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Útdráttur  

 
Markmið þessa verkefnis var að fá að kynnast upplifun og reynslu 

fjögurra ungmenna á aldrinum 18-25 ára af því að hverfa á brott frá 

námi á framhaldsskólastig án hefðbundinna námsloka. Framkvæmd var 

eigindleg rannsókn þar sem einstaklingsviðtöl voru tekin við fjögur 

ungmenni, tvær stúlkur og tvo drengi. Ritgerðin byggir á niðurstöðum 

rannsóknarinnar sem var framkvæmd í febrúar - mars 2012. 

Rannsóknarspurningin sem lagt var upp með var: Hver er upplifun og 

reynsla viðmælanda af því að hverfa á brott frá námi á 

framhaldsskólastigi án hefðbundinna námsloka? Niðurstöður 

rannsóknarinnar bentu til þess að birtingarmynd brotthvarfsins hjá 

viðmælendum var á framhaldsskólastigi en vandann má að öllum 

líkindum rekja aftur til grunnskólaáranna. Neikvæð reynsla af 

grunnskólagöngu kom fram í orðum allra viðmælenda. Þrír þeirra töluðu 

um að erfitt hafi verið að hætta námi en einum sem bauðst starf taldi 

reynsluna af vinnunni vera mikilvægari en námið á þeim tíma. Val á 

námi sem hæfði ekki áhuga viðkomandi og fjárhagsvandræði voru 

algengar ástæður brotthvarfs og er það í samræmi við fyrri rannsóknir. 

Allir viðmælendur töldu menntun mikilvæga og voru með jákvæða 

afstöðu til frekara náms. 
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1. Inngangur 

 
Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að skoða upplifun ungmenna af því að 

hverfa á brott frá námi á framhaldsskólastigi án hefðbundinna námsloka 

ásamt því að skoða fyrri skólareynslu og framtíðarsýn þeirra. Samkvæmt 

skýrslu OECD, 2012 er brotthvarf nemenda úr framhaldsskólum á Íslandi 

30% og er það töluvert yfir meðaltali annarra OECD landa. Samkvæmt 

þessum niðurstöðum er mikilvægt að skoða enn frekar ástæður brotthvarfs 

á Íslandi.  

 Íslensk stjórnvöld hafa sett sér metnaðarfull markmið á sviði 

menntamála. Það er að lækka hlutfall einstaklinga á vinnumarkaði sem eru 

án framhalds- og starfsmenntunar niður í 10% árið 2020. Í nokkur ár hefur 

brotthvarf verið ofarlega á lista hjá íslenskum stjórnvöldum og jókst áhersla 

á þau málefni í kjölfar fjármálakreppunnar. Er það leið stjórnvalda til að 

takast á við aukið atvinnuleysi, endurskipuleggja hagkerfið og stuðla að 

sjálfbærni í samfélaginu. Stjórnvöld hafa gert áætlanir til að sporna við 

brotthvarfi og afleiðingum þess, var það gert með umbótum á 

menntakerfinu. Í þeim fólst að gerð varð breyting á kennaranámi ásamt 

þróun nýrra námskrár í grunn- og framhaldsskólum. Til að auka menntun 

þurfa stjórnvöld að fylgja þessum endurbótum eftir ásamt því að halda 

áfram að styrkja, bæta og auka fjárframlög til framhaldsskóla, sem og leik- 

og grunnskóla (OECD, 2012). 

 Að setja sér markmið og hefja nám á framhaldsskólastigi er stór 

ákvörðun en að ná ekki markmiðum sínum og þurfa að hætta námi getur 

haft afdrifarík áhrif á líðan ungmenna. Því verður að teljast mikilvægt 

að rannsaka og öðlast betri þekkingu á ástæðum og afleiðingum 

brotthvarfs bæði fyrir einstaklinga sem og samfélagið í heild. Nú þegar 

liggja fyrir ákveðnar upplýsingar um brotthvarf út frá íslenskum 

aðstæðum, en þau gögn byggja fyrst og fremst á megindlegum 

gögnum. Eitt af markmiðum þessa verkefnis er að veita innsýn í 

ástæður brotthvarfs byggt á eigindlegum gögnum og á því byggir 

nýnæmi þessarar rannsóknar. 
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1.1 Markmið og rannsóknarspurning 

 
Markmið verkefnisins og rannsóknarinnar var að fá að kynnast upplifun og 

reynslu fjögurra ungmenna á aldrinum 18-25 ára af því að hverfa á brott frá 

námi á framhaldsskólastigi án hefðbundinna námsloka. Einnig var 

markmiðið að skoða ástæður brotthvarfs að mati viðmælenda sem og 

framtíðarsýn þeirra og væntingar til frekara náms. Rannsóknarspurningin 

sem lagt var upp með var mótuð út frá þessum markmiðum og var hún, 

ásamt undirspurningum:  

 

Hver er upplifun og reynsla viðmælanda af því að hverfa á brott frá 

námi á framhaldsskólastigi án hefðbundinna námsloka?  

 Hverjar voru ástæður brotthvarfs að mati viðmælenda? 

 Hvernig birtist framtíðarsýn viðmælenda og væntingar til 

frekara náms? 

 

 

 

1.2 Uppbygging ritgerðarinnar 

 

Ritgerðin skiptist upp í sex kafla með Inngangi og Heimildaskrá. Í öðrum 

kafla Fræðileg umfjöllun verður farið yfir helstu skilgreiningar, réttindi 

barna, brotthvarf út frá mismunandi aðstæðum og persónulega þætti þar 

sem lögð er áhersla á þætti sem hafa áhrif á nemanda og líðan hans, trú á 

eigin getu, sjálfsmynd og einelti. Í þriðja kafla sem heitir Aðferð er greint frá 

ástæðu á vali verkefnis, markmiði og rannsóknarspurningu, 

rannsóknaraðferð, lýsing á viðmælendum, framkvæmd og úrvinnslu gagna 

og siðferðisleg álitamál. Í fjórða kafla sem nefnist Niðurstöður athugunar er 

farið yfir niðurstöður eigin athugunar, bakgrunn viðmælenda þar sem lögð 

er áhersla á fyrri skólagöngu og upplifun af námi ásamt framtíðarsýn og 
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væntingar til frekara náms. Í fimmta kaflanum Samantekt og umræða eru 

niðurstöðurnar dregnar saman, rannsóknarspurningu svarað og velt 

vöngum yfir því hvaða lærdóm hægt sé að draga af niðurstöðum 

rannsóknarinnar. Því næst verður farið yfir eigin hugsanir um efni 

ritgerðarinnar. Í lokin er Heimildaskrá ritgerðarinnar.  
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2. Fræðileg umfjöllun 

 
Þessi kafli skiptist í fjóra hluta. Í fyrsta hluta er farið yfir skilgreiningar á 

helstu hugtökum ritgerðarinnar. Í öðrum hluta er fjallað um réttindi barna 

til náms. Í þriðja hluta er farið í brotthvarf við mismunandi aðstæður. Fjórði 

hluti fjallar um persónulega þætti og brotthvarf.  

 

2.1 Skilgreiningar á helstu hugtökum 

2.1.1 Brotthvarf 

Ýmislegt getur valdið brotthvarfi nemenda úr námi, þar geta margir þættir 

spilað inn í sem tengist einstaklingnum, fjölskyldu hans, skóla og 

samfélaginu í heild. Yfirleitt er talað um brotthvarf sem ferli og því fleiri sem 

áhættuþættirnir eru því meiri líkur verða á brotthvarfi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, óútgefið efni). Einstaklingar sem ekki hafa farið í 

nám að loknum grunnskóla eða hafa hætt í framhaldsskóla eru skilgreindir 

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

Hér verður stuðst við skilgreininguna að brotthvarfshópur séu þeir 

einstaklingar sem hófu nám í framhaldsskóla en hættu án hefðbundinna 

námsloka. 

 

2.1.2 Nám 

Skilgreiningar á orðinu nám (e. learning) geta verið fjölbreyttar og 

mismunandi eftir afstöðu þess einstaklings sem skilgreinir. Almennt er talað 

um nám þegar einstaklingur lærir eitthvað nýtt og eflir með því þekkingu 

sína og þroska. Þetta er þróunarferli sem á sér stað alla ævi, hvort sem er 

með skipulögðum eða óskipulögðum hætti (Santrock, 2004).  
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2.1.3 Trú á eigin getu 

Trú á eigin getu (e. self-efficacy) er skilgreint sem trú einstaklings á 

hæfileikum sínum á mismunandi sviðum og hvaða trú hann hefur á sjálfum 

sér. Hæfileikinn einn og sér nægir samt ekki einstaklingnum til að ná 

markmiðum sínum heldur verður hann að hafa trú á hæfni sinni til að hún 

nýtist honum. Einstaklingur með mikla trú á eigin getu er líklegri til að setja 

sér hærri markmið, er ákveðnari í að ná markmiðum sínum og gefst síður 

upp en þeir sem hafa minni trú á eigin getu. Sé einstaklingur aftur á móti 

með litla trú á eigin getu er líklegra að hann gefist upp við hindranir eða 

erfiðleika (Bandura, 1986; Bandura, 1997). 

 

2.1.4 Sjálfsmynd 

Sjálfsmynd (e. self-image) mótar á margan hátt örlög einstaklingsins. Hún 

ákvarðar hver einstaklingurinn er, hvernig hann metur hæfileika sína og 

hvað honum finnst um sjálfan sig. Sjálfsmyndin mótast hjá einstaklingnum í 

samskiptum við þá sem standa honum næstir svo sem fjölskyldu og vini en 

einnig í samskiptum við umhverfið (Gleitman o.fl., 2004; Santrock, 2004). 

 

2.1.5 Einelti 

Einelti er skilgreint sem ofbeldi sem á sér stað yfir tiltekið tímabil og getur 

haft alvarlegar afleiðingar fyrir þolanda. Tilgangurinn er að niðurlægja, 

meiða og valda þolanda vanlíðan með síendurtekinni hegðun. Einelti getur 

bæði verið andlegt og líkamlegt þar sem þolandi er niðurlægður, svívirtur, 

áreittur og honum hótað. Einelti er ólíkt almennri stríðni, rifrildi eða 

slagsmálum þar sem einelti kemur fram í þrálátu áreiti (Page og Page, 

2003). 

 Hér hefur verið farið yfir helstu hugtök sem tengjast efni 

ritgerðarinnar. Eiga þau það sammerkt að hafa staðið uppúr í viðtölum við 

viðmælendur.  
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2.2 Réttindi barna til náms 

Hér verður fjallað um réttindi barna út frá Barnasáttmála, íslenskum lögum 

og Stjórnarskrá Íslands. 

