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Ágrip 
Nýlega birti OECD niðurstöður samanburðarrannsóknar á brotthvarfi en þar kom fram 

að brotthvarf úr framhaldsskóla er um 30% á Íslandi, sem er töluvert hærra í samanburði 

við önnur OECD lönd. Afleiðingar brotthvarfs er að menntunarstig þjóðarinnar lækkar 

og lífskjör komandi kynslóða versnar sem sýnir fram á nauðsyn þess að draga úr 

brotthvarfi úr framhaldsskóla. Mér fannst því áhugavert að kanna hvaða aðferðir hefðu 

verið reyndar til að draga úr brotthvarfi úr framhaldsskóla, jafnframt kynnti ég mér 

hverjar væru helstu ástæður fyrir því að ungmenni hætta í námi. Ungmenni hætta í námi 

af ólíkum ástæðum en námsleiði, foreldrar og uppeldishættir hafa áhrif á brotthvarf, 

jafnframt persónulegir þættir eins og trú á eigin getu og skuldbinding nemenda. Ýmsar 

aðferðir hafa verið reyndar til að draga úr brotthvarfi en þær hafa aðallega beinst að 

þrem þáttum; að greina nemendur í brotthvarfshættu, virkja foreldra, kennara og 

skólayfirvöld til samstarfs og byggja upp stuðningskerfi innan skólanna. Árangur hefur 

verið misjafn en til að eiga möguleika á að draga úr brotthvarfi úr framhaldsskóla verða 

aðferðirnar að vera einstaklingsmiðaðar og fjölbreyttar. Fjármagn til skólamála hefur 

dregist saman sem auðveldar ekki lausn þessa vandamáls en samvinna þeirra sem málið 

varðar er nauðsynlegur til að árangur verði sýnilegur. 
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Formáli 
Ritgerðin er lokaverkefni mitt til BA-prófs í uppeldis- og menntunarfræði og er byggð á 

heimildum. Ástæða þess að ég skrifa um brotthvarf ungmenna í BA-ritgerðinni minni er 

að síðastliðið vor sat ég námskeiðið Áhættuhegðun og seigla ungmenna í Háskóla 

Íslands, en það vakti áhuga minn á að sýna fram á mikilvægi þess að draga úr 

brotthvarfi úr framhaldsskóla. 

Leiðbeinandi minn er dr. Amalía Björnsdóttir dósent á Menntavísindasviði og þakka 

ég henni innilega fyrir gott samstarf og faglega ráðgjöf við gerð ritgerðarinnar. 

Prófarkalestur var í höndum Þórdísar Guðjónsdóttur og þakka ég henni fyrir vel unnið 

starf og góðar ábendingar. 

Ég vil þakka besta vini mínum fyrir stuðninginn og þolinmæðina en hann stóð við 

hlið mér eins og klettur þannig að ég næði markmiðum mínum. 
Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Siðareglur 

Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt 

þeim samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri 

eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka 

öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf(ur) ábyrgð á því 

sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

 

 

Reykjavík, 2. maí 2012 

 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5 

 

 

 
 

Efnisyfirlit 
 

ÁGRIP ............................................................................................................................. 3 

FORMÁLI ....................................................................................................................... 4 

1. INNGANGUR ............................................................................................................. 6 

2. MENNTUN.................................................................................................................. 8 

2.1 HVAÐ ER MENNTUN?................................................................................................ 8 

2.2 MIKILVÆGI MENNTUNAR ......................................................................................... 9 

2.3 MENNTASTEFNA .................................................................................................... 10 

3. BROTTHVARF ........................................................................................................ 12 

3.1 SKILGREININGAR ................................................................................................... 12 

3.2 ÁSTÆÐUR BROTTHVARFS....................................................................................... 13 

3.2.1 NÁMSLEIÐI.......................................................................................................... 15 

3.2.2 UPPELDI OG FORELDRAR ..................................................................................... 16 

3.2.3 TRÚ Á EIGIN GETU ............................................................................................... 18 

3.2.4 SKULDBINDING ................................................................................................... 18 

4. SAMANBURÐUR VIÐ ÖNNUR LÖND ................................................................ 20 

5. LEIÐIR TIL AÐ DRAGA ÚR BROTTHVARFI .................................................. 22 

5.1 SKÓLAR OG YTRA UMHVERFI NEMANDANS ............................................................ 22 

5.2 NEMANDINN OG NÁNASTA UMHVERFI HANS .......................................................... 27 

6. LOKAORÐ................................................................................................................ 31 

HEIMILDASKRÁ ........................................................................................................ 34 

 
 

 

 



 

 6 

 

1. Inngangur 
Brotthvarf úr framhaldsskóla hefur verið mikið í umræðunni á síðastliðnum árum en 

nýlega gaf OECD (e. The Organisation for Economic Co-operation and Development) 

út skýrslu þar sem gerður er samanburður á brotthvarfi úr framhaldsskólum í 34 

aðildarríkjum OECD, en þar kemur fram að brotthvarf er um 30% á Íslandi (OECD, 

2012). Sérstaða Íslands í þessum samanburði er hversu hátt og stöðugt brotthvarf hefur 

verið hér á landi en það hefur verið um 30% síðan árið 2000. Sérstaða Íslands hefur 

jafnframt beinst að því hversu margir fara aftur í nám. Ýmsar aðferðir hafa verið 

reyndar til að draga úr brotthvarfi og margir lagt sitt af mörkum í að leita lausna. 

Markmið mitt með ritgerðinni er að vekja athygli á mikilvægi þess að ungmenni 

mennti sig og að markvisst verði dregið úr brotthvarfi á Íslandi. Vinnumarkaðurinn gerir 

auknar kröfur um menntun sem sýnir fram á mikilvægi menntunar og nauðsyn þess að 

draga úr brotthvarfi ungmenna. Til að ná fram árangri þarf að koma til móts við ólíkar 

þarfir og óskir ungmenna og beita einstaklingsmiðuðum og fjölbreyttum aðferðum. 

Í þessari ritgerð mun ég fjalla um brotthvarf ungmenna úr framhaldsskóla en leggja 

aðaláherslu á ástæður brotthvarfs og mögulegar leiðir til að draga úr því. Ritgerðin 

skiptist í fjóra meginkafla auk inngangs og lokaorða. Í öðrum kafla verður fjallað um 

hugtakið menntun en einstaklingar hafa ólíka sýn á hvað felist í menntun þar sem 

uppeldi, aðstæður í samfélaginu og mismunandi þarfir geta haft áhrif á þessa sýn 

einstaklingsins. Aftur á móti eru flestir á sama máli um mikilvægi menntunar og hafa 

margar rannsóknir sýnt fram á að ákveðin tækifæri felist í aukinni menntun og lífsgæði 

einstaklingsins aukast. Með aukinni menntun hækkar menntunarstig þjóðarinnar en í því 

felast ákveðin auðævi sem auka velferð einstaklinganna og samfélagsins. 

Skólastjórnendur þurfa að horfa til fjölmargra þátta þegar sett er saman menntastefna og 

þarf hún að taka mið af ólíkum þörfum nemendanna. Menntastefna íslenskra stjórnvalda 

hefur skilað einhverjum árangri en ekki hefur náðst tilætlaður árangur í að draga úr 

brotthvarfi. 

Þriðji kafli fjallar um hugtakið brotthvarf og hvaða ástæður liggja að baki ákvörðun 

ungmenna að hætta í skóla. Niðurstöður rannsókna um brotthvarf hafa verið samhljóma 

um ákveðnar ástæður brotthvarfs en oft er það samspil margra þátta, svo erfitt er að átta 

sig á hver hin eiginlega ástæða er. Talið er að flestir hætti í námi vegna námsleiða en 

uppeldisaðferðir foreldra, menntun og stuðningur þeirra tengist einnig brotthvarfi 
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ungmenna, jafnframt hafa persónulegir eiginleikar eins og trú á eigin getu og 

skuldbinding áhrif á brotthvarf. 

Samanburður milli Íslands og annarra Evrópulanda er tekinn fyrir í fjórða kafla en 

þar er meðal annars gerður samanburður á brotthvarfi úr framhaldsskóla og niðurstöðum 

PISA-rannsókna milli landanna. 

Í fimmta kafla er fjallað um leiðir til að draga úr brotthvarfi en þeim er skipt í tvennt, 

annars vegar því sem snýr að skólunum og ytra umhverfi nemandans og hins vegar að 

nemandanum og hans nánasta umhverfi. Í umfjöllun minni um leiðir til að draga úr 

brotthvarfi mun ég einnig ræða um nokkrar blaðagreinar sem birst hafa í fjölmiðlum 

landsins en þær gefa ákveðna mynd af umræðunni um brotthvarf í samfélaginu og 

hvaða hugmyndum að lausnum hefur verið varpað fram. 

Í lokaorðum er gerð grein fyrir helstu niðurstöðum, auk þess verður leitast við að 

svara rannsóknarspurningunum; hverjar eru ástæður þess að ungmenni hætta í námi og 

hvaða mögulegar leiðir eru fyrir hendi til að draga úr brotthvarfi. Í svörum mínum mun 

ég styðjast við niðurstöður þeirra fjölmörgu rannsókna sem gerðar hafa verið á 

brotthvarfi máli mínu til stuðnings. 
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2. Menntun 
Ólík sýn liggur að baki hugtakinu menntun en breytingar og þróun í samfélaginu hverju 

sinni hafa áhrif á hvað geti talist fullnægjandi menntun. Þrátt fyrir ólíka sýn virðist samt 

sem áður ríkja samstaða um að menntun hafi ákveðið gildi og sé mikilvæg fyrir 

einstaklingana og samfélagið. 

Segja má að menntun sé ævilangt, félagslegt ferli þar sem einstaklingurinn öðlast 

hæfni og þekkingu til að njóta þeirra gæða sem lífið býður upp á. Menntaferlið tengist 

oftast skólunum og er litið á það sem þeirra hlutverk að mennta þjóðina. Skólarnir miðla 

ákveðinni þekkingu og fræðslu til nemendanna sem veitir þeim tækifæri til að efla og 

auka færni sína, jafnframt sjá skólarnir um að varðveita mikilvæg þjóðfélagsleg gildi. 

Menntun snýr samt sem áður ekki einungis að skólagöngu því börn læra af umhverfinu 

og foreldrum sínum ákveðna hegðun, gildi og reglur. Því mætti segja að hið ævilanga, 

félagslega ferli sem menntun er, byrji um leið og barnið fæðist (Jeffs og Smith, 2005). 

2.1 Hvað er menntun? 
Í aðalnámskrá framhaldsskólanna (2011) er almenn menntun skilgreind út frá þörfum 

einstaklinganna og samfélagsins, hún er jafnframt talin grundvöllur sérmenntunar og 

starfsmenntunar. Þar kemur einnig fram að skólakerfið sé best fallið til að byggja upp 

almenna menntun í samfélaginu sem muni efla sjálfstæði og hæfni einstaklinganna til að 

takast á við daglegt líf. 

Nauðsynlegt er að efla einstaklingana til að takast á við líf og starf í samfélaginu en 

Ólafur Páll Jónsson (2010) telur jafnframt að menntun þurfi að hafa gildi hér og nú. Að 

hans mati horfir námskrá skólanna of mikið til þess þáttar að undirbúa nemendur undir 

framtíðina í stað þess að kenna þeim að njóta og rækta sjálfan sig í núinu. Ólafur telur 

enn fremur að menntun sé í eðli sínu siðferðileg og þannig tengist menntun og 

heimspeki sterkum böndum. Sé menntun skoðuð frá sjónarhóli heimspekingsins er 

tilgangur og eðli menntunar og hvaða gildi hún hefur fyrir einstaklinginn meginatriðið. 

