að vinna þau störf 

sem þær unnu má segja að þær hafi velt því fyrir sér hvernig framtíð þær vildu eiga. Þær fara 

þá aftur á könnunarstig Super í starfsferilsþróun út frá kenningu Savickas en á því stigi höfðu 

þær ekki farið í gegnum allt ferlið ef svo má segja þar sem þær höfðu ekki velt fyrir sér 

möguleikum á námi eða störfum. Þegar boðið var upp á Menntastoðir í heimabyggð skapaði 

það tækifæri fyrir viðmælendur að fara í nám að nýju. Samkvæmt kenningu Savickas um 

starfsferilsþróun fer af stað aðlögunarferli sem getur hafist með umhugsun eins og áður er 

lýst. Síðan er tekin ákvörðun um að fara í nám eins og viðmælendur mínir gerðu og þá hafa 

þær tekið stjórn og tekið framtíðina í sínar hendur tekið áhættu og farið í nám að nýju (sjá t.d. 

Savickas, 2005). Óöryggi þeirra eins og kom fram þegar þær voru að hefja námið í 

Menntastoðum og efuðust um getu sína er einnig eðlilegt í ferlinu eins og Savickas bendir á 

(sjá t.d. í Savickas, 1997, 2005; Sharf, 2010). 

4.3 Ávinningur af náminu 

Viðmælendum ber saman um að í upphafi náms hafi þær verið að hugsa um að hætta þar sem 

þær trúðu ekki að þær gætu nokkurn tímann komist í gegnum þetta nám. En með miklum 

stuðningi og hvatningu kennara öðluðust þær aukna trú á eigin getu og kláruðu það sem þær 

byrjuðu á. Sambærilegar niðurstöður fundu Alivernini og Lucidi (2011) í rannsókn sinni á 

framhaldsskólanemendum þar sem hvatning kennaranna jók trú nemendanna á eigin getu. 

     Tilfinningar sem tengdust fyrri skólagöngu létu á sér kræla eins og hræðsla við stærðfræði, 

hræðsla við að spyrja spurninga þar sem þær vildu ekki opinbera heimsku sína og sumar 

héldu að þær gætu ekki tekist á við bóklegt nám. Þessi viðhorf breyttust með náminu og þeim 



59 

varð það öllum ljóst að þær gátu lært. Gömul viðhorf þurftu að víkja fyrir nýjum og eru þær 

niðurstöður sambærilegar niðurstöðum óformlegrar könunnar á reynslu kennara af fullorðnum 

námsmönnum (Hróbjartur Árnason, 2005). Þær voru sammála um að þær hefðu fengið góðan 

grunn í ensku, dönsku, íslensku og stærðfræði og einnig í upplýsingatækni og námstækni. Þær 

lærðu að til væru fleiri en ein aðferð við að læra eitthvað sem þær höfðu ekki hugsað út í áður 

og að mismunandi námsaðferðir henta mismunandi fólki. Viðhorf þeirra til náms breyttust frá 

því sem áður var í grunnskólanum og það sem þeim þótti leiðinlegt fannst þeim nú 

skemmtilegt eins og íslendingasögurnar sem dæmi. Þær öðluðust aukna trú á sjálfum sér með 

náminu og meira sjálfstraust sem yfirfærðist á önnur verkefni sem þær sinntu jafnhliða því að 

vera námsmenn. Er það sambærilegt niðurstöðum rannsóknar Eydísar Kötlu Guðmundsdóttur 

(2012). 

     Foreldrahlutverkið er eitt af þeim sameiginlegu hlutverkum sem viðmælendur sinntu og 

ein viðmælenda talaði um hvað hún hefði styrkst í því með náminu þar sem nú gæti hún 

hjálpað dóttur sinni með heimanám í framhaldsskólanum. Trú á eigin getu efldist, ekki bara 

trúin á að þær gætu lært heldur líka trúin á að nú séu þeim allir vegir færir. Þær niðurstöður 

endurspegla niðurstöður fleiri rannsókna á gildi náms fyrir fullorðna einstaklinga (sjá t.d. 

Auður Sigurðardóttir, 2010; Jóhanna Rósa Arnardóttir og Jón Torfi Jónasson, 2004; Rakel 

Steinvör Hallgrímsdóttir, 2008).  