 

2.2.1 Lagalegur bakgrunnur 

Í riti Þórhildar Líndal, Barnasáttmálinn lýsir hún Barnasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna sem alþjóðlegum samningi sem viðurkennir mannréttindi barna. 

Hann lögfestir skyldur aðildarríkjanna til að ábyrgjast að öll börn, án 

nokkurrar mismununar, njóti sérlegrar umönnunar og verndar (Þórhildur 

Líndal, 2007).   

Í 28.gr. og 29.gr. Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna (1989) er 

fjallað um menntun. Fram kemur í 1. mgr. 28.gr. að aðildarríki skuli 

viðurkenna rétt barns til menntunar og til að þessum rétti sé framfylgt og 

allir njóti sömu möguleika þá skuli skylda til ókeypis grunnmenntunar og að 

öll börn hafi kost á framhaldsmenntun. Til að allir geti notið hennar skuli 

menntunin vera ókeypis eða boðið upp á fjárhagslega aðstoð þar sem þörf 

er á. Allir eiga að hafa kost á æðri menntun eftir hæfileikum og hafa aðgang 

að upplýsingum og ráðgjöf um náms- og starfsval. Stuðla ber að reglulegri 

skólasókn til að minnka líkur á að nemendur hverfi frá námi. Í 1. mgr. 29.gr. 

koma fram þau atriði sem aðildarríkin eru á einu máli um að menntun barns 

skuli beinast að. Leggja skuli rækt við hæfileika, persónuleika og andlega og 

líkamlega getu. Móta með börnum virðingu fyrir mannfrelsi, 

mannréttindum og ólíkum menningarheimum. Búa börn undir að lifa 

ábyrgu lífi í frjálsu þjóðfélagi, í anda friðar, skilnings, umburðarlyndis, 

jafnréttis kynjanna og vináttu á milli þjóða, þjóðernis-, þjóðhátta-, 

trúarhópa og fólks af frumbyggjaættum (Barnasáttmáli Sameinuðu 

þjóðanna, 1989). 

Í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 segir í I. kafla, 2.gr. að hlutverk 

grunnskóla sé að stuðla að alhliða þroka allra nemenda og þátttöku þeirra í 

lýðræðisþjóðfélagi. Grunnskóli skuli haga starfi sínu í samræmi við stöðu og 

þarfir nemenda og stuðla að velferð, alhliða þroska og menntun hvers og 
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eins. 3. gr. fjallar um skólaskyldu, er öllum börnum að jafnaði á aldrinum 6-

16 ára skylt að sækja grunnskóla. IV. Kafli, 13.gr. fjallar um rétt nemenda, 

fram kemur að grunnskóli sé vinnustaður nemenda, allir eigi rétt á kennslu 

við sitt hæfi og þar eiga nemendur að finna til öryggis og fá að njóta 

hæfileika sinna (Lög um grunnskóla, nr. 91/2008). 

Í I. kafla í lögum um framhaldsskóla nr. 92/2008, 2.gr. kemur fram 

að hlutverk framhaldsskóla sé að stuðla að alhliða þroska nemenda og virkri 

þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi með því að bjóða hverjum og einum 

nám við hæfi. Í VI. Kafla 32.gr. er fjallað um rétt nemenda til náms. 

Nemendur sem lokið hafa grunnskólanámi, með jafngilda 

undirstöðumenntun eða náð hafa 16 ára aldri eiga rétt á að hefja 

framhaldsskólanám og eiga einnig rétt á því að stunda nám í framhaldsskóla 

til 18 ára aldurs, sbr. ákvæði 2. gr. og 33.gr. (Lög um framhaldsskóla, nr. 

92/2008). 

Í 1. mgr. 76. gr. Stjórnarskrár Íslands kemur fram að öllum skuli 

tryggður réttur til almennrar menntunar og fræðslu við sitt hæfi 

(Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944). 

 
Hér hefur verið farið yfir lagalegan bakgrunn verkefnisins sem 

kveður á um rétt barna og ungmenna til náms, auk mikilvægi þess að gætt 

sé að jafnrétti til náms. Samkvæmt fyrrnefndum lögum er öllum börnum 

skylt að stunda grunnskóla til 16 ára aldurs og eftir að honum líkur er þeim 

tryggður réttur til frekara náms fram að 18 ára aldri.  

 

2.3 Brotthvarf við mismunandi aðstæður 

 
Þessi kafli skiptist upp í þrjá hluta, fyrst verður fjallað um brotthvarf út frá 

íslenskum aðstæðum því næst verður farið yfir brotthvarf miðað við 

norrænar aðstæður og að lokum verður fjallað um niðurstöður OECD 

rannsóknar á brotthvarfi. 
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2.3.1 Brotthvarf út frá íslenskum aðstæðum 
 
Í rannsókn Jóns Torfa Jónassonar og Kristjönu Stellu Blöndal (2002) á 

námsgengi og afstöðu ´75 árgangsins til náms kemur fram að helstu 

ástæður brotthvarfs úr námi sem karlar gáfu upp voru námsleiði, 

peningavandræði og að þeim hafði boðist gott starf. Algengustu ástæðurnar 

sem konur nefndu voru barneignir, peningavandræði og námsleiði.  

 Í nýlegri grein eftir Kristjönu Stellu Blöndal, Jón Torfa Jónasson og 

Anne- Christin Tannhauser Dropout in a Small Society: Is the Icelandic Case 

Somehow Different? (2011) er fjallað um ástæður brotthvarfs á Íslandi út 

frá þremur þáttum, það er einstaklingi, skóla og skipulagi. Þar kemur fram 

að út frá upplifun einstaklingsins var aðalástæða brotthvarfs úr 

framhaldsskóla fjárhagsvandræði og námsleiði. Karlarnir höfðu oftast fengið 

vinnu og konurnar höfðu eignast barn. Atvinnuþátttaka með námi er algeng 

meðal íslenskra ungmenna, á árunum 2003-2005 voru um það bil 60% 16-

24 ára námsmanna sem unnu um 28 klukkustundir á viku. Einnig kemur 

fram að sveigjaleiki í íslenska skólakerfinu gæti verið of mikill sem veldur því 

að nemendur óháð aldri fresti frekara námi og snúi jafnvel aftur síðar eða 

hætta alveg.  

Átaksverkefnið Nám er vinnandi vegur byggir á stefnumörkun 

sóknaráætlunarinnar Ísland 20/20 – sókn fyrir atvinnulíf og samfélag. 

Markmið hennar er að lækka hlutfall Íslendinga á aldrinum 20-66 ára sem 

ekki hafa framhaldsmenntun úr 30% niður í 10% fyrir árið 2020. Aðgerðir 

átaksins voru tvíþættar. Annars vegar var öllum umsækjendum yngri en 25 

ára sem sóttu um nám í framhaldsskóla haustið 2011 tryggð skólavist ef 

þeir uppfylltu skilyrði. Hins vegar voru sköpuð námstækifæri fyrir 1000 

atvinnuleitendur. Nemendahópurinn sem innritaðist í nám á 

framhaldsskólastigi á vegum átaksins taldi tæplega 1500 einstaklinga sem 

fóru í nítján mismunandi skóla. Hópurinn var fjölbreyttur og margir höfðu 

glímt áður við erfiðleika í námi. Áhersla var lögð á að sporna gegn 

brotthvarfi innan nemendahópsins og því var hópnum fylgt sérstaklega 

eftir. Eftirfylgnin fól meðal annars í sér að fengnir voru nafnalistar frá 



 14 

skólunum, fylgst var með mætingum nemenda og fundað var með náms- og 

starfsráðgjöfum skólanna. Brotthvarf meðal nemenda eftir haustönn 2011 

mældist 36,58% og telst það frekar hátt hlutfall en einnig ber að nefna að 

2,16% nemenda luku námi og brautskráðust á tímabilinu. Könnun var gerð á 

ástæðum brotthvarfs þar sem byggt var á reynslu og svörum nemenda 

átaksins og var þátttakan 93.88%. Fram kom að andleg veikindi, svo sem 

kvíði og þunglyndi, voru ein algengasta orsök brotthvarfs. Einnig voru það 

fjárhagsvandræði og þar af leiðandi var vinnan látin ganga fyrir náminu, 

námsval ekki við hæfi og námsörðugleikar sem nemendur nefndu sem 

algengustu ástæður brotthvarfs (Mennta og menningarmálaráðuneytið, 

óútgefið efni). 

 

2.3.2 Brotthvarf ungmenna úr námi á norðurlöndum 
 

Fram kemur í skýrslu Norrænu ráðherranefndarinnar, Frafall i utdanning for 

16–20 åringer i Norden (2010) að aðalástæða brotthvarfs sé lélegur 

námsárangur í byrjun skólagöngu, skortur á félagsfærni og lítil þátttaka í 

félagslífinu innan skólans sem getur valdið því að skuldbinding nemenda við 

nám sitt minnkar. Þá kemur fram að til að sporna við brotthvarfi er talin 

þörf á inngripum snemma á skólagöngunni og jafnvel allt niður í leikskóla og 

mikil áhersla er lögð á að námið sé einstaklingsmiðað. Samanburður milli 

norðurlandanna sýnir að 85% nemenda í Danmörku ljúka 

framhaldsskólaprófi fyrir 25 ára aldur. Á Íslandi ljúka um 62% nemenda 

framhaldsskólanámi 24 ára eða yngri. Í Noregi ljúka um 68% nemenda 

framhaldsskólanámi og 67% nemenda í Svíþjóð hafa lokið 

framhaldsskólaprófi um tvítugt. Samkvæmt skýrslunni voru engar tölur frá 

Finnlandi. Þar sem skipulag náms getur verið ólíkt milli landanna og 

mismunandi aðferðir notaðar við útreikninga þá getur samanburður reynst 

erfiður, en þrátt fyrir það kemur Ísland talsvert verr út í samanburði við hin 

Norðurlöndin.  
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Eins og fram hefur komið eru 67% nemenda í Svíþjóð sem klára 

framhaldsskóla fyrir tvítugt en þar eru fyrstu tvö árin í framhaldsskóla 

skylda (Gerður G. Óskarsdóttir, 2000). Gæti það skýrt þennan góða árangur. 

 

2.3.3 Brotthvarf ungmenna úr námi byggt á gögnum OECD 
 

Fram kemur í skýrslu OECD (2006) Economic Survey of Iceland, 2006 að 

menntunarstig Íslendinga á aldrinum 25-64 ára sé undir meðaltali OECD 

ríkja og brotthvarf úr framhaldsskólum mikið. Jafnframt segir að þriðji hver 

nemandi á framhaldsskólastigi ljúki ekki námi.  