Gildi, lífskoðanir og kennsluaðferðir kennara hafa áhrif á nemendur, því felst heimspeki 

í allri menntun (Sadovnik, Cookson og Semel, 2006). 

Félagsfræðin skoðar menntun út frá öðrum sjónarhóli en heimspekin, þar er 

sérstaklega rýnt í hver séu tengslin á milli samfélagsins og einstaklingsins, en menntun 

er það sem mótar einstaklinginn sem skapar síðan samfélagið í ákveðinni mynd. Í þessu 

felst ákveðin félagsmótun en áður fyrr var menntun forréttindi þeirra ríku sem ýtti undir 
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félagslegan mismun í samfélaginu. Einstaklingurinn réð ekki örlögum sínum og 

félagsstöðu en með breyttum samfélagsháttum jókst vitund fólks um jafnrétti og lýðræði 

og krafa einstaklinganna um aukna menntun fylgdi í kjölfarið (Gestur Guðmundsson, 

2012). 

John Dewey (2000) skilgreindi menntun bæði út frá heimspeki og félagsfræði en 

hann taldi menntun vera félagslegt ferli þar sem einstaklingur öðlist ákveðna menntun í 

samskiptum sínum við aðra og þannig móti hann samfélagið, viðhaldi því og breyti með 

þátttöku sinni. Dewey lagði ríka áherslu á að reynsla væri grundvallaratriðið í allri 

menntun og öll þekkingarleit byggðist á reynslu og skynjun einstaklingsins sem myndi 

leiða til aukins þroska og menntunar (Gestur Guðmundsson, 2012). 

2.2 Mikilvægi menntunar 
Dewey (2000) horfði á mikilvægi menntunar út frá samfélaginu og einstaklingnum. 

Menntun færir einstaklingnum meiri sjálfstjórn, getu til að hafa áhrif á eigið líf og 

möguleika á að nálgast markmið sín. Samfélagið þarf aftur á móti að hafa menntaða 

einstaklinga sem geta sýnt ábyrgð og verið virkir þátttakendur í samfélaginu. 

Félagsfræðingurinn Émile Durkheim starfaði mikið að menntaumbótum og skoðaði 

mikilvægi menntunar í samhengi við aðra samfélagslega þætti og hvaða hlutverk hver 

og einn hefði í samfélaginu. Hann var meðal annars talsmaður þess að menntun yrði 

beitt sem tæki til að ná fram auknu réttlæti í samfélaginu (Gestur Guðmundsson, 2012). 

Hvort menntun sé ákveðið tæki til réttlætis skal ekki sagt en kröfur í samfélaginu um 

aukna menntun hefur leitt til samkeppni á milli einstaklinga á vinnumarkaði og ólík 

menntun þeirra getur ýtt undir ákveðið óréttlæti þar sem minna menntuðum 

einstaklingum standa til dæmis færri atvinnutækifæri til boða. Eftirspurn eftir vinnuafli 

er háð ástandi á vinnumarkaði og þegar atvinnuleysi er mikið er það oftast unga fólkið 

sem missir fyrst vinnuna. Ungmenni sem hafa ekki lokið framhaldsskólamenntun eru í 

miklum meirihluta atvinnulausra sem sýnir fram á tengsl milli menntunar og 

atvinnuleysis (Lamb og Markussen, 2011). Afleiðingar atvinnuleysis geta verið mjög 

alvarlegar bæði fyrir líkama og sál, en atvinnulausir finna fyrir meiri kvíða, álagi og 

óhamingju en þeir sem eru á vinnumarkaðnum. Atvinnulausum hættir einnig til að 

einangrast og missa jafnvel lífsviljann eftir langvarandi atvinnuleysi. Einstaklingar sem 

eru ungir þegar þeir verða atvinnulausir eiga oft erfitt og óttast fræðimenn að kynslóðir 

ungs fólks festist í langtímaatvinnuleysi og fátækt (Jón Sigurður Karlsson, 1992). 
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Niðurstöður langtímarannsóknar Sigrúnar Aðalbjarnardóttur á vímuefnaneyslu ungs 

fólks leiddi í ljós að tengsl voru á milli áhættuhegðunar og menntunar. Í öllum tilfellum 

voru ungmennin sem höfðu menntun á framhaldsskólastigi við 22 ára aldur ólíklegri til 

að reykja, drekka eða neyta annarra vímuefnagjafa en þau sem höfðu eingöngu menntun 

á grunnskólastigi. Þetta sýnir fram á mikilvægi menntunar og gefur vísbendingu um að 

ákveðin forvörn geti falist í aukinni menntun (Sigrún Aðalbjarnardóttir, Andrea G. 

Dofradóttir, Þórólfur R. Þórólfsson og Kristín L. Garðarsdóttir, 2003). 

Rannsóknir og greining vann skýrsluna, Ungt fólk utan skóla 2009 – Félagsleg staða 

16–20 ára ungmenna á Íslandi sem ekki stunda nám við framhaldsskóla árið 2009. 

Þátttakendum var skipt í þrjá hópa, þau sem voru aðallega í námi, aðallega í vinnu og 

voru atvinnulaus. Átta árum áður hafði Rannsókn og greining unnið að rannsókninni, 

Ungt fólk – Utan skóla 2001 sem notuð var til samanburðar. Þessar rannsóknir leiddu í 

ljós að ungmenni sem stunda nám, hvort sem er í hefðbundnum framhaldsskóla eða í 

sérskólum á framhaldsskólastigi, eiga betri samskipti við fjölskyldu, upplifa meiri 

stuðning og umhyggju frá foreldrum. Almenn líkamleg og andleg líðan þeirra er einnig 

betri en ungmenna sem stunda ekki nám (Hrefna Pálsdóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson, 

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

Niðurstöður þessa rannsókna gefa til kynna að brýnt er að sporna við brotthvarfi en 

OECD (2012) hefur meðal annars lagt ríka áherslu á mikilvægi þess að ungt fólk ljúki 

námi úr framhaldskóla og fái tækifæri til að bæta menntun sína og hæfni í starfi. Með 

lægra menntunarstigi þjóðarinnar hlýst aukinn kostnaður af félagslegri aðstoð og 

skattlagning tekna minnkar auk þess að takmarka framleiðni, vöxt og nýsköpun í 

samfélaginu. Ávinningurinn af aukinni menntun er því augljós þar sem einstaklingarnir 

verða virkir þátttakendur í samfélaginu og aukið réttlæti ríkir á milli þeirra (Lamb og 

Markussen, 2011). 

2.3 Menntastefna 
Skólaskylda er á Íslandi til 18 ára aldurs og sinnir skólinn mikilvægu hlutverki í 

menntun unga fólksins. Til að skila markvissri og góðri kennslu til nemenda þurfa 

skólarnir að byggja upp öflugt skólastarf og setja sér ákveðna menntastefnu. 

Ný lög um framhaldsskóla voru sett árið 2008 en að baki þeirri löggjöf liggur stefna 

um nám alla ævi þar sem horft er til menntakerfisins sem myndi eina heild frá leikskóla 

til háskóla. Einnig er lögð áhersla á að horfa til óformlegrar menntunar, sem fer fram 

utan skólakerfisins, og meta að verðleikum þá hæfni sem einstaklingurinn tileinkar sér í 
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lífi og starfi. Í framhaldi af þessu hefur verið unnið að nýrri menntastefnu á Íslandi í 

samráði við fjölda aðila innan kennarasamtaka, aðila vinnumarkaðsins og sveitarfélaga. 

Í þeirri stefnumótun hefur þróun menntunar innan Evrópusambandsins verið höfð að 

leiðarljósi (Menntamálaráðuneytið, 2010). Sú menntastefna sem birtist í aðalnámskrá 

framhaldsskólanna skiptir almennri menntun í sex grunnþætti og byggir námskrá sína á 

þeim. Þessir þættir eiga sér stoð til dæmis í lögum um framhaldsskóla, lögum um jafna 

stöðu kynjanna og barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Grunnþættir menntastefnunnar 

eru: læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun 

en þeir eiga að endurspeglast í öllum starfsháttum innan skólans og samskiptum 

einstaklinganna innan hans (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011). 

Skólastjórnendur þurfa að horfa til fjölmargra þátta þegar sett er saman menntastefna 

og þarf hún að þjóna sem flestum nemendum. Sömu kennsluaðferðir henta ekki öllum 

nemendum og forsenda þess að einstaklingur nái margvíslegri hæfni er að beita 

fjölbreyttum kennsluaðferðum og vinnuaðferðum. Nemendur þurfa að fá tækifæri til að 

takast á við mismunandi verkefni sem tengjast daglegu lífi (Aðalnámskrá 

framhaldsskóla, 2011). 

Til að koma til móts við fjölbreyttar þarfir nemenda hefur framhaldsskólinn boðið 

upp á bóklegt og verklegt nám en með tilkomu fjölbrautaskólanna opnuðust leiðir fyrir 

fleiri til að fara í nám þar sem nemendur gátu betur stýrt námsálagi sínu. 

Fjölbrautaskólunum var einnig ætlað að skapa fjölbreyttari námstækifæri fyrir 

nemendur en reyndin hefur verið sú að flestir nemendur leita í stúdentsbrautirnar þrátt 

fyrir að það henti ekki öllum. Þjóðfélagsbreytingar gætu átt einhvern þátt í þessu þar 

sem nemendur vilja halda leiðum opnum fyrir öðrum námstækifærum. Umræðan hefur 

oft beinst að því að auka starfsnám en það myndi henta ákveðnum hluta nemenda. 

Þekking og hæfni þessara nemenda myndi nýtast betur í starfsnámi og fjölga tækifærum 

þeirra á vinnumarkaði í ákveðnum störfum (Gerður G. Óskarsdóttir, 2000). 

Menntastefna íslenskra stjórnvalda hefur skilað einhverjum árangri en því miður 

hefur ekki náðst að draga úr brotthvarfi ungmenna úr framhaldsskóla. Skólinn er 

mikilvægur þáttur í þeirri viðleitni jafnframt því sem hann stuðlar að vitsmunaþroska og 

félagslegri mótun barna og ungmenna, sem mótar síðan samfélagið. Öflugt menntakerfi 

mun efla nemendur og skóla sem standa höllum fæti án þess að hindra framgang 

annarra, mun draga úr brotthvarfi, auka hagvöxt og stuðla að sanngjarnara samfélagi 

(Menntamálaráðuneytið, 2010; OECD, 2012; Wolfgang Edelstein, 2008). 
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3. Brotthvarf 
Brotthvarf er oft skilgreint sem ferli þar sem ákvörðun um að hætta í skóla sé sjaldan 

tekin í skyndi. Margar langtímarannsóknir hafa sýnt fram á að hægt sé að greina 

ákveðnar vísbendingar hjá einstaklingum sem eru líklegir til að hætta í námi snemma á 

ferlinu. Til að eiga möguleika á að draga úr brotthvarfi þarf að grípa snemma inn í ferlið 

með einstaklingsmiðuðum og fjölbreyttum aðferðum (Menntamálaráðuneytið, 2010). 

Ástæður brotthvarfs eru margvíslegar og oft samspil margra þátta sem hefur þær 

afleiðingar í för með sér að erfitt getur verið að vita hvernig bregðast eigi við. 

