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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar var að fá innsýn inn í reynsluheim fagaðila sem vinna með 

ungmennum sem ekki eru í vinnu, námi eða starfsþjálfun. Tekin voru viðtöl við níu fagaðila, 

fjóra náms- og starfsráðgjafa og fimm forstöðumenn, sem allir vinna í úrræðum sem ætluð 

eru hópi ungmenna sem eru í þessum sporum. Áhersla var lögð á að fá fram mat þeirra á 

hvað einkenni hópinn, hvað sé mikilvægt í vinnu með honum og hvaða hindrunum hópurinn 

stendur frammi fyrir. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að algengt er að ungmenni sem 

ekki eru í vinnu, námi eða starfsþjálfun séu með greiningar á borð við ADHD, lesblindu og 

einhverfu. Mörg koma brotin úr grunnskólanum, hafa verið í neyslu og þrífast illa í 

menntakerfinu. Mikilvægt þykir að ungmennin fái einstaklingsmiðaða þjónustu og að bæta 

þurfi við fleiri námsleiðum í íslenskt menntakerfi þar sem minna er um bóknámskröfur. 

Aukinheldur þótti mikilvægt að bæta við fleiri úrræðum fyrir ungmennin og þá einkum fyrir 

þau sem eru í fíkniefnaneyslu. Jafnframt töldu fagaðilarnir að stefnuleysis stjórnvalda gæti í 

málaflokknum, langtímasýn vanti og fjármagn skorti. Samningar við úrræðin eru oft til 

skamms tíma sem gerir það að verkum að erfitt er að móta og þróa starfið ásamt því að fá og 

halda í reynslumikið fagfólk.   
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Abstract 

The aim of the study was to gain insight into the experiences and opinions of professionals 

working with young people who are not in work, education or training (NEET). Interviews 

were conducted with nine professionals, four career guidance counselors and five directors, 

that all work in intervention intended for the aforementioned group of young people. 

Participants were asked what they considered to be the characteristics of the group, 

whether and then what obstacles they encountered and what they thought to be important 

in working with the NEETs. Furthermore the participants were asked what the role of the 

career guidance counselors is. The results showed that diagnosis such as ADHD, dyslexia and 

autism are common among the youth. Many of the them also exit primary education with 

identity issues, have dealt with substance abuse and thrive poorly in the educational system. 

The participants thought it important to provide the youth with differential services as well 

as improving the educational system in order to better meet the youth needs. The 

participants also believed it to be important to add more resources for the young people, 

especially for those dealing with substance abuse. In addition the participants believed that 

the government suffer from lack of direction, are too short-sighted and that more capital 

should be imposed into the matter. Because of those hindrances contracts with the 

interventions that the participants are a part of have a hard time of forming and developing 

the interventions. Furthermore it is difficult to hire experienced people to an intervention 

that is temporary or has an uncertain future. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er 30 ECTA eininga lokaverkefni til meistaraprófs í náms - og starfsráðgjöf við 

Félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Rannsóknin var unnin með eigindlegum 

rannsóknaraðferðum og hófst vinna við hana vorið 2013. Markmiðið með henni var að fá 

innsýn í reynsluheim fagaðila sem allir eiga það sameiginlegt að starfa við úrræði sem ætluð 

eru ungmennum sem ekki eru í vinnu, námi eða starfsþjálfun.  

 Áhugi minn á efninu kviknaði í starfsþjálfun þeirri sem var hluti af námi mínu í náms- 

og starfsráðgjöf. Á fyrsta ári námsins fór ég í viku heimsókn á Vinnumálastofnun þar sem ég 

fékk tækifæri til þess að heimsækja Hitt húsið, sem hefur verið í samstarfi við 

Vinnumálastofnun. Þar kynntist ég lítillega úrræðinu Vítamín sem er ætlað ungmennum á 

aldrinum 18-24 ára sem ekki eru í vinnu, námi eða starfsþjálfun. Starfsþjálfunina á öðru ári 

námsins tók ég út í Námsflokkum Reykjavíkur en þar kynntist ég fleiri úrræðum sem einnig 

eru ætluð ungmennum sem eru í þessum sporum. Það vakti áhuga minn að sjá hversu vel 

þessum ungmennum gekk að starfa í því umhverfi sem Námsflokkarnir og Hitt húsið bjóða 

upp á. Ég hafði starfað sem kennari í grunnskóla í tæp átta ár og kynnst mörgum 

ungmennum sem gekk illa að fóta sig í skólakerfinu og virtust stefna í vanvirkni. Mér lék því 

forvitni á að vita hvað einkenndi þann hóp sem ekki eru í vinnu, námi eða starfsþjálfun. Ég 

tók því ákvörðun um að ræða við fagfólk sem komið hafði að vinnu með hópnum í þeim 

tilgangi að fá innsýn inn í reynsluheim þeirra.  

 Rannsóknin var unnin undir handleiðslu Kristjönu Stellu Blöndal og eru henni færðar 

bestu þakkir fyrir góða leiðsögn og stuðning. Iðunn Antonsdóttir, forstöðumaður Námsflokka 

Reykjavíkur, fær þakkir fyrir sýndan skilning, stuðning og hvatningu við skrif þessarar 

ritgerðar. Enn fremur vil ég færa foreldrum mínum, Guðmundi Inga Sigbjörnssyni og Tovu 

Flórentínu Óskarsdóttur, þakkir fyrir ómældan stuðning í gegnum alla mína skólagöngu og 

fyrir að hafa trú á mér. Hulda Axelsdóttir fær aukinheldur þakkir fyrir yfirlestur, góðar 

ábendingar og stuðning. Að lokum vil ég þakka viðmælendum fyrir þátttökuna. Reynsla 
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þeirra og skoðanir gáfu góða innsýn í málefni þessa hóps sem svo sannarlega er mikilvægt að 

fjalla um.  
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1 Inngangur 

Efnahagslegt hrun það sem átti sér stað í ársbyrjun 2008 hefur haft víðtæk áhrif á 

vinnumarkaðinn í Evrópu en ungmenni eru viðkvæm fyrir þrengingum á vinnumarkaði þar 

sem þau hafa lágt menntunarstig og litla starfsreynslu (Hrafnhildur Tómasdóttir, 2010; Kalstø 

og Sundell, 2011). Atvinnuleysi meðal ungmenna (15-24 ára) jókst verulega í OECD löndunum 

en það fór úr 13% árið 2007 í 17,3% árið 2011. Á árunum 2007 til 2008 féll atvinnuþátttaka 

ungmenna í OECD löndunum um 8% en um 2% hjá fullorðnum. Ungmenni með litla menntun 

urðu einna verst úti en atvinnuþátttaka þeirra minnkaði um 11% (Eurostat, 2015a).  

 Hefðbundnar aðferðir til þess að mæla atvinnuleysi henta illa þegar kemur að 

ungmennum. Ástæður þess eru flóknar en felast þó aðallega í tvennu. Í fyrsta lagi er 

atvinnuþátttaka mun minni hjá ungmennum en fullorðnum og er þar að auki mismunandi 

eftir aldri. Mun færri 15 ára ungmenni eru á vinnumarkaði en 24 ára. Í öðru lagi skarast 

vinnumarkaður og menntakerfið en með því er átt við að nemandi sem er í leit að starfi 

flokkast sem atvinnulaus. Hann er hins vegar ekki í vanvirkni þar sem hann stundar nám. 

Mælingar sem notaðar eru á hefðbundið atvinnuleysi henta því illa þar sem þær ná ekki fram 

stöðunni með tilliti til virkni ungmenna. Vegna þessa var ákveðið að finna nýjar leiðir til þess 

að kanna virkni hjá ungmennum. Í þessu samhengi varð hugtakið NEET til, það er „Not in 

employment, education or training“ eða ekki í vinnu, námi eða starfsþjálfun (Furlong, 2006). 

Þessi ungmenni eru í mikilli áhættu á félagslegri og atvinnulegri einangrun (Eurofound, 2012, 

Scarpetta og Sonnet, 2012). Frá upphafi efnahagshrunsins hefur hugtakið mikið verið notað 

af alþjóðlegum stofnunum en í Evrópu hefur hugtakið vakið athygli stjórnvalda sem telja það 

góða leið til þess að fylgjast með félagslegri og vinnumarkaðsstöðu ungmenna (European 

Commission, 2012). Sá hópur sem fellur undir hugtakið hefur verið skilgreindur á marga vegu 

en er þó tengdur við ungmenni á aldrinum 15-24 ára sem ekki eru í starfi, námi eða 

starfsþjálfun (Eurofound, 2012; Eurofound, 2013; Furlong, 2006; Halvorsen, Hansen og 

Tägtström, 2012; OECD, 2008; OECD, 2010).  
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 Hér eftir verður vísað til hóps ungmenna sem ekki eru í vinnu, námi eða starfsþjálfun 

með hugtakinu vanvirkir. Með hugtakinu er ekki átt við að ungmennin séu aðgerðalaus með 

öllu þar sem sumir innan hópsins eru vanvirkir að eigin vali og geta ástæður þar að baki verið 

margvíslegar. Til að mynda getur ungmennið hafa ákveðið að ferðast eða að hugsa um 

veikan ættingja. Nánari umfjöllun um þetta má finna síðar í inngangi þar sem fjallað verður 

um misleitni hópsins.  

 Samkvæmt Norrænu ráðherranefndinni (n. Nordisk ministerråd) var atvinnuleysi 

ungmenna á Norðurlöndunum hæst á Íslandi eða 22% árið 2014. Noregur kom fast á hæla 

Íslands með 20% atvinnuleysi en Finnland, Danmörk og Svíþjóð sátu jöfn í þriðja sæti með 

19% atvinnuleysi meðal ungmenna. Hlutfall ungmenna sem ekki eru í vinnu, námi eða 

starfsþjálfun var þó næst lægst á Íslandi meðal Norðurlandanna eða 7%. Hlutfallið var hæst í 

Finnlandi en þar var það 10%. Danmörk er með 8% hlutfall vanvirkra ungmenna en í Noregi 

er hlutfallið lægst eða 6% (Nordisk ministerråd, 2015c). Afleiðingar atvinnuleysis og vanvirkni 

eru alvarlegar og þeim mun alvarlegri eftir því sem tími vanvirkninnar lengist. Framtíðar-

horfur í atvinnumálum meðal ungmenna sem glíma við langtímaatvinnuleysi eru að jafnaði 

verri en hjá þeim sem ekki eru atvinnulaus (Cockx og Picchio, 2013; OECD, 2010; Scarpetta, 

Sonnet og Mandfredi, 2010). Jafnframt hefur komið fram að það hefur neikvæð áhrif á 

launakjör ungmenna í framtíðinni að útskrifast úr námi á tímum þegar efnahagsástand er 

slæmt (Kahn, 2010). Jafnframt hafa ungmenni sem litla menntun og starfsreynslu hafa frekar 

verið ráðin í störf til skamms tíma og eru því líkleg til að vera í þeim hópi sem fyrst er sagt 

upp þegar kreppir að (Cockx og Picchio, 2009, 2013; OECD, 2010, Scarpetta o.fl., 2010) en 

eitt af einkennum vanvirkra ungmenna er að þau hafa litla formlega menntun (Coles, 

Godfrey, Keung, Parrot og Bradshaw, 2010). Ungmenni sem eru í vanvirkni hafa ekki tækifæri 

til þess að efla og þróa með sér færni sem fæst á vinnumarkaði eða í námi en jafnframt 

rýrnar færni eftir því sem vanvirknin varir lengur (Edin og Gustavsson, 2008).  

 Markmið rannsóknarinnar var að fá innsýn í faglega sýn og reynslu fagaðila sem unnið 

hafa með ungmennum sem ekki eru í vinnu, námi eða starfsþjálfun. Áhersla var lögð á að fá 

fram mat fagaðila á því hvað einkennir hópinn, hvað er mikilvægt í vinnu með honum og 

hvaða hindrunum hópurinn stendur frammi fyrir. Jafnframt var rætt sérstaklega við náms- og 

starfsráðgjafa um hvort þeir teldu að fagþekking þeirra nýttist vel í vinnu með vanvirkum 

ungmennum, hvaða fagþekkingu þeir nýttu sér mest og hvort þá skorti einhverja þekkingu til 

þess að geta mætt hópnum betur. Það er ljóst að málefnið er mjög mikilvægt þar sem 
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vanvirkni hefur alvarlega afleiðingar í för með sér fyrir ungmenni (Coles o.fl., 2010; Cockx og 

Picchino, 2009, 2013; Edin og Gustavsson, 2008; Eurofound, 2012; Kahn, 2010; Kalstø og 

Sandell, 2011; Scarpetta og Sonnet, 2012; Scarpetta o.fl., 2010). Vonast er til að með 

rannsókninni sé hægt að varpa ljósi á það hvernig brugðist hefur verið við hópnum. Enn 

fremur hafa málefni vanvirkra ungmenna lítið verið rannsökuð hér á landi og vonandi vekur 

rannsóknin áhuga hjá fleiri rannsakendum og leiðir til þess að málefni hópsins verði 

rannsökuð frekar.   

1.1 Atvinnuleysi ungmenna: greining, hlutfall og afleiðing 

Samkvæmt Alþjóða vinnumálastofnuninni (e. International Labour Organisation (ILO)) er 

atvinnulaus einstaklingur skilgreindur á eftirfarandi hátt: einstaklingurinn hefur verið án 

atvinnu í ákveðinn tíma, er tilbúinn til þess að vinna og er í leit að starfi (ILO, e.d.).  

Samkvæmt Evrópusambandinu (e. European Union) er atvinnuleysi hlutfall atvinnulausra af 

heildar vinnuafli. Atvinnustaða einstaklings er hægt að flokka í atvinnuleysi, í atvinnu eða 

efnahagslega óvirkur. Til vinnuafls teljast allir einstaklingar sem eru efnahagslega virkir (e. 

economically active) en ekki er tekið tillit til hópa óvirkra, svo sem nemenda og 

ellilífeyrisþega, í útreikningum á atvinnuleysi (Eurostat, 2015a). Þetta flækir málið heldur 

þegar kemur að því að reikna út atvinnuleysi meðal ungmenna. Það er einkum tvennt sem 

máli skiptir í þessu samhengi en það er annars vegar að atvinnuþátttaka ungmenna er mun 

minni en hjá fullorðnum en hún eykst hratt eftir því sem ungmennin eldast. Til að mynda er 

atvinnuþátttaka ungmenna á aldrinum 15 ára 5% en hækkar upp í 80% við 24 ára aldur. Í 

öðru lagi skarast vinnumarkaður og menntakerfið og getur sú skörun verið mismunandi. Sem 

dæmi má nefna að sum ungmennanna eru í hlutastarfi með fullu námi, önnur eru í fullri 

vinnu og stunda hlutanám með og enn önnur ungmenni hætta í námi en fara ekki út á 

vinnumarkaðinn. Hlutfall atvinnulausra ungmenna getur því oft verið hátt en í raun ekki gefið 

góða mynd af virkni ungmennanna (Eurostat, 2015a; Eurostat, 2015b).  

 Aðra mælingu á atvinnuleysi ungmenna er að finna í hlutfallstölu (e. ratio) 

atvinnulausra. Hún er hlutfall atvinnulausra af öllum mannfjöldanum á viðkomandi aldursbili, 

það er atvinnulausir, fjöldi fólks í vinnu og óvirkir. Í þessu tilfelli hefur atvinnuþátttaka á 

vinnumarkaði ekki áhrif á tölur um atvinnuleysi ungmenna líkt og gerist þegar hlutfall 

atvinnulausra er fundið (Eurostat, 2015b). Hlutfallstalan gefur hins vegar ekki upp hver 

félagsleg staða ungmennanna er (Hyggen, 2013) og þar sem ungmenni eru líklegri til þess að 
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vera minna virk en fullorðnir á atvinnumarkaði, vegna þátttöku í námi, er heillavænlegra að 

skoða stöðu ungmenna sem ekki eru í vinnu, námi eða starfsþjálfun (European Commission, 

2012; OECD, 2010).  

 Það er flókið samspil samfélagslegra og einstaklingsbundinna þátta sem leiðir 

ungmenni í vanvirkni. Slík staða getur orðið langvarandi ástand með þeim afleiðingum að 

ungmennin standa frammi fyrir fleiri hindrunum sem síðar auka líkurnar á félagslegri 

einangrun (Scarpetta og Sonnet, 2012).  Afleiðingar vanvirkni geta aukinheldur verið 

langtímaatvinnuleysi og svokallað scarring effect (OECD, 2010). Með því er átt við að slæmt 

gengi á upphafsárum starfsferilsins hefur áhrif á framtíðarmöguleika í atvinnumálum. 