Í nýlegri skýrslu OECD Towards a strategy to prevent dropout in 

Iceland, Preventing dropout in upper secondary schools in Iceland kemur 

fram að brotthvarf á Íslandi sé 30% og er það töluvert yfir meðaltali sé 

miðað við OECD löndin. Fram koma í skýrslunni bæði styrkleikar og 

veikleikar íslenska menntakerfisins þegar kemur að því að sporna gegn 

brotthvarfinu. Styrkleikarnir sem taldir voru upp voru góð frammistaða 

íslenskra grunnskólanema í lestri og stærðfræði út frá niðurstöðum PISA 

könnunar 2009, að Ísland sé meðal þeirra OECD landa sem setja hvað mest 

fjármagn í menntakerfi, að það sé jafnrétti til náms óháð skólastigi, stutt sé 

við ævilanga menntun og áætlunargerðin sem stjórnvöld hafa gert til að 

sporna við brotthvarfi og afleiðingum þess. Í þeirri áætlanagerð felst að 

gerðar verði endurbætur á menntakerfinu. Veikleikar menntakerfisins sem 

taldir voru upp eru að menntakerfið þarfnist endurskoðunar þar sem 

brotthvarf er hátt á framhaldsskólastigi, skoða þarf skipulag verknáms þar 

sem það stendur höllum fæti miðað við bóklegt nám, að 

framhaldsskólakennarar búi við hamlanir í starfi sínu sem veldur því að þeir 

geta ekki haft eins mikil áhrif og þeir annars gætu gert, félagslegar 

aðstæður þar sem þættir eins og skortur á hvatningu, kyn, sérþarfir og 

innflytjendur komu við sögu og að vinnumarkaðurinn laði nemendur frá 

námi. Að lokum er fjallað um fjárhagsástæður námsmanna og atvinnuleysi 

(OECD, 2012). 
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Hér hefur verið dregið fram að Ísland kemur illa út í norrænum sem 

og alþjóðlegum samanburði á brotthvarfi. Algengustu ástæður brotthvarfs 

samkvæmt hérlendum rannsóknarniðurstöðum eru fjárhagserfiðleikar, 

námsleiði, nám ekki við hæfi, atvinnuþátttaka, andlegir erfiðleikar auk 

barneigna. Ennfremur hefur verið bent á að sérstakar aðgerðir stjórnvalda 

miða að því að hækka menntunarstig þjóðarinnar. 

 

2.4 Persónulegir þættir 
 
Hér verður fjallað um persónulega þætti sem eru mikilvægir í tengslum við 

nám og brotthvarf. Fyrsti hluti fjallar um trú á eigin getu, annar hluti um 

sjálfsmyndina og þriðju hlutinn fjallar um einelti. Þessir kaflar voru valdir 

þar sem þeir samræmast niðurstöðum rannsóknarinnar sem framkvæmd 

var fyrir þetta verkefni. 

 

2.4.1 Trú á eigin getu og brotthvarf 
 
Albert Bandura kom fram með hugtakið trú á eigin getu (e. self-efficacy) 

árið 1977. Samkvæmt Bandura felst trú á eigin getu í mati einstaklings á 

eigin hæfileikum til að skipuleggja og framkvæma athafnir sem hann þarf að 

áorka til að ná fyrirhuguðum árangri. Oft hefur trú einstaklings á eigin getu 

meiri áhrif á hegðun hans heldur en það sem einstaklingurinn er í raun fær 

um að gera. Telur Bandura það stýra því hvað einstaklingurinn gerir með 

þann hæfileika og fróðleik sem hann býr yfir. Kenning Bandura á trú á eigin 

getu snýst þannig um að einstaklingurinn hafi hvöt og framkvæmi að eigin 

frumkvæði í stað þess að ganga út frá því að honum sé stjórnað af 

líffræðilegum öflum eða umhverfinu (Bandura, 1977; Bandura 1997). Trú 

nemanda á eigin getu getur haft áhrif á viðhorf og árangur í námi. Sem 

dæmi má nefna þegar nemandi velur sér verkefni, hvort hann velur sér 

einföld verkefni eða meira krefjandi. Því meiri trú sem nemandinn hefur á 

eigin getu þeim mun flóknari verkefni velur hann sér sem gerir jafnframt 

meiri kröfur til hans. Þessi trú hefur jafnframt áhrif á tilfinningaleg viðbrögð 
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nemenda, eftir því sem trúin er minni því erfiðara finnst þeim námið. Getur 

það valdið streitu, kvíða og vanlíðan sem veldur því að erfitt verður að leysa 

verkefnið. Ef nemandi hefur hins vegar mikla trú á eigin getu líður honum 

vel, er öruggur og nýtur þess að takast á við krefjandi verkefni (Bandura, 

1997). Einnig getur trú á eigin getu verið mismunandi eftir ólíkum 

verkefnum. Ef trú nemanda á eigin getu er meiri á ákveðnu verkefni þá eru 

meiri líkur á að sú trú yfirfærist á svipað verkefni. Aftur á móti getur þetta 

líka haft neikvæð áhrif, ef nemanda gengur illa við eitt verkefni þá getur það 

yfirfærst á verkefni af svipuðum toga (Bandura, 1997). 

 Bandura talar um fjóra þætti sem byggja upp trú á eigin getu. Fyrsti 

þátturinn er árangur (e. performance) sem byggir á eigin reynslu. 

Nemandinn þarf að tileinka sér aðferð til að ná tökum á verkefninu sem 

mun hvetja hann til að halda áfram (Bandura, 1977; Bandura, 1997). Annar 

þátturinn fjölbreytt reynsla (e. vicarious experience), nemandi lærir af því 

sem hann reynir sjálfur ásamt því að fylgjast með samnemendum (Bandura, 

1977; Bandura, 1997). Hvatning og sannfæring frá öðrum (e. social/verbal 

persuasion) er þriðji þátturinn. Mikilvægt er fyrir nemanda að fá 

viðurkenningu á færni sinn frá öðrum, til að mynda getur hvatning frá 

foreldrum og kennurum verið mikilvæg fyrir hann til að hann leggi sig fram í 

náminu og öðlist trú á eigin getu (Bandura, 1977). Fjórði og síðasti þátturinn 

sem liggur að baki trú á eigin getu er að mati Bandura tilfinningaleg 

hvatning (e. emotional arousal). Að nemanda finnist hann ráða við verkefni 

og gangi vel, veitir honum öryggi en á hinn bóginn getur lélegt gengi valdið 

kvíða og óöryggi (Bandura, 1977). 

Rannsóknir sýna að nemendur sem setja sér markmið eru líklegri til 

að ná árangri. Að taka ákvörðun um að setja sér markmið ákvarðast af 

væntingum um árangur og trú á eigin getu (Segal, Borgia og Schoenfeld, 

2002). Þá kemur fram í rannsókn Jóns Torfa Jónassonar og Kristjönu Stellu 

Blöndal (2002) að trú á eigin getu sé tengd námsárangri og því hvort 

nemendur leggi rækt við námið. Hvati og áhugi til náms hefur áhrif á það 

hvort nemendur hafi þá þrautseigju sem til þarf til takast á við krefjandi 

verkefni með góðum árangri, sem hefur því bein tengsl við það hvort 
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nemendur staldri við og takist á við áskoranir eða gefist upp og flosni upp úr 

námi þegar á reynir. 

  

2.4.2 Sjálfsmynd og brotthvarf 
 
Sjálfsmynd (e. self-image) mótar á margan hátt örlög einstaklingsins. Hún 

ákvarðar hver einstaklingurinn er, hvernig hann metur hæfileika sína og 

hvað honum finnst um sjálfan sig. Sjálfsmyndin mótast hjá einstaklingnum í 

samskiptum við þá sem standa honum næst svo sem fjölskylda og vinir en 

einnig í samskiptum við umhverfið (Gleitman o.fl., 2004; Santrock, 2004). 

Erikson hélt því fram að tilgangur unglingsáranna væri að byggja upp 

sterka sjálfsmynd. Sjálfsmyndin tekur breytingum vegna áhrifa frá félögum 

og vinum ásamt skólakerfinu sem hefur mótandi áhrif þar sem sífellt er 

verið að meta nemandann (Erikson, 1951; Santrock, 2004). Til að nemendur 

öðlist og þroski með sér góða sjálfsmynd er nauðsynlegt að þeir fái 

viðurkenningu frá öðrum til dæmis með því að fá hvatningu frá kennurum 

og foreldrum (Schunk og Miller, 2002). Nemandi með sterka sjálfsmynd og 

trú á eigin getu er betur í stakk búinn til að takast á við krefjandi verkefni og 

á auðveldara með að setja sér raunhæf markmið. Hins vegar eiga nemendur 

með veika sjálfsmynd og litla trú á eigin getu erfiðara með að setja sér 

raunhæf markmið og forðast krefjandi verkefni (Bandura, 1997).  

 Til að ná árangri er ekki nóg að hafa þekkinguna heldur verður 

nemandinn að hafa trú á eigin getu til að hún nýtist honum sem best. 

Nemendur sem telja sig fá hrós og hvatningu frá foreldrum og upplifa 

samheldni innan fjölskyldunnar eru taldir hafa sterkari sjálfsmynd en þeir 

sem upplifa ekki samheldni og stuðning (Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristín 

Lilja Garðarsdóttir, 2004). Bendir þetta til þess að sterk sjálfsmynd og 

jákvæð  trú á eigin getu geti spornað gegn brotthvarfi úr námi, auk 

mikilvægi hvatningar og stuðnings frá umhverfinu. 
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2.4.3 Einelti og brotthvarf 
 
Brýnt er að skilgreina hugtakið einelti þannig að sameiginlegur skilningur sé 

á merkingu þess. Afmörkun hugtaksins er nauðsynleg forsenda svo hægt sé 

að sporna við einelti með skipulögðum hætti (Umboðsmaður barna, 1998). 

Ætla má að einelti hafi fylgt mannkyninu frá örófi alda en það var ekki fyrr 

en í kringum 1970 sem fræðimenn fóru að rannsaka það með skipulögðum 

hætti. Í framhaldi hafa verið þróaðar og komið á aðgerðaáætlunum til að 

vinna gegn einelti. Fyrst og fremst hefur rannsóknum og aðgerðaáætlunum 

verið beint að einelti í grunnskólum sem víðsvegar er viðurkennt 

samfélagslegt vandamál (Olweus, 2002).  