Rannsóknir á brotthvarfi hafa þrátt fyrir það gefið ákveðnar vísbendingar um ástæður 

sem liggja að baki ákvörðun ungmenna að hætta í skóla. Fyrri námsárangur hefur mikið 

forspárgildi um brotthvarf en bakgrunnur ungmenna og aðrir utanaðkomandi þættir 

skipta einnig miklu máli. Fjölskyldur og foreldrar eru stór áhrifaþáttur í brotthvarfi en 

gildismat, stuðningur og menntun foreldra eru allt þættir sem hafa áhrif á hvort 

ungmenni hættir í námi (Rumberger og Lim, 2008). 

3.1 Skilgreiningar 
Brotthvarf nemenda er flókið hugtak og má skilgreina á marga vegu svo erfitt er að bera 

saman brotthvarfstölur. Í Bandaríkjunum tengist skilgreining brotthvarfs ekki ákveðnum 

aldri heldur hvort viðkomandi hafi lokið framhaldsskóla eða sambærilegu námi. Í 

Noregi telst brotthvarf ef viðkomandi hættir námi fyrir lokaárið í framhaldsskóla eða 

klárar framhaldsskólann en náði ekki að uppfylla skilyrði til að halda áfram. Á Íslandi er 

brotthvarf oft skilgreint þannig að það nái bæði yfir þá sem ekki hefja nám í 

framhaldsskóla sem og til þeirra sem ljúka ekki námi. Hagstofa Íslands kýs að 

skilgreina brotthvarf á sama hátt og OECD til að hafa réttmætari samanburðartölur við 

önnur OECD lönd en sú skilgreining felst í því að fylgja eftir nemendum sem byrja í 

námi og ljúka því ekki. Í september 2011 birti OECD síðan samanburðartölur um 

brotthvarf þar sem þeir höfðu fylgt eftir nýnemum sem skráðu sig í framhaldsskóla 

haustið 2002 til 2011 (Hagstofa Íslands, 2011; Lamb og Markussen, 2011; Sigrún 

Aðalbjarnardóttir og Kristjana Stella Blöndal, 2005). 

Árið 2000 setti Evrópusambandið sér það markmið að árið 2010 yrði brotthvarf um 

10% en það er ljóst að Ísland á nokkuð í land með að ná þeim árangri. Ísland hefur 

nokkra sérstöðu varðandi brotthvarf, hversu hátt og stöðugt það hefur verið í gegnum 

árin, en frá 2000–2009 hefur það lítið breyst og verið um 30%. Sérstaða Íslands snýr 
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einnig að því hversu margir fara aftur í nám en skýringin á því gæti verið að rétturinn til 

að stunda nám fellur ekki niður við ákveðinn aldur hér á landi (Hagstofa Íslands, 2011; 

Menntamálaráðurneytið, 2010). Um 90% íslenskra nemenda sækir framhaldsskóla sem 

er svipað hlutfall og á Norðurlöndunum, en niðurstöður rannsóknar Kristjönu Stellu 

Blöndal og Jóns Torfa Jónassonar (2003) á námsgengi og afstöðu til náms í 

árgöngunum ’69 og ’75 sýndu að rúmlega 40% ungmenna ljúka ekki framhaldsskóla á 

Íslandi. Hlutfall nemenda sem lýkur bóknámi er svipað í þessum samanburði en mun 

færri ljúka starfsmenntun á Íslandi. Ungmenni sem völdu verknám voru líklegri til að 

hætta í námi og gæti möguleg skýring á því verið að þau hafi ekki fundið nám við hæfi. 

Kynjamunur var einnig á brotthvarfi, en konur voru í meiri hættu, að teknu tilliti til 

námsárangurs og menntunarstigs foreldra, þrátt fyrir að hlutfall karla sem hætta námi í 

framhaldsskóla sé hærra. 

Brotthvarfshópurinn er margleitur og flestir hætta eftir stutt nám en tengsl eru á milli 

góðs námsárangurs í grunnskóla og lengdar náms. Um 15% þeirra sem hætta hafa ekki 

lokið neinni einingu og rúmlega helmingur þeirra sem hætta námi hafa lokið minna en 

eins árs námi. Námsstaða kynjanna við 24 ára aldur er ólík og hafa um 50% karla ekki 

lokið framhaldsskóla á móti tæpum 40% kvenna. Fleiri konur hafa lokið stúdentsprófi 

eða um 55% en karlar eru í minnihluta með um 35%, aftur á móti eru þeir í meirihluta 

sem lokið hafa verklegu námi (Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002). 

3.2 Ástæður brotthvarfs 
Ástæðu brotthvarfs má rekja til skorts á verndandi þáttum og samspili margra þátta, 

fleiri áhættuþættir saman auka líkur á brotthvarfi. Með því að skoða áhættuþættina er 

hægt að sjá vísbendingu um aukna hættu á brotthvarfi (Rumberger, 2004; Suh og Suh, 

2007). 

Í bókinni Dropouts in America setur Russell W. Rumberger (2004) fram hugmyndir 

af líkönum sem byggist á tveimur sjónarhornum, annað snýr að einstaklingum og hitt að 

fjölskylduaðstæðum, vinahóp, skólanum og samfélaginu. Rauði þráðurinn í 

hugmyndum Rumberger er skuldbinding ungmenna gagnvart skólakerfinu bæði 

námslega og félagslega. 

Fyrra sjónarhornið tengist einstaklingnum sjálfum, hegðun, viðhorfum og gildum 

hans og hvaða áhrif þessir þættir hafa á ákvörðun hans um að hætta í skóla. Rumberger 

vitnar í margar rannsóknir í bókinni þar sem taldir eru upp ýmsir einstaklingsþættir sem 

spá fyrir um brotthvarf en þeir eru meðal annars: slæmur námsárangur, lítill metnaður 
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og skortur á skuldbindingu nemenda sem felst til dæmis í fjarvistum og 

hegðunarvandamálum. 

Seinna sjónarhorn Rumberger tengist því hvernig hegðun, viðhorf og gildismat 

einstaklingsins mótast af umhverfinu. Innan þessa umhverfis er fjölskyldan, skólinn, 

samfélagið og vinir sem hafa áhrif á hvort einstaklingurinn hættir námi eða ekki. 

Fjölskylda og vinir hafa mikil áhrif á brotthvarf og nemandi er líklegri til að hætta í 

námi ef hann hefur átt systkini eða vini sem hafa hætt í skóla, hins vegar snýst dæmið 

við ef hann á vin sem gengur vel í námi og þá minnka líkur á brotthvarfi. Einkenni 

skólans svo sem samsetning nemendahópsins og stærð skólans skiptir máli en erfitt 

hefur verið að sýna bein tengsl milli brotthvarfs og samfélagsins (Rumberger, 2004). 

Rannsóknir á brotthvarfi á Íslandi hafa beinst að sömu sjónarmiðum og Rumberger 

byggir hugmyndir sínar á, það er menntakerfinu, skólanum, einstaklingnum og hans 

nánasta umhverfi. Þegar skoðaðar eru ástæður brotthvarfs sem rekja má til 

menntakerfisins hafa fjórar skýringar verið gefnar fyrir hárri tíðni brotthvarfs á Íslandi: 

• Stúdentspróf er fjögurra ára nám á Íslandi en í flestum nágrannalöndum er 

hægt að ljúka því á þremur árum. Ef nám til stúdentsprófs yrði stytt væri 

mögulega hægt að ná til þeirra sem klára helming námsins og myndu síður 

hætta ef þau ættu eingöngu eitt ár eftir í stað tveggja. 

• Skólakerfið á Íslandi er sveigjanlegra en víða annars staðar og geta nemendur 

hætt og byrjað eftir hentugleika sem mögulega dregur úr metnaði nemenda að 

klára námið. 

• Nemendur verða oft fyrir ákveðnum þrýstingi til að fara í bóknám þrátt fyrir 

að hafa ekki áhuga og myndu að öðrum kosti fara í verklegt nám. 

• Brotthvarfsnemendur hafa átt auðvelt með að komast út á vinnumarkaðinn en 

staðan í dag hefur að öllum líkindum breytt þessum þætti mikið þar sem 

atvinnuleysi hefur aukist til muna. 

Skólar og starfsemi þeirra taka oft mið af ímynd sinni og hvaða hlutverki þeir gegna í 

samfélaginu. Annars vegar eru skólar sem hafa að markmiði að undirbúa nemendur sína 

til háskólanáms og hins vegar eru skólar sem leggja minni áherslu á að nemendur ljúki 

stúdentsprófi eða haldi áfram í námi (Kristjana Stella Blöndal, Jón Torfi Jónasson og 

Anne-Christin Tannhauser, 2011). Gæði í starfsemi skólanna skipta miklu máli og þeir 

geta gegnt stóru hlutverki í lífi ungmenna sem ekki fá stuðning heima fyrir. Kennari 

sem sýnir nemanda umhyggju og stuðning, jafnframt því að hafa trú á hæfni hans, 



 

 15 

stuðlar að sjálfstæði hans og getur minnkað líkur á brotthvarfi (Benard 2004; Croninger 

og Lee, 2001). 

Fyrri námsárangur einstaklingsins hefur verið talin helsta ástæða brotthvarfs á 

framhaldsskólastigi á Íslandi og víðar, einnig gefa hærri einkunnir ákveðna vísbendingu 

um að einstaklingurinn ljúki stúdentsprófi fyrir 24 ára aldur (Kristjana Stella Blöndal 

o.fl., 2011). Börn sem aðlagast illa skólaumhverfinu á fyrstu árum skólagöngunnar eru í 

meiri hættu á brotthvarfi, einnig börn sem átt hafa við hegðunarvandamál að etja á yngri 

árum en það getur haft langvarandi áhrif á námsárangur og leitt til þess að þau hætti í 

námi. Hættan er að þessir einstaklingar verði stimplaðir sem óróaseggir í skólanum sem 

hefur áhrif á væntingar kennarans til þeirra. Afleiðingarnar geta verið minni áhugi á 

námi, einkunnir lækka og árangur verður lakari. Námsárangur og hegðun nemenda eru 

sýnilegir þættir, samt sem áður eru oft aðrar undirliggjandi ástæður sem valda þessum 

vanda. Ástæður eins og bakgrunn nemenda og aðstöðu í skólakerfinu getur aftur á móti 

verið erfitt að koma auga á (Alexander, Entwisle og Horsey, 1997; Ensminger og 

Slusarcick, 1992; OECD, 2012). 

Alþjóðleg langtímarannsókn (e. National Education Study) sem framkvæmd var árið 

1988 sýndi fram á að í 75% tilfella tengdust ástæður brotthvarfs skólanum, 35% 

fjölskylduaðstæðum og í 30% tilfella voru ástæðurnar vinnutengdar (Rumberger, 2004). 

Íslenskar rannsóknir hafa sýnt fram á svipaðar niðurstöður þar sem íslensk ungmenni 

hætta í framhaldsskóla fyrst og fremst vegna þess að þeim leiðist í skólanum og finna 

fyrir námsleiða. Drengir hætta frekar vegna peningavandræða eða af því að þeim er 

boðið gott starf en stúlkur vegna barneigna (Jón Torfi Jónasson og Guðbjörg Andrea 

Jónsdóttir, 1992; Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002). 

Eins og áður hefur komið fram er hægt að rekja brotthvarf nemenda úr skóla til 

fjölmargra ástæðna en hér verða gerð skil nokkrum þeirra sem taldar eru skipta miklu 

máli þegar draga á úr brotthvarfi í framhaldsskóla. 