     Þrátt fyrir að hafa ekki verið búnar að setja sér skýr framtíðarmarkmið með náminu í 

upphafi þá breyttist það þessa tíu mánuði sem námið stóð yfir hjá fimm viðmælenda. Ein 

viðmælenda hefur ekki sett stefnuna á frekara nám en segist vera miklu sterkari einstaklingur 

og nú viti hún að hún geti gert allt sem hún vill gera en hvað það verður kemur í ljós. Fimm 

hafa sett stefnuna á háskólanám og eins og þessir fimm viðmælendur mínir voru sammála um 

þá var þetta nám í Menntastoðum einungis fyrsta og stærsta skrefið í átt að frekara námi í 

háskóla. Þessar niðurstöður eru í samræmi við lokamarkmið Menntastoða um að námsmenn 

auki færni sína í þeim námsþáttum sem kenndir eru þannig að þeir geti tekist á við nám við 

frumgreinadeild háskóla, námsmaður þekki þær leiðir sem henta honum til náms, hann hafi 

jákvæð viðhorf gagnvart áframhaldandi námi, hann hafi bætt sjálfstraust sitt og aukið færni 

sína í samskiptum við aðra, og sé fær um að vinna verkefni sjálfstætt og skipulega 

(Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, e.d.-b.). Það vekur athygli mína að heimabyggðarþátturinn 

virðist ekki hafa áhrif á ákvörðun einstaklinga varðandi nám eftir Menntastoðir þar sem bæði 

frumgreinadeildir og háskólar eru ekki á svæðinu. Ekki er hægt að fullyrða um ástæður þess 

en miðað við niðurstöður er heimabyggðarþátturinn í lykilhlutverki þegar viðmælendur fara í 

nám að nýju en með jákvæðum viðhorfum til áframhaldandi náms er hann horfinn. 



60 

     Eins og Adler bendir á er tilgangur með allri hegðun og verður að líta á það sem svo að 

ákveðinn tilgangur sé með því þegar einstaklingur tekur ákvörðun um að hverfa brott úr námi 

eins og viðmælendur mínir gerðu. Þróun náms- og starfsferilsins er í mótun allt lífið og fara 

ekki allir sömu leiðina. Sá tími sem leið áður en þær tóku ákvörðun um að hefja nám að nýju 

var nýttur til að kanna möguleika og hugsanleg störf. Námsframboð sem hentaði var síðan 

tækifæri til áframhaldandi menntunar. Möguleikarnir aukast með menntuninni og þetta fyrsta 

skref viðmælenda var fyrsta skrefið í átt að því velja sér starf sem myndi mæta þörfum 

persónuleika þeirra því eins og Holland bendir á er það grunnurinn að ánægju í starfi 

(Holland, 1997; Sharf, 2010).  

     Þær niðurstöður sem fram hafa komið í þessari rannsókn endurspegla fyrst og fremst 

upplifun, skoðanir og reynslu þessara sex viðmælenda minna af náms- og starfsferli þeirra. 

Vankanntar þessarar rannsóknar felast því í því hversu fáa einstaklinga var rætt við en þeir 

sem útskrifast hafa úr Menntastoðum eru nú um 200 manns. Einnig má segja það vankannta 

að einungis var rætt við konur þar sem karlar stunda einnig nám í Menntastoðum. 

     Raddir viðmælenda fá að njóta sín í niðurstöðum þessarar rannsóknar þar sem hún var 

unnin með opnum einstaklingsviðtölum. Með því móti fæst góð innsýn í upplifun og reynslu 

þeirra af að hafa farið aftur í nám eftir að hafa horfið brott úr námi og af þróun náms- og 

starfsferils þeirra. Mikilvægi rannsóknarinnar felst í því að hún getur aukið skilning á 

aðstæðum nemenda sem hverfa frá námi án þess að ljúka framhaldsskólaprófi og fara í nám 

að nýju í hinu óformlega skólakerfi, en sá skilningur getur verið gagnlegur fyrir þá aðila sem 

skipuleggja nám fyrir þennan hóp. Síðast en ekki síst er vonast til að niðurstöðurnar geti 

reynst fullorðnum sem eingöngu hafa grunnmenntun, hvatning í að taka fyrsta og stærsta 

skrefið til að hefja nám að nýju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



61 

 
 
 