 Samkvæmt Olweus telst það einelti þegar nemandi verður fyrir 

ítrekuðu áreiti frá einstaklingi eða hópi sem hefur neikvæðar afleiðingar 

fyrir nemandann. Til að athæfi sé skilgreint einelti þarf styrkleikamunur að 

vera á milli geranda og þolanda, það er að segja ójafnvægi á milli valds og 

afls í samskiptum og getur það bæði verið raunverulegt eða stjórnast af 

upplifun. Athæfið þarf að vera viljandi gert og í þeim tilgangi að særa 

þolandann. Birtingarmyndir eineltis geta birst á marga vegu og getur 

eineltið verið bæði beint eða óbeint. Beint einelti er sýnilegra þar sem það 

er líkamlegt, þolanda er hrint, hann kýldur eða sparkað í hann. Óbeint 

einelti er andlegt eða félagslegt einelti þar sem það er ekki jafn sýnilegt. 

Þegar andlegu einelti er beitt er þolandi niðurlægður eða gert grín að 

honum og félagslegt einelti birtist í því að þolandi er skilinn útundan 

(Olweus, 2005).  

Einelti getur haft langvinn neikvæð áhrif á þolendur. Afleiðingar 

eineltis geta verið alvarlegar og má þar nefna kvíða, einbeitningarleysi, 

lystarleysi, martraðir, fjarvistir í skóla, minnkað sjálfstraust, einmanaleika, 

brotna sjálfsmynd og lélega félagsfærni (Olweus, 2006). Rannsóknir hafa 

sýnt fram á að algengast er að nemendur verði fyrir einelti innan skólans. Er 

það þá á þeim stöðum þar sem minna eftirlit er, til dæmis í mötuneyti, í 

búningsklefum og í frímínútum (Sharp og Smith, 2000). Til að sporna við 

einelti er fyrsta skrefið að koma upp markvissri stefnu innan skólans gegn 
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einelti. Stefnan þarf að vera skýr og auðveld í framkvæmd til að hægt sé að 

framfylgja henni með það að markmiði að efla forvarnir og viðbrögð við 

einelti. Með markvissri vinnu með öllum innan skólasamfélagsins er líklegra 

að hægt sé að draga úr einelti. Með þeim hætti öðlast nemendur 

tilfinningalegt og félagslegt öryggi ásamt betra námsumhverfi (Sharp og 

Smith, 2000). Hér er fjallað um einelti þar sem það hefur tengsl við 

niðurstöður rannsóknar verkefnisins, en einelti sem orsök brotthvarfs hefur 

lítið eða ekkert verið rannsakað hérlendis. 
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3. Aðferð 

 
Þessi kafli skiptist í sex hluta. Í fyrsta hluta er fjallað um ástæður að baki vali 

verkefnis. Í öðrum hluta er sagt frá markmiði og rannsóknarspurningu. Í 

þriðja hluta verður fjallað um rannsóknaraðferð sem notuð var við 

framkvæmd þessarar rannsóknar. Í Fjórða hluta verður sagt frá 

viðmælendum sem tóku þátt í rannsókninni. Fimmti hluti fjallar um 

framkvæmd rannsóknarinnar, gagnaöflun og greining gagna. Í sjötta hluta 

verður sagt frá siðferðislegum álitamálum.  

 

3.1 Ástæða að baki vali verkefnis 
 
Ástæða þess að ég valdi að fara í BA-nám í uppeldis- og menntunarfræði er 

tengd áhuga mínum á námi og hvað nám getur gert fyrir einstaklinginn. Við 

val á lokaverkefninu mínu þótti mér tilvalið að skoða brotthvarf ungmenna 

á framhaldsskólastigi þar sem ég hef áhuga á að mennta mig í náms- og 

starfsráðgjöf, en þetta viðfangsefni er nátengt þeim fræðum. Margir 

einstaklingar sem standa mér nærri hafa flosnað upp úr námi í 

framhaldsskóla og flestir séð mikið eftir þeirri ákvörðun. Eftir því sem lengra 

hefur liðið frá brotthvarfi þeirra þá hefur draumurinn um að ljúka 

framhaldsskólanámi fjarlægst og viðkomandi hafa upplifað það erfitt að 

hefja nám að nýju. Ég tel einnig að líðan ungmenna spili stóran þátt í því 

hvernig þeim gengur í námi, þar af leiðandi tel ég mikilvægt að skoða þann 

þátt vel í tengslum við brotthvarf. 

 

3.2 Markmið og rannsóknarspurning 

 
Markmið verkefnisins og rannsóknarinnar var að fá að kynnast upplifun og 

reynslu fjögurra ungmenna á aldrinum 18-25 ára af því að hverfa á brott frá 

námi á framhaldsskólastigi án hefðbundinna námsloka. Einnig var 
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markmiðið að skoða ástæður brotthvarfs að mati viðmælenda sem og 

framtíðarsýn þeirra og væntingar til frekara náms. Rannsóknarspurningin 

sem lagt var upp með var mótuð út frá þessum markmiðum og var hún, 

ásamt undirspurningum:  

 

1. Hver er upplifun og reynsla viðmælanda af því að hverfa á brott frá 

námi á framhaldsskólastigi án hefðbundinna námsloka?  

a. Hverjar voru ástæður brotthvarfs að mati viðmælenda? 

b. Hvernig birtist framtíðarsýn viðmælenda og væntingar til 

frekara náms? 

 

3.3 Rannsóknaraðferð 

 
Við þessa rannsókn var notast við eigindlega rannsóknaraðferð, þar sem 

leitað var eftir upplifun og reynslu ungmenna á aldrinum 18-25 ára af því 

að hverfa á brott frá námi á framhaldsskólastigi án hefðbundinna 

námsloka. Markmið eigindlegra rannsókna er að reyna að skilja merkingu 

félagslegra atburða fyrir þá sem upplifa þá og er sú aðferð talin henta vel 

þegar markmið rannsókna er að öðlast skilning á upplifun og reynslu 

einstaklinga af eigin lífi og aðstæðum (Esterberg, 2002). 

 Eigindlegar rannsóknaraðferðir einkennast af því að það sem verið 

er að rannsaka er oft vandasamt að túlka, gagnasöfnun tekur langan tíma 

og rannsakandinn verður að efla með sér hæfileika til að koma túlkun 

sinni í orð. Skoðaður er hópur eða fólk í þeim félagslegu aðstæðum sem 

það lifir í og hvernig þeirra félagslegu aðstæður koma þeim fyrir sjónir. 

Reynt er að skilja félagsleg ferli í samhengi og áhersla lögð á hið huglæga 

og rannsakandinn túlkar niðurstöður sínar í orðum. Einnig einkennast 

eigindlegar rannsóknir af aðleiðslu sem felur í sér að fyrst er gögnum 

safnað og síðan er kenning þróuð út frá gögnunum sem rannsakandinn 

hefur aflað. Meðal aðferða sem notaðar eru til að safna gögnunum eru 

vettvangsathuganir, viðtöl og söguleg gögn. Oft á tíðum eru notaðar fleiri 
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en ein aðferð við gagnaöflun í sömu rannsókn, kallast það margprófun 

(Esterberg, 2002). Margprófun er notuð til að rannsóknir séu trúverðugar 

og hægt sé að sýna fram á að niðurstöður standist og oft reynt að afla 

gagna frá fleiri en einum aðila til að nálgast áreiðanleika. Einnig felst í 

margprófun að notaðar eru fleiri en ein aðferð, fleiri en einn aðili greinir 

gögnin eða þau skoðuð út frá fleiri en einni kenningu (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003).  

Við framkvæmd eigindlegra rannsókna er aðalrannsóknartækið 

rannsakandinn sjálfur og því er mikilvægt að hann setji til hliðar sínar 

skoðanir og viðhorf (Esterberg, 2002). 

Naturalismi, félagsleg mótunarhyggja, kenningar um táknbundin 

samskipti, femíniskar rannsóknir og póstmódernismi er ólík hugmyndafræði 

sem liggja að baki eigindlegra aðferða. Naturalismi er ein áhrifaríkasta 

nálgunin og markmið hennar er að sjónarhorn og líf þeirra sem verið er að 

rannsaka komi fram á sem nákvæmastan hátt. Félagsleg mótunarhyggja 

einblínir á samskipti fólks og leggur áherslu á að skilja hvernig einstaklingar 

skilja og byggja upp félagslegan veruleika. Kenningar um táknbundin 

samskipti eru tengdar félagslegri mótunarhyggju, báðar leggja þær sama 

skilning í að félagslegur veruleiki sé byggður upp og búinn til af þeim sem 

taka þátt í honum og lögð sé áhersla á samskipti. Það sem einkennir 

táknbundin samskipti er að hegðun mannsins gagnvart hlutum fer eftir 

þeirri þýðingu sem hluturinn hefur fyrir hann. Sú þýðing sem hluturinn 

hefur er tilkominn af félagslegum samskiptum og túlkun hvers og eins af 

þeim. Femíniskar rannsóknir leita eftir innsýn í félagslegan heim kvenna og 

stefna að eflingu valdaminni hópa. Að lokum felur póstmódernismi í sér að 

félagslegar aðstæður hafi breyst svo mikið að fyrri aðferðir til að leita að 

þekkingu séu ekki lengur gagnlegar. Póstmódernismi gengur út frá því að 

ekki sé til neinn einn sannur veruleiki heldur margir mismunandi veruleikar 

og leiðir til að vita og allar jafn gildar (Esterberg, 2002). 

 Við framkvæmd gagnasöfnunar er tekið hálfopið viðtal þar sem 

viðmælandi lýsir með eigin orðum upplifun sinni og reynslu af 

viðfangsefninu. Styrkleiki hálfopinna viðtala er að þá nær rannsakandi að 
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skapa nánd ef gott traust myndast og hann reynir að ná dýpri skilningi á 

viðfangsefninu. Hálfopin viðtöl eiga að geta breytt um stefnu og mikilvægt 

er að vera búinn að kynna sér viðtalsrammann vel, prófa hann og tileinka 

sér hann, með því næst best flæði í viðtalið og öryggi skapast hjá 

rannsakanda. Viðtalsramminn er notaður til viðmiðunar og sveigjaleikinn 

sem einkennir opin viðtöl gerir það að verkum að honum er ekki fylgt í 

alla staði þar sem viðmælandinn hverju sinni leiðir áfram viðtalið, og 

hvert viðtal er einstakt, þess vegna er talað um hálfopið viðtal (Esterberg, 

2002). Í rannsókninni sem þetta verkefni byggir á var notast við hálfopin 

viðtöl þar sem viðtalsrammi var búinn til í samræmi við 

rannsóknarspurninguna og markmiðin sem mörkuðu umgjörð um 

viðfangsefnið.  