3.2.1 Námsleiði 
Námsleiði er skilgreindur sem tilfinningaleg líðan sem lýsir sér oft í gremju og 

óþægindum og hefur áhrif á athygli og frammistöðu í námi. Námsleiði er eitt algengasta 

vandamál skólans, en ekki liggur ljóst fyrir hvort það beinist að skólanum sjálfum eða 

námsefninu. Nemendur líta á skólann frá ólíkum sjónarhornum og margir sækja skólann 

af skyldurækni en ekki af frjálsum vilja. Ástæður námsleiða geta verið fjölbreyttar, 

ungmenni sem gengur illa í námi finnur til dæmis mjög líklega fyrir námsleiða. Einnig 
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ber að hafa í huga að ungmenni sem verða ekki fyrir nægri áskorun geta fundið fyrir 

námsleiða en þau vilja hafa ákveðna stjórn og áskorun í námi sínu. Þarfir og óskir 

nemenda eru margbreytilegar og staða kennarans því oft erfið en ef traust og virðing 

ríkir í samskiptum við kennara virðist vilji barna til að læra aukast. Nauðsynlegt er því 

að skólinn takist á við námsleiða nemenda með áhrifaríkum leiðum (Benard, 2004; 

Kanevsky og Keighley, 2003; Wolfgang Edelstein, 2008). 

Rannsókn Amalíu Björnsdóttur, Baldurs Kristjánssonar og Barkar Hansen (2008) á 

námsáhuga nemenda í grunnskóla gefur til kynna að námsáhuginn minnki með aldrinum 

og drengjum leiðist námið frekar en stúlkum. Í 9. bekk fannst 30% drengja gaman í 

skólanum en 50% stúlkna, aftur á móti þegar þau voru í 6. bekk var hlutfall drengja 40% 

á móti 60% stúlkna. Um 35% stúlkna fannst námsefnið áhugavert í 9. bekk en einungis 

15% drengja sem er töluvert lægra en í 6. bekk þegar hlutfall stúlkna var 50% og 40% 

hjá drengjum. 

Samanburðarrannsókn sem gerð var á íslenskum framhaldsskólanemum á árunum 

2004, 2007 og 2010 sýndu svipaðar niðurstöður en þar kom í ljós að hlutfallslega fleiri 

drengjum leiddist námið og fannst það tilgangslausara en stúlkum, aftur á móti var 

hlutfallslega lítill munur á milli þessa ára (Hrefna Pálsdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir, 

Álfgeir Logi Kristjánsson, Margrét Lilja Guðmundsdóttir og Jón Sigfússon, 2011; 

Álfgeir Logi Kristjánsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2009). 

Rannsókn Kristjönu Stellu Blöndal og Jóns Torfa Jónassonar (2002) sýndi einnig 

fram á að tengsl voru milli námsstöðu við 24 ára aldur og líðanar nemenda í efri 

bekkjum grunnskóla. Nemendur sem líkaði illa í efri bekkjum grunnskóla voru líklegri 

til að hætta í námi. 

Niðurstöður þessara rannsókna gefa ákveðnar vísbendingar um að námsleiði aukist 

meira milli ára í grunnskóla en framhaldsskóla sem sýnir fram á nauðsyn þess að 

bregðast við strax í grunnskóla til að draga úr námsleiða. Drengir eru einnig í meiri 

hættu á að upplifa námsleiða og því vert að athuga þann hóp sérstaklega. 

3.2.2 Uppeldi og foreldrar 
Uppeldisaðferðir foreldra tengjast brotthvarfi ungmenna úr námi og jákvæð tengsl eru á 

milli leiðandi uppeldishátta og námsárangurs. Foreldrar sem beita leiðandi 

uppeldisháttum sýna börnum sínum stuðning, viðurkenningu og traust. Þeir setja 

ákveðin mörk og hafa væntingar um ábyrga hegðun en allir þessir þættir tengjast á einn 

eða annan hátt brotthvarfi frá námi. Einnig eru jákvæð tengsl á milli leiðandi 
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uppeldishátta og trúar á eigin námsgetu, og jafnframt var mikið forspárgildi milli 

leiðandi uppeldishátta og velgengni í námi. Margar rannsóknir sýna fram á að með 

þátttöku sinni í menntun og skólagöngu barna og ungmenna sinna geta foreldrar lagt 

mikið af mörkum til að draga úr brotthvarfi (Baumrind, 1971; Rumberger, 2004; Sigrún 

Aðalbjarnardóttir og Kristjana Stella Blöndal, 2005; Turner, Chandler og Heffer, 2009). 

Félagsleg og efnahagsleg staða foreldra hefur áhrif á skólagöngu ungmenna, 

efnalitlar fjölskyldur geta síður veitt ungmennum fjárhagslegan stuðning við námið sem 

eykur líkur á brotthvarfi og fækkar tækifærum þeirra til náms. Niðurstöður PISA (e. 

Programme for International Student Assessment) í OECD löndunum gefa vísbendingar 

um að börn og ungmenni frá heimilum sem standa fjárhagslega illa séu rúmlega tvisvar 

sinnum líklegri til að hafa minni færni í lestri en þau sem koma frá efnameiri heimilum. 

Í samanburði við önnur OECD lönd er meiri jöfnuður í skólakerfinu á Íslandi, þar sem 

lítill munur er milli hæstu og lægstu skóla. Allir hafa jafnan rétt til sama náms á 

grunnskólastigi á Íslandi og því hefur félagsleg og efnahagsleg staða foreldra minni 

áhrif á skólagöngu barna og ungmenna hér á landi en víða annars staðar. Ungmenni sem 

eiga einstæða foreldra eru líklegri til að hætta í skóla, hins vegar hefur verið sýnt fram á 

að sterkt samband milli foreldris og ungmennis getur dregið úr líkum á brotthvarfi 

(Almar M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson, Óskar H. Níelsson og Júlíus K. Björnsson, 

2010a; OECD, 2012; Rumberger, 2004). 

Samkvæmt rannsókn Kristjönu Stellu Blöndal og Jóns Torfa Jónassonar (2002) eru 

tengsl á milli námsstöðu fólks við 24 ára aldur og menntunar foreldra. Ungmenni sem 

eiga foreldra sem luku námi á og við háskólastig voru líklegastir til að hafa lokið 

framhaldskóla. Eftir því sem menntunarstig foreldra jókst því meiri líkur voru á að unga 

fólkið útskrifaðist úr framhaldsskóla, óháð kyni viðkomandi. Gera má ráð fyrir að þrátt 

fyrir að tengsl séu á milli nemenda sem eiga lítið menntaða foreldra og brotthvarfs séu 

ýmsir aðrir þættir sem tengjast menntun sem hafi áhrif, til dæmis gildismat foreldra og 

afstaða þeirra til námsgöngu barna sinna (OECD, 2012). 

Stuðningur, eftirfylgd og samvera með foreldrum eru mikilvægir þættir sem draga úr 

brotthvarfi. Börn og ungmenni sem alast upp við stuðning foreldra sinna hafa náð betri 

námsárangri og eru jafnframt líklegri til að leggja meiri metnað í námið, óháð kyni og 

hvort sem um bein eða óbein áhrif er að ræða (Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson 

og Börkur Hansen, 2010; Álfgeir L. Kristjánsson og Inga D. Sigfúsdóttir, 2009; 

Kristjana Stella Blöndal og Jón Torfi Jónasson, 2002; Sigrún Aðalbjarnardóttir og 

Kristjana Stella Blöndal, 2005). 
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3.2.3 Trú á eigin getu 
Kenning Bandura um trú á eigin getu byggist á mati einstaklingsins á eigin frammistöðu 

og skynjun hans á eigin verðleikum en jafnframt hvaða væntingar hann hefur um eigin 

getu. Trú á eigin getu mótast hjá börnum meðal annars með herminámi en foreldrar eru 

fyrirmyndir þeirra sem börn líta upp til og læra af. Hvatning og stuðningur stuðlar að trú 

á eigin getu og hjálpar börnum og ungmennum að ná markmiðum sínum. Fyrri 

frammistaða hefur einnig áhrif á trú á eigin getu en endurtekinn árangur eflir 

einstaklinginn í að ná settum markmiðum en fyrri námsárangur hefur einmitt sterkt 

forspárgildi um trú á eigin námsgetu (Bandura, 1977 og 1986; Kristjana Stella Blöndal 

og Jón Torfi Jónasson, 2002). 

Kennari sem hefur trú á eigin getu setur fram kröfur til nemenda sinna en hann 

hjálpar og veitir þeim stuðning til að standast þær kröfur. Hann beitir margvíslegum 

kennsluaðferðum sem stuðla að fjölbreyttum þörfum nemendanna þar sem duglegir 

nemendur fá verkefni við hæfi og aðrir sem þurfa að hafa meira fyrir náminu leggja sig 

meira fram með hvatningu og stuðningi frá kennaranum. Kennari sem hefur trú á 

sjálfum sér og nemendum sínum setur fram ákveðin markmið en rannsóknir hafa sýnt 

fram á að nemendur séu líklegri til að ná markmiðum sínum ef þau liggja ljós fyrir (Hoy 

og Davis, 2006; Meece, Herman og McCombs, 2003). 

Trú foreldra á eigin getu gegnir mikilvægu hlutverki í námi barna og ungmenna. 

Foreldrar sem trúa á áhrifamátt sinn gagnvart námi barna sinna eru hæfari og 

reiðubúnari til að taka þátt í skólagöngu þeirra en foreldrar sem hafa litla trú á eigin 

getu. Mikilvægt er að tengsl séu á milli kennara og foreldra varðandi skólagöngu barna 

og ungmenna en sameiginlega geta þau aukið þroska og trú barna og ungmenna á eigin 

getu (Pelletier og Brent, 2002). 

Trú á eigin getu stuðlar að persónuþroska og samskiptafærni, eflir þrautseigju og 

áhuga, opnar fyrir tækifærum til framtíðar og hjálpar einstaklingnum í námi og starfi. Ef 

einstaklingurinn hefur trú á eigin getu til að ná árangri eru meiri líkur á að honum takist 

það (Benard, 2004; Schunk og Meece, 2006). 

3.2.4 Skuldbinding 
Skuldbinding (e. Engagement) er eiginleiki sem getur stuðlað að því að nemendur nái 

betri fótfestu í lífinu og hjálpað þeim að ná settum markmiðum. Nemendur sem búa yfir 

þessum eiginleika eru meðal annars áhugasamir um námið, hafa metnað til að ná árangri 

og taka þátt í félagsstarfi skólans. Skuldbinding tengist hugsun, líðan og hegðun 
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nemenda og er oft greind niður í þrjá þætti; þeir sem snúa að hegðun nemenda (e. 

Behavior engagement), jákvæðir eða neikvæðir þættir, tengdir tilfinningum þeirra (e. 

Emotional engagement) og hugræn skuldbinding sem tengist gildum nemandans til 

dæmis við að sýna seiglu í að takast á við áskoranir (e. Cognitive engagement). Allir 

þessir þættir hafa samverkandi áhrif og tengjast innbyrðis (Fredricks, Blumenfeld og 

Paris, 2004). 

Foreldrar geta stuðlað að skuldbindingu barna sinna sem fyrirmyndir þeirra í góðum 

siðum og venjum. Ef lítil áhersla er lögð á stundvísi og lærdóm á heimilinu hefur það 

áhrif á hegðun barnsins og birtist í allri skólagöngu þess. Afleiðingar þessarar þróunar 

geta verið alvarlegar og barnið ræður ekki við aðstæður og aðlagast skólanum illa. Til 

að koma í veg fyrir þessar aðstæður er nauðsynlegt að efla skuldbindingu barna 

gagnvart hegðun sinni, en auðveldara er að breyta og hafa áhrif á hegðun barna en 

sjálfsmynd barna og trú á eigin getu (Alexander o.fl., 1997). 