5 Lokaorð 

Meginniðurstöður þessarar rannsóknar gefa til kynna að áhugi á að fara í nám að nýju dugði 

ekki einn til að viðmælendur færu í nám, heldur þurfti að koma til námstilboð sem hentaði 

með tilliti til þarfa þeirra í námi, skipulags náms og staðsetningar náms. Hvatning annarra 

hafði einnig afgerandi áhrif á ákvarðanatöku þeirra um að fara í nám að nýju. Afleiðingar 

brotthvarfs á starfsferil viðmælenda birtust í skertum atvinnutækifærum þar sem viðmælendur 

sinntu verkamannastörfum og ýmsum þjónustustörfum oft með lág laun þar sem 

sérmenntunar var ekki krafist til að vinna þau. Almenn ánægja var með námsleiðina. 

Ávinningur viðmælenda með náminu var aukið sjálfstraust og aukin trú á eigin getu. Með 

náminu þróaðist náms- og starfsferill þeirra enn frekar þar sem að námi loknu voru fimm af 

sex búnar að setja sér stefnu á háskólanám og hafði ein af þeim lokið námi í frumgreinadeild 

og hafið nám í háskóla.  

     Þessi rannsókn gefur tilefni til áframhaldandi rannsókna. Þar sem útskriftarnemar 

Menntastoða nálgast 200 einstaklinga frá því kennsla þeirra hófst árið 2009 væri fróðlegt að 

skoða þann hóp Menntastoða sem farið hefur í frumgreinadeildir og síðan háskólanám. 

Áhugavert væri að skoða hvernig þeir telja þennan undirbúning hafa skilað sér í 

áframhaldandi námi og upplifun þeirra af námsferlinu. Getur það varpað nánari ljósi á 

aðstæður fullorðinna sem fara í nám að nýju í Menntastoðum og greitt götu þeirra sem á eftir 

koma bæði með tilliti til námsins og námsframboðsins. 

      Niðurstöður þessarar rannsóknar eru samhljóða niðurstöðum rannsókna á fullorðnum sem 

hefja nám að nýju. Þær eru einnig samhljóða niðurstöðum fyrri rannsókna á brotthvarfi úr 

framhaldsskólanámi. Þótt niðurstöðurnar komi ekki á óvart og í raun staðfesti það sem fram 

hefur komið í fyrri rannsóknum á þessum sviðum þá felst gildi rannsóknarinnar í því að ekki 

hefur áður verið skoðaður hópur sem farið hefur í Menntastoðir. Með því að skoða náms- og 

starfsferil viðmælenda út frá upplifun þeirra af ferlinu getur það varpað nánari ljósi á þarfir 

fullorðinna í námi og aukið skilning á þeim ástæðum og áhrifavöldum sem liggja að baki því 

að þeir hafa eingöngu aflað sér grunnmenntunar. Jafnframt getur það orðið til þess að til verði 

nýjar námsleiðir til að mæta þörfum þessa margbreytilega hóps sem fullorðnir námsmenn eru 

og opnað möguleika fyrir enn fleiri einstaklinga til að hefja nám að nýju, svo markmiðum 

ríkisstjórnarinnar um að fjölga menntuðum á vinnumarkaði verði náð fyrir árið 2020. 
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Fylgiskjal 1 

 

Viðtalsrammi sem stuðst var við í viðtölunum 

Segðu mér svolítið frá sjálfri þér, aldur, fjölskylda í uppvexti, núverandi fjölskylduaðstæður. 

Vinir. 

Upplifun af þessu hefðbundna skólakerfi 

-hvernig gekk skólagangan? 

-námið? 

-félagslífið?  

-vinirnir? 

Hvernig var samband þitt við kennara og annað starfsfólk? 

Af hverju hættirðu í námi? 

Hvernig varð foreldrum við er þú hættir í námi? 

Hvernig var viðhorf foreldranna til náms? 

Við hvað hefurðu unnið? 

Af hverju nám að nýju? 

Hvaða tilfinningar komu upp fyrsta skóladaginn? 

Upplifun af þessu námstilboði hjá MSS 

Var eitthvað sem þér fannst vanta? 

Var eitthvað sem þér fannst koma á óvart? 

Hvernig var samband þitt við kennara og annað starfsfólk? 

Hvað finnst þér þú hafa áunnið með náminu? 

Námslega? 

Félagslega? 

Sjálfið? 

Hvað ætlarðu að gera í framhaldinu? 

 

 