Einstaklingar sem eiga í erfiðleikum með að finna störf í upphafi starfsferilsins eru líklegri til 

að fá verri störf og lægri laun í framtíðinni (Cockx og Picchio, 2013; OECD, 2010; Scarpetta, 

Sonnet og Manfredi, 2010). Langtímaatvinnuleysi getur einnig haft það í för með sér að 

erfiðara er fyrir ungmennin að komast inn á vinnumarkaðinn aftur. Því lengri tíma sem 

ungmennið eyðir frá vinnumarkaði því minni líkur eru á því að það komist til vinnu aftur 

(Kahn, 2010; Kalstø og Sundell, 2011). Rannsóknir hafa þar að auki sýnt fram á að því lengri 

tíma sem eytt er utan vinnumarkaðar því meiri rýrnun verður á þeirri færni sem viðkomandi 

býr yfir, en færni var í þessu tilfelli læsi og úrvinnsla á upplýsingum (Edin og Gus tavsson, 

2008). Ungmenni sem ekki eru í vinnu, námi eða starfsþjálfun fá ekki starfsreynslu á meðan 

þau eru vanvirk og þeim gefast því ekki tækifæri til þess að öðlast, bæta við og viðhalda færni 

sem næst með þátttöku á atvinnumarkaði og/eða í menntun. Áhrifa langtímaatvinnuleysis 

gætir ekki einungis í áðurnefndum þáttum heldur fá ungmenni innan hópsins skamm-

tímaráðningu í meira mæli en áður. Langtímaráðningar meðal ungmenna féllu um 13% í 

kjölfar efnahagshruns á meðan skammtímaráðningar féllu um 3% (Scarpetta og Sonnet, 

2012). Skammtímaráðningar eru þó ekki endilega neikvæðar þar sem þær geta leitt til 

langtímaráðningar (Cockx og Picchino, 2009). Hins vegar eru þeir sem eru ráðnir til skamms 

tíma einna viðkvæmastir fyrir krepputímum að því leyti að þeim er oft sagt upp störfum 

þegar kreppir að  (Scarpetta og Sonnet, 2012).  

 Afleiðingar langtímaatvinnuleysis og félagslegrar einangrunar sem þessi ungmenni 

standa frammi fyrir hefur einnig neikvæð áhrif á samfélagið í heild. Með vanvirkum 

ungmennum fellur til mikill kostnaður en árið 2010 var áætlað að í Bretlandi væri kostnaður 

vegna vanvirkni 16-18 ára ungmenna 1,7 milljarður punda. Stærstur hluti þessa kostnaðar er 

til kominn vegna atvinnuleysisbóta og vegna minni skattatekna en ungmennin myndu greiða 
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meira í skatt ef þau væru í fullu starfi (Coles o.fl., 2010). Aukinheldur kom fram í rannsókn 

sem gerð var á Nýja Sjálandi að kostnaðurinn geti falist í ýmsu, allt frá minni efnahagslegri 

framleiðni til aukningar á glæpum (Pacheco og Dye, 2014). 

 Á Íslandi komu ungmenni einnig verst út hvað atvinnuleysi varðar í kjölfar 

efnahagshrunsins. Fyrir hrunið áttu íslensk ungmenni auðvelt með að fá vinnu vegna mikillar 

eftirspurnar eftir vinnuafli en eftir það urðu miklar breytingar á vinnumarkaði þar sem mörg 

fyrirtæki héldu að sér höndum með tilheyrandi fækkun á mannafla (Hrafnhildur Tómasdóttir, 

2010). Afleiðingin varð aukið atvinnuleysi meðal ungmenna en sá hópur er einna 

viðkvæmastur fyrir uppsögnum þar sem ungmennin hafa lágt menntunarstig og litla 

starfsreynslu (Kalstø og Sundell, 2011). Hlutfall ungmenna sem ekki eru í vinnu, námi eða 

starfsþjálfun hækkaði úr 4,0% árið 2001 í 6,5% árið 2011 á Íslandi (OECD, e.d.) sem hlýtur að 

teljast áhyggjuefni vegna þeirra afleiðinga sem vanvirkni hefur (Cockx og Picchio, 2013; C oles 

o.fl., 2010; Kahn, 2010; Kalstø og Sundell, 2011). Málefni þessa hóps hafa lítið verið 

rannsökuð hérlendis en brotthvarf og atvinnuleysi meðal ungmenna hefur hins vegar verið 

rannsakað. Brotthvarf kemur málefnum vanvirka hópsins við þar sem að það er einn af þeim 

áhættuþáttum sem aukið geta líkurnar á vanvirkri stöðu (Coles o.fl., 2010; Eurofound, 2012). 

Rannsóknir á brotthvarfi hafa meðal annars sýnt að skuldbinding nema við skólann skiptir 

máli hvað brotthvarf varðar (Kristjana Stella Blöndal og Sigrún Aðalbjarnadóttir, 2009) og má 

því ætla að mikilvægt sé fyrir yfirvöld og menntastofnanir að efla aðgerðir sem sporna eiga 

við brotthvarfi. Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur staðið fyrir slíkum aðgerðum 

með því að skima fyrir brotthvarfi í framhaldsskólum ásamt því að kalla eftir ástæðum að 

baki brotthvarfs nema (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014).   

 Íslenskar rannsóknir á atvinnuleysi ungmenna hafa meðal annars sýnt fram á að 

ungmenni sem eru atvinnulaus eða í tímabundinni vinnu upplifa meira andlegt álag en þau 

sem eru í fullri langtímavinnu. Ungmenni í tímabundinn vinnu virtust síðan finna fyrir minna 

andlegu álagi en þau sem enga vinnu höfðu (Þóroddur Bjarnason og Þórdís J. Sigurðardóttir, 

1993). Önnur rannsókn sýndi fram á að tengsl ungmenna sem eru atvinnulaus eða aðallega í 

vinnu við fjölskyldu þeirra eru veikari en hjá ungmennum sem eru í skóla. Jafnframt kom í 

ljós að ungmennin sem eru í vinnu eða atvinnulaus hafa lakara sjálfstraust og upplifa oftar 

þunglyndiseinkenni en þau sem eru í námi (Hrefna Pálsdóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga 

Dóra Sigfúsdóttir, Birna Baldursdóttir og Jón Sigfússon, 2009).  
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1.2 Einkenni og misleitni hópsins 

Hugtakið kom fyrst fram í Bretlandi í lok áttunda áratugarins þegar breytingar urðu á 

vinnumarkaðslöggjöf þar í landi sem leiddu til þess að flest ungmenni undir 18 ára aldri áttu 

ekki rétt á atvinnuleysisbótum og réttur ungmenna undir 25 ára aldri var skertur. Það gerði 

það að verkum að erfitt var að fylgjast með stöðu ungmenna. Afleiðing þessa varð meðal 

annars sú að rannsakendur og yfirvöld tóku upp nýjar leiðir til þess að meta stöðu ungmenna 

á vinnumarkaðinum (Furlong, 2006). Hugtakið staða núll (e. status Zero) kom fyrst fram í 

rannsókn á atvinnuleysi ungmenna í Suður Glamorgan árið 1994. Það vís aði í ungmenni frá 

aldrinum 16-18 ára sem féllu ekki undir neina af flokkum vinnumarkaðsins, þ.e. voru ekki í 

vinnu, nám eða starfsþjálfun (Istance o.fl., 1994). Þar sem staða núll þótti ekki ná fram 

misleitni hópsins og þótti hafa neikvæða skírskotun var hugtakið NEET tekið upp. Hugtakið 

var svo fest í sessi með útkomu skýrslunnar Bilið brúar sem gefin var út af The Social 

Exclusion Unit árið 1999 og er það fyrst og fremst notað af yfirvöldum og stofnunum á 

alþjóðavísu (Eurofound, 2012).  

 Það hefur kosti og galla að tengja hóp við ákveðið hugtak. Til að mynda hjálpar 

hugtakið NEET rannsakendum og opinberum stofnunum að sjá mynstrið í atvinnuleysi 

ungmenna. Flokkun sú sem á sér stað með hugtakinu minnir á að mörg ungmenni eru í 

viðkvæmri stöðu sem ýtir á eftir viðbrögðum yfirvalda. Það má teljast galli að skortur er á 

skilgreiningu sem fræðimenn og stjórnvöld eru ásátt um. Mismunandi er eftir löndum hverjir 

teljast vera vanvirkir og því erfitt að bera saman tölur um stærð hópsins landa á milli. Eflaust 

má rekja þetta til þess hversu misleitur hópurinn er. Það má ennfremur teljast galli að 

mismunandi er hvaða aldurshópar flokkast undir hugtakið. Í Bretlandi miðast skilgreiningin 

aðallega við aldurinn 16-18 ára (Furlong, 2006) en í skýrslu Norska ráðherraráðsins (n. 

Nordisk ministerråd) eru ungmenni hópsins á aldrinum 15-24 ára (Halvorsen o.fl. 2012). 

OECD  flokkar sama aldurshóp undir hugtakið, þ.e. 15-24 ára einstaklingar (OECD, 2010). 

Jafnframt hefur framkvæmdanefnd Evrópuráðs (e. European Commission Employment 

Committee, EMCO) sett 15-24 ára ungmenni undir hatt hugtaksins en flest Evrópulönd 

aðhyllast þessa flokkun (Eurofound, 2013). Á Íslandi falla ungmenni á aldrinum 16-24 ára 

undir hugtakið (Halvorsen o.fl., 2012) en hins vegar hefur aldurshópurinn 15-34 ára verið 

flokkaður undir hugtakið í Japan og Kóreu (OECD, 2008). 
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 Eurofound hefur skipt vanvirka hópnum í tvo megin hópa. Annars vegar í hóp sem 

talinn er vera í viðkvæmri stöðu (e. vulnerable NEETs) og hins vegar í hóp sem ekki er talinn 

vera í viðkvæmri stöðu (e. non-vulnerable NEETs). Fyrri hópnum er síðan skipt niður í þrjá 

eftirfarandi undirflokka: hefðbundið atvinnuleysi (e. conventionally unemployed), óað-

gengilegir  (e. unavailable) og óvirkir (e. disengaged). Ungmenni sem glíma við hefðbundið 

atvinnuleysi eru einstaklingar sem eru í atvinnuleit og má skipta þessum hópi í 

langtímaatvinnulausa og þá sem hafa verið atvinnulausir í minna en eitt ár. Ungmenni sem 

eru óaðgengileg geta ekki tekið þátt á vinnumarkaði vegna aðstæðna á borð við veikindi, 

fötlun eða þau þurfa að sinna fjölskyldum. Óvirk ungmenni eru einstaklingar sem ekki eru í 

atvinnuleit vegna aðstæðna sem koma í veg fyrir að þau geti verið í atvinnuleit, til dæmis 

vegna fíkniefnavanda. Í síðari hópnum, þ.e. sá hópur sem ekki telst vera í viðkvæmri stöðu, 

er að finna ungmenni sem eru  í leit að möguleikum (e. oportunity-seekers) og eru vanvirk af 

eigin vilja (e. voluntarily NEETs). Þeir einstaklingar sem leita að tækifærum búa við aðstæður 

sem leyfa þessa leit. Sá hópur þeirra sem er sjálfviljugur vanvirkir eru einstaklingar sem fara 

sjálfviljugir út af vinnumarkaði og úr menntakerfinu í leit að öðrum leiðum til að nálgast 

markmið sín. Myndin hér fyrir neðan sýnir hópana fimm sem hér hefur verið fjallað um 

(Eurofound, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Misleitni vanvirka hópsins. 
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Ákveðnir einstaklingar standi frammi fyrir áhættuþáttum sem auka líkurnar á því að 

viðkomandi einstaklingar falli innan marka vanvirka hópsins. Áhættuþættina má finna í 

einstaklingnum sjálfum, fjölskyldu hans eða samfélagi (Serracant, 2013). Þeir persónubundnu 

áhættuþættir sem taldir eru geta aukið líkurnar á því að verða vanvirkur eru meðal annars 

námsörðugleikar, vímuefnaneysla, geðraskanir, að þörf fyrir sérkennslu og aðstæður sem 

skerða möguleikann á þátttöku, svo sem að verða foreldri á unglingsárum eða að hverfa frá 

námi (Coles, Godfrey, Keung, Parrot og Bradshaw, 2010; Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2009). 

Ennfremur eru þeir einstaklingar sem telja heilsu sína vera slæma eða þeir sem kljást við 

einhvers konar fötlun 40% líklegri til þess að verða vanvirkir heldur en þeir sem álíta heilsu 

sína góða. Að auki eru innflytjendur í Evrópu 70% líklegri en aðrir til að verða vanvirkir 

(Eurofound, 2012). Það að hafa litla eða enga færni (e. qualification) hefur mikið forspárgildi 

um að viðkomandi geti átt erfitt með að fá vinnu (e. underemployment) síðar á ævinni (Coles 

o.fl., 2010). Enn fremur virðist menntun einstaklingsins sem og fjölskyldu hans vera einna 

sterkasti forspárþátturinn um það hvort viðkomandi verður vanvirkur eða ekki  (Coles o.fl., 

2010; Eurofound, 2012; Scarpetta og Sonnet, 2012; Social Exclusion Unit, 1999).  

 Þeir áhættuþættir innan fjölskyldunnar sem auka hættu á vanvirkri stöðu er til dæmis 

skilnaður foreldra og fátækt foreldris eða foreldra, atvinnuleysi og/eða lágt menntunarstig  

þeirra (Amato og Cheadle, 2005; Coles o.fl., 2010; Eurofound, 2012). Samfélagslegir 

áhættuþættir geta til að mynda verið samfélagslegur ójöfnuður (e. social inequality), þeir 

geta líka birst sem brestir í menntakerfinu svo sem fjárskortur í skólum (Serracant, 2013), að 

skólarnir sýna lakan árangur (Coles o.fl., 2010) og að illa sé tekið á greiningum eins og ADHD 

og lesblindu (Aston, Dewson, Loukas og Dyson, 2005). Einnig hefur það sýnt sig að útskrift úr 

námi á efnahagslega erfiðum tímum getur haft neikvæð áhrif á starfsframa sem og á 

launakjör (Cockx og Picchio, 2013; OECD, 2010; Scarpetta, Sonnet og Manfredi, 2010).  

 Hér hefur verið fjallað um aukið atvinnuleysi ungmenna í kjölfar efnahagshrunsins, 

hversu illa hefðbundnar mælingar á atvinnuleysi henta þegar mæla á atvinnuleysi ungmenna 

og hverjar afleiðingar langtímaatvinnuleysis eru. Einnig hefur verið fjallað um ungmenni sem 

ekki eru í vinnu, námi eða starfsþjálfun, einkenni hópsins og misleitni. Það hlýtur að teljast 

mikilvægt að líta til nágrannalanda þegar kemur að málefnum vanvirkra ungmenna svo hægt 

sé að draga lærdóm af því sem þar er gert. Enn fremur má ætla að mikilvægt sé að meta það 

sem gert er hér á landi svo að hægt sé að þróa og móta aðgerðir í málaflokknum. Vegna 
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þessa verður fjallað um viðbrögð Norðurlanda við auknu atvinnuleysi ungmenna í kaflanum 

hér á eftir. 

1.3 Viðbrögð Norðurlanda við auknu atvinnuleysi ungmenna 

Atvinnuleysi ungmenna í Danmörku var frekar lítið í samanburði við nágrannalöndin en jókst 

þó töluvert í kjölfar hrunsins.  Árið 2014 stóð Danmörk jafnfætis við Noreg og Svíþjóð en 

bæði á Ísland og Finnlandi var hærra hlutfall atvinnuleysis meðal ungmenna (Nordisk 

ministerråd, 2015). Danir lögðu áherslu á að koma ungmennum sem voru að ljúka námi sem 

fyrst í starf ásamt því að hanna úrræði fyrir ungmenni sem þurftu sérstaka aðstoð við að ná 

fótfestu á vinnumarkaði.  Áhersla var lögð á að grípa snemma inn í atvinnuleysið hjá ungu 

fólki með ráðgjöf og úrræðum (Nordisk ministerråd, 2013). Ungmenni yngri en 25 ára,  sem 

ekki höfðu hæfni sem nýta mætti á vinnumarkaði, fengu aðstoð við að afla sér slíkrar hæfni 

(Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering, 2009). Úrræðið Spjótsoddurinn (d. spyd-

spidsen) er gott dæmi en það er ætlað ungmennum frá aldrinum 15-18 ára sem standa á 

jaðri samfélagsins. Skilyrðið fyrir inngöngu er að viðkomandi sé ekki í námi eða vinnu og eigi 

erfitt með almennar félagslegar aðstæður. Markmið úrræðisins er að koma ungmennum í 

launuð starfsþjálfunarpláss í venjulegum fyrirtækjum (Spydspidsen, e.d.). Í úttekt á úrræðinu 

kom fram að það skilar góðum árangri en 46% þátttakenda höfðu hafið nám, vinnu eða aðra 

virkni að því loknu árið 2013. Enn fremur sýndu niðurstöður að 59% þeirra sem voru í neyslu 

við upphaf þátttökunnar í úrræðinu höfðu annað hvort hætt neyslu eða minnkað hana 

(Københavns Kommune, 2013).  