Margar rannsóknir hafa sýnt fram á jákvæð tengsl milli skuldbindingar og 

námsárangurs en sterkasti áhrifavaldurinn er hegðun nemandans. Áhættuhegðun má oft 

rekja til námsleiða, áhugaleysis og skorts á metnaði nemenda en til að geta unnið á 

þessum vandamálum er mikilvægt að grípa snemma inn í ferlið. Með því að beina 

sjónum að skuldbindingu nemenda gagnvart hegðun sinni er hægt að bæta námsárangur 

og draga úr námsleiða og brotthvarfi (Archambault, Janosz, Fallu og Pagani, 2009; 

Fredricks o.fl., 2004; Rumberger, 2004; Suh og Suh, 2007). 

Í rannsóknum á brotthvarfi hefur lítið verið tekið tillit til þess hversu margleitur 

hópurinn er sem hættir námi. Kristjana Stella Blöndal og Sigrún Aðalbjarnardóttir 

(2012) gerðu langtímarannsókn á 14–15 ára íslenskum ungmennum en niðurstöður 

hennar leiddu í ljós að skuldbinding dregur úr líkum á að nemendur hætti í námi, jafnvel 

hjá þeim sem standa sig ekki vel námslega. Einnig kom í ljós að skuldbinding jókst hjá 

nemendum sem luku framhaldsskóla en minnkaði hjá þeim sem hættu í námi, þrátt fyrir 

að vera góðir námsmenn. Þetta gefur til kynna að jafnvel þeir sem standa sig vel geta 

verið í hættu ef skuldbinding þeirra minnkar á þessum árum. Samkvæmt niðurstöðum 

þessarar rannsóknar getur efling skuldbindingar hjá ungmennum verið verndandi þáttur 

og dregið úr brotthvarfi. 
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4. Samanburður við önnur lönd 
Brotthvarf frá námi er meira á Íslandi samanborið við hin Norðurlöndin og mörg önnur 

Evrópulönd (Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002; Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2000). Brotthvarf er misjafnt milli OECD landa en lægst er það í Kóreu, 

3%, og hæst í Tyrklandi, 62%. Um er að ræða aldurshópinn 25–34 ára í þessum 

samanburði. Brotthvarf á Íslandi er um 30% og einungis Spánn, Portúgal, Mexíkó og 

Tyrkland standa sig verr en Ísland (OECD, 2012). 

Áætlað er að um 80% af ungu fólki í OECD löndum muni ljúka 

framhaldsskólamenntun einhvern tímann á ævinni. Flestir útskrifast á aldrinum 17–20 

ára en fjöldi þeirra sem útskrifast 25 ára og eldri úr framhaldsskóla er um 10% á 

Norðurlöndunum. Í næstum öllum OECD löndum eru stúlkur í meirihluta sem ljúka 

framhaldsskóla og er kynjamunurinn mestur í Danmörk, á Íslandi, í Portúgal, Slóveníu 

og á Spáni en í Sviss og Þýskalandi eru drengir í meirihluta sem ljúka framhaldsskóla. Í 

OECD löndum eru um 45% kvenna og 30% karla sem ljúka háskólanámi einhvern tíma 

á lífsleiðinni og einungis um 40% kvenna og 25% karla útskrifast fyrir þrítugsaldur. Á 

Íslandi og í Svíþjóð eru um 30% kvenna eldri en 30 ára við lok háskólanáms og 30% 

karla á Íslandi og í Ísrael. Í mörgum OECD löndum eru einstaklingar yngri við lok 

háskólanáms en ástæður þessa mismunar má til dæmis rekja til herskyldu í hverju landi 

fyrir sig, ástands á vinnumarkaði og efnahagslegra þátta í samfélaginu (OECD, 2011). 

OECD gerði PISA rannsókn árið 2009 en hún fólst í því að könnuð var hæfni og geta 

15 ára nemenda. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að um 20% ungmenna voru fyrir neðan 

stig 2 í lestri sem gefur til kynna að eitt af hverjum fimm ungmennum í OECD löndum 

standa höllum fæti vegna skorts á menntun. Það kom einnig í ljós að yfir 40% nemenda 

stóðst einungis stig 2 í lestri en samkvæmt OECD er það hópur ungmenna sem hættara 

er við brotthvarfi úr námi. Í þessum samanburði eru um 17% íslenskra ungmenna undir 

stigi 2 og um 38% á stigi 2 sem svipar til hinna Norðurlandanna, fyrir utan Finnland en 

þar eru nemendur að standa sig betur; eingöngu 8% eru undir stigi 2 og 20% á stigi 2. Í 

Mexíkó er staðan einna verst en þar hafa um 70% ungmenna ekki náð stigi 2 í lestri 

(OECD, 2012). 

PISA rannsóknin hefur verið framkvæmd á þriggja ára fresti frá 2000 til 2009. Ísland 

hefur tekið þátt í öllum rannsóknunum en PISA metur frammistöðu 15 ára nemenda á 

lesskilningi, læsi á stærðfræði og náttúrufræði. Árið 2000 stóðu íslenskir nemendur sig 

nokkuð vel í samanburði við önnur lönd en á árunum 2003 og 2006 drógust þeir aftur 
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úr. Niðurstöður PISA 2009 leiddu aftur á móti í ljós að íslenskir nemendur eru að bæta 

sig og standa sig álíka vel í lestri og lesskilningi og árið 2000. Af þeim 65 

þátttökulöndum í PISA 2009 eru einungis 10 lönd ofar en Ísland, það er nemendur 

standa sig betur í lestri. Frammistaða í stærðfræði hefur lítið breyst en frammistaða í 

náttúrufræði örlítið breyst til batnaðar frá 2006 (Almar M. Halldórsson, Ragnar F. 

Ólafsson, Óskar H. Níelsson og Júlíus K. Björnsson, 2010b). 

Árið 2009 var gerð samanburðarrannsókn á 13.400 ungmennum á aldrinum 16–19 

ára frá öllum Norðurlöndunum auk Grænlands, Færeyja og Álandseyja. Í langflestum 

tilfellum kom Ísland nokkuð vel út í samanburði við hin löndin en áhugavert er að skoða 

nokkra þætti. Nemendur voru spurðir hversu mikið þeim leiddist námið en um 35% af 

heildinni leiddist námið oft eða næstum alltaf. Hæsta hlutfallið var hjá sænskum 

nemendum eða í 50% tilfella, en dönskum nemendum leiddist námið minnst eða í 25% 

tilfella, Ísland var næst á eftir Danmörk með um 30% hlutfall. Í öllum tilfellum leiddist 

drengjum námið frekar en stúlkum. Mismunur milli kynjanna var einna hæstur á Íslandi 

þar sem 20% stúlkna leiddist námið en 35% drengja. Þegar spurt var út í 

einbeitingarskort hjá nemendum töldu um 15% nemenda að hann hefði mikil eða mjög 

mikil áhrif á námsárangur sinn. Hlutfall íslenskra nemenda var hæst eða um 30% en 

einbeitingarskortur virðist hafa minnst áhrif á námsárangur finnskra nemenda eða um 

9% þeirra (Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Jón Sigfússon, Álfgeir Logi Kristjánsson, 

Hrefna Pálsdóttir og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2010). 

Ísland kom ekki vel út í þessari samanburðarrannsókn þegar spurningum var beint að 

lestrarkunnáttu nemenda. Um 25% íslenskra nemenda fannst lestrarhraði hafa mikil eða 

mjög mikil áhrif á frammistöðu sína í námi. Aftur á móti var meðaltal allra landa um 

10% og var hlutfallið lægst í Finnlandi og Færeyjum eða rúmlega 5%. Íslenskum 

nemendum fannst einnig að lestrarerfiðleikar hefðu mikil eða mjög mikil áhrif á 

námsárangur sinn eða í 10% tilvika sem var hæsta hlutfallið. Næst á eftir voru 

Álandseyjar í 7% en sænskir nemendur áttu í minnstum erfiðleikum með lestur eða 3% 

þeirra (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2010). Þessum niðurstöðum ber saman við 

skýrsluna Framtíð fyrir alla – Ungt fólk og brottfall í framhaldsskólum: Bjargráð til 

framtíðar sem kom út 2004, en hún er byggð á áliti 24 sérfræðinga á uppeldi og 

námsframvindu ungs fólks. Þar var haldið fram að lestrarerfiðleikar væru vaxandi 

vandamál meðal barna og nauðsynlegt að grípa til fyrirbyggjandi aðgerða strax í 

grunnskóla þar sem lestrarkunnátta væri lykilatriði að árangri í námi (Svandís Nína 

Jónsdóttir og Jakobína Hólmfríður Árnadóttir, 2004). 
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Nokkur umræða hefur verið um slakan lesskilning meðal íslenskra nemenda og hvernig 

hægt sé að bregðast við. Mikilvægi myndmáls hefur aukist og hugtakinu læsi þarf að 

breyta í ljósi þess að færni í lestri kallar nú á læsi á fleiri sviðum en áður, til dæmis í 

myndmáli og hljóði. Þetta getur krafist breytinga á námsefni, breyttum kennsluháttum 

og að kennarinn hafi getu til að átta sig á þörfum hvers nemenda. Jafnvel væri einnig 

þörf á að í hverjum skóla væru kennarar sem hefðu lestrarkennslu sem sérsvið 

(Menntamálaráðuneytið, 2010). 

5. Leiðir til að draga úr brotthvarfi 
Ekki eru allir á sama máli um hverjar séu farsælustu leiðirnar til að draga úr brotthvarfi 

og til hvaða leiða beri að grípa. Sumir telja þverfagleg úrræði vera besta kostinn þar sem 

fjölskyldan, einstaklingurinn og skólinn vinni að því í sameiningu að draga úr 

brotthvarfi, aðrir telja að lausnin felist í því að styrkja ungmennið þannig að það forðist 

áhættuhegðun sem geti leitt til brotthvarfs (Benard, 2004). Hvernig sem litið er á málið 

er brotthvarf ekki einangrað vandamál heldur þarf sameiginlegt átak allra til að draga úr 

því. Ýmsar aðferðir hafa verið reyndar til að draga úr brotthvarfi en þær hafa aðallega 

beinst að þrem þáttum. Í fyrsta lagi að greina nemendur sem líklegir eru til að hætta í 

námi og veita þeim stuðning og aðstoð áður en til brotthvarfs kemur. Í öðru lagi að 

virkja foreldra, kennara og skólayfirvöld til samstarfs og í þriðja lagi að byggja upp 

stuðningskerfi innan skólanna sem stuðlar að bættri líðan og hærra sjálfsmati 

nemendanna (Björg Birgisdóttir, 2003). Hverjar sem aðferðirnar eru verða þær að vera 

einstaklingsmiðaðar og fjölbreyttar því nemendur hætta í námi af ólíkum ástæðum 

(Cohen og Smerdon, 2009). 

Hér verður greint frá nokkrum af þeim aðferðum sem reyndar hafa verið í þeim 

tilgangi að draga úr brotthvarfi. Þeim er skipt í tvennt, annars vegar er athyglinni beint 

að þáttum sem snúa að skólunum og ytra umhverfi nemandans og hins vegar að 

nemandanum sjálfum og nánasta umhverfi hans. Töluverð umræða hefur verið um 

brotthvarf og alvarleika þess meðal leikmanna og í þessari umfjöllun verður vitnað í 

fjölmiðlaumræðu auk rannsókna um brotthvarf. 

5.1 Skólar og ytra umhverfi nemandans 
OECD kom fram með ákveðnar tillögur að lausnum við brotthvarfi sem meðal annars 

felast í því að hvetja íslenska skóla til að bjóða upp á stúdentspróf á þremur árum í stað 
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fjögurra. Enn fremur að nám verði fjölbreyttara og sveigjanlegra sem samræmist kröfum 

nemendanna betur (Kristjana Stella Blöndal o.fl., 2011). 