Takmarkanir eigindlegra rannsóknaraðferða er að þær eru 

tímafrekar og þegar verið er að skoða hluti er ekki hægt að búast við því 

að niðurstöðurnar yfirfærist á aðrar aðstæður eða hópa. Því er ekki 

markmið eigindlegra rannsókna að alhæfa til um niðurstöður (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003).  

 

3.4 Viðmælendur 

 
Hér verða viðmælendur rannsóknarinnar kynntir. Við val á viðmælendum 

var stuðst við markvisst úrtak þar sem skilyrðin fyrir þátttöku voru að hafa 

byrjað í framhaldsskóla en hætt án hefðbundinna námsloka, vera á 

aldrinum 18-25 ára og búa á höfuðborgarsvæðinu. Til að halda trúnað við 

viðmælendur og gæta að ekki komi fram persónurekjanlegar upplýsingar 

hefur nokkrum atriðum verið breytt og verða þeir kynntir hér með 

gervinöfnum. Mikilvægt er að viðtöl fari fram þar sem viðmælendum líður 

vel til að auðveldara sé að skapa traust og tengsl (Esterberg, 2002). 

Viðmælendur réðu því hvar og hvenær viðtölin voru tekin og völdu þeir 

allir að viðtölin yrðu tekin heima hjá þeim.  

 

 



 25 

Daníel Ólafsson 

Daníel er 25 ára gamall og ólst upp hjá foreldrum ásamt þremur systkinum 

á höfuðborgarsvæðinu fram til 12 ára aldurs þegar foreldrar hans skildu. 

Eftir skilnaðinn bjuggu þau systkinin hjá móður sinni. Hann hefur slæma 

reynslu af grunnskólagöngunni þar sem hann upplifði mikið einelti. Daníel 

fór ungur að vinna með skóla, aðeins 12 ára. Daníel flutti út á land með 

móður sinni og yngri systkinum rétt fyrir samræmdu prófin og lauk 

grunnskólanámi sínu þar með misgóðum árangri. Daníel tók þrjár annir í 

framhaldsskóla en hætti vegna fjárhagsvandræða.  

 

Björn Bergsson 

Björn er 19 ára gamall og ólst upp á höfuðborgarsvæðinu hjá foreldrum 

ásamt yngra systkini. Hann byrjaði 14 ára gamall að vinna með skóla og 

leiddist námslega í grunnskóla en var ánægður félagslega séð. Hann fór 

beint í framhaldsskóla eftir grunnskólanámið og var þar í tvö ár en var vísað 

úr skóla vegna brota á skólareglum. Tók hann hlé í eitt ár og fór svo aftur i 

framhaldsskóla en var aftur vísað úr skóla vegna slæmrar mætingar sem 

stafaði af mikilli vinnu með skólanum.  

 

Ósk Aðalsteinsdóttir 

Ósk er 18 ára og ólst upp á höfuðborgarsvæðinu hjá foreldrum ásamt 

tveimur systkinum. Fjölskyldan var mikið á flakki þar til Ósk varð 4 ára og 

hafa þau búið á sama stað síðan. Grunnskólareynslan var ekki góð fyrstu 

þrjú árin því Ósk var með kvíðaröskun. Námslega séð gekk henni ágætlega í 

grunnskóla en var með mikinn kvíða fyrir prófum. Eftir grunnskólanámið fór 

hún beint í framhaldsskóla og var þar í eitt ár en hætti vegna áhugaleysis.  

 

María Ragnarsdóttir 

María er 24 ára gömul og ólst upp á höfuðborgarsvæðinu hjá foreldrum 

ásamt systur. Á uppvaxtarárunum flutti hún mikið á milli hverfa og fór í þrjá 

mismunandi grunnskóla. Maríu leið vel í grunnskóla framan af og gekk vel 

námslega þar til hún þurfti að skipta um skóla í þriðja sinn. Þar gekk henni 
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illa að samlagast krökkunum, var lögð í einelti og gekk verr í námi eftir það. 

Eftir grunnskólanámið fór hún beint í framhaldsskóla en hætti þegar hún 

var að byrja á þriðja árinu þegar hún varð ólétt. 

 

3.5 Framkvæmd, gagnaöflun og greining gagna 

 

Undirbúningur fyrir þetta verkefni hófst í lok febrúar 2012. Send var inn 

tilkynning til Persónuverndar og því næst var leitað að viðmælendum. Við 

val á viðmælendum var stuðst við markvisst úrtak og samband var haft við 

viðmælendur í gegnum vini og kunningja. Viðtöl voru tekin við fjögur 

ungmenni á aldrinum 18-25 ára sem bjuggu á höfuðborgarsvæðinu og 

höfðu horfið á brott frá námi á framhaldsskólastigi án hefðbundinna 

námsloka. Þar sem viðmælendur höfðu náð tilskyldum aldri til að veita eigið 

samþykki, þá var óskað beint eftir skriflegu samþykki fyrir þátttöku til 

hluteiganda. Öll viðtölin fóru fram heima hjá viðmælendum og voru tekin í 

febrúar og mars 2012.  

 Í upphafi viðtalanna var viðmælendum gerð grein fyrir tilgangi 

rannsóknarinnar, þeim sagt að fullum trúnaði yrði gætt við framkvæmd 

hennar og engar persónurekjanlegar upplýsingar kæmu fram. 

Viðmælendum var sagt að þeir fengju gervinöfn og voru beðnir að 

undirrita samþykkis- og trúnaðaryfirlýsingu sem rannsakandi gerði einnig. 

Einnig var tekið fram að viðmælendur gætu hætt þátttöku hvenær sem 

væri, þyrftu ekki að svara einstaka spurningum og gögnunum yrði eytt að 

lokinni vinnu við rannsóknina. Framkvæmd voru hálfopin viðtöl þar sem 

viðtalsrammi var hafður til hliðsjónar til að styðjast við. Tilgangur með 

hálfopnu viðtali er að fá viðmælanda til að tjá upplifanir sínar og skoðanir 

á viðfangsefninu. Með hálfopnu viðtali reynir rannsakandi að skapa nánd 

og traust til að ná dýpri skilningi á viðfangsefninu (Esterberg, 2002).  

  Leitast var við að fá að kynnast upplifun og reynslu viðmælenda af 

því að hverfa á brott frá námi á framhaldsskólastigi án hefðbundinna 

námsloka. Viðtölin voru öll hljóðrituð með leyfi viðmælenda og svo 

afrituð af diktafóni orðrétt yfir í word skjal í tölvu. Athugasemdir 



 27 

rannsakanda (A.R.) voru settar inn jafn óðum, sem studdi við greiningu 

gagna.  

 Þegar kemur að gagnagreiningu er tilgangurinn að öðlast skilning á 

merkingu gagna sem safnað hefur verið og lesa þau yfir frá upphafi til 

enda, helst nokkrum sinnum og gagnlegt getur verið að hlusta aftur á 

hljóðrituð viðtöl. Greining gagna hófst um leið og hafist var handa við að 

afrita viðtölin. Þegar unnið er með gögn samkvæmt grundaðri kenningu 

inniheldur það tvö stig kóðunar, það er opna kóðun og markvissa kóðun. Í 

opinni kóðun er unnið með gögnin til að finna þemu og flokka sem koma 

endurtekið fram í orðum viðmælenda. Þegar endurtekin þemu fóru að 

koma fram var farið að framkvæma markvissa kóðun. Var þá lesið vel yfir 

gögnin með eitt þema í huga í einu, sem gerði það að verkum að dýpri 

skilningur fékkst á tengslum ólíkra þema (Esterberg, 2002). 

Við kóðun á viðtölunum var lesið margoft yfir viðtölin, merkt við það 

sem þótti standa upp úr og koma endurtekið fram. Leitað var eftir samræmi 

í því sem þótti koma fram og búnir til kóðar og þeir skráðir niður. Þegar 

farið var að skrá niður það sem þótti standa uppúr fór að sjást mynstur 

hvað varðar, trú á eigin getu, sjálfsmynd og félagslega líðan. Magn gagna 

voru 75 blaðsíður. Rannsóknargögnin eru öll þau gögn sem rannsakandinn 

aflaði, hljóðupptaka af diktafóni, orðrétt skráning af diktafóni sem skráð var 

í tölvu og handskrifaðir punktar sem ritaðir voru strax eftir viðtölin.  

 

3.6 Siðferðisleg álitamál 

 

Hér verður fjallað um höfuðreglurnar fjórar í sambandi við siðferðislega 

þætti við framkvæmd rannsókna. Fyrsta reglan er sjálfræðisreglan, sem 

kveður á um að samþykki fyrir þátttöku í rannsókn þarf að vera upplýst og 

óþvingað. Gera þarf þátttakanda skýra grein fyrir því í hverju þátttaka þeirra 

felst og um hvað rannsóknin snýst. Önnur reglan er skaðleysisreglan, þar 

verður rannsakandi að verja þátttakendur gegn því að skaðast af þátttöku i 

rannsókninni. Regla þrjú er velgjörðareglan, þar verður að gæta þess að 
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rannsakandinn láti sem best af sér leiða og að velja þá leið sem veldur 

minnstum skaða. Fjórða og síðasta reglan er réttlætisreglan, þar er áherslan 

á að rannsóknin sé samfélaginu til góða og rannsakandi og þátttakandi 

hljóti báðir árangur af rannsókninni (Sigurður Kristinsson, 2003). Í rannsókn 

minni lagði ég mig fram við fylgja höfuðreglunum fjórum. Ég kynnti 

viðfangsefni rannsóknarinnar fyrir viðmælendum og gerði þeim grein fyrir 

tilgangi hennar. Ég fékk upplýst samþykki hjá viðmælendum fyrir þátttöku 

við upphaf rannsóknarinnar, þeim var sagt að þeir réðu ferðinni sjálfir, gætu 

hætt þátttöku hvenær sem væri og þyrftu ekki að svara spurningum sem 

þeim þætti óþægilegar. Ég bað um leyfi til að hljóðrita viðtölin á diktarfón, 

hét fullum trúnaði og að farið yrði með gögnin sem trúnaðarmál. Bæði 

rannskandi og viðmælendur skrifuðu undir samþykkis- og 

trúnaðaryfirlýsingu áður en viðtöl hófust. Þá sagði ég að gögnum yrði eytt 

að notkun lokinni og viðmælendum og staðháttum yrðu gefin gervinöfn. 
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4. Niðurstöður athugunar 

 
Hér verður sagt frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. Kaflinn skiptist í 

þrjá hluta. Í fyrsta hluta verður fjallað almennt um bakgrunn viðmælenda. 