 Danir lögðu einnig áherslu á að styrkja atvinnuúrræði fyrir ungmenni yngri en 30 ára, 

sem ekki voru í vinnu eða námi, ásamt því að fjölga plássum til starfsþjálfunar (Halvorsen 

o.fl., 2012; Undervisningsministeriet, 2009). Øens Murerfirma er annað dæmi um úrræði í 

Danmörku en markhópur þess eru ungmenni á aldrinum 18-25 ára sem gjarnan alast upp við 

bágar félagslegar aðstæður og/eða hafa lágt menntunarstig. Þær hindranir sem þessi 

ungmenni standa oft frammi fyrir er vöntun á félagsfærni og hafa sum hver litla tilfinningu 

fyrir því hvað þykir eðlileg hegðun á vinnumarkaði. Árangur úrræðisins hefur ekki verið 

metinn með formlegum hætti en úrræðið tekur allt að 50 nema í starfsþjálfun á hverju ári og 

20% þeirra fær atvinnu hjá Øens Murerfirma, þá á byggingarsvæðunum, á skrifstofunum eða 

hjá samstarfsaðilum þeirra (Nordisk ministerråd, 2013). Fleiri átaksverkefnum var hrint í 

framkvæmd en meðal annars var sett fram menntunaráætlun (d. uddannelsesplan) sem fól í 
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sér að ungmenni á aldrinum 15-17 ára fái aðstoð við að komast í nám eða störf. Markmiðið 

var að 95% ungmenna skyldu ljúka við menntun árið 2015. Aðstoðin fólst fyrst og fremst í 

ráðgjöf og hönnun á úrræðum sem til að mynda gæti aðstoðað ungmenni í brotthvarfshættu 

(Undervisningsministeriet, 2009). 

  Vandamál á vinnumarkaði voru til staðar í Finnlandi fyrir kreppu en þau stækkuðu til 

muna eftir efnahagskreppuna. Af Norðurlöndunum er atvinnuleysið meðal ungmenna hæst í 

Finnlandi og á Íslandi. Finnland er auk þess ofarlega á lista OECD ríkjanna yfir atvinnuleysi 

meðal ungmenna. Árið 2011 hófst herferð fyrir starfsnámi þar sem markhópurinn voru 

atvinnulaus 17-24 ára ungmenni sem höfðu áhuga á að öðlast hæfni í iðngreinum (Henna 

Keränen, 2012). Herferðin var kölluð Starfsnámsherferðin (s. Läroavtalskampanjen) en 

markmið hennar var að koma ungmennum í vinnu í gegnum starfsþjálfun. Ungmennin fá 

greitt fyrir starfsnámið og eiga möguleika á því að ljúka við nám. Upphaflega markmiðið var 

að ná 120 atvinnulausum einstaklingum úr markhópnum inn í úrræðið. Það náðist og gott 

betur en alls höfðu 193 einstaklingar og 190 fyrirtæki tekið þátt í úrræðinu við lok ársins 

2012. Af þeim einstaklingum sem tóku þátt voru 86% komin í starfsnám hjá fyrirtækjum og 

hefur úrræðið fengið jákvæða athygli (Nordisk ministerråd, 2013). Finnar lögðu einnig 

áherslu á iðnmenntun og starfsþjálfun. Úrræðið Iðnsmiðja (n. Yrkestart) hefur það markmið 

að undirbúa ungmenni sem lokið hafa grunnskóla við að velja sér iðnnám í þeim tilgangi að 

draga úr líkum á brotthvarfi frá námi. Auk þess geta ungmenni sem áhuga hafa á iðnnámi  

fengið starfsþjálfunarpláss (n. lærlingordning) strax við 15 ára aldur. Fullorðinn einstaklingur 

á starfsvettvangi lærlingsins heldur utan um mál nemans og er tengiliður á milli nema, 

vettvangs og skóla (Halvorsen o.fl., 2012). 

 Norðmenn hafa komið einna best út úr efnahagskreppunni af Norðurlöndunum en 

atvinnuleysi meðal ungmenna hefur verið tiltölulega lágt þar í landi en þó hærra en almennt 

atvinnuleysi (Nordisk ministerråd, 2010). Forgangsatriði í efnahags- og vinnumarkaðsmálum 

var að auka atvinnuþátttöku og minnka atvinnuleysi (Halvorsen o.fl. 2012; Nordisk 

ministerråd, 2010). Norðmenn starfa eftir NAV umbótum (n. NAV reformen) en markmið 

þeirra er meðal annars að koma sem flestum í vinnu eða virkni og fækka einstaklingum á 

bótum (Arbeids- og socialdepartementet, e.d.). NAV miðstöðvar eru staðsettar víða um 

Noreg og er það hlutverk þeirra að ná fram áðurnefndum markmiðum. Úrræðið 

Starfsfærnimat (n. Arbeidsevnevurdering) er eitt af því sem NAV miðstöðvarnar koma að. 

Úrræðið var kynnt árið 2010 en með því getur einstaklingur sem gengur illa að finna starf 
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fengið starfshæfni sína metna og það jafnframt kannað hvort viðkomandi þurfi aðstoð frá 

NAV eða ekki. Sé ljóst að viðkomandi þurfi aðstoð er virkniáætlun hönnuð (Arbeids- og 

velferdsdirektoratet, 2013). Í matsskýrslu sem unnin var fyrir atvinnu- og velferðastofnun 

Noregs (Arbeids- og velferdsdirektoratet) kom í ljós að 19% þátttakenda fannst þeir vita 

betur hvar styrkur þeirra liggur eftir þátttöku í úrræðinu. Jafnframt kom í ljós að 16% þeirra 

gátu sett sér skýrari markmið og 15% sögðust átta sig betur á því hvað þau vildu gera 

(Arbeids- og velferdsdirektoratet, 2011).  

 Norska ríkið lagði fram tillögur árið 2006 um ný úrræði fyrir einstaklinga sem voru 

eða áttu á hættu að lenda utan við vinnumarkaðinn. Úrræðið Ung Jobb Haugesund er gott 

dæmi en það er samstarfsverkefni sveitarfélagsins Haugesund, NAV Rogaland, 

fótboltafélagsins í Haugesund og fyrirtækisins AS Haugasund. Markmiðið er að koma 

ungmennum á aldrinum 18-24 ára í starf, starfsþjálfun eða nám (As Haugaland industri, e.d.). 

Árið 2013 hafði úrræðið skilað 75% þátttakenda í störf eða starfsþjálfun ásamt því að efla 

þátttakendur á marga vegu. Ungmennin höfðu í upphafi neikvæða mynd af sjálfum sér og 

litla trú á eigin getu. Með því að gera skýrar kröfur, upplýsa ungmennin um reglur 

vinnumarkaðar og atvinnuleitar og með því að veita stuðning og eftirfylgni hafði sýn 

ungmennanna breyst. Trú þeirra á eigin getu óx og neikvæðni vék fyrir jákvæðni (Nordisk 

ministerråd, 2013).  Norðmenn hönnuðu einnig úrræðið Ny Giv sem viðbrögð við auknu 

atvinnuleysi ungmenna en úrræðið átti að minnka brotthvarf úr skólum. Undir hatti Ny Giv 

eru svo mörg úrræði sem öll hafa þetta að markmiði en leitast er við því að ná markmiðum 

með því að virkja og styðja ungmenni sem gengur illa í námi. Sem dæmi um aðgerðir undir 

Ny Giv má nefna að kennarar fá snemma upplýsingar um þá einstaklinga sem þurfa stuðning 

og að meira eftirlit er haft með þeim nemum og lærlingum sem þess þurfa (Nordisk 

ministerråd, 2013).  

 Á árunum 2007 til 2008 minnkaði atvinnuleysi meðal ungmenna í Svíþjóð en það tók 

að aukast aftur í kjölfar efnahagshrunsins. Síðan þá hefur atvinnuleysi meðal ungmenna 

verið tiltölulega mikið (Nordisk ministerråd, 2013). Í vinnumarkaðsmálum hafa Svíar reynt að 

auðvelda komu ungmenna inn á vinnumarkaðinn. Til að mynda var úrræðið Nýtt upphaf (N. 

Nystartsjobb) hannað en markhópur þess er ungmenni á aldrinum 21-26 ára sem hafa verið 

atvinnulaus í 6 mánuði af síðustu 9 mánuðum (Arbetsförmedlingen, 2015). Atvinnurekanda 

fær greitt fyrir að taka á móti ungmennum í vinnu og hefur það hlutverk að kynna 

ungmennum vinnustaðinn (Halvorsen o.fl., 2012). Atvinnutorg í Stokkhólmi er annað gott 
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dæmi um viðbrögð Svía við auknu atvinnuleysi. Torgið opnaði í ársbyrjun 2008 en markmið 

verkefnisins var að aðstoða einstaklinga sem þiggja fjárhagsaðstoð við að komast út á 

vinnumarkaðinn en aðstoðin skyldi vera í formi stuðnings og ráðgjafar (Stockholms stad, 

2014a). Markhópar Atvinnutorgsins eru þrír. Í fyrsta lagi atvinnulausir einstaklingar sem 

þiggja fjárhagsaðstoð, í öðru lagi atvinnulaus ungmenni á aldrinum 16-24 ára sem þiggja 

styrk (s. stadsdelsförvaltningen) og svo í þriðja lagi svokallaðir SFI nemendur, þ.e. svensk 

undervisning för indvandrare sem útleggst sem sænskukennsla fyrir innflytjendur. Þessir 

nemendur þiggja annað hvort fjárhagsaðstoð eða sérstakar bætur fyrir flóttamenn (s. 

introduktionsersättning) (Stockholms Stad, 2014b). Ungmenni undir 25 ára aldri sem skráðu 

sig hjá Atvinnutorginu árið 2013 voru 1284 en samtals leituðu 6627 einstaklingar til 

Atvinnutorgs. Af þessum fjölda luku 60% Atvinnutorgi á 18 mánuðum eða skemur frá 

skráningu (Stockholms Stad, 2013). Svíar brugðust jafnframt við auknu atvinnuleysi 

ungmenna með því að innleiða ný skólalög. Lögin náðu til allrar menntunar frá grunnskóla til 

fullorðinsfræðslu þar í landi. Í þeim lögum var meðal annars tryggður stuðningur til nema 

sem þóttu þurfa það, fleiri samræmd próf á fyrri stigum grunnskólans skyldu lögð fyrir og 

nýjar kröfur gerðar til þeirra sem að kennslunni koma (Halvorsen o.fl., 2012).  

 Efnahagskreppan hafði mikil áhrif á atvinnuleysi ungmenna á Íslandi sem hafði fram 

til þessa verið lítið í samanburði við nágrannalöndin. Árið 2008 jókst atvinnuleysi meðal 

ungmenna hins vegar verulega og hélt áfram að aukast árið 2009. Eftir hrunið var lögð á það 

áhersla hér á landi að koma á jafnvægi í efnahagsmálum ásamt því að hreinsa til í rústum 

fjármálakerfisins til þess að ná efnahags- og atvinnulífi upp aftur (Halvorsen o.fl., 2012; 

Stjórnarráð Íslands, 2009). Árið 2009 tók ný ríkisstjórn við og lagði hún áherslu á að draga úr 

atvinnuleysinu á markvissan hátt. Útrýma átti langtímaatvinnuleysi og stefndi ríkisstjórnin að 

því að skapa heildstæða stefnu í atvinnumálum sem skyldi meðal annars byggjast á jafnræði 

atvinnugreinanna, kynjanna og heilbrigðum viðskiptaháttum. Enn fremur var farið af stað 

með bráðabirgðaaðgerðir sem sporna áttu við atvinnuleysinu, og má þar meðal annars nefna 

að úrræði Vinnumálastofnunnar voru efld (Stjórnarráð Íslands, 2009). Ungt fólk til athafna  

er gott dæmi en árið 2010 samþykktu íslensk stjórnvöld að verja fjármunum í þetta verkefni. 

Úrræðinu er skipt í námsúrræði og vinnutengd virkniúrræði en vinnumarkaðsúrræðin voru 

meðal annars starfsþjálfun, reynsluráðning, sumarstörf og sjálfboðaliðastörf (Velferðar-

ráðuneytið, 2010). Markhópur úrræðisins voru ungmenni á aldrinum 16-24 ára sem hvorki 

voru í vinnu né námi. Markmiðið var að virkja ungmennin innan þriggja mánaða frá 
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atvinnumissi. Leiðir að markmiðunum voru meðal annars að grípa snemma inn í ferlið, veita 

náms- og starfsráðgjöf, hanna einstaklingsmiðaða virkniráðgjöf og koma á samstarfi milli 

ólíkra aðila samfélagsins. Niðurstöður sýndu að tæp 80% þátttakenda töldu sig hafa  fengið 

góða aðstoð við val á úrræðum sem þeim stóðu til boða. Jafnframt sýndu niðurstöður að 

þátttakendur sem lokið höfðu úrræðinu voru mun virkari í atvinnuleitinni en þeir sem ekki 

höfðu lokið þátttöku (Hrafnhildur Tómasdóttir, 2010).  

 Fleiri aðgerðir fóru af stað á Íslandi í kjölfar hrunsins og til að mynda vann 

samráðshópur að tillögum að vinnumarkaðsmálum árið 2011 en þar voru skilgreindar 

aðgerðir sem bregðast áttu við auknu atvinnuleysi. Í fyrsta lagi sköpuðu þessar aðgerðir 1000 

atvinnuleitendum námstækifæri ásamt því að auka fjármagn til framhaldsskólanna svo að 

þeir gætu betur sinnt hlutverki sínu. Nám er vinnandi vegur byggir á stefnumörkun 

stjórnvalda, Ísland 2020, þar sem markmiðið var að lækka hlutfall einstaklinga á aldrinum 20-

66 ára sem ekki hafa lokið formlegri framhaldsmenntun. Hlutfallið var 30% árið 2011 og var 

markmiðið að hlutfallið yrði komið í 10% árið 2020 (Velferðarráðuneytið, e.d.). Með Nám er 

vinnandi vegur var það markmið að tryggja öllum umsækjendum, undir 25 ára, skólavist í 

framhaldsskóla að uppfylltum skilyrðum þar að lútandi. Þessi námstækifæri voru í 

framhaldsskólum, frumgreinadeildum háskólanna og framhaldsfræðslu (Velferðar-

ráðuneytið, 2011). Haustið 2011 innrituðust um 1500 nemendur í framhaldsskóla á vegum 

átaksins en þar af voru nemendur sem sóttu nám og fengu bætur frá Vinnumálastofnun. Á 

vorönn 2011 mældist brotthvarf hjá þessum 1500 nemendum 11,5% sem var töluverð 

lækkun frá haustönn en þá var brotthvarfið 21,8%. Náms- og starfsráðgjöf í 

framhaldsskólunum, sem tóku á móti þessum nemum, var efld samhliða átakinu og var 

þessum einstaklingum fylgt sérstaklega eftir. Formlega höfðu 7,8% útskrifast úr námi sínu að 

skólaári loknu og er árangurinn talinn byggjast á samstarfi náms - og starfsráðgjafa, skóla, 

nemenda og stofnana (Inga Guðrún Kristjánsdóttir, 2013).   