Tilgangur nýju framhaldskólalaganna 2008 var að koma til móts við þessar tillögur 

OECD, jafnframt því að leggja meiri áherslu á sveigjanleika í skólakerfinu og að 

framhaldskólarnir fengju sjálfir meira vald um skipulag námsbrauta. Í kjölfarið hafa 

þróunarverkefni samkvæmt nýju aðalnámskránni verið reynd í nokkrum 

framhaldsskólum. Árið 2010 útskrifaði Menntaskólinn í Borgarfirði fyrsta hópinn eftir 

nýju aðalnámskránni en sá hópur lauk stúdentsprófi eftir þriggja ára nám. Vorið 2012 

mun Kvennaskólinn í Reykjavík útskrifa sinn fyrsta hóp sem lýkur stúdentsprófi á 

þremur árum en áætlað er að allir framhaldsskólar verði farnir að skipuleggja 

námsframboð sitt samkvæmt nýrri námskrá fyrir árslok 2014 (Alþingi, 2010–2011). Á 

vefsíðu Kvennaskólans í Reykjavík má lesa um árangur þessa þróunarverkefnis sem 

staðið hefur yfir síðan 2009. Þar er vísað í könnun sem gerð var meðal nemenda í 1. og 

2. bekk en þar kom í ljós að meirihluti nemenda var ánægður með nýja námsskipulagið. 

Kennarar skólans voru á sama máli en töldu samt sem áður að ýmislegt mætti betur fara. 

Virkni og þátttaka nemenda hefur aukist og leitt til betri námsárangurs en brýnasta 

verkefnið snýr að stærðfræðináminu þar sem nemendur koma misvel undirbúnir og 

standast sumir ekki þær kröfur sem gerðar eru til þeirra í náminu (Kvennaskólinn í 

Reykjavík, 2011). 

Umræðan um styttingu námstíma er ekki ný af nálinni en í grein sem birtist í 

Morgunblaðinu 2003 varpar Jónína Bjartmarz fram þeirri spurningu hvort það sé 

ákjósanleg leið til að draga úr brotthvarfi. Í grein sinni vitnar hún til rannsóknar Jóns 

Torfa Jónassonar og Kristjönu Stellu Blöndal frá 2002 en niðurstöður hennar gefa til 

kynna að aðrar ástæður liggi að baki brotthvarfi á Íslandi en lengd námstíma (Jónína 

Bjartmarz, 2003). Kristjana Stella Blöndal tekur í sama streng í Fréttablaðinu og segir 

rannsóknir hafa sýnt fram á að flestir hætti námi innan árs en samkvæmt því kemur 

stytting námstíma ekki til með að draga úr brotthvarfi. Hún bendir enn fremur réttilega á 

að áfangaskólar hafa um langa hríð boðið upp á að ljúka stúdentsprófi á þremur árum 

(„Minna menntuð“, 2010). 

Umræðan um brotthvarf hefur oft beinst að þörfinni fyrir aukið námsframboð og 

meiri sveigjanleika í skólakerfinu. Samt sem áður er sveigjanleiki í íslensku skólakerfi 

meiri en víða annars staðar þar sem nemendur geta hætt og byrjað í námi eftir 

hentugleika. Hafa ber í huga að hér er hætta fólgin í því að of mikill sveigjanleiki getur 

leitt af sér aukið brotthvarf vegna þess hversu auðvelt er að byrja aftur í námi. 
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Nemendum hefur einnig staðið lengi til boða að fara í áfangaskóla en þar gefst þeim 

tækifæri til að stunda námið á eigin hraða (Kristjana Stella Blöndal og Jón Torfi 

Jónasson, 2003). 

Tillögur OECD til að draga úr brotthvarfi hafa einnig beinst að því að opna leiðir 

nemenda í verklegt nám, sem jafnframt myndi auka aðgengi þeirra að háskólanámi. 

Flestir kjósa samt sem áður að fara í bóklegt nám á Íslandi þrátt fyrir að annað nám 

standi þeim til boða. Talið er að ef nemendur velji braut sem henti þeirra áhugasviði 

muni það draga úr brotthvarfi (Kristjana Stella Blöndal o.fl., 2011). Í Fréttablaðinu júlí 

2010 er rætt við Katrínu Jakobsdóttur menntamálaráðherra en hún telur miklar 

breytingar hafa verið í skólamálum á undanförnum árum, námið sé orðið fjölbreyttara 

en það var og yfir 80 starfs- og verknámsbrautir standi nemendum til boða. Vandamálið 

sé hins vegar að mörg þessa úrræða eru vannýtt og erfitt að fá nemendur til að nýta sér 

önnur úrræði en bóknámsbrautir („Minna menntuð“, 2010). Ástæður þess geta verið 

margvíslegar, ungmenni sem hafa ekki mótað sér ákveðna framtíðarstefnu eiga erfitt 

með að velja sér rétta námsbraut en rangar ákvarðanir geta leitt til þess að nemandinn 

hverfi frá námi. Eitt af hlutverkum náms- og starfsráðgjafar er að veita stuðning og 

ráðgjöf en það getur skipt sköpun fyrir nemandann og hjálpað honum að finna sig í 

náminu (Kristjana Stella Blöndal o.fl., 2011; OECD, 2004). Sú ráðgjöf verður að miðast 

við þarfir hvers og eins því bóklegt nám hentar ekki öllum, styttra og starfsmiðaðra nám 

gæti verið betri kostur (OECD 2012). 

Innan íslenska skólakerfisins er verið að þróa ýmis úrræði og aðgerðir til að draga úr 

brotthvarfi og hefur árangur verið misjafn. Megináhersla hefur verið lögð á að efla 

náms- og starfsráðgjöf í skólunum ásamt annarri sérfræðiþjónustu. Hugarheill veitir 

slíka þjónustu sem er í formi námskeiðs og er það haldið í grunnskólum landsins. 

Markmið þess er að kenna ungu fólki að þekkja leiðir til að takast á við daglegt líf, þetta 

námskeið hefur skilað ágætis árangri en stendur því miður fáum til boða 

(Menntamálaráðuneytið, 2010). 

Í nágrannalöndunum eru gæði og markmið náms- og starfsráðgjafar byggð á 

grundvelli heildstæðra áætlana og litið á ráðgjöfina sem hluta af skólakerfinu en ekki 

sem stoðþjónustu. Vilji íslenskra stjórnvalda hefur verið fyrir því að efla náms- og 

starfsráðgjöf til að draga úr brotthvarfi en ekki hefur verið mótuð ákveðin stefna til að 

tryggja skilvirkni og gæði náms- og starfsráðgjafar líkt og hefur verið gert í 

nágrannalöndunum (Alþingi, 2008–2009; Menntamálaráðuneytið, 2010). Náms- og 

starfsfræðslu er einnig ábótavant á Íslandi og er einungis kennd í nokkrum skólum. 
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Fræðsla og ráðgjöf um nám og störf ætti að vera fastur liður í námskrá hvers skóla en í 

Bretlandi er til dæmis námsgreinin kennd í 7.–11. bekk sem skyldunámsefni 

(Department for Education and Skills, 2003). 

Fjórir skólastjórendur í framhaldsskólum landsins taka undir að efla þurfi náms- og 

starfsráðgjöf í íslenskum skólum en þetta kom fram í viðtali við þá í fjölmiðlum. Þar 

greindu þeir frá úrræðum sem þeirra skólar hefðu beitt til að draga úr brotthvarfi, en auk 

þess að efla námsráðgjöf voru mætingarreglur hertar og nemendum veittur meiri 

stuðningur. Einn skólastjórnandinn lagði ríka áherslu á að nemendum liði vel í 

skólanum en sú ánægja væri undirrótin að þeim árangri sem hefði náðst í að minnka 

brotthvarf í skólanum (Sunna Ósk Logadóttir, 2004). Reynsla þessa skólastjórnanda er í 

samræmi við rannsókn Griffin (2002) en niðurstöður hans sýndu að tengsl voru á milli 

brotthvarfs og líðanar nemenda í skólanum. Nemendur sem taka ekki þátt í námi eða 

félagslífi skólans finna sig síður í skólanum og eru líklegri til að hætta í námi þrátt fyrir 

að standa sig vel. Til að draga úr brotthvarfi er því mikilvægt að horfa til þess þáttar að 

nemendum líði vel í skólanum (Kristjana Stella Blöndal og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 

2012). 

Ýmis stuðningskerfi hafa verið hönnuð til að draga úr brotthvarfi; eitt slíkt er 

Sjálfstæði – Öryggi – Árangur sem byggist á hópráðgjöf og einstaklingsviðtölum. 

Tilgangur hópráðgjafarinnar er að stuðla að samkennd innan hópsins og auka vilja 

hópsins til að standa sig vel (Björg Birgisdóttir, 2003). Spiderweb verkefnið (e. Support 

Program in Development Represented on the WEB) er annað stuðningskerfi sem er fyrst 

og fremst ætlað að skima og styðja nemendur í brotthvarfshættu. Þetta verkefni var 

unnið í samstarfi við Leonardó-áætlun Evrópusambandsins og var valið eitt besta 

verkefnið í Evrópu árið 2003 til að sporna við brotthvarfi. Svandís Nína Jónsdóttir og 

Jakobína Hólmfríður Árnadóttir (2004) settu þessar tillögur fram í nýsköpunarverkefni 

sínu, en auk þess lögðu þær til að gera sérkennslu markvissari, bæta aðgengi upplýsinga 

um nemendur í áhættuhóp með sameiginlegum gagnagrunni og fjölga tilraunverkefnum. 

Fjölsmiðjan er gott dæmi um árangursríkt tilraunaverkefni sem býður upp á fjölþætta 

verkþjálfun og fræðslu fyrir ungmenni á aldrinum 16–24 ára sem hafa hætt í námi og 

ekki náð að fóta sig á vinnumarkaðnum (Auðbjörg Björnsdóttir og Margrét 

Valdimarsdóttir, 2004). Stuðningskerfið Margt smátt (e. Small wins) hefur einnig verið 

notað til að draga úr brotthvarfi. Það byggist á að vinna litla sigra á ýmsum þáttum 

tengdum skólastarfinu og markmið þess er að hjálpa nemendum að koma auga á tilgang 
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námsins með því að tengja það árangri og framtíðarhorfum (Downing og Harrison, 

1990). 

Guðrún Hrefna Guðmundsdóttir (2004) kemur fram með annars konar tillögu til að 

draga úr brotthvarfi. Hún leggur til að auka vægi stærðfræðikennslu og í umfjöllun sinni 

vísar hún til niðurstöðu úr rannsókn Jóns Torfa Jónassonar og Kristjönu Stellu Blöndal 

frá 2002 en þar kom fram að yfir 70% nemenda með einkunnina 7 eða hærra í 

stærðfræði og/eða íslensku eru líklegri til að ljúka stúdentsprófi. Flestir falla í 

stærðfræði en um 60% nemenda í rannsókninni höfðu einhvern tímann á skólagöngunni 

fallið í stærðfræði. Enn fremur bendir hún á að margir nemendur úr grunnskóla 

útskrifist þaðan með ófullnægjandi undirbúning í stærðfræði. Rannsóknir hafa einnig 

bent til þess að góð stærðfræðikunnátta tengist árangri í námi og jákvæðu viðhorfi til 

skólans (Amalía Björnsdóttir o.fl., 2010; Guðrún Hrefna Guðmundsdóttir, 2004). 