Annar hluti fjallar um fyrri skólagöngu og upplifun af námi með áherslu 

bæði á grunnskólann og framhaldskólann. Í þriðja hluta verður farið yfir 

framtíðarsýn viðmælenda og væntingar til frekara náms.  

 

4.1 Bakgrunnur viðmælenda 

 
Líkt og áður hefur komið fram þá hafa viðmælendum verið gefin gervinöfn 

og nokkrum atriðum verið breytt ásamt staðháttum til að halda trúnað við 

viðmælendur og gæta að ekki komi fram persónurekjanlegar upplýsingar.  

Bakgrunnur viðmælenda er fjölbreyttur og þeir koma frá 

mismunandi fjölskylduaðstæðum. Allir viðmælendur ólust upp hjá báðum 

foreldrum og systkinum á uppvaxtarárunum en einn bjó hjá móður sinni og 

systkinum eftir að foreldrar hans skildu þegar hann var 12 ára gamall.  

 

Þrír viðmælenda tala um að hafa liðið vel á æskuheimilum sínum og lýsa 

þeim sem venjulegum heimilum þar sem samskipti hafi verið góð, svona tók 

Ósk til orða: 

 

Ég held að ég hafi átt bara svona eðlilega æsku, já ég hef 

bara alltaf verið í sama grunnskólanum. Mamma og pabbi 

eru gift og ég hef alltaf búið hjá þeim. Sambandið við systur 

mínar var bara mjög gott... við erum frekar nánar. Þær eru 

náttúrulega miklu eldri en ég og þegar ég var krakki þá voru 

þær alltaf að passa mig, tóku mig með í skólann og við 

erum bara mjög nánar sko.  
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Tveir viðmælenda töluðu um að tíðir flutningar hafi einkennt æskuár sín, 

samanber orð Maríu: 

 

Ég flutti mjög mikið þegar ég var lítil, ég held að bara... ég bara 

hérna...í 1. bekk var ég í Stóruvík, þá bjuggum við hjá ömmu 

áður en við fluttum semsagt á Sandeyri og ég var þar í skóla í 

eitt ár og síðan var ég á Sandeyri frá 2. bekk og upp í fjórða, 

semsagt kláraði 4. bekkinn. Og svo fluttum við í Hamranes, við 

bjuggum þar reyndar alveg í 10 ár en ég fór samt í þrjá skóla 

bara á meðan ég bjó þar á sama stað. 

 

Að flytja hafði mikil áhrif á viðmælendur, það að eignast nýtt heimili, skipta 

um leikskóla eða grunnskóla, eignast nýja vini og samlagast nýju umhverfi 

reyndist oft á tíðum erfitt. Má segja að félagsleg líðan og námsleg líðan hafi 

haldist í hendur þegar viðmælendur áttu erfitt með að aðlagast breyttum 

aðstæðum, þá leið þeim ekki vel i grunnskóla sem hafði áhrif á 

námsárangur.  

 

Einn viðmælandi upplifði aðstæður sínar í æsku með neikvæðum hætti og 

talaði um að andrúmsloftið hafi verið þrúgandi þegar faðir hans var í landi 

því allt þurfti að vera eftir hans höfði og drykkja mikil. Hann talar jafnframt 

um að samskiptin hafi ekki verið mikil og upplifði sig afskiptalausan og þrátt 

fyrir létti þegar faðir hans flutti út af heimilinu við skilnað foreldra sinna þá 

hafi ástandið versnað og hann hafði mikilvægum skyldum að gegna á 

heimilinu. Daníel komst þannig að orði: 

 

Þau skildu þegar ég var um 12. ára… þarna… það tók nú ekkert 

á fyrir mig þar sem mér var eiginlega létt við það, þá fór pabbi 

semsagt bara út af heimilinu þá varð eiginlega bara svona, þá 

fannst mér eins og það ætti bara að verða auðveldara fyrir 

okkur að vera til en hérna… mamma, það tók aðeins meira á 

hana en aðra. Þá fór hún semsagt í alkohólismann og þá lenti 



 31 

allt svolítið á mér. Eldri systir mín var náttúrulega komin með 

nóg af þessu lífi. Sá sér alveg fært að flytja með einhverjum 

vinum sínum í einhverja íbúð og þá er ég æðstur inn á 

heimilinu fyrir utan mömmu sem er náttúrulega bara… hún 

reyndar stóð sig alveg ágætlega svona þegar bróðir minn var 

hvað svona allra yngstur en síðan fór þetta bara að versna 

aftur… eins og ég segi þá fór þetta að lenda meira á mér. 

 

Tveir viðmælenda töluðu um góð samskipti við foreldra sína síðar á 

unglingsárunum og að hafa fengið stuðning þegar þau hættu í 

framhaldsskóla. Hinir tveir viðmælendurnir töluðu um unglingsárin sem 

frekar erfitt tímabil, Daníel fór fyrst að lifa einhverju félagslífi þegar hann 

byrjaði í framhaldsskóla en talaði um að það hafi verið erfitt að fylgja 

félögunum eftir þar sem enginn peningur var til og hann hafi þurft að vinna 

mikið. María talaði um ósætti við mömmu sína því henni hafi fundist hún 

getað unnið með náminu í framhaldsskóla en hún vildi frekar einbeita sér 

að náminu. María tók þannig til orða, þegar hún talaði um samskipti sín við 

móður sína: 

 

Ég var alltaf að rífast við mömmu og hótaði að fara 

og einn daginn bara þá gerði ég það, ég pakkaði bara 

niður í töskuna og ég fór. Málið var það bara að 

mamma var bara farin að láta allt fara í taugarnar á 

sér, allt sem ég gerði og allt sem hún gerði var farið 

að fara óendalega í taugarnar á mér og þú veist við 

vorum bara… bara gátum ekki verið í sama herbergi.  

 

Hér hefur verið fjallað um bakgrunn viðmælenda. Hvernig þeim leið í 

uppvextinum og upplifðu samskipti sín við foreldra og systkini þar sem fram 

kom bæði jákvæð og neikvæð reynsla.  
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4.2 Fyrri skólaganga og upplifun af námi 

 

Hér verður dregin fram fyrri reynsla viðmælenda af námi. Fyrst verður lögð 

áhersla á upplifun þeirra af grunnskólagöngu og því næst 

framhaldsskólagönguna.  

 

Upplifun viðmælenda af grunnskólagöngunni var bæði góð og slæm, 

tveimur viðmælendum leið betur fyrri hluta grunnskólagöngunnar, hjá 

einum versnaði hún í efstu bekkjum grunnskólans og fjórða viðmælenda 

leið þokkalega í grunnskóla. Þegar viðmælendur voru spurðir úr í neikvæða 

þætti grunnskólagöngunnar þá nefndu þeir allir einelti en þrír þeirra 

upplifðu af eigin reynslu einelti á meðal einn upplifði það með óbeinum 

hætti. Því varð einelti sterkt þema sem kom endurtekið fram í orðum 

viðmælenda, samanber orð Maríu: 

 

Ég var hrikalega feimin og átti erfitt með að kynnast 

nýju fólki og svona pínu félagsfælin. Síðan flutti 

maður í Hamranes og ég bara fékk sjokk eiginlega 

menningarsjokk. Við stelpur sem kynntust þarna í 5. 

bekk misstum mikið sambandið þegar ég skipti um 

skóla, ég var ekkert dugleg að kynnast fólki ég hélt 

mig bara út af fyrir mig. það var svo leiðinlegur 

mórallinn í bekknum bara og… æi svo mikið svona… 

Hann var svo mikið svona skiptur niður, svona hver 

var vinsælastur og þannig og ég fann mig eiginlega 

aldrei í þessum hóp. já.. eða þú veist… mjög 

leiðinlegt að ég fékk í raun aldrei tækifæri til þess að 

vera með hinum krökkunum. Maður var svona 

útilokaður strax. Held samt að því ég var pínu feimin 

að það hafi gefið þeim tækifæri til að notfæra sér 
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það í rauninni. Þú veist af því að ég klagaði aldrei eða 

þú veist. Ég var ekkert feimin fyrr en ég byrjaði í 5. 

bekk, veist ég átti rosalega auðvelt með að tala við 

aðra krakka og þú veist en svo snar breyttist það sko, 

ég var náttúrulega pínu feimin og það, komin í allt 

annað umhverfi og vissi ekki alveg hvernig ég átti að 

haga mér, þú veist. Mér fannst bara mjög leiðinlegt 

að vera útilokuð, alveg frá byrjun skilurðu.  

 

Daníel komst svona að orði, þegar hann ræddi um eineltið sem hann 

upplifði og varð fyrir: 

 

Grunnskólinn var ekki svo góður, ég varð fyrir aðkasti 

og átti enga vini. Ég fór til grunnskólasálfræðings og 

það var svona eiginlega eini félagsskapurinn sem ég 

fékk þar til ég fór uppí unglingadeild. Frá því að ég 

byrjaði í grunnskóla og uppí 7. bekk að mig minnir þá 

bara átti ég ekki vini. Munurinn verður þegar ég 

þarna byrja að reykja. Þá settu allir upp gervisvipinn 

og fóru að tala við mig til að athuga hvort ég ætti 

sígarettu til að lána þeim. Mín reynsla var 

náttúrulega ekki góð og ekki rétt, en þar sem ég 

kunni ekkert annað þá fór ég að trúa því að þetta 

væri bara eðlilegt fyrir mig. Ég horfði náttúrulega á 

mig bara eins og það væri eitthvað að mér því væri 

ég alltaf einn. Það ætti bara að vera þannig. Þú veist 

fór bara heim og var svo bara heima á kvöldin. Síðan 

spilar náttúrulega inní þessi ódæmigerða einhverfa. 

Ég átti líka erfitt með nám þannig að skólagangan var 

hálf vonlaus.  
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Einelti olli bæði andlegri og félagslegri vanlíðan þar sem afleiðingarnar 

komu fram sem erfiðleikar í samskiptum við samnemendur, áhugaleysi á 

náminu, kvíði, lélegt sjálfstraust og félagsfælni. 

 

Viðmælendur tala um að þeim hafi gengið misvel í námi eftir námsgreinum. 