 Hér hefur verið fjallað um viðbrögð yfirvalda á Norðurlöndum við auknu atvinnuleysi 

ungmenna. Öll löndin lögðu áherslu á að hanna úrræði fyrir þennan hóp og áttu þau að 

sporna við þessum afleiðingum efnahagskreppunnar. Hér á eftir fer svo stutt umfjöllum um 

þau úrræði sem viðmælendur rannsóknar þessarar starfa við. Úrræðin eiga það sameiginlegt 

að taka á móti ungmennum sem ekki eru í vinnu, námi eða starfsþjálfun og telja má að þau 

séu góð dæmi um úrræði sem gefið hafa góða raun.  
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1.4 Íslensku úrræðin 

Hér verður fjallað um úrræðin Atvinnutengt nám, Atvinnutorg Reykjavíkur, Fjölsmiðjan, 

Starfskraftur hjá Námsflokkum Reykjavíkur og Vítamín hjá Hinu húsinu. Fram kemur hver 

markhópur úrræðanna er ásamt markmiðum þeirra og niðurstöðum. Þó hafa niðurstöður 

ekki verið metnar með formlegum hætti nema hjá Atvinnutengdu námi og Atvinnutorgi 

Reykjavíkur.  

 Atvinnutengt nám er samstarfsverkefni skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar, 

Velferðaráðs Reykjavíkurborgar og Þjónustumiðstöðvar Árbæjar og Grafarholts. Úrræðið er 

ætlað nemendum í 9. og 10. bekk grunnskóla Reykjavíkur. Nemendur þessir hafa dregist 

verulega aftur úr í námi vegna sértækra örðugleika eða vegna félagslegra og tilfinningalegra 

erfiðleika sem valda vanlíðan í skólanum. Markmið úrræðisins er að bæta líðan þessara 

einstaklinga, auka umhverfislæsi og styrkja sjálfsmynd þeirra með því að vinna með 

styrkleika þeirra (Reykjavíkurborg, e.d.a). Á skólavetrinum 2011-2012 tóku 26 skólar þátt í 

verkefninu. Alls voru 89 nemendur skráðir í úrræðið og mættu 85 af þeim fimm sinnum eða 

oftar til vinnu. Tæp 96% þátttakenda útskrifast með starfsfærnimat frá úrræðinu 

(Reykjavíkurborg, 2012b). 

 Atvinnutorg Reykjavíkur er samstarfsverkefni Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar, 

Velferðarráðuneytis og Vinnumálastofnunar. Upprunalega var Atvinnutorg ætlað ung-

mennum frá 16-24 ára sem þáðu fjárhagsaðstoð en sumarið 2013 voru aldurstakmörk færð 

upp í 29 ára (Reykjavíkurborg, 2013). Í dag þjónar Atvinnutorg öllum aldurshópum sem þiggja 

fjárhagsaðstoð frá Reykjavíkurborg. Markmið úrræðisins er þríþætt. Í fyrsta lagið að virkja 

atvinnuleitendur og er áhersla lögð á þann hóp sem þiggur fjárhagsaðstoð. Í öðru lagi er það 

markmið verkefnisins að auka samstarf milli Reykjavíkurborgar og Vinnumálastofnunnar í 

þjónustu þeirra við atvinnuleitendur. Í þriðja og síðasta lagi er það markmið Atvinnutorgsins 

að auka virkni þeirra einstaklinga sem ekki eru í námi eða vinnu og þiggja ekki fjárhagsaðstoð 

(Reykjavíkurborg, e.d.a). Árið 2013 komust 52% þátttakenda í varanlega eða tímabundna 

virkni. 11% einstaklinga hættu í úrræðinu, 2% fóru í áfengismeðferð, 7% eru skráðir sem 

óvinnufærir og 2% fóru í starfsendurhæfingu (Reykjavíkurborg, 2013). 

 Fjölsmiðjan hófst árið 2001 og á fyrirmynd sína að rekja til framleiðsluskóla (d. 

produktionsskoler) í Danmörku. Markhópur Fjölsmiðjunnar eru ungmenni á aldrinum 16-24 

ára en úrræðið er vinnusetur þar sem einstaklingar hljóta þjálfun fyrir almennan 
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vinnumarkað eða áframhaldandi nám. Markmið Fjölsmiðjunnar eru margþætt en áhersla er 

lögð á að efla sjálfsmynd, sjálfsvirðingu, félagsfærni og samfélagslæsi ungmennanna. 

Jafnframt er leitast við að aðstoða ungmennin sem í Fjölsmiðjuna koma við ákvarðanatöku 

sem tengist námi og starfi. Enn fremur er það markmið að úrræðið og starfs fólk þess sé í 

góðum tengslum við vinnumarkaðinn og önnur úrræði. Leitast er við að veita ungmennum 

einstaklingsmiðaða þjónustu ásamt því að bjóða nemendum aðgang að ráðgjöf (Fjölsmiðjan, 

2013). Úrræðið hefur ekki verið metið með formlegum hætti svo ekki er ljóst hverjar 

niðurstöður þess eru.  

 Starfskraftur er samstarfsverkefni Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar, Menntamála-

ráðuneytis og Námsflokka Reykjavíkur (Námsflokkar Reykjavíkur, 2013). Markhópur 

úrræðisins eru ungmenni á aldrinum 16-18 sem ekki eru í vinnu, námi eða starfsþjálfun. 

Markmið Starfskrafts er að nemendur læri að breyta eigin hegðun, hugsunum og 

samskiptum og öðlist nýja færni ásamt því að aðstoða ungmenni með sjálfsstyrkingu, fræðslu 

um nám og störf og starfsþjálfun. Úrræðið samanstendur af fræðslu og starfsþjálfun. 

Fræðsluþátturinn er 335 kennslustundir og samanstendur af list- og verkgreinum, 

sjálfsstyrkingu og náms- og starfsfræðslu. Nemendur fá greitt fyrir starfsþjálfun og greiðir 

Velferðarsvið launin þeirra (Reykjavíkurborg, e.d.c). Niðurstöður úrræðisins hafa ekki verið 

metnar með formlegum hætti. 

 Vítamín er úrræði á vegum Hins hússins. Markhópur þess eru ungmenni á aldrinum 

18-25 ára sem ekki eru í vinnu, námi eða starfsþjálfun. Markmið Vítamíns er að styrkja og 

virkja ungmennin ásamt því að aðstoða þau við að finna eigin styrkleika og áhugasvið. Enn 

fremur er markmiðið að hjálpa ungmennunum við að finna hvert þau vilja stefna og hvetja 

þau til að kanna ólíkar leiðir í þeim málum. Markmiðunum er meðal annars náð með 

skapandi hugsun, fræðslu í markmiðasetningu, samvinnu, lifandi fjármálafræðslu og fræðslu 

um atvinnuleit. Námskeiðið stendur yfir í 4 vikur og fer fram í húsnæði Hins hússins  

(Reykjavíkurborg, e.d.d). Úrræðið hefur ekki verið metið með formlegum hætti.  

 Það sem úrræðin öll eiga sameiginlegt er að hafa það að leiðarljósi að auka lífsgæði 

ungmennanna. Þessu ná þau fram með því að efla sjálfsmynd þeirra og trú þeirra á eigin 

getu. Einnig leggja þau sig fram um að draga fram styrkleika þeirra, efla félags - og 

samskiptafærni ásamt því auka möguleika þeirra í námi. Enn fremur er leitast við að auka 

lífsgæði ungmennanna með því að gefa þeim tækifæri til að afla sér starfsreynslu og þá um 
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leið að gefa meðmæli sem gætu aðstoðað þau við að fá önnur störf. Það má því leiða að því 

líkur að úrræðin efli aðlögunarhæfni ungmennanna, og er það umfjöllunarefni næsta kafla.  

1.5 Kenningar um aðlögunarhæfni og þróun náms- og starfsferils 

Sá hópur ungmenna sem hér hefur verið fjallað um glímir við ýmsar hindranir sem áhrif hafa 

á náms- og starfsferil þeirra. Hér á eftir fer umfjöllun um Lífsskeiðakenningu Super og 

kenningar Gottfredson sem eiga það sameiginlegt að fjalla um náms - og starfsferilinn sem 

ferli undir áhrifum sjálfsvitundar (e. self concept) sem mótast meðal annars af erfðum og 

umhverfi (Brown og Lent, 2013; Gottfredson, 2005; Sharf, 2013; Super, 1957). Í 

vistfræðilíkani Bronfenbrenners (1979) kemur fram að einstaklingurinn er undir áhrifum 

vistkerfa sem umlykja hann. Samspil kerfanna á milli og við einstaklinginn sjálfan hefur 

mótandi áhrif á hann. Í því samhengi má nefna að Super (1957) leggur áherslu á samspil 

einstaklings og umhverfis og hvernig sjálfsvitund einstaklingsins mótast í þessu samspili. 

Gottfredson (2005) setur val á námi- og starfi í samhengi við sjálfsvitundina og segir meðal 

annars að einstaklingurinn velji starf út frá því hvernig hann sér sjálfan sig. Það hefur komið 

fram að margir áhættuþættir eru í umhverfi og innra með vanvirku ungmennunum (Coles 

o.fl., 2010; Eurofound, 2012; Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2009) og má því velta því fyrir sér hvort 

aðlögun ungmennanna sé síður farsæl. Það er í þessu samhengi sem fjallað verður um 

kenningar þeirra Super og Gottfredson. Kenningar um seiglu henta aukinheldur vel þar sem 

þær fjalla um það hvernig farsæl aðlögun getur orðið þrátt fyrir mótlæti (Masten, 2007, 

Ungar 2011a, 2011b). 

1.5.1 Kenningar um þróun náms- og starfsferils 

Í lífsskeiðakenningu (e. life-span theory) Super (1957) er litið svo á að náms- og starfsferill 

þróist ævilangt og sé heildstætt ferli. Grunnurinn að kenningunni liggur í því að starfsþróun 

(e. vocational development) einstaklingsins sé samofin sjálfsvitund hans, það er starfsþróun 

á sér stað um leið og einstaklingurinn mótar og þroskar eigin sjálfsvitund. Með sjálfsvitund er 

átt við þá sýn sem einstaklingurinn hefur á eigin aðstæðum og sjálfum sér. Kenning Supers 

gerir ráð fyrir að sjálfsvitundin sé blanda af erfðum, mati einstaklingsins á viðbrögðum 

annarra við honum og þeim félagshlutverkum (e. social roles) sem einstaklingurinn gegnir. 

Enn fremur kemur fram í kenningunni að einstaklingurinn fari í gegnum nokkur lífsskeið á 

náms- og starfsferli sínum sem eru: könnun (e. exploration), stofnsetning (e. establishment), 
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viðhald (e. maintenance) og aftenging (e. disengagement). Einstaklingurinn fer í gegnum 

hvert og eitt lífsskeið á ákveðnu aldursbili en þó kemur einnig fram að einstaklingurinn geti 

farið í gegnum skeiðin oftar en einu sinni á ævinni (Brown og Lent, 2013: Sharf, 2013; Super 

1957). Til að mynda geta einstaklingar farið til baka á könnunarstigið við atvinnumissi. 

Ungmenni á aldrinum 15-25 ára fara í gegnum lífsskeiðið könnun og á það skeið vel við um 

þau ungmenni sem tilheyra hópi þeirra sem ekki eru í vinnu, námi eða starfsþjálfun. Þessu 

skeiði er svo skipt í þrjá undirflokka sem heita kristöllun (e. crystallizing), afmörkun (e. 

specifying) og framkvæmd (e. implementing) (Brown og Lent, 2013: Sharf, 2013; Super, 

1957). Á stigi kristöllunar tekur einstaklingurinn ákvörðun um það hvað hann vill gera ásamt 

því að skoða hvernig hann getur borið sig að því að komast þangað sem hann vill. Í 

afmörkunar útiloka ungmennin ákveðna möguleika og afmarka þannig val sitt enn frekar. Á 

þriðja stig könnunar, það er framkvæmd, búa ungmennin sig undir starf með því til dæmis að 

koma sér upp tengslaneti (Sharf, 2013; Super, 1957). Til að hjálpa ungmennum í þessu ferli 

telur Guðbjörg Vilhjálmsdóttir (2007) markvissa náms- og starfsfræðslu geta aðstoðað við að 

þróa starfstengda hugsun. Þessi starfstengda hugsun leiðir til betri ígrundaðs náms - og 

starfsvals en það leiðir síður til brotthvarfs (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2010). Það er því 

mikilvægt að ýta undir slíka ígrundun hjá ungmennunum á stigi kristöllunar og afmörkunar.  

 Í þeim hópi ungmenna sem hér er til umfjöllunar er hugsanlegt að á tímabili 

kristöllunar hafi orðið rof. Með rofi er átt við að í lífi ungmennanna eru áhættuþættir sem 

valdið geta því að náms- og starfsferill þeirra þróast ekki í samræmi við aldurstengd 

þroskaviðmið (Super, 1957).  Margar ástæður geta legið að baki því að rof verður en leiða má 

líkur að því að rof hafi orðið í lífi vanvirku ungmennanna vegna þess að sjálfsvitund þeirra 

mótast af umhverfi þar sem marga áhættuþætti er að finna. Til dæmis sýna rannsóknir að 

mörg ungmennanna glíma við raskanir á borð við ADHD, hafa litla menntun og litla 

starfsreynslu og hafa upplifað skilnað foreldra. Afleiðingar þessa eru svo skekkt sjálfsmynd 

(Amato og Cheadle, 2005; Coles o.fl., 2010; Eurofound, 2012; Kalstø og Sandell, 2011; 

Scarpetta og Sonnet, 2012; Social Exclusion Unit, 1999).  

 Kenning Gottfredsons (1981, 2005) á rætur sínar að rekja til lífsskeiðakenningar 

Super. Í kenningunni kemur fram að til þess að einstaklingur geti valið sér starfsvettvang 

þurfi hann að hafa þekkingu á störfum sem og þekkingu á sjálfum sér (Sharf, 2013). 

Gottfredson leggur því áherslu á sjálfvitund og segir hana mótast af samspili erfða og 

umhverfis. Gert er ráð fyrir að við val á starfi fari fram ferli sem felur í sér að einstaklingurinn 



  

27 

hannar hugrænt kort starfa (e. cognitive map of occupations). Hönnun þessa starfakorts er 

samofin sjálfsvitund einstaklingsins og þýðir að hann velur starf út frá því hvernig hann sér 

sjálfan sig. Í kenningunni er gert ráð fyrir að við starfsval fari einstaklingarnir í gegnum 

afmörkun (e. circumscription) og málamiðlun (e. compromise). Ferlið hefst með afmörkun 

þar sem einstaklingurinn hafnar þeim starfsmöguleikum sem ekki samræmast sjálfsvitund 

hans. Að því loknum tekur málamiðlun við þar sem einstaklingurinn tekst á við áhrif 

samfélagsins þ.e. áhrif menningar, mismununar (e. discrimination), vinnumarkaðar og 

samkeppni við aðra (Brown og Lent, 2013; Gottfredson, 2005; Sharf, 2013). Ungmenni sem 

ekki eru í vinnu, námi eða starfsþjálfun hafa hugsanlega ekki fengið tækifæri til þess að móta 

sjálfsvitund sína á eðlilegan máta vegna áhættuþátta á borð við námsörðugleika, neyslu, 

fötlunar, geðræna erfiðleika og foreldri sem er atvinnulaust eða fátækt  (Coles o.fl., 2010; 

Eurofound, 2012; Scarpetta og Sonnet, 2012; Social Exclusion Unit, 1999). Það má því velta 

því upp hvort ungmenni geti farið í gegnum afmörkun og málamiðlum í samræmi við 

þroskaviðmið ef sjálfsvitund þeirra er skekkt vegna samspils þeirra áhættuþátta sem búa 

innra með þeim og eru í umhverfi þeirra. Aðlögun þeirra er því líklega síður farsæl en hjá 

jafnöldrum þeirra en farsæl aðlögun getur orðið þrátt fyrir mótlæti (Masten, 2007, Ungar, 

2011b) og það leiðir umfjöllun þessa að kenningum um seiglu.  