Bandarísk langtímarannsókn komst að sömu niðurstöðu, þ.e. að draga mætti úr 

brotthvarfi með betri stærðfræðikunnáttu nemenda. Sú rannsókn leiddi enn fremur í ljós 

að því betri sem undirbúningur nemenda var í stærðfræði því meiri líkur voru á að þeir 

lykju BA- eða BS-gráðu (Adelman, 1999). 

Menntamálaráðuneytið (2010) hefur lagt til ákveðnar leiðir til að draga úr brotthvarfi 

í framhaldsskóla. Talið er æskilegt að framkvæma reglubundna skimun á 2–3 ára fresti 

til að greina börn sem eru í áhættuhóp, jafnvel að byrja á skimuninni í leikskóla. Með 

því væri hægt að greina þarfir, sérstaka færni og styrkleika barna. Ef settir væru af stað 

verkferlar og námskeið væri hægt að hjálpa og kenna foreldrum að taka virkan þátt í 

námi barna sinna. Einnig er talið nauðsynlegt að bjóða upp á styttri námsleiðir fyrir 

ungmenni sem hentar ekki löng formleg menntun, jafnframt þarf að auka starfsfræðslu 

og efla samstarf atvinnulífs og menntastofnana. 

Brotthvarf stjórnast að einhverju leyti af ástandi á vinnumarkaðnum, þegar 

atvinnuleysi er mikið leita fleiri í nám en þannig hefur þróunin verið frá 2008. Til að 

koma á móts við þessa þróun hóf ríkisstjórn Íslands átak haustið 2011 sem bar 

yfirskriftina Nám er vinnandi vegur. Því var ætlað að fá fyrrum brotthvarfsnemendur 

aftur inn í skólakerfið en auk þeirra stóð 1000 atvinnulausum einstaklingum þetta 

námstækifæri til boða. Öllum ungmennum 25 ára og yngri, sem einungis höfðu lokið 

grunnskólaprófi, var tryggð skólavist og markmið þessa átaks var að fjölga þeim sem 

ljúka framhaldsskóla- eða stúdentsprófi (Alþingi, 2010–2011). 

Noregur hefur einnig þurft að bregðast við breyttum vinnumarkaði. Hér áður fyrr var 

algengt að margir leituðu út á vinnumarkaðinn vegna skorts á hæfni og getu til að 
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stunda nám í framhaldsskóla en þegar atvinnuleysi jókst breyttust aðstæður þessara 

einstaklinga. Norðmenn gripu til þess ráðs að breyta skólakerfinu á árunum 1994–1995 

og stefnan var að fjölga nemendum í framhaldsskóla og minnka brotthvarf. 

Námsframboð var aukið og þessum einstaklingum var tryggð skólavist í þrjú ár þeim að 

kostnaðarlausu, en árangur af þessu átaki hefur verið mjög góður (Markussen, Fröseth, 

Sandberg, Lödding og Borgen, 2011; OECD, 1997). 

5.2 Nemandinn og nánasta umhverfi hans 
Á unglingsárunum eiga sér stað miklar breytingar sem geta reynst nemendum og 

fjölskyldum þeirra erfiður tími. Ungmennið er að þróa sína eigin sjálfsmynd og þörfin 

fyrir aukið sjálfstæði eykst sem felst meðal annars í því að hafa stjórn á hugsun sinni, 

tilfinningum og hegðun. Ungmenni sem hefur stjórn á þessum þáttum hefur öðlast 

þroska til að setja sér ákveðin markmið eins og að klára framhaldsskóla, aftur á móti 

getur ungmenni sem hefur ekki sjálfstjórn eða nægan þroska sýnt óæskilega hegðun 

(Steinunn Gestsdóttir og Lerner, 2007). Rannsóknir hafa sýnt fram á að ungmennum 

sem hafa betri hæfni í sjálfstjórn gengur betur í skóla og leiðast síður út í áhættuhegðun 

(Raffaelli, Crockett og Shen, 2005). 

Á sama tíma og breytingar unglingsáranna eiga sér stað flytjast ungmennin milli 

skólastiga, frá grunnskóla í framhaldsskóla, sem getur reynst sumum erfitt. Þau hafa náð 

ólíku þroskastigi og eru misjafnlega tilbúin til að aðlagast nýju umhverfi, nýjum vinum 

og kennurum. Upplifun af þessum breytingum er mismunandi, sum finna fyrir ákveðnu 

frjálsræði en önnur verða óörugg, sérstaklega þau sem eiga í erfiðleikum með námið 

(Cohen og Smerdon, 2009). 

Nemendur sem gengur illa í námi finna oft fyrir námsleiða en undirrót hans er oft á 

tíðum áhuga- og metnaðarleysi nemendanna. Til að auka áhuga þeirra á náminu mætti 

beita ólíkum kennsluaðferðum, leggja ríka áherslu á jákvæð samskipti og virkja þátttöku 

þeirra í kennslustofunni. Hægt er að koma á móts við áhuga og þarfir nemenda með því 

að fara út fyrir ramma námsefnisins sem jafnframt myndi auka gagnrýna og skapandi 

hugsun þeirra (Kristín Hildur Sætran, 2011; Linnenbrink og Pintrich, 2002). Kanevsky 

og Keighley (2003) könnuðu ástæður námsleiða hjá nemendum sem áttu auðvelt með 

lærdóm, en þessir nemendur sögðust ekki fá að tjá skoðanir sínar, kennarinn hlustaði 

ekki og hefði því ekki skilning á námsleiða þeirra. Nemendunum fannst jafnframt námið 

miðast við hópinn sem heild en ekki væri tekið mið af þörfum og óskum hvers og eins. 

Kanevsky og Keighley lögðu fram ákveðnar tillögur að lausnum en í þeim fólst aukið 
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frjálsræði og áskorun til nemendanna, fjölbreyttara val á námsefni og margbreytileiki í 

kennslu. 

Sérkennsla hefur verið í boði fyrir ungmenni sem þarfnast stuðnings og eru í 

brotthvarfshættu en í einhverjum tilfellum getur viðkomandi þurft nánara eftirlit og 

leiðsögn. Foreldrar eru oft í fullu starfi eða einstæðir og hafa þar af leiðandi ekki mikinn 

tíma aflögu fyrir nám barna sinna og geta því ekki sinnt þessu hlutverki. Til að koma til 

móts við þessi ungmenni hefur verið gripið til ýmissa ráða, til dæmis í formi stuðnings 

og námsaðstoðar samnemanda eða námshóps, einnig hefur verið boðið upp á 

námsaðstoð eftir skólatíma. Samt sem áður er æskilegt að foreldrar eða uppalendur séu 

þátttakendur í skólagöngu barna sinna og til að virkja foreldra betur getur 

umsjónarkennari verið í reglulegu sambandi við þá um frammistöðu, mætingu og annað 

sem snertir nám og hegðun nemandans. Það stuðlar einnig að betra samstarfi og 

upplýsingaflæði til foreldra (White og Kelly, 2010). 

Foreldrar geta lagt mikið af mörkum til að draga úr brotthvarfi en með leiðandi 

uppeldisháttum er hægt að stuðla að jákvæðum tengslum við aðlögun ungmenna í skóla 

og bæta námsárangur þeirra. Mikilvægi uppeldishátta er ekki öllum foreldrum ljóst en 

rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl milli uppeldisaðferða og brotthvarfs. Nauðsynlegt er 

að veita foreldrum og öðrum uppalendum upplýsingar og leiðbeiningar um heppilegar 

uppeldisaðferðir en það getur hjálpað foreldrum og skólum að byggja upp öflugt og 

árangursríkt samstarf (Kristjana Stella Blöndal og Jón Torfi Jónasson, 2003; Schunk og 

Meece, 2006; Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristjana Stella Blöndal, 2005; Turner o.fl., 

2009). Ungmenni sem eiga ekki kost á því að fá stuðning heima fyrir verða að geta 

leitað annað, en náms- og starfsráðgjafar og skólastjórnendur ættu að bregðast við í 

þessum tilfellum (Menntamálaráðuneytið, 2010). 

Skuldbinding nemenda gagnvart skólanum er talinn einn mikilvægasti þátturinn í að 

draga úr brotthvarfi en það felst í að nemendur samsami sig skólanum, séu áhugasamir 

um námið, hafi metnað til að ná árangri og taki þátt í félagsstarfi skólans (Fredricks 

o.fl., 2004). Finn (1989) hannaði tvö líkön um skuldbindingu nemenda sem hann tengir 

brotthvarfi úr námi. Annað þeirra er Gremju-sjálfsmatslíkanið (e. Frustration-Self-

Esteem Model) sem hægt er að líkja við vítahring, þar sem nemandinn finnur fyrir 

gremju vegna erfiðleika í námi sem hefur þær afleiðingar að sjálfsmat hans minnkar. Í 

kjölfarið fer nemandinn að sýna óæskilega hegðun og jafnvel einangrast. Athyglin 

beinist meira að hegðun nemandans en náminu sem kemur niður á námsárangri og hann 

hættir í námi eða er jafnvel vísað frá skóla vegna hegðunarvanda. Til að brjóta 
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vítahringinn þarf að grípa snemma inn í ferlið; hegðunin má ekki fá alla athyglina 

heldur þarf að stuðla að bættri frammistöðu og sjálfsmati nemandans; hertar agareglur 

eiga stóran þátt í að brjóta vítahringinn, ásamt jákvæðu viðhorfi kennarans. Hitt líkanið 

sem Finn hannaði er Þátttöku-samsömunarlíkanið (e. Participation-Identification Model) 

en það snýst annars vegar um þátttöku nemandans í skólastarfi og hins vegar hvernig 

hann samsamar sig skólanum. Góður námsárangur og þátttaka nemandans stuðlar að því 

að honum líður vel í skólanum, samsami sig honum og setji sér markmið í námi. Sýnt 

hefur verið fram á að fyrri reynsla af skólagöngu hefur áhrif á hegðun, til dæmis ef 

nemandi hefur verið einangraður í yngri bekkjum grunnskóla getur það leitt til 

óæskilegra hegðunar í framhaldsskóla. Til að koma í veg fyrir þessa óæskilegu hegðun 

þarf að bregðast við fljótt og greina þessa einstaklinga í grunnskóla, hvetja þá til 

þátttöku í skóla- og félagsstarfi, veita þeim stuðning og einstaklingsmiðað nám (Finn, 

1989). 

Til að auka skuldbindingu nemenda og draga úr brotthvarfi hafa verið sett af stað 

ýmis stuðnings- eða forvarnarverkefni. Eitt þeirra er Eftirlits- og tengslaverkefnið (e. 

Check and Connect) en það er fyrirbyggjandi verkefni gegn brotthvarfi og ætlað 

nemendum í grunnskóla sem eru ekki skuldbundnir námi og skóla. Markmið þess er að 

efla samskipti, færni og seiglu auk þess að stuðla að félagslegri og fræðilegri færni 

nemandans. Verkefnið skiptist í tvennt, annars vegar eftirlit (Check) þar sem fylgst er 

með mætingu, hegðun og einkunn nemandans en þannig er hægt að meta skuldbindingu 

hans við skóla og nám. Tengsl (Connect) felast hins vegar í einstaklingsmiðuðu inngripi 

í samvinnu við fjölskyldu, starfsfólk skólans og aðra sem málið snertir (Anderson, 

Christenson, Sinclair og Lehr, 2004). Notkun Eftirlits- og tengslaverkefnisins hafa gefið 

góða raun í uppbyggingu á trú á eigin getu og skuldbindingu nemenda sem eru í 

brotthvarfshættu (Malloy, Sundar, Hagner, Pierias og Viet, 2010). 