Einn viðmælanda talaði um að kvíði hafi haft áhrif á fyrstu ár sín í 

grunnskóla og annar um mikið áhugaleysi á náminu. María talaði um að 

eineltið sem hún upplifði hafi haft mikil áhrif á námsárangur hennar með 

neikvæðum hætti. Daníel talaði einnig um að eineltið hafi haft mikil áhrif 

ásamt slæmum heimilisaðstæðum, sem hafi bitnað á námsárangri hans. Ósk 

tók fram að henni hafi gengið betur í náminu eftir að nemendum var skipt 

niður eftir getu í námsgreinum sem gerði það að verkum að henni gekk 

betur þegar hún gat unnið á sínum hraða og fékk meiri trú á sjálfri sér. 

Þegar Björn talaði um gengi sitt í námi á grunnskólaárunum, komst hann 

eftirfarandi að orði: 

 

Námslega séð var það ekkert svo gott, ég var bara að 

gera allt annað en ég átti að vera að gera. Oftast 

hefur það nú verið þannig að ég hef farið að gera það 

sem ég á ekkert að vera að gera. Ef ég átti að vera að 

læra þá var ég frekar frammi á skólagöngum að 

hjálpa húsverðinum.  

 

Þó svo Birni hafi leiðst námið og gekk ekki nægilega vel þá er hann bráðger 

og hægt er að tala um að hann sýni afburðahæfileika á sínu áhugasviði sem 

tengist tækni enda byrjaði hann ungur að vinna á tæknisviði með skóla. Orð 

viðmælenda styðja þannig við að áhugi skiptir miklu máli í námi og hefur 

áhrif á árangur.  

 Að loknu grunnskólanámi hófu allir viðmælenda nám á 

framhaldsskólastigi. Líkt og áður hefur komið fram þá eiga viðmælendur 

það einnig sameiginlegt að hafa hætt framhaldsskólagöngu án 

hefðbundinna námsloka eftir mislanga skólagöngu, þá ýmist frá tveimur 
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önnum upp í fimm.  Ástæður brotthvarfs að mati viðmælenda voru 

fjárhagsvandræði, val á námi ekki við hæfi, áhugaleysi, barneignir og 

áhugaverð vinna bauðst.  María reyndi tvisvar að hefja nám, í fyrra skiptið 

varð hún ólétt og taldi skynsamlegar að vinna og safna pening og í seinna 

skiptið eftir að barnið var fætt þá fór hún aftur í skóla en hætti vegna 

fjárhagsvandræða. Hún reyndi hvað hún gat að leita sér aðstoðar til að 

halda áfram. Komst hún þannig að orði:  

 

Þegar ég reyndi svo aftur þá höfðum við bara svo lítinn 

pening á milli handanna að ég….. að við urðum að nota 

peninginn frekar í að borga leikskólann og eitthvað og 

matinn í okkur. Ég var bara í eina önn og mig langar til að 

halda áfram en ætla fyrst að koma okkur upp úr þessari 

reikningasúpu sem við komum okkur í... já, ég fór til 

námsráðgjafa, til Féló, til allt þetta sko. Af því í rauninni að 

skólinn var vinnan mín og ég kaus að hætta að vinna til 

þess að fara í skóla þá geta þeir ekki hjálpað mér. Þeir 

hjálpa ekki fólki í námi, það er bara ekki þannig. Ef þú átt 

rétt á námslánum eða einhverju svona þá í rauninni vilja 

þeir ekki hjálpa þér. Ég reyndi allt, allt áður en ég hætti. 

Bara svona taka það fram.  

 

Líkt og Maríu leið Daníel og Ósk ekki vel þegar þau hættu námi. Ósk talaði 

um að henni hafi fundist hún sek um eitthvað og að mamma hennar myndi 

skammast sín fyrir hana. Daníel talaði um pressu sem var heima fyrir þar 

sem engir peningar voru til og hann þurfti að vinna mikið með skóla. Þegar 

viðmælendur voru spurðir hvort þeir hefðu leitað aðstoðar hjá 

námsráðgjafa kom í ljós að þrír þeirra gerðu það. Ástæða þess sem gerði 

það ekki var að hann sagði erfitt hafa verið að fá tíma og viðvera 

námsráðgjafans hafi verið stutt. Þegar Björn var spurður hvernig honum 

hafi liðið þegar hann hætti í skóla og hvort hann hafi leitað sér aðstoðar hjá 

námsráðgjafa þá sagðist hann horfa á reynsluna sem hann öðlaðist í 



 36 

vinnunni sem mikilvægara markmið heldur en að fara í nám á þeim tíma. 

Hann sagði að erfitt hafi verið að leita aðstoðar hjá námsráðgjafa þar sem 

hann vann tæknivinnu og þótti óþægilegt að ræða um hana.  

 

Þrír viðmælenda töluðu um að þeim hafi liðið mjög vel félagslega í 

framhaldsskóla, en þeirri reynslu deildi ekki einn viðmælanda með hópnum. 

Þannig talaði Björn um reynslu sína af framhaldsskólaárunum, sem 

einkenndist af því að hann hélt sig mikið einn út af fyrir sig:  

 

 Í framhaldsskóla hef ég alltaf verið bara einstakingur sem að 

finnst bara þægilegast að vera einn út í horni og var það bara. 

Ég lét félagslífið alveg eiga sig. Mig langaði ekki að fólk vissi 

nákvæmlega hver ég væri vegna vinnunar sem ég vann með 

skólanum, því það hefði bara vakið upp fullt af spurningum.  

 

María tók svona til máls þegar hún talaði um félagslega líðan sína í 

framhaldsskóla og muninn á skólastigunum tveimur grunn- og 

framhaldsskóla: 

 

               Leið mjög vel í framhaldsskóla, bara rosalega vel. Krakkar sem 

voru kannski að dissa þig í unglingadeildinni voru alveg fínir 

sko. Rosalega fyndið hvað munar miklu á 10. bekk og fyrsta 

bekk í framhaldi. Ekkert smá mikill þroskamunur. Það er ekki 

mikið um einelti eða allavegana ekki sjáanlegt, skilurðu.  

 
Daníel flutti út á land þegar hann var að ljúka grunnskóla og hóf 

framhaldsskólagönguna þar. Þegar Daníel var spurður út í félagslegu 

líðanina í framhaldsskóla talaði hann um að samskipti sín við aðra hafi 

breyst talsvert með jákvæðum hætti þegar hann hættir að upplifa einelti. Á 

sama tíma hafi sjálfsmynd hans styrkts mikið líkt og kemur fram í orðum 

hans: 
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Þegar maður byrjaði í framhaldsskóla þá fór maður að þróa 

með sér eitthvað félagslíf af viti. Ég fann fyrir gífurlegum mun 

þar. Þau höfðu ekki baksöguna af mér, að ég væri gangandi 

eftir veggjunum og væri eiginlega ósýnilegur. Fólk fór að leita í 

félagsskap hjá mér og þarna… hafði áhuga á að kynnast mér. 

Ég lærði heil mikið á því tímabili og ég hugsa að það sé 

reynslan frá því sem hefur hjálpað mér að ná því sem að ég er 

í dag, í sambandi við félagslífið yfir höfuð. Að sjá hvernig fólk 

hegðar sér og hérna hvernig maður… hvað það þýðir að vera 

vinur og að umgangast annað fólk í rauninni. 

 

Allir viðmælenda unnu eitthvað með framhaldsskólanáminu og tveir þeirra 

unnu einnig með námi í grunnskóla. Segja má að námsleg líðan viðmælenda 

í framhaldsskóla hafi verið nokkuð góð  í upphafi. Þegar áhugaleysi fór að 

gæta og vinna með skóla varð meiri versnaði mætingin og á sama tíma dró 

úr námsárangri. Þegar Ósk talaði um hvernig henni gekk í framhaldsskóla, 

með vísan í að námið sem að hún stundaði hæfi ekki áhuga hennar þá tók 

hún svona til orða: 

 

Ég fattaði bara að þetta var ekki mín leið og líka þetta var 

bara svo… ég var bara ekki að læra eitthvað sem mig 

langaði að læra. Annars gekk mér alveg vel, ég lærði þetta 

og þú veist ég var alveg fín fyrstu tvær annirnar en svo á 

þriðju önninni þá bara … þá sá ég að þetta vil ég bara ekki, 

mér var farið að leiðast í tímum… þú veist… ég var bara 

hætt að fylgjast með og síðan var ég farin að skrópa af því 

að ég vildi þetta ekkert. 

 

Hér hefur komið fram upplifun viðmælenda á grunnskóla- og 

framhaldsskólagöngu ásamt því hvernig þeim gekk námslega. Einnig hvernig 

einelti kom fram í grunnskóla og að félagsleg líðan hafi breyst þegar í 

framhaldsskóla var komið. Greinilegt var á orðum viðmælenda þar sem 
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þeim leið betur félagslega í framhaldsskóla að það hafði jákvæð áhrif á 

sjálfsmynd þeirra en þrátt fyrir að líða betur lenda þau engu að síður í 

brotthvarfshópi og hætta námi.  

 

4.3 Framtíðarsýn viðmælenda og væntingar til frekara náms 

 

Þrátt fyrir að reynsla viðmælenda einkennist af því að hafa hætt í 

framhaldsskóla og að hafa ekki upplifað góða reynslu af grunnskólagöngu, 

þá hafa þeir ekki misst trúna né áhugann á að mennta sig. Þegar skoðað var 

hvort viðmælendur höfðu stuðning til að fara aftur í nám þá kom í ljós að 

tveir yngri viðmælendur sem búa í foreldrahúsum hafa meiri stuðning og 

minni fjárhagsáhyggjur. Viðmælendur sem búa í leiguhúsnæði, hafa ekki 

fjárhagslegan stuðning og litla möguleika á að leggja til hliðar fyrir námi. 

Markmið þeirra allra er samt að fara í frekara nám. Framtíðarsýn Maríu er 

að komast út úr skuldasúpunni, klára námið í framhaldsskólanum og fara út 

í frekara nám. Björn stefnir á að klára stúdentspróf og fara svo í lögfræði í 

háskólanum. Daníel talaði um að draumurinn væri að fara í skóla, áhuginn 

væri á verknámi en eins og staðan væri þá ætlaði hann að taka einn dag í 

einu, vera samkvæmur sjálfum sér, halda vinnunni og reyna að hafa það 

sem best. Þegar Ósk var spurð um framtíðaráform tók hún svona til orða: 

 

Allt sem ég vil verða verð ég að taka í háskóla og ég verð að 

taka stúdentinn til að komast í háskólann. Ég ætla sko aftur 

í skóla, ég ætla að reyna að komast aftur næsta haust. Fyrir 

mér er það frekar mikilvægt, svona til að ná stúdentinum 

og einmitt til að fá hærri laun og betri vinnu kannski, frekar 

en að vera að vinna í Bónus eða einhverju sem ég vil ekki 

gera. Þannig að fyrir mér er nám mikilvægt.  
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Þannig kom fram að allir viðmælenda hafa löngun til frekara náms hvort 

sem er háskólanám eða verknám en það er spurning hvaða leiðir eru þeim 

færar. Einnig töluðu viðmælendur um að það væri erfiðara að hugsa um að 

fara aftur í nám því lengra sem tíminn líði frá brotthvarfi. Allir gera þeir sér 

grein fyrir að staða þeirra á vinnumarkaði væri betri ef þau ljúka námi, sem 

er þeim hvatning til frekara náms.  
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5. Samantekt og umræða 

 
Þessi kafli skiptist í fjóra hluta. Í fyrsta hluta er samantekt á niðurstöðum. 