1.5.2 Seigla ungmenna 

Hugtakið seigla hefur verið rannsakað mikið undanfarna áratugi af rannsakendum sem 

tilheyra mörgum sviðum. Til að mynda hefur seigla verið rannsökuð á sviði sálfræði, 

geðlækninga, félagsfræði og líffræði. Litið er svo á að seigla sé jákvæð aðlögun einstaklings 

þrátt fyrir mótlæti sem gæti haft neikvæð áhrif á þroska viðkomandi (Masten, 2007, Ungar 

2011b). Til þess að seigla komi til þarf í fyrsta lagi að vera til staðar ógn eða mótlæti og í öðru 

lagi merki um jákvæða aðlögun þrátt fyrir mótlæti (Toland og Carrigan, 2011). Seigla er öllum 

eðlislæg (Benard, 2004) og getur verið háð samhengi. Auk þess er það ekki gefið að seiglan 

sé til staðar á öllum sviðum í lífi einstaklingsins (Herrmann o.fl., 2011, Werner og Smith, 

2001). Rík áhersla er lögð á að hér er um ferli að ræða sem verður til í samspili einstaklings 

og umhverfis. Samspil þessara þátta er undir áhrifum verndandi þátta og áhættuþátta og 

jafnvægis þeirra á milli (Benard, 2004; Toland og Carrigan, 2011).   

 Í vistfræðilíkani Bronfenbrenners (1979) er fjallað um gagnvirkt samspil vistkerfa og 

einstaklingsins. Einstaklingurinn mótast því af fjölskyldu sinni, skólanum, a f jafnöldrum, 
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nágrenninu og samfélaginu í heild sinni. Það er í samspili einstaklings og umhverfis sem 

seiglan á sér stað en í kerfum þeim sem fram koma í kenningu Bronfenbrenners geta verið 

þættir sem annað hvort stuðla að eða minnka líkur á seiglu (Toland og Carrigan, 2011). Þeir 

þættir sem stuðla að seiglu kallast verndandi þættir (e. protective factors) en þeir þættir sem 

draga úr líkum á aðlögun kallast áhættuþættir (e. risk factors). Í rannsókn Werner og Smith 

(2001) var fylgst með nokkur hundruð einstaklingum, sem fæddust árið 1955, frá fæðingu til 

40 ára aldurs á eyjunni Kauai á Hawaii. Í rannsókninni var áhersla á að skoða það mótlæti 

sem mætti þeim á lífsleiðinni ásamt því að kanna þá seiglu sem þau sýndu af sér þrátt fyrir 

þetta mótlæti. Fram kom að verndandi þættir höfðu mun meiri áhrif á líf einstaklinga sem 

alast upp við mikið mótlæti heldur en áhættuþættir. Sama rannsókn sýndi að áhættuþættir 

gefa einungis forspárgildi um neikvæða aðlögun í 20-49% tilfella á meðan verndandi þættir 

spáðu fyrir um jákvæða aðlögun í 50-80% tilvika, þ.e. verndandi þættir eru veigameiri þegar 

kemur að aðlögunarhæfni einstaklingsins (Bernard, 2004). Talað er um að verndandi þáttum 

sé hægt að skipta á eftirfarandi hátt: persónubundnir verndandi þættir (e. personal 

protective factors), fjölskyldubundnir þættir (e. family protective factors), verndandi þættir í 

skólanum (e. school protective factors), verndandi þættir í umhverfinu (e. environmental 

protective factors) og verndandi þættir í samfélaginu (e. community protective factors).  

 Sett hefur verið fram flokkun á persónubundnu verndandi þáttunum en Bonnie 

Benard (2004) skiptir þeim í: félagsfærni (e. social competence), hæfni til úrlausnar 

vandamála (e. problem solving), sjálfsstjórn (e. automony) og að sjá tilgang (e. sense of 

purpose). Dæmi um félagsfærni eru: svörunarhæfni (e. responsiveness), samkennd, 

samskipti, umhyggja og fyrirgefning. Undir hæfnina til úrlausnar vandamála falla til dæmis 

skipulagshæfni, sveigjanleiki og gagnrýnin hugsun. Í flokki sjálfsstjórnar eru einkenni á borð 

við jákvæða sjálfsmynd (e. positive identity), trú á eigin getu, vitund um sjálfan sig og 

kímnigáfa. Í síðasta flokknum sem er tileinkaður því að sjá tilgang má meðal annars finna 

markmiðasetningu, metnað, sköpun, hugmyndaflug, bjartsýni, trú og von. Samkvæmt þeirri 

umfjöllun um þann hóp ungmenna sem ekki eru í vinnu, námi eða starfi má sjá að þessir 

þættir hafa hugsanlega ekki fengið að þroskast eða njóta sín. Fjölmargt hefur komið fram um 

það sem einkennir hópinn svo sem greiningar, námserfiðleikar, fíkniefnaneysla og 

áhættuþættir í fjölskyldu og/eða skólaumhverfi (Coles o.fl., 2010; Eurofound, 2012; 

Scarpetta og Sonnet, 2012; Social Exclusion Unit, 1999). Leiða má að því líkur að þessir þættir 

geti orðið til þess að ungmennin hafi fyrir vikið lakari félagsfærni og getu til að leysa 
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vandamál, hafi skakkt sjálfsmat og sjái ekki alltaf tilgang með athöfnum sínum. Rannsóknir 

hafa sýnt fram á að góð félagsfærni, jákvæð sjálfsmynd, mikil trú á eigin getu, jákvætt 

viðhorf, von og bjartsýni séu verndandi þættir sem ýti undir aðlögunarhæfni og seiglu 

(Keyfitz, Lumley, Henning og Dozois, 2013; Werner, 2005; Werner og Smith, 2001). 

 Fjölskyldan er þáttur í lífi einstaklingsins sem getur annað hvort stutt seiglu eða grafið 

undan henni. Fram kom í rannsókn Werner og Smith (2001) að áhrifamesti verndandi 

þátturinn í lífi barnsins hafi verið ástríkt foreldri, leiðbeinandi eða uppeldisfaðir. Enn fremur 

hafa rannsóknir sýnt fram á að jákvæð tengsl við vini eða fyrirmyndir, eins og kennara eða 

foreldri, séu verndandi þættir (Collishaw o.fl., 2007; DeLuca o.fl., 2010; Hass og Graydon, 

2009; Hines, Merdinger og Wyatt, 2005; Phillips, 2010; Vanderbilt-Adriance og Shaw, 2008; 

Werner og Smith, 2001). Til að mynda eru ungmenni sem eiga ástríka foreldra líklegri  til þess 

að sýna af sér seiglu þegar kemur að fjárhagsvanda. Enn fremur eru þau líklegri til þess að 

sýna af sér seiglu þegar þau fara frá einu þroskaskeiði til annars svo sem frá því að vera barn í 

að vera unglingur (Conger og Conger, 2002). Uppeldisaðferðir er einnig þáttur sem getur haft 

áhrif á seiglu einstaklinga en Baumrind (1971) skipti foreldrum í fjóra flokka eftir því hvaða 

aðferðir einkenndu helst þeirra uppeldi: leiðandi (e. authoritative), skipandi (e. 

authoritarian), eftirlátssamir (e. permissive parents) og afskiptalausir (e. rejecting-

negcleting). Rannsókn Kristjönu Stellu Blöndal og Sigrúnar Aðalbjarnadóttur (2014) sýndi að 

ungmenni sem við 14 ára aldur ólust upp við leiðandi uppeldisaðferðir voru líklegri til þess að 

hafa lokið framhaldsskóla við 22 ára aldur en ungmenni sem alin voru upp við hinar 

uppeldisaðferðirnar þrjár. Enn fremur voru þau ólíklegri til að sýna af sér neikvæða hegðun 

innan skólans (e. negative school behavior), voru síður áhugalaus um námið og voru ólíklegri 

til þess að samsama sig ekki við skólann. Einnig hefur það komið fram í rannsóknum að 

uppeldisaðferðir hafa meiri áhrif á brotthvarf frá skóla en þátttaka foreldra í námi barnsins 

(Kristjana Stella Blöndal og Sigrún Aðalbjarnadóttir, 2009).   

 Mikilvægt er að skólar og aðrar stofnanir sem að ungmennum koma séu verndandi 

þættir í lífi þeirra og er þetta í samræmi við það sem segir í 2. gr. laga nr. 91/2008 um 

grunnskóla. Þar kemur fram að í skólastarfinu skuli stuðlað að velferð barnsins, efla 

samskiptafærni ásamt því að auka skilning nemenda á samfélagslegum skyldum þess. 

Rannsóknir hafa sýnt að skólar geta átt sinn þátt í því að minnka líkur á brotthvarfi, efla 

sjálfsmynd og minnka líkur á vanvirkni (Coles o.fl., 2010). Í því samhengi er hjálplegt að skapa 

andrúmsloft innan skólans þar sem ungmennin upplifa sig örugg ásamt því að stuðla að 
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góðum samskiptum við fjölskyldur ungmennanna en slík samskipti geta dregið úr þunglyndis -

einkennum hjá þeim (Moon og Rao, 2010). Einnig hafa rannsóknir sýnt að jákvæð samskipti 

ungmenna við fullorðinn einstakling getur verið verndandi þáttur (Werner og Smith, 2001) 

en það kom fram í rannsókn Lundahl og Olofsson (2014) að á unglingastigi grunnskólans 

hefðu viðmælendur haft að minnsta kosti einn kennara sem var hvetjandi, hlustaði á þau en 

gerði um leið kröfu um að þau legðu sig fram. Þetta töldu þau vera jákvæðan þátt í 

grunnskólagöngu sinni. Skólar, sem og aðrar samfélagsstofnanir sem eiga að þjóna 

ungmennum, geta veitt þeim meiri aðgang að fullorðnum sem geta verið verndandi þættir í  

lífi ungmennanna. Náms- og starfsráðgjafar eru vel til þess fallnir að ýta undir 

aðlögunarhæfni og seiglu hjá ungmennum með aðgerðum sem efla styrkleika þeirra ásamt 

því að ýta undir jákvæð samskipti ungmennanna við starfsfólk og samnemendur (Masten, 

Herbers, Cutuli og Lafavor, 2008).  Í starfi náms- og starfsráðgjafa felst jafnframt að aðstoða 

ungmenni við að finna lífi sínu farveg þar sem styrkleikar þeirra fá að njóta sín. Starf náms - 

og starfsráðgjafanna er því fyrirbyggjandi og hvetur ungmennin einnig  til sjálfsskoðunar 

(Menntamálaráðuneytið, 2007). Auk þess að veita ungmennum aðgang að fullorðnum sem 

eru verndandi þáttur geta stofnanir líka eflt félagsfærni og hvatt foreldra til þess að taka þátt 

í seiglueflandi  aðgerðum (e. resilience-building) (Brooks, 2006).  

 Eigi skólar að vera verndandi þáttur er mikilvægt að þeir bregðist við sérþörfum 

nemenda á viðeigandi hátt. Framkvæmd var langtímarannsókn í Bretlandi á ungmennum 

sem þurftu sérkennslu. Fylgst var með framvindu þeirra frá grunnskólaaldri fram til 

fullorðinsára. Rannsóknin sýndi meðal annars fram á að ungmenni sem greind höfðu verið 

með vitsmuna- og/eða námserfiðleika í grunnskóla voru líklegri til þess að vera ekki í vinnu, 

námi eða starfsþjálfun á fullorðinsárum (Aston o.fl., 2005). Þegar litið er til þessa má leiða að 

því líkur að mikilvægt sé að greina áhættuþætti á borð við ADHD og lesblindu snemma. 

Rannsókn þeirra Lundahl og Olofsson (2014) sýndi til að mynda fram á að ungmenni sem 

voru greind með ADHD eða lesblindu seint á skólagöngunni fengu síður viðeigandi aðstoð 

sem hafði neikvæðar afleiðingar á námsframvindu þeirra. Til að mynda skiptu ungmennin títt 

um námsleiðir, hættu í námi og byrjuðu aftur og ástundun var slæm. Líklegt má þykja að 

ungmenni sem fá ekki viðeigandi aðstoð við námserfiðleikum eða öðrum röskunum hafi 

neikvæða mynd af skólanum. Enn fremur má ætla að neikvætt viðhorf til skólans verði til 

þess að nemendur verði síður skuldbundnir honum en rannsóknir hafa sýnt að ungmenni 

sem skrópa eða sýna af sér óhlýðni í skóla eru líklegri til þess að hverfa brott frá námi síðar á 
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námsferlinum (Kristjana Stella Blöndal og Sigrún Aðalbjarnadóttir, 2012). Ætla má að 

framvinda sem þessi geti aukið líkur á brotthvarfi sem síðan eykur líkur á vanvirkni (Coles 

o.fl., 2010). Þetta er í takt við það sem fram hefur komið um einkenni ungmenna sem ekki 

eru í vinnu, námi eða starfsþjálfun og þá einkum og sér í lagi að lítil menntun virðist vera 

sterkur forspárþáttur um vanvirkni í framtíðinni (Cole o.fl., 2010; Eurofound, 2012; Scarpetta 

og Sonnet, 2012; Social Exclusion Unit, 1999). Því ættu úrræði fyrir þennan hóp, sem glímir 

við þessi vandamál, að taka mið af þörfum þeirra og meðal annars miða að því að minnka 

brotthvarf. Einkunnir er ein leið til þess að finna nemendur sem talist geta í 

brotthvarfshættu. Þó svo að einkunnir geti gefið gott forspárgildi um slíka áhættu eru þær 

hins vegar bara einn af mörgum þáttum. Góð leið til að koma auga á einstaklinga sem eru í 

brotthvarfshættu gæti til dæmis verið að leggja fé í hagkvæmar skimunaraðferðir (Janosz, 

Archambault, Morizot og Pagani, 2008). Félagsfærniþjálfun (e. life skills programs) í skólum 

getur til dæmis aukið jákvæða hegðun og aukið færni. Ungmenni sem fá slíka þjálfun eru þá 

betur í stakk búin til þess að taka góðar ákvarðanir og líklegri ti l þess að forðast áhættu-

hegðun, svo sem reykingar eða áfengisdrykkju. Þar að auki eru ungmennin betur undirbúin til 

þess að standast hópþrýsting (Sreehari, Thomas, Radhakrishnan og Rathakrishnan, 2013). Í 

umræðunni um þann hóp ungmenna sem ekki eru í vinnu, námi eða starfsþjálfun hefur 

komið fram að sum hver hafa búið við ofbeldi eða vanrækslu. Séu verndandi þættir innan 

fjölskyldunnar ekki til staðar er mikilvægt að einstaklingnum séu búnir verndandi þættir í 

umhverfinu og samfélaginu. Það er á ábyrgð samfélagsins að skapa umhverfi þar sem þessir 

þættir fá að njóta sín með því að styðja ungmennin ásamt því að stuðla að möguleikum fyrir 

þau (Benard, 2004). 

 Þar sem seigla virðist vera undir meiri áhrifum frá vistkerfum einstaklingsins en hans 

sjálfs (Ungar, 2011b) er mikilvægt að samfélagið búi yfir seiglu. Seigla samfélagsins felst í 

félagsauði þess (e. social capital), efnislegri grunngerð þess (e. physical infrastructure) og 

þeim menningarlega ofnu mynstrum (e. culturally embedded patterns) sem gefa samfélaginu 

færi á því að takast á við mótlæti (Ungar, 2011a). Sem dæmi má nefna hafa rannsóknir sýnt 

fram á hversu mikilvægt það er að ríki hafi stefnu í málefnum varðandi brotthvarf úr 

framhaldsskólum og úrræðum sem eiga að sporna við því. Til að mynda er slíkri stefnu ekki 

fyrir að fara í Svíþjóð heldur er sveitarfélögum í sjálfsvald sett að móta slíka stefnu. Vandinn 

er hins vegar sá að sveitarfélögin þurfa líka að standa skil á stefnum innan annarra sviða, svo 

sem á sviði heilbrigðismála. Þau standa frammi fyrir þeim vanda að hafa ákveðið fjármagn 
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sem þarf að úthluta í mörg málefni. Því er misjafnt hversu ofarlega á forgangslistanum 

málefni um brotthvarf er. Stærri sveitarfélögin virðast vera betur í stakk búin til að taka á 

þessum málefnum en þau minni.  

 Mikilvægt er að hanna úrræði sem tekið geta á vanda sem grefur undan 

samfélagslegri seiglu. Dæmi um slík úrræði eru til að mynda þróunarverkefni sem auka 

líkurnar á því að þátttakendur komist í starf (e. employment enhancement program). Í 

rannsókn þeirra Seddon, Hazenberg og Denny (2013) kom meðal annars fram að slíkt 

verkefni hafði jákvæð áhrif fyrir þátttakendur. Niðurstöður sýndu meðal annars að 

þátttakendur höfðu meiri trú á eigin getu eftir þátttökuna og voru betur í stakk búin til að 

takast á við afleiðingar félagslegrar einangrunar. Þar koma yfirvöld sterk inn en skýr stefna 

frá ríkisstjórnum getur verið verndandi þáttur (Lundahl og Olofsson, 2014). Einnig er 

mikilvægt að skólar, stofnanir og fjölskyldur einstaklinganna ýti einnig undir aðlögunarhæfni 

ungmennanna (Brooks, 2006; Cole o.fl., 2010; Collishaw o.fl., 2007; DeLuca o.fl., 2010; Hass 

og Graydon, 2009; Hines, Merdinger og Wyatt, 2005; Phillips, 2010; Vanderbilt-Adriance og 

Shaw, 2008; Werner og Smith, 2001).  