Starfsþróunaráætlun hefur þann tilgang að tengja menntun við framtíðarstarf en þar 

þarf nemandinn að skuldbinda sig til að klára námið og setja sér ákveðið markmið sem 

dregur úr líkum á að hann hætti í námi. Mikilvægt er að bjóða fram ráðgjöf fyrir 

nemendur sem óska eftir henni og jafnvel getur verið hagur af því að setja slíka fræðslu 

inn í námskrá skólanna (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2010). 

RENEW (e. Rehabilitation for Empowerment, Natural supports, Education and 

Work) er líkan sem er meðal annars hannað til aðstoðar við gerð starfsþróunaráætlunar 

fyrir nemendur, en upphaflega var RENEW hannað til að hjálpa fólki með alvarlega 

tilfinningalega röskun. Sett eru niður einstaklingsmiðuð áform til eins árs, þar sem 
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koma fram óskir um námsleiðir, atvinnu og markmið í lífinu og taka mið af áhuga, 

færni, kunnáttu og þörfum nemandans. Fóstri vinnur með nemandanum þessa tólf 

mánuði og fær utanaðkomandi til aðstoðar ef þörf er á. Árangur hefur verið góður af 

þessu verkefni, sérstaklega hjá einstaklingum sem hafa einangrast í skólanum af 

einhverjum ástæðum. Þetta hefur hjálpað nemendum að ljúka námi og finna sína réttu 

braut (Malloy o.fl., 2010). 

Í umræðunni um brotthvarf hefur ekki verið mikið rætt um þætti sem snúa að 

námsvenjum nemandans, til dæmis tímastjórnun, námstækni og sjálfstjórn (Suh og Suh, 

2006). Námsmannasetur Hraðlestrarskólans er í samstarfi við Keili og býður upp á ýmis 

námskeið til að einfalda nemendum námið, svo sem námstækni, tímastjórnun, glósugerð 

og hugarkort. Á þessum námskeiðum nota nemendur sitt eigið heimanám, sem getur 

auðveldað þeim námið og bætt námsárangur, sem dregur úr líkum á brotthvarfi 

(Námsmannasetur Hraðlestrarskólans, 2011). 

Ýmsar leiðir eru fyrir hendi og hafa margar verið reyndar í þeim tilgangi að draga úr 

brotthvarfi en þær beinast ýmist að nemendum, foreldrum og uppalendum, skólunum og 

kennurum eða menntayfirvöldum. 
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6. Lokaorð 
Brotthvarf úr framhaldsskóla er hátt á Íslandi og ein skýring sem gefin hefur verið á því 

er að ungmenni verði fyrir ákveðnum þrýstingi til að fara í bóklegt nám þrátt fyrir að 

hafa ekki áhuga. Erfitt er að vita hvað veldur þessum þrýstingi, ef til vill er 

námsframboð of mikið en yfir 80 náms- og starfsbrautir eru í boði. Skýringin gæti 

einnig verið að ungmenni viti ekki hvað þau vilja og þurfi leiðbeiningar um val á 

námsleiðum. Ungmenni sem hefur ekki mótað sér ákveðna framtíðarsýn þarf fræðslu og 

leiðbeiningar um val á námi og þar vinna náms- og starfsráðgjafar öflugt starf. 

Menntamálaráðuneytið hefur lagt ríka áherslu á að efla náms- og starfsráðgjöf í skólum 

landsins, einnig hefur verið lagt til að auka starfsfræðslu og gera hana að skyldufagi í 

efri bekkjum grunnskóla líkt og gert er til dæmis í Englandi. Starf náms- og 

starfsráðgjafa þarf að vera markvissara og hafa ákveðna stefnu og þarf að gera meira af 

því að veita börnum náms- og starfsráðgjöf í grunnskóla en ekki bíða þar til þau eru 

komin í framhaldsskóla. 

Lengd náms til stúdentsprófs hefur verið lengi í umræðunni en það er talin önnur 

skýring á háu brotthvarfi úr framhaldsskóla á Íslandi. Ólíkar skoðanir eru á þessu 

málefni en rannsóknir hafa til dæmis bent á að flestir hætta á fyrsta ári í framhaldsskóla 

þannig að stytting námstíma skipti því ekki máli. Aðrir hafa talið að með því að stytta 

nám til stúdentsprófs í þrjú ár myndu fleiri ljúka námi og brotthvarf minnka. 

Ég tel að með því að stytta nám til stúdentsprófs í þrjú ár jafnhliða því að auka náms- 

og starfsráðgjöf mætti auka líkur á því að nemendur sjái tengingu og tilgang með námi 

sínu og störfum sem eru í boði eftir að námi lýkur. Þarna væri verið að notfæra sér 

nokkrar aðferðir sem virðast gefa góðan árangur í nágrannalöndum okkar. 

Sveigjanleiki í skólakerfi er talin þriðja skýringin á háu brotthvarfi úr framhaldsskóla 

á Íslandi þar sem það muni mögulega draga úr metnaði ungmenna til að klára námið. 

Deila má um hvort sveigjanleikinn sé of mikill eða of lítill en hann er meiri á Íslandi en 

víða annars staðar. Ég hef sjálf reynslu af þessum sveigjanleika þar sem upphaflega lauk 

ég tveimur árum til stúdentsprófs en nokkrum árum síðar seinni tvö árin. Ef þessi 

sveigjanleiki hefði ekki verið fyrir hendi í skólakerfinu væri ég líklega ekki höfundur 

þessara ritgerðar. 

Rannsóknir hafa sýnt að flestir hætta í námi vegna námsleiða og virðist námsáhugi 

minnka með aldrinum. Þetta ætti að gefa menntayfirvöldum ákveðnar vísbendingar um 

að bregðast við námsleiða strax í grunnskóla ef draga á úr brotthvarfi í framhaldsskóla. 
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Komið hefur í ljós að einungis um 15% drengja í 9. bekk fannst námið áhugavert en 

þetta er áhyggjuefni og gefur til kynna að bregðast þarf við. Breyta þarf námsefninu 

og/eða beita ólíkum kennsluaðferðum því grundvöllur þess að nemendur hafi áhuga á 

náminu er að koma til móts við ólíkar þarfir þeirra. 

Áhugaverðasta rannsóknin í ritgerðinni minni fannst mér vera langtímarannsókn 

Sigrúnar Aðalbjarnardóttur og Kristjönu Stellu Blöndal um skuldbindingu nemenda. Sú 

rannsókn leiddi í ljós að skuldbinding geti dregið úr brotthvarfi úr framhaldsskóla, 

jafnvel hjá þeim sem stóðu sig ekki vel námslega. Merkilegt var að þeir sem voru góðir 

námsmenn voru einnig í hættu á brotthvarfi ef skuldbinding þeirra minnkar. Mér fannst 

þessar niðurstöður mjög áhugaverðar og sýna fram á hversu mikilvægt það er að 

börnum og ungmennum líði vel í skólanum. Sigrún og Kristjana benda einnig á leiðir til 

að auka skuldbindingu nemenda. Skólayfirvöld og kennarar gætu nýtt sér þessar 

niðurstöður til að draga úr brotthvarfi úr framhaldsskóla en eins og einn skólastjórnandi 

í framhaldsskóla sagði í viðtali við Fréttablaðið; vellíðan í skólanum væri undirrótin að 

þeim árangri sem hefur náðst í að minnka brotthvarf í skólanum hans. 

Mér fannst athyglisvert að sjá í heimildaleit minni hversu mikil áhersla var lögð á að 

grípa til aðgerða strax í grunnskóla til að eiga möguleika á að draga úr brotthvarfi í 

framhaldsskóla. Margar rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl milli brotthvarfs úr 

framhaldsskóla og hvernig nemendum líður í efri bekkjum grunnskóla. Enn fremur að 

hafi einstaklingur átt við hegðunarvandamál að etja á yngri árum getur það haft 

langvarandi áhrif á námsárangur hans og leitt til brotthvarfs. Menntamálaráðuneytið 

hefur lagt til ákveðnar lausnir sem snúa að þessum þætti, til dæmis að framkvæma 

reglubundna skimum á 2–3 ára fresti til að greina börn í áhættuhóp og byrja jafnvel á 

því í leikskóla. 

Stuðnings- eða forvarnarverkefni hafa verið árangursrík í einhverjum tilfellum en 

mikill kostnaður fylgir slíkum verkefnum þar sem þau byggjast oft á 

einstaklingsmiðuðum aðferðum. Eitt þeirra er Eftirlits og tengslaverkefnið (e. Check 

and Connect) en það vakti áhuga minn og tel ég það geta verið mjög árangursríkt vegna 

þess hversu þverfaglega það vinnur á vandamálum einstaklingsins. Einnig fannst mér 

áhugavert að það var ætlað nemendum í grunnskólum en það er markhópur sem oft vill 

gleymast í umræðunni um brotthvarf. Þetta verkefni hefur verið árangursríkt í að efla 

skuldbindingu, sem er veigamikill þáttur í að nemendum líði vel í skólanum, og draga 

úr líkum á brotthvarfi úr framhaldsskóla. 
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Börn og ungmenni öðlast menntun frá foreldrum sínum en uppeldið er stór áhrifaþáttur í 

því hvernig eða hvort þau komi til með að nýta sér hana. Stuðningur foreldra eykur 

metnað ungmenna til að standa sig vel í námi. Foreldrar sem hafa lítil afskipti af námi 

barna sinna eru oft ekki meðvitaðir um hve mikilvægt það er að veita námi þeirra 

athygli og að þau skynji að nám þeirra skiptir fjölskylduna máli. Hér er mikilvægt að 

hafa í huga að foreldrar hafa mismunandi bakgrunn og í einhverjum tilfellum er 

þekkingarskortur notaður sem afsökun fyrir áhugaleysi. Menntamálaráðuneytið hefur 

lagt til að settir verði upp ákveðnir verkferlar og námskeið til að kenna og hjálpa 

foreldrum en það muni gera þá virkari í námi barna sinna. Með reglulegu sambandi 

milli kennara/skóla og foreldra um frammistöðu, mætingu og annað sem snertir nám eða 

hegðun nemandans er einnig hægt að stuðla að betri þátttöku foreldra. 

Í tengslum við nám mitt fór ég í heimsókn í Fjölsmiðjuna en það opnaði augu mín 

fyrir því að menntun þarf fyrst og fremst að byggjast á þörfum einstaklingsins. Starf 

Fjölsmiðjunnar er sérstakt að því leyti að komið er til móts við þarfir einstaklingsins og 

leitast við að leiða hann á rétta braut hvort sem það er í námi eða starfi. Í heimsókn 

minni spurði ég yfirmann Fjölsmiðjunnar hvernig hann mældi árangur af starfi þeirra og 

svar hans var einfalt; ef hann sæi ungmennið komið í vinnu á kassa væri það árangur í 

hans augum. Þarna sjáum við í verki hvernig hægt er að ná árangri og finna leiðir sem 

hentar hverjum og einum og virðist gefa góða raun. 

Til að eiga möguleika á að draga úr brotthvarfi úr framhaldsskóla og þoka Íslandi 

nær öðrum OECD löndum krefst það samvinnu allra sem málið varðar. Á brattan er að 

sækja því ástæður brotthvarfs eru ólíkar og einstaklingsbundnar og leiðir til að draga úr 

brotthvarfi í framhaldsskóla eru margar og fjölbreyttar. Fjármagn til skólamála hefur 

dregist saman sem auðveldar ekki lausn þessa vandamáls. Árangur þess starfs sem þegar 

er hafið til að draga úr brotthvarfi úr framhaldsskóla er ekki sýnilegur fyrr en að 

nokkrum árum liðnum en þolinmæði þeirra sem málið varðar er mikilvæg dyggð í 

biðinni. 
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