Annar hluti nefnist umræða, en þar eru niðurstöður rannsóknarinnar 

skoðaðar í samhengi við fræðilega umfjöllun verkefnisins. Þriðji hluti fjallar 

um helstu lærdóma sem draga má af niðurstöðum verkefnisins. Fjórði hluti 

er lokaorð þar sem höfundur fer yfir eigin vangaveltur að verkefni loknu.  

 

5.1 Samantekt á niðurstöðum 
 
Rannsóknarspurning þessa verkefnis var: Hver er upplifun og reynsla 

viðmælanda af því að hverfa á brott frá námi á framhaldsskólastigi án 

hefðbundinna námsloka, ásamt undirspurningunum hverjar ástæður 

brotthvarfs hafi verið að mati viðmælenda sem og framtíðarsýn og 

væntingar til frekara náms. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru að 

birtingarmynd brotthvarfsins hjá viðmælendum var á framhaldsskólastigi en 

vandann má að öllum líkindum rekja aftur til grunnskólaáranna. Neikvæð 

reynsla viðmælanda af grunnskólagöngu kom fram hjá þeim öllum. Þrír 

viðmælenda töluðu um að erfitt hafi verið að hætta námi en einum sem 

bauðst áhugavert starf taldi reynsluna af vinnunni vera mikilvægari en 

námið á þeim tíma. Fróðlegt var að sjá að allir viðmælenda höfðu upplifað 

eða orðið vitni að einelti i grunnskóla og tengdu það við neikvæða reynslu 

sína af grunnskólagöngu. Þrátt fyrir það náðu allir nema einn að tengjast 

félagslega þegar komið var í framhaldsskóla en sá viðmælandi telst bráðger 

og lagði ekki upp úr samskiptum við samnemendur. Val á námi þar sem 

nægur áhugi var ekki fyrir hendi og fjárhagsvandræði voru einnig algengar 

ástæður brotthvarfs, auk atvinnuþátttöku, námsleiða, barneigna og að nám 

hafi ekki verið við hæfi. Athyglisvert er að þrátt fyrir erfiðar aðstæður og 

slæma reynslu af skólagöngunni missti enginn viðmælenda sjónar á 

mikilvægi þess að mennta sig í framtíðinni og stefna þau öll að því að hefja 

aftur nám þó síðar verði hvort sem er háskólanám eða verknám. 
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5.2 Umræða 
 
Samkvæmt fyrri rannsóknum eru algengustu ástæður brotthvarfs úr 

framhaldsskóla námsleiði, fjárhagsvandræði, barneignir og að góð vinna 

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

kemur í óútgefinni skýrslu Mennta- og menningarmálaráðuneytisins Nám er 

vinnandi vegur að ein algengasta orsök brotthvarfs úr framhaldsskóla hafi 

verið andleg veikindi, svo sem kvíði og þunglyndi. Einnig voru það 

fjárhagsvandræði og þar af leiðandi var vinnan látin ganga fyrir náminu, 

námsval ekki við hæfi og námsörðugleikar sem nemendur nefndu sem 

algengustu ástæður brotthvarfs (Mennta og menningarmálaráðuneytið, 

óútgefið efni). 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til sambærilegra ástæðna 

brotthvarfs meðal viðmælenda, auk þess sem birtingarmynd brotthvarfsins 

hjá viðmælendum var á framhaldsskólastigi en vandann má að öllum 

líkindum rekja aftur til grunnskólaáranna. Neikvæð reynsla af 

grunnskólagöngu kom fram í orðum allra viðmælenda. Þrír þeirra töluðu um 

að erfitt hafi verið að hætta námi en einum sem bauðst starf taldi reynsluna 

af vinnunni vera mikilvægari en námið á þeim tíma. Val á námi sem hæfði 

ekki áhuga viðkomandi og fjárhagsvandræði voru algengar ástæður 

brotthvarfs, sem og atvinnuþátttaka, námsleiði, áhugaverð vinna bauðst, 

skortur á áhuga og barneignir, og er það í samræmi við fyrrnefndar 

rannsóknir. Áhrif eineltis á brotthvarf hefur lítið sem ekkert verið rannsakað 

hérlendis en miðað við niðurstöður þessarar rannsóknar er óhætt að telja 

að einelti sé einn af áhrifaþáttum brotthvarfs, en meirihluti viðmælenda 

töluðu um að hafa upplifað einelti sem hafi mótað neikvæða reynslu þeirra 

af grunnskóla. Hafa ber í huga að rannsókn þessi var lítil í sniðum og því ekki 

hægt að alhæfa út frá niðurstöðum hennar en engu að síður gefa 

niðurstöður til kynna að einelti hafi mikil áhrif á félagslega líðan sem aftur 

hefur áhrif á sjálfsmynd nemenda og trú þeirra á eigin getu bæði félagslega 

og námslega.  
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 Rannsóknir hafa sýnt fram á að jákvæð trú nemanda á eigin getu 

geti haft áhrif á viðhorf og árangur í námi og viðkomandi standi sig 

jafnframt betur félagslega og eigi auðveldara með að tengjast öðrum 

(Bandura, 1997).  

 

5.3 Lærdómar 

 
Það sem mér finnst standa upp úr þessari rannsóknarvinnu er að efla þurfi 

almennt rannsóknir á þessu sviði hér á landi, í alþjóðlegum samanburði 

stöndum við illa sem styður enn frekar þörfina á að skoða þetta ofan í 

kjölinn út frá okkar aðstæðum. Þar sem brotthvarf mælist hátt hérlendis er 

ekki einungis hagkvæmt og mikilvægt fyrir einstaklingana sjálfa að koma í 

veg fyrir brotthvarf heldur samfélagið í heild.  

Niðurstöður hingað til byggja mikið til á megindlegum gögnum en 

mikilvægt er að efla ekki síst eigindlegar rannsóknir og fá þannig sýn 

nemendanna sjálfra á ástæðum brotthvarfsins. Mikilvægt er að bregðast við 

niðurstöðum rannsókna, og styðja við nemendur í brotthvarfshættu. 

Reynsla viðmælenda minna styðja það að markvissra inngripa er þörf strax í 

grunnskóla ef ekki fyrr. Góð líðan ungmenna er mikilvæg, ekki eingöngu 

námslega líðanin heldur einnig félagsleg líðan þar sem báðir þessir þættir 

virðast hafa áhrif á brotthvarf samkvæmt niðurstöðum þessarar 

rannsóknar. Jákvæð sjálfsmynd og sjálfstraust ætti að vera rauður þráður í 

gegnum skólagöngu allra ungmenna.  

 

5.4 Lokaorð 
 
Þegar skoðað er hverju menntun á að skila inn í samfélagið er nauðsynlegt 

að skoðaðar séu leiðir sem nemendum eru færar í námsvali. Fram kemur í 

skýrslu OECD, 2012 að íslensk stjórnvöld hafi sett fram áætlanagerð sem 

felst í að gerðar verða endurbætur á menntakerfinu, markmiðin eru góð og 

hægt er að líta björtum augum til framtíðar þegar árangur fer að sjást af 

þeirri vinnu.  
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Í gegnum árin hefur áhersla í grunnskólum aðallega verið lögð á 

námslegan árangur og félagsleg líðan hefur setið á hakanum. Fram kom í 

rannsókn minni að birtingarmynd brotthvarfsins hjá viðmælendum var á 

framhaldsskólastigi en vandann má að öllum líkindum rekja aftur til 

grunnskólaáranna. Þar sem neikvæð reynsla af grunnskólagöngu kom fram í 

orðum allra viðmælenda má leiða líkum að því að horfa verði betur á 

félagslega líðan nemenda í grunnskóla. Jafnframt þarf að byrja strax í 

leikskóla að styrkja félagslega færni og jákvæða sjálfsmynd barna svo þau 

nái að þróa það með sér áfram í gegnum skólagönguna.  

 Athygli vakti að einelti sem orsök brotthvarfs hefur lítið sem ekkert 

verið rannsakað hérlendis en miðað við mínar niðurstöður er óhætt að telja 

að einelti sé einn af áhrifaþáttum brotthvarfs og hafi mikil áhrif á félagslega 

líðan. Þegar skoðaðar eru niðurstöður úr óútgefinni skýrslu Mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins Nám er vinnandi vegur kemur fram að ein 

algengasta orsök brotthvarfs úr framhaldsskóla voru andleg veikindi, svo 

sem kvíði og þunglyndi. Eins og fram kom í fræðilegri umfjöllun verkefnisins 

eru afleiðingar eineltis meðal annars kvíði, þunglyndi, brotin sjálfsmynd og 

léleg félagsfærni (Olweus, 2006). Í ljósi niðurstaðna þessarar rannsóknar er 

nauðsynlegt  að huga almennt að líðan nemenda í leik- og grunnskólum þar 

sem það virðist hafa mikil áhrif á hvernig þeim reiðir af á 

framhaldsskólaárunum. 

Styrkleikar rannsóknarinnar sem þessi ritgerð byggir á eru að hér er 

verið að framkvæma eigindlega rannsókn á sviði sem hefur hingað til að 

mestu verið rannsakað með megindlegum hætti. Veikleiki hennar er aftur á 

móti á hve fáum viðtölum gagnasöfnun byggir, en það er heldur ekki 

markmið eigindlegra rannsókna að geta alhæft um niðurstöður heldur að 

veita innsýn í upplifun og reynslu viðmælenda.  

Framtíðarsýn viðmælenda minna sýnir að þrátt fyrir mótbárur þá sjá 

þeir að menntun er mikilvæg og hafa áhuga á frekari menntun en eru 

óvissir um hvaða leiðir séu þeim færar. Því er mikilvægt að skólar leiðbeini 

nemendum áfram með námsval og taki mið af áhuga og styrkleikum þeirra 

við skipulag kennslu og náms. 
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