1.6 Rannsóknarspurningar 

Málefni vanvirkra ungmenna hafa lítið verið rannsökuð hér á landi og er því markmið 

rannsóknarinnar að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum:  

 

1.  Hver eru helstu einkenni ungmenna sem ekki eru í vinnu, námi eða 

starfsþjálfun? 

2.  Hvað er mikilvægt í vinnu með vanvirkum ungmennum?  

3.  Hvaða hindranir standa í vegi því að ungmennin nái farsælli aðlögun?  

4.  Hvaða fagþekking telja náms- og starfsráðgjafar að nýtist þeim best í vinnu 

með vanvirkum   ungmennum? 

5.  Hver er upplifun viðmælenda af því hvernig yfirvöld geti mætt þörfum 

vanvirkra ungmenna? 
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2 Aðferð 

Rannsóknin beinist að fagaðilum sem vinna með ungmennum hérlendis sem ekki eru í vinnu, 

námi eða starfsþjálfun. Leitast var eftir að ná fram faglegri reynslu og áliti einstaklinga sem 

starfað hafa með þessum hópi. Til þess að geta kannað þessa þætti var ákveðið að nýta 

eigindlega aðferðafræði þar sem sú aðferð þótti henta best. Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

gefa rannsakandanum færi á því að kanna reynslu, viðhorf og skoðanir á ákveðnu 

viðfangsefni (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Aðferðin fyrirbærafræðileg nálgun (e. 

phenomenology approach) hentaði vel í þessu tilviki þar sem markmið þeirrar nálgunar er að 

ná fram djúpum skilningi ákveðinnar upplifunar eða reynslu einstaklings á ákveðnum 

hugmyndum eða fyrirbærum (Creswell, 1998).   Í rannsókninni var notast við hálf stöðluð (e. 

semi-structured)  einstaklingsviðtöl (e. in depth interview) þar sem viðtöl þóttu góð leið til að 

ná fram reynslu og skoðunum viðmælenda á viðfangsefninu (Helga Jónsdóttir, 2013). Í 

þessari rannsókn var ákveðið að spyrja spurninga sem tengdust úrræðunum, tilurð þeirra og 

hugmyndafræði. Auk þess var spurt um aðkomu þátttakanda að úrræðinu og reynslu þeirra 

af vinnu með hópnum og úrræðinu. Enn fremur var spurt um reynslu þeirra og skoðun á því 

hvert hlutverk yfirvalda er annars vegar og ætti að þeirra mati að vera.  

2.1 Þátttakendur 

Val á þátttakendum var byggt á markmiðsúrtaki (e. purposeful sampling) en slíkt úrtak kallar 

á að rannsakandinn velji þátttakendur sem hann telur henta rannsókninni (Þorlákur Karlsson 

og Þórólfur Þórlindsson, 2013). Rannsakandi hafði kynnt sér úrræðin Atvinnutorg 

Reykjavíkur, Atvinnutengt nám, Fjölsmiðjuna, Starfskraft hjá Námsflokkum Reykjavíkur og 

Vítamín hjá Hinu húsinu. Úrræðin þóttu áhugaverð og var því ákveðið að óska eftir þátttöku 

forstöðumanna og náms- og starfsráðgjafa. Fyrst og fremst var áhugi fyrir því að ræða við 

náms- og starfsráðgjafa úrræðanna en þegar leitað var eftir samstarfi við úrræðin fékk 

rannsakandi áhuga á því að ræða jafnframt við forstöðumenn úrræðanna. Ástæðan var sú að 
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þeir bjuggu yfir vitneskju sem náms- og starfsráðgjafarnir höfðu ekki, svo sem eins og 

þekking á tilurð úrræða, starfsmannamálum þeirra og fjármálum.  

        Þátttakendur eru á aldrinum 31-61 árs og hafa eins til fimmtán ára starfsreynslu í 

úrræðunum. Menntun forstöðumannanna er ólík en þrír þeirra eru með framhaldsmenntun 

á háskólastigi og einn hefur lokið sérnámi í framhaldsskóla. Tveir náms - og starfsráðgjafar 

höfðu lokið diplómanámi í náms- og starfsráðgjöf og tveir luku meistaranámi á sama sviði. Til 

að gæta nafnleyndar voru þátttakendum gefin gervinöfn. Ákveðið var að gefa 

forstöðumönnum karlmannsnöfn og náms- og starfsráðgjöfum kvenmannsnöfn. Var þetta 

gert bæði til þess að auðvelda lesandanum að greina á milli svara forstöðumanna og 

ráðgjafanna og til þess að minnka enn frekar líkur á því að hægt væri að rekja svör til 

viðmælanda. Enn fremur eru gervinöfn þátttakenda ekki tengd við úrræðin í niðurstöðum 

þar sem það þótti auka líkur á því að hægt væri að rekja svörin til þátttakenda.  

2.2 Framkvæmd 

Vinna við rannsóknina hófst í janúar árið 2013 og þá með heimildaöflun og lestri. 

Gagnasöfnun hófst í byrjun júní og var lokið í byrjun júlí. Haft var samband við þátttakendur 

símleiðis og viðtalstími bókaður. Viðtölin fóru fram á vinnustað þátttakenda og voru þau 

tekin upp á tölvu og síma. Viðtölin stóðu í 30-60 mínútur og fór afritun fram samdægurs eða 

einum til tveimur dögum síðar. Afritunin var samtals 152 blaðsíður. Rannsóknin var tilkynnt 

til Persónuverndar undir númerinu S7335. Við upphaf viðtalanna var þátttakendum tjáð að 

rannsakandi myndi gera allt sem til þyrfti til að tryggja að svör yrðu ekki rekjanleg til 

þátttakenda. Tekið var fram að ljóst væri hvaða úrræði yrðu til umfjöllunar og að 

þátttakendur væru forstöðumenn og náms- og starfsráðgjafar. Það gerði það að verkum að 

erfitt væri að tryggja nafnleynd. Nánar er fjallað um þetta í kaflanum um siðferðileg álitamál.  

 Hannaðir voru tveir viðtalsrammar þar sem viðkoma og nálgun þátttakenda þótti ólík. 

Vegna þessa var hannaður einn viðtalsrammi fyrir náms- og starfsráðgjafa og einn fyrir 

forstöðumenn úrræðanna. Bæði forstöðumenn og náms- og starfsráðgjafar voru spurðir út í 

reynslu sína af úrræðunum, hvort breytingar hefðu orðið á þeim, hver þau teldu einkenni 

hópsins vera, hvað þeim þætti mikilvægt í vinnu með hópnum, hver ávinningur úrræðanna 

væri, hvert þau teldu hlutverk yfirvalda vera og hvert það ætti að þeirra mati að vera. 

Forstöðumenn voru svo spurðir frekar um fjármál tengd úrræðinu, starfsmannamál og tölur 

um niðurstöður úrræðanna þar sem það átti við. Náms- og starfsráðgjafar voru síðar spurðir 
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að því hvernig fagþekking þeirra hefði nýst þeim, hvaða fagþekkingu þeir nýttu mest og hvort 

þá skorti einhverja fagþekkingu. Enn fremur voru þeir spurðir að því hvort þeir teldu aðkomu 

náms- og starfsráðgjafa að úrræðinu mikilvæga og þá hvers vegna.  

2.3 Úrvinnsla 

Í þessari rannsókn voru níu viðtöl tekin upp og var stuðst við vinnulag grundaðrar kenningar 

við gagnaöflun og greiningu. Grunduð aðferð er ferli sem þróar raunvísindalegar (e. 

empirical) kenningar út frá eigindlegum rannsóknum. Með því að nota grundaða aðferð við 

gagnasöfnun og úrvinnslu gagna notast rannsakandinn við kerfisbundnar en þó sveigjanlegar 

viðmiðunarreglur (Charmaz, 2006). Strax í viðtölunum tók rannsakandinn eftir hugtökum 

sem voru áberandi.  Þegar afritun er lokið var komið að því að kóða gögnin og var markmiðið 

með kóðun að koma auga á þemu og finna hluti innan hvers þema sem þóttu dæmigerðir 

fyrir þau. Notast var við opna kóðun (e. open coding) þar sem lesið var í gegnum viðtölin línu 

fyrir línu í leit að hugtökum og þemum sem síðar voru flokkuð. Því næst var notast við 

markvissa kóðun (e. focused coding) þar sem lesið var í gegnum gögnin með ákveðin þemu í 

huga. Að endingu var aftur lesið í gegnum gögnin með öxulkóðun í þeim tilgangi að kanna 

hvort þemun tengdust. Í gegnum ferlið var gerður sífelldur samanburður og gagnagreining 

fór fram samhliða gagnaöflun. Við kóðun gagna kom í ljós að upplýsingar þær sem safnast 

höfðu frá náms- og starfsráðgjöfum voru ekki tæmandi. Rannsakandi tók því þá ákvörðun að 

taka aftur viðtöl við alla náms- og starfsráðgjafana. 

2.4 Siðferðileg álitamál 

Með sjálfræðisreglunni (e. the principal of respect for autonomy) er átt við að bera skuli 

virðingu fyrir einstaklingnum og sjálfræði hans. Til þess að farið sé eftir reglunni í 

rannsóknum er mikilvægt að þátttakendur séu upplýstir um til hvers er ætlast af þeim, hver 

standi fyrir rannsókninni og út á hvað hún gengur. Þá og aðeins þá geta þeir gefið upplýst 

samþykki sitt fyrir þátttöku og má hann draga samþykki sitt til baka á hvaða stigi málsins sem 

er (Hennink o.fl., 2011; Sigurður Kristinsson, 2013). Í rannsókn þessari eru viðtöl tekin við 

forstöðumenn og náms- og starfsráðgjafa ákveðinna úrræða. Þar sem vitað er hvaða úrræði 

verið er að fjalla um þótti ljóst að nær ómögulegt væri að tryggja nafnleynd þátttakenda. En 

hver og einn þátttakandi fékk upplýsingar um að nafnleynd þeirra væri ekki tryggð áður en 

viðtölin áttu sér stað og þeir spurðir hvort áhugi fyrir því að taka þátt í rannsókn væri enn til 
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staðar. Jafnframt var hver og einn þátttakandi upplýstur um tilgang rannsóknarinnar annars 

vegar og tilgang viðtalsins hins vegar. Allir þátttakendur gáfu leyfi sitt. Jafnframt var þeim 

tilkynnt að óski þeir eftir því að einhver hluti eða hlutar af viðtalinu skuli ekki koma fram 

verði farið eftir þeim óskum. Þátttakendur fengu sent afrit af viðtalinu í tölvupósti þegar búið 

var að afrita þau. 

        Vegna starfsþjálfunar þeirra sem ég hlaut í meistaranámi mínu í náms - og 

starfsráðgjöf í Háskóla Íslands og vegna vinnu minnar hjá Þjónustumiðstöð Miðbæjar og 

Hlíða hef ég kynnst eða unnið með, sumum meira en öðrum, náms- og starfsráðgjöfum og 

forstöðumönnum ákveðinna úrræða. Ekki þótti fýsilegur kostur að fá einhvern annan til að 

taka viðtölin og ekki þótti heldur koma til greina að sleppa viðkomandi úrræðum. Það var því 

ekki margt annað að velja en að taka viðtölin og vera meðvitaður um þau áhrif sem kynni 

rannsakanda og þátttakanda hefðu. 

        Staða rannsakanda gagnvart þátttakendum sem notast við megindlega aðferðafræði 

er ólík stöðu þess sem nýtir sér eigindlegar aðferðir. Með megindlegum aðferðum er verið að 

skoða og segja frá raunveruleikanum og rannsakandinn er hlutlaust tæki túlkunar. 

Rannsakandi sem notast við eigindlegar rannsóknar aðferðir leggur sig hins vegar fram um að 

ná og túlka lýsingar þátttakenda á eigin upplifunum og reynslu. Sá rannsakandi lítur ekki á sig 

sem hlutlausan heldur viðurkennir hann þau áhrif sem hann getur haft á rannsóknina 

(Ástríður Stefánsdóttir, 2013). Rannsóknin hefði líklega ekki átt sér stað ef ekki hefði komið 

til áhugi rannsakandans á efninu. Það eitt og sér eru áhrif sem eflaust móta ferlið á einhvern 

hátt. Rannsakandi lagði sig hins vegar fram um að leggja sínar hugmyndir um efnið til hliðar 

og hlusta eftir því sem þátttakendur sögðu í viðtölum. Hins vegar þarf alltaf að gera ráð fyrir 

áhrifum rannsakanda. 
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3 Niðurstöður 

3.1 Einkenni hópsins 

Viðmælendur rannsóknarinnar nefndu fjölmörg atriði sem þeim þóttu einkenna þann hóp 

ungmenna sem ekki eru í vinnu, námi eða starfsþjálfun. Einkennum þessum hefur verið skipt 

niður í persónubundin og samfélagsbundin einkenni. Í umfjöllun um persónubundin einkenni 

voru þemun sem komu fram: greiningar, fíkniefnaneysla og flótti, skortur á sjálfsþekkingu og 

samfélagslæsi, einelti, greiningarferli og brotthvarf úr námi. 

3.1.1 Persónubundin einkenni 

„Þetta eru náttúrulega mjög oft krakkar sem hafa farið í gegnum eitthvað greiningarferli .“ 

Allir viðmælendurnir átta voru sammála um að það sem ungmenni innan hópsins eigi 

sammerkt er að þau höfðu farið í gegnum einhvers konar greiningarferli. Greiningar sem 

komu fram voru meðal annars lesblinda, athyglisbrestur með ofvirkni (ADHD), einhverfa eins 

og Asperger, þunglyndi, kvíði og félagsfælni. Anna nefndi greiningar í frekar neikvæðu 

samhengi en hún taldi að ekki hefði verið unnið nægilega vel með greiningarnar í 

grunnskólanum og það hefði neikvæð áhrif á sjálfsmynd ungmennanna: 

[...] Það á enginn að vera á þeim stað að hætta þar og, og finnast hann vera 
einskis nýtur út af því það er ekki búið að vera að vinna með styrkleika 
einstaklinganna og margir kannski með greiningar.... ADHD eða einhverja 
námsörðugleika og það er ekki búið að taka á því.  

Nanna kom líka inn á greiningar og sagði ADHD og námsörðugleika líka vera einkenni hópsins 

og bætti við að algengt væri að einstaklingar á einhverfurófi tilheyrðu hópnum. Til viðbótar 

sagði hún að kvíði væri mjög algengur innan hópsins ásamt félagsfælni. Það var hennar mat 

að þarfir einstaklinganna væru ólíkar vegna mismunandi greininga og aðstæðna: 

Ég meina það er svoldið svona, það er svoldið... það er svoldið svona kvíði... svo 
er ofvirkni sem að... fer mjög mikið fyrir. Svo eru svona svoldið þessir sem eru á 

einhverfurófinu og svoleiðis. [...] En mér finnst svona sammerkt vera kannski 
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mjög mikill kvíði. Kannski svona í heildina, óháð því hvaða greiningu eða hvað þau 
eru að glíma við, þá finnst mér kvíði. [...] já og félagsfælni fylgir oft með þannig að 

þau eru náttúrulega rosa misjöfn og hóparnir eru mjög misjafnir. 

Auður sagði að í því úrræði sem hún starfaði við væru bæði lesblinda og ADHD algengar 

greiningar sem hefðu haft neikvæð áhrif á námsframvindu og upplifun þeirra af skólanum. 

Hún sagði að algengt væri að ungmennin glímdu við kvíða og/eða væru á einhverfurófi. Hún 

sagði þetta gera það að verkum að þau þrifust illa í skóla og kæmu því brotin í úrræðið:  

Mjög margir... eru að vinna með, eða sem sagt, eiga í erfiðleikum með kvíða. 

Núna er... við finnum fyrir því að margir nemendur eru að koma inn í þetta 
úrræði út af því að... já... þeir eiga í erfiðleikum með að mæta í skólann út af 

kvíða. Komin með þannig þunglyndi líka... krakkar sem að... eru á einhverfurófinu 
koma líka í úrræðið. 

Viðmælendur voru allir sammála um að fíkniefnaneysla væri einkennandi fyrir ákveðinn 

hluta hópsins. Haukur sagðist hafa tekið eftir aukningu á grasreykingum á síðustu árum og að 

stór hluti hópsins sem kemur í úrræðið séu í reykingum: 

[...] á þessum fimm árum að þá höfum við séð sveiflur í grasreykingum... en 
hérna á tíma hafi verið hérna, ég veit ekki, undir- sumir hópar það hafa bara 

flestir verið í einhvers konar reykingum. Sem þau sjálf segja kannski að sé ekki 
mikið en- en augljóslega og maður sér áhrifin á þeim. En ég mundi segja, sem 

sagt þegar ég lít í baksýnisspegilinn að þá er stór hluti þessa hóps að hann er í 
reykingum. 

Fjalar var hins vegar á þeirri skoðun að af þeim ungmennum sem leita í það úrræði sem hann 

starfar við sé sá hluti hópsins sem er í fíkniefnaneyslu í minnihluta. Hins vegar var það hans 

reynsla að það sé alltaf ákveðinn hluti sem glími við slíkan vanda. Anna tók í sama streng og 

sagði að neysla væri ein af ástæðunum fyrir því að ungmennin eru í stöðu þar sem þau eru 

ekki í vinnu, námi eða starfsþjálfun. Trausti nefndi að neysla hefði í sumum tilfellum orðið til 

þess að skólasókn var slæm og Fanney talaði um neysluheiminn sem ljótan heim sem hefði 

markað ungmennin á mjög neikvæðan hátt. Viðmælendur höfðu meira um neysluna að segja 

og verður sagt meira frá því í kaflanum um hindranir. 

„[...] þá er það fyrsta sem þeim dettur í hug það er bara að fara. Bara fara úr aðstæðunum.“ 

Þrír viðmælendur töldu það vera einkennandi fyrir hópinn að flýja aðstæður. Nanna sagðist 

hafa tekið eftir aukinni tölvunotkun og taldi það vera ákveðinn flótta: 
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[...] og það hefur aukist mjög mikið svona tölvu...fíkn eða mikil tölvunotkun. Ég 
upplifi það... að nemendur eins og þau sem eru að koma í [úrræðið] eru kannski 

bara búin að vera heima í tölvunni í einhverja mánuði. Þannig að- og... það er 
náttlega mjög góður flótti ef maður er kvíðinn. 

Fjalar var á sama máli og sagði það vera sína reynslu að ungmennin láti sig hverfa ef upp 

komi vandamál. Þar að auki sagði hann það vera sína reynslu að þau sem fara í nám út frá 

þeirra úrræði eigi það sum hver til að hætta allt í einu að mæta í skóla eða vinnu. Þeim finnst 

þau ekki geta staðið undir ákveðnum kröfum, upplifa þá skömm og hætta að mæta: 

[...] og þetta er svoldið svona hópur líka sem að ef það kemur eitthvert vandamál 
upp í skóla eða vinnunni þá er það fyrsta sem þeim dettur í hug það er bara að 

fara. Bara fara úr aðstæðunum. [...] Allt í einu kannski hætta, hætta þau að mæta 
í skólann. Þá er eitthvað sem að kannski þau hafa átt að skila, eða gera eitthvað, 

eða, eða misstu af og finnst það skammarlegt og þá bara hætta. 

Auður sagði það líka vera sína reynslu af ungmennunum að þau reyni að flýja og að 

ástæðurnar fyrir því séu margþættar. Hún nefndi jafnframt að stundum taki foreldrar þátt í 

flótta ungmennanna með því að leyfa þeim að komast upp með að forðast aðstæður. Til 

dæmis með því að tilkynna þau veik:  

[...] mörg samþætt atriði gera það verkum að hann [einstaklingurinn] er búinn að 
missa það mikið úr náminu og... hann... reynir að flýja. Hann bara, hann er bara 
veikur og...foreldrarnir kannski fara bara með í þann pakka. Hann er bara veikur 
og hann er bara tilkynntur eða... eða hann er bara ekkert tilkynntur og safnar 
bara upp fjarvistum [...]  

Fleiri einkenni voru nefnd sem flokkast mættu til persónubundinna einkenna. Til að mynda 

álítur Fjalar að merkja megi agaleysi meðal ungmennanna og telur það hafa aukist 

undanfarin ár:  

Mér finnst agaleysið alveg ferlega mikið... og við höfum fengið... krakka sem hafa 
verið að falla á mætingu í skóla og komið hingað til okkar. Og þá 
bara...kannski...eru þau komin hérna og eru búin að vinna í einhverja daga. Svo 
bara...fara þau kannski bara rétt fyrir matinn og koma ekkert aftur. Og þá er það 
bara- þá halda þau að þau megi haga sér bara eins og í skólanum... og mér finnst 
þetta, þetta flokkast undir agaleysi. 
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„[...] og svona óraunhæf framtíðarsýn sem mér finnst líka einkenna svoldið hópinn.“ 

Í viðtölunum kom jafnframt fram að einkennandi sé fyrir hópinn að svolítið vanti upp á 

sjálfsþekkingu þeirra sem og samfélagslæsi. Fjalar sagði þau vera með lágt sjálfstraust og ekki 

átta sig á þeim skyldum sem þau hafa: 

Þau eru oft með lítið sjálfstraust þegar þau koma. Oft er þetta svona, eins og ég 
segi, svona taparahópur. Það er að segja þau eru búin að sætta sig við að...alltaf 

að tapa. [...] En oft eru þau að misskilja sko, hvernig... eins og til dæmis bara 
þegar þau koma hérna að þá...finnst þeim að þau eiga alveg svakalegan rétt en 

engar skyldur... og, og þetta... tveir dagar, veikindadagar í mánuði. Mörg halda 
það að maður bara eigi að taka þá út og ég fæ stundum svona spurningar 

„heyrðu ég ætla ekkert að koma á morgun, ég ætla bara að taka veikindadag sem 
ég á inni“ eða eitthvað svona.     

Anna talaði um að þau átti sig oft illa á því af hverju þau eru í þeirri stöðu sem þau eru í. Enn 

fremur segir hún að þegar þau komi í úrræðið séu þau jafnvel að upplifa það í fyrsta skiptið 

að einhver sýni þeim og þeirra málum áhuga. Haukur sagði það vera einkennandi fyrir 

hópinn að þau hafi óraunhæfar hugmyndir varðandi framtíð sína: 

[...] þau sjá ekki, eða gera sér ekki grein fyrir því sem sagt hver eru í rauninni 
raunhæf næstu skref í að komast þangað sem þau vilja kannski komast einhvern 
tímann. Þannig að við sem sagt köllum þau stundum ameríska drauminn, að þau 
ætla sér beint í góða starfið og beint í góðu launin og það er ekki hægt.   

Arnar tók í sama streng og talaði um að ungmennin hefðu ekki þau grunnverkfæri sem til 

þarf við atvinnuleit. Aðspurður hvað hann ætti við með grunnverkfæri sagði hann þau vera 

trú á eigin getu og hvernig bera skuli sig að í atvinnuleit. Hann taldi að mörg ungmennin 

hefðu ranghugmyndir um þá möguleika sem þau hafa á vinnumarkaði og væru þá bæði að 

van- og ofmeta stöðu sína:  

[...] verkfærin eru bara í sjálfum sér bara...vitund um eigið ágæti,... sína 
styrkleika,... og, svona ...fræðslur um það hvernig eigi að koma sér á framfæri, 
hvernig eigi að mæta í viðtöl, hvernig eigi að skrifa ferilskrá, hvernig eigi að fylgja 
eftir umsóknum, hvernig eigi að sækja um störf. Á að fara í fyrirtækin, labba í 
fyrirtæki? Er við hæfi að hringja í fyrirtækin? [...] Þessi verkfæri felst svolítið í því 
að þau svona bæði að átti sig á því hvernig eigi að haga atvinnuleitinni, hvernig 
eigi að markaðssetja sig á vinnumarkaðnum, hvernig eigi að haga sér í 
atvinnuviðtölum, hvernig eigi að haga sér þegar þú byrjar á vinnustað. Maður 

hagar sér ekki eins á vinnustað ef maður er fyrstu vikuna eða eftir eitt ár. Bara 

svona basic atriði, sko. Það er oft svona það sem að... kemur þeim á óvart.  
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Nanna talaði um að áhugaleysi þeirra væri áhyggjuefni og fannst það einkennandi fyrir þann 

hóp sem hún tekur á móti. Hún taldi að áhugaleysið yrði til þess að þau væru stefnulaus sem 

gerði þeim erfiðara um vik að stefna á eitthvert nám eða einhver störf. Henni fannst því 

mikilvægt að vinna með áhuga ungmennanna: 

Mér finnst það líka vera svoldið... svona sláandi að, að... þau virðast oft... sko, 
ekki ha- vita ekki hvað þau hafa áhuga á þau- og hafa kannski- eru mjög 
áhugalaus. Það vantar svoldið svona einhverja passion í þau. Þú veist, þannig að... 
mér finnst það vera svona svoldið áhyggjuefni. 

3.1.2 Samfélagsbundin einkenni 

„Það eru oft krakkar sem hafa oft lent í mjög miklu einelti í skóla sem hefur ekki verið tekið 

á.“ 

Mörg af þeim einkennum sem fram komu hjá viðmælendum voru samfélagsleg viðbrögð við 

hópnum og aðstæðum hans. Til að mynda töldu fjórir viðmælendur að einelti væri hluti af 

sögu margra ungmennanna. Fanney talaði um að mörg innan hópsins kæmu í úrræðið sem 

hún starfar við með reynslu af ljótu einelti. Hún talaði um að hluti af þeirri ráðgjöf sem hún 

veitti væri meðal annars að gefa þeim vettvang til þess að vinna úr því sem eineltið skildi eftir 

sig. Fjalar sagði að einelti í grunnskóla hefði skilið eftir sig ör sem hefði í sumum tilfellum 

orðið til þess að einstaklingarnir innan hópsins gætu ekki hugsað sér að fara aftur í skóla. 

Bæði Nökkvi og Nanna tóku í sama streng og sögðu það vera algengt að einelti væri hluti af 

reynsluheimi hópsins. Nanna sagði þau þurfa aðstoð við að vinna með afleiðingar eineltisins, 

að þau þyrftu sjálfsstyrkingu og stað til þess að átta sig á afleiðingum eineltisins.  

„Af því að mér finnst einhvern veginn, eða við setjum rosalega mikið í kassa...og þau eru með 

rosalega miklar greiningar.“ 

Það kom fram í kaflanum um persónubundin einkenni að viðmælendur álíta greiningar vera 

algengar í lífi ungmennanna. Það kom jafnframt fram í viðtölunum að greiningarferlin hefðu 

haft neikvæð áhrif á sjálfsmynd ungmennanna. Fanney var á þeirri skoðun að samfélagið sé 

að skapa of þröng viðmið sem verði til þess að ungmennin fái ekki að vera eins og þau í raun 

eru en það gerir greiningar líka að samfélagsbundnu einkenni:  

Við- eins, eins og í grunnskólanum, hann er náttúrulega ofsalega mikið kassalaga. 
Við erum bara ofsalega mikið að setja alla einstaklinga í lítið, pínkulítið box- og öll 
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frávik heita eitthvað. Sem mér finnst ekki rétt... Af því að þú getur verið- skilur 
þú, við þurfum ekkert... að greina svona mikið. Við þurfum bara að víkka 

sjóndeildarhringinn okkar og normið okkar. Við... erum með svona litla norma og 
það eiga allir að vera í því. En ef við værum bara með svona norm [notar 

handahreyfingar máli sínu til stuðnings] og það ættu allir að vera í því þá væri 
miklu minni greiningar... og krakkarnir sem koma hingað inn eru, bara hafa enga 

trú á sjálfum sér [leggur áherslu á „enga“] af því að þau eru svo mikið ADHD. Þau 
eru svo mikið með mótþróaþrjóskuröskun eða þú veist, þau eru ekki lengur 
einstaklingar. Þau eru bara einhver greining... og þau hérna inn- og þau trúa því 
virkilega að þau geti ekki gert neitt af því að þau séu með svo mikinn 
athyglisbrest. 

Anna hafði svipaða sögu að segja en að hennar mati hafa ungmennin litla trú á sjálfum sér. 

Ástæðurnar taldi hún vera margar en sagði meðal annars að henni finnist greiningarnar 

verða til þess að ungmennin séu stimpluð. Það hefur síðan neikvæð áhrif á sjálfsmynd þeirra 

og þá meðal annars vegna þess að sífellt er verið að vinna með veikleika þeirra í stað 

styrkleika: 

[...] Það er bara svoldið búið að stimpla þau sem... ég veit ekki hvaða orð ég á að 
nota en... það er einhvern vegin- enginn í kerfinu virðist hafa haft trú á þeim 
þannig að þau- að sjálfsögðu, hafa þau ekkert trú á sjálfum sér, þannig að... Mér 
finnst það eiginlega bara sorglegast að horfa upp á það.  

„Síðan erum við með brotthvarfsnemana.“ 

Hér að framan hefur verið fjallað um samfélagsleg einkenni hópsins sem hafa mótað 

hugmyndir ungmennanna um skólagöngu á fremur neikvæðan hátt. Það kom því ekki á óvart 

að í viðtölunum kom fram að ákveðinn hluti hópsins séu brotthvarfsnemendur. Bæði Fjalar 

og Trausti minntust á þetta og sagði Fjalar að ákveðinn hluti af þeim hópi sem sækir í 

úrræðið sem hann starfar við séu brotthvarfsnemendur: 

[...] Síðan erum við með brotthvarfsnemana. Það er að segja þau sem byrja í 
framhaldsskóla og detta úr námi og við kjósum að kalla þau brotthvarfsnema. 

Það er skemmtilegra orð. Bara aðeins að hverfa frá námi. Maður getur þá byrjað 
aftur og svona. Það er oft leiðinlegt þetta brottfallsnemar. Og það er ótrúlega 

stór hópur sem er auðvitað að detta út úr skóla. Það er miklu stærri hópur heldur 
en kemur svo hingað. En þessi hópur er að koma svona... ja eins og á haustin. Eru 

svona kannski að koma í endaðan október eða byrjun nóvember. 

Trausti samsinnti þessu og sagði að í það úrræði sem hann starfar við leiti meðal annars 

brotthvarfsnemar. Hann sagði þann hóp vera mikið áhyggjuefni þar sem lítið er í boði fyrir 

hann að hans mati:  
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[...] Ég kannski þekki þetta ekki vel en allavega þessir nemendur sem við höfum 
haft áhyggjur af, hvert þeir eru að fara... bara, það hefur ekki verið neitt í boði 

sko. Og við erum náttúrulega með þetta- þetta er hópurinn sem að dettur út eins 
og ég hef kannski sagt... áður. Þetta er hópurinn sem að- eða þetta eru drop-out 

krakkar... og ég man nú ekki prósentuhlutfall en... en það eru bara mjög fáir sem 
að ljúka framhaldsskóla eða stúdent á réttum tíma. 

Haukur tók í sama streng og sagði það vera einkennandi fyrir hópinn að hafa lágt 

menntunarstig og að mikil vanvirkni sé innan hans. Litið er svo á að það sé samfélagbundið 

einkenni þar sem ungmenni innan hópsins hafi mörg hver átt erfitt uppdráttar innan 

skólakerfisins en lítið annað hefur verið í boði fyrir þau:  

[...] sem sagt ég meina, þetta er hópur sem þessi venjulega menntunarleið hentar 
ekki. En hvers vegna erum við búin að búa til samfélagið þannig að, að sem sagt, 

að það [ungmennið] eru mistökin. Af hverju er það [ungmennið] rangt? Er það af 
því þessi eina rétta leið eða þessar fáu réttu leiðir sem við erum með-en hver 
segir að það sé rétt? 

Anna var á sama máli en hún er á þeirri skoðun að ungmenni hópsins þurfi mikinn stuðning 

og eftirfylgni. Hún taldi að slíkur stuðningur hefði verið af skornum skammti í lífi þeirra og að 

fáir hafi sýnt þeirra málum áhuga fram til þessa. 

3.1.3 Samantekt 

Fram hefur komið að persónubundin einkenni ungmennanna eru að þau séu mörg hver með 

greiningar á borð við ADHD, námsörðugleika, einhverfu, kvíða, félagsfælni og þunglyndi. 

Jafnframt kom fram að alltaf sé ákveðinn fjöldi innan hópsins sem glími við neysluvanda. Enn 

fremur var flótti úr aðstæðum álitinn einkennandi fyrir hópinn ásamt skertri sjálfsþekkingu 

og samfélagslæsi. Í því felst að ungmennin átta sig ekki á því hverjar skyldur þeirra eru, af 

hverju þau er í þeirri stöðu sem þau eru í og að þau skorti ákveðin grunnverkfæri. Auk þessa 

kom fram að áhugaleysi og agaleysi fylgir stundum hópnum.  

 Fjallað var um að samfélagsbundin einkenni séu einelti og afleiðingar þess, að 

greiningar valdi því að ungmennin séu stimpluð, en það hafi neikvæð áhrif á sjálfsmynd 

þeirra þar sem ekki sé unnið með styrkleika þeirra og afleiðingar þessa og eineltisins sé 

neikvæð mynd af skóla og námi. Auk þessa kom það fram að ungmennin eru mörg hver 

brotthvarfsnemendur sem sé mikið áhyggjuefni þar sem lítið sé í boði fyrir þau og að þau 

týnist við brotthvarf. Enn fremur kom fram að stuðningur við hópinn hafi verið af skornum 

skammti.   
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3.2 Þarfir hópsins 

Í máli viðmælenda kom fram að þarfir hópsins eru misjafnar. Hér á eftir verður fjallað um 

einstaklingsmiðaða nálgun, sjálfseflingu, samskipti og samvinnu og sífellda þróun úrræðanna.  

3.2.1 Einstaklingsmiðuð nálgun 

„Það er náttúrulega mikilvægt að þau fá svoldið svona einstaklingsmiðaða aðstoð.“ 

Það sem öll úrræðin virðast eiga sammerkt er vilji fólksins, er að þeim kemur, til að finna 

lausnir og huga að þeim ungmennum sem í úrræðin sækja. Einstaklingsmiðunin felst ekki 

bara í því að hlusta á þarfi hópanna hverju sinni eða mæta einstaklingum þar sem þeir eru 

staddir heldur felst þjónustan líka í því að beina einstaklingunum á rétta braut hverju sinni. 

Til að mynda má nefna að sumir hafa fengið að vera örlítið lengur í úrræðum en gert var ráð 

fyrir ef þörf var á því. Aðrir komust að í störfum eða námi að úrræðum loknum af því að 

starfsfólk úrræðanna lagði sig fram um að finna slíkar lausnir. Jafnframt hafa þau úrræði sem 

eru í samstarfi við atvinnulífið lagt sig fram um að þjónusta þau fyrirtæki sem að úrræðinu 

koma á einstaklingsmiðaðan hátt, þ.e. með þarfir fyrirtækisins og einstaklingsins, sem sækir 

starfsþjálfun sína þangað, í huga.  

 Allir viðmælendur lögðu mikla áherslu á að ungmennin í hópi þeirra sem ekki eru í 

vinnu, námi eða starfsþjálfun þurfa einstaklingsmiðaða þjónustu. Bæði Haukur og Fanney 

voru á þeirri skoðun að mikilvægt væri að hlusta á ungmennin og gera sér grein fyrir 

fjölbreytileika þeirra. Haukur benti á að það séu vandamál ungmennanna sem séu til 

skoðunar í úrræðunum. Það sé því eðlilegt að leggja til hliðar eigin hugmyndir um hvað sé 

heillavænlegt fyrir ungmennin og hlusta frekar á það sem þau hafa að segja. Enn fremur þótti 

honum mikilvægt að fagna fjölbreytileikanum í stað þess að hafa sömu viðmið fyrir alla.  

Maður kannski slaki aðeins á- sko í því sem að maður sjálfur telur að viðkomandi 
eigi að gera... Að þetta sé sem sagt að sjá einstaklinginn og hlusta á hann. Þú 

veist, hvað er þarna, hvað er þarna á bak við... Forvitni... og náttúrulega þetta að 
vera ekki að setja okkur öll og þau öll í sama boxið.  

Auk þessa benti Haukur á að þeir hópar eru ólíkir sem úrræðið, sem hann starfar við, hefur 

tekið á móti. Í einum hópnum hentar ef til vill mjög vel að bjóða snemma upp á 

fjármálafræðslu en alls ekki með öðrum hópi. Að þessum sökum er lögð á það áhersla í hans 

úrræði að hafa þarfir hópsins í huga þegar unnið er með hann.  
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[...] en við hlustum á hópinn þannig að sem sagt þó það sé fjármálafræðsla og 
hópurinn er bara ekki á stað til þess að sem sagt geta tekið á móti 

fjármálafræðslu þá er fjármálafræðslan ekki tekin í dag. En hún mun þá vera 
tekin einhvers staðar á námskeiðinu...og það er þetta að geta hlustað á þarfir 

hópsins... meðvituð um hvaða þætti við ætlum í [...]. 

Fanney talaði líka um mikilvægi þess að mæta þörfum einstaklinganna og vera meðvituð um 

að þessar þarfir eru misjafnar. Hún lagði líka áherslu á að hlusta á ungmennin en það var 

hennar upplifun að ekki hafi verið hlustað nægilega mikið á þau. 

Mér finnst bara mikilvægt að huga að þeim sem einstaklingum. Hver og einn sé 

bara mjög ólíkur. Og mæta þeim þar sem þau eru... og ég- af því að þau eru 
náttúrulega öll... sko... öll rosalega hæfileikarík á einhverju sviði þó að það hafi 

ekki komið fram kannski... alla skólagönguna [...] Þannig það er bara svona... ég 
veit það ekki, taka hverjum einstakling- bara, þú veist taka hverjum eins og hann 
er og hafa þetta svoldið einstaklingsmiðað [...] Þau eru- koma oft sko kannski 
bara inn til mín af því þeim líður eitthvað illa og ég get þá bara hlustað á þau tala. 
Það gefur þeim rosalega mikið... og svo náttúrulega bara að muna að enginn er 
eins... og, og- við höfum reynt að gera það hér... að mæta þeim þar sem þau eru 
og á þeim forsendum sem þau eru. Því það er kannski- pínulítið vantar. 

Arnar taldi einnig mikilvægt að hlusta á það sem ungmennin sjálf hefðu að segja. Hann sagði 

að einstaklingsmiðuð þjónusta sé sú nálgun sem best henti í vinnu með þessum hópi 

ungmenna ásamt því að hlusta eftir þörfum hópsins:  

Mér finnst mikilvægt... að hugsa... hverjar eru þeirra hugmyndir af... þjónustu 
fyrir þau. Mér finnst mikilvægt að reyna svolítið að komast til móts við það... 
hvað þeim finnst að hjálpi sér... og það er svona reynsla okkar hérna að það sem 
hjálpar þeim er í rauninni að geta boðið upp á þessa... einkaþjálfun í því að koma 
sér út á vinnumarkaðinn [...]. Það er oft með unga hópinn að hann, hann endist 
stutt í vinnu. Þetta er svona eins og með nám sko, það flosnar upp úr námi og 
það flosnar líka upp úr störfum. Þannig að... það er svona... held ég, mundi svona 
segja að þyrfti... mjög einstaklingsmiðaða nálgun og... þannig þjónustu að þetta 

sé þjónustan þeirra í rauninni. Þau segja „þetta myndi hjálpa mér“. 

Fjalar var á sama máli og taldi nauðsynlegt að hafa í huga hvað henti einstaklingnum. Hann 

vildi meina að á upphafsdögum einstaklinganna í úrræði því, sem hann starfar við, eigi sér 

stað vinna þar sem ungmennin öðlast ákveðna félagslega grunnfærni. Að henni lokinni taldi 

Fjalar mikilvægt að heyra álit ungmennanna sjálfra varðandi framhaldið: 

[...] að þegar þau eru farin að mæta á réttum tíma, vinna vinnuna sína og lynda 

við vinnufélagana að þá reynum við svona að fara að virkja þau hvað þau vilja 
gera. Spyrja þau hvað vilja þau gera og ef að þau stinga upp á einhverju að þá 

bara reynum við að finna- sko hvaða leið þau þurfa að fara og svo verða þau 
auðvitað að ákveða. En svo stundum svona sér maður út kannski einhvern 
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einstakling sem að... að manni finnst passa eitthvað og þá kannski fer maður að 
mæla með því. 

Einstaklingsmiðunin felst í þessu tilviki í því að framhaldið er skoðað með hverjum og einum 

einstaklingi í stað þess að gera ráð fyrir að það sama muni henta öllum. Ljóst er að hópur 

þessara ungmenna, sem ekki eru í vinnu, námi eða starfsþjálfun, er misleitur líkt og kom fram 

í kaflanum um einkenni hópsins. Nanna sagði meðal annars að þarfir ungmennanna væru 

ólíkar þar sem þau glími við ólíkan vanda. Hún taldi mikilvægt að sníða hennar vinnu að 

hópnum og má meta það sem einstaklingsmiðun þar sem leitast er við að mæta þörfum 

hópsins: 

En maður finnur svona... að það eru svoldið ólíkar þarfir eftir því hvar þau eru 
stödd þar. [...] Síðan finnst mér bara... í rauninni af því að þetta er þannig- eru 
þannig úrræði og eru þannig- sem sagt- þetta eru einstaklingar sem eru bara á 
þannig stað að þeir eru ekkert alltaf móttækilegir fyrir öllu sem að- öllu því 
frábæra efni sem að við gætum verið að bjóða þeim- að þá hefur mér fundist 
mjög mikilvægt að einmitt- að bara sníða það að hópnum. Sníða það sem ég er 
að gera að þeim [...]  

Jafnframt sagði Nanna að unnið væri með hvern og einn einstakling út frá hans þörfum. Með 

þessu átti hún við að þegar kæmi að því að setja málefni einstaklingsins í farveg innan 

úrræðisins væri litið til áhugasviðs hans og að persónuleg og félagsleg staða hans væri metin: 

[...] Já... ég tel það. Ég tel að... miðað við þann tíma sem við höfum og-... þá 
setjum við náttúrulega svoldið markmið með hvern og einn í rauninni. Það er 
ekkert alltaf meðvitað með þeim en, maður metur það svoldið hvað það er sem 
að skiptir mestu máli fyrir hvern og einn.  

Anna var sammála því að einstaklingsmiðun væri mikilvæg og þá einkum vegna þess að 

ungmennin glíma við mismunandi vanda. Enn fremur var hún á þeirri skoðun að 

einstaklingsmiðuð aðstoð væri vel til þess fallin að taka á afleiðingum atvinnuleysis:  

[...] það er náttúrulega mikilvægt að þau fá svoldið svona einstaklingsmiðaða...  
aðstoð. Þú veist að við reynum að mæta þeim svoldið þar sem þau eru stödd.... 
Æ, þau eru að kljást við svo mismunandi mál [...] það er ekkert gott fyrir fólk að 
vera lengi atvinnulaust og það einhvern vegin missir vonina og það verður- það 
verður svona vonleysi og kvíði... þú veist, fyrir því að vera í þessari atvinnuleit. 
Þannig að... að sjálfsögðu er gott fyrir þennan hóp að fá þessa aðstoð, að fá 
svona einstaklingsmiðaða aðstoð. 

Trausti talaði um mikilvægi þess að finna lausn fyrir hvern og einn og þá einkum að úrræði 

loknu. Hann nefndi sérstaklega eitt tilfelli þar sem hann fékk símtal frá náms - og 



  

47 

starfsráðgjafa sem hafði áhyggjur af ungmenni sem útséð var að yrði vanvirkt ef ekkert yrði 

aðhafst. Samstarf Trausta við forstöðumann annars úrræðis sem og við Reykjavíkurborg varð 

til þess að hægt var að finna málum þessa ungmennis góðan farveg. Í þessu tilfelli eru 

hagsmunir ungmennisins hafðir að leiðarljósi og ljóst að starfsmenn viðkomandi úrræða fara 

út fyrir sitt starfshlutverk í þeim eina tilgangi að tryggja einstaklingnum aðstoð við hæfi. 

 Auður var einnig á þeirri skoðun að eðlilegt væri að skoða hvert og eitt tilfelli fyrir sig. 

Margir einstaklingar eru innan þeirrar stofnunar sem hún vinnur við en ekki eiga þó allir rétt 

á því að komast að í úrræðinu. Ávallt er reynt að létta undir með einstaklingum þeim sem í 

stofnunina koma. Sé sú einstaklingsmiðun ekki nóg er oft litið til þess úrræðis sem hér er til 

umfjöllunar. Með því er einstaklingsmiðunin tekin skrefinu lengra og telur Auður að það sé 

mjög mikilvægt að slík þjónusta sé í boði.  

  Í viðtölunum var rætt um ákveðið verkefni sem unnið hefur verið að í einu af 

úrræðunum. Verkefnið er gott dæmi um þá einstaklingsmiðun sem þótti einkenna öll 

úrræðin en í því er leitast við því að gera vist ungmennanna í úrræðinu að einingabæru námi. 

Auk þess kom fram að leitað væri til framhaldsskólanna til þess að ungmennin gætu stundað 

nám en þá frá og með aðstoð þessa úrræðis: 

[...] Þannig að þegar ég kom þá setti ég mig í samband við framhaldsskólana 
hérna í kring... og spurði þá út í hvort að það væri einhver möguleiki... að senda 
þau frá okkur. Og það var- margir skólar sem voru alveg til í það og... núna í dag 
eru það flest allir skóla hér á höfuðborgarsvæðinu sem eru með fjölbrautarkerfi. 
Þá eru þau hér en taka kannski 1-3 fög með... og þá er það gert bara- fer ég með 
þeim í það ferli að sækja, tala við námsráðgjafa í skólanum, þannig að þá erum 
við í svona... teymi, saman með einstaklinginn og... við setjum upp bara plan. 

Með þessu móti er þörfum ungmennanna mætt enn betur þar sem meiri stuðningur og 

eftirfylgni er innan úrræðisins en framhaldsskólanna. Nökkvi sagði það vera sína reynslu að 

ein af þörfum hópsins sé að unnið sé í litlum hópum. Hann sagði einstaklinga sem hann hefur 

unnið með hafa nefnt þetta, ekki bara varðandi það úrræði sem hann kemur að, heldur 

önnur úrræði líka. Stærð bæði framhaldsskólanna sem og hópanna þar innan húss geri það 

að verkum að einstaklingarnir hverfa í fjöldann:  

[...] Það er vegna þess að hóparnir í framhaldsskólanum er of stórir til þess að 
það sé hægt að einstaklingsmiða... nálgunina. En það er líka einn þáttur þess sem 

að...nemendur, ekki bara í þessu úrræði heldur fleirum, hafa nefnt hversu þeim 
finnst skipta miklu máli hér, það er að segja smæðin. 
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3.2.2 Sjálfsefling 

„[...] af því að ef að það er ekki gripið inn í þá náttúrulega bara halda þau áfram á sömu 

braut. Þau þurfa þessa hjálparhönd og þennan stuðning og hérna...þessa aðstoð.“ 

Í máli viðmælenda kom fram að ungmennin hefðu flest brotna sjálfsmynd sem nauðsynlegt 

þótti að vinna með. Haukur talaði um mikilvægi þess að sýna einstaklingnum athygli og vera 

svolítið forvitin um hann og hans stöðu. Haukur var einnig á þeirri skoðun að ekki væri nóg 

að virkja þau inn á vinnumarkaði heldur taldi að þau þyrftu aðstoð við að vinna með ákveðna 

þætti innra með þeim svo sem kvíða, þunglyndi eða afleiðingar áfalla og/eða ofbeldis. 

Umhyggja kemur upp í hugann sem sagt og að... einstaklingurinn upplifi sig- að 
hann sé séður. Það er líka fullt af einstaklingum sem hafa kannski ekki fengið svo 
mikla umhyggju eða athygli. [...] En það gengur ekki bara sem sagt að finna starf 

fyrir... Nonna á lager ef hann er að kljást við eitthvað hjá sjálfum sér. Þá er 
einhver stuðningur sem þarf að eiga sér stað. 

Fjalar sagði að ungmennin hefðu of oft upplifað ósigur sem hefði brotið sjálfsmynd þeirra. 

Hann taldi mikilvægt að reyna að breyta þeirri upplifun og var það hans mat að þeirri þróun 

mætti snúa við í gegnum starfsþjálfun. 

[...] og þetta erum við auðvitað bara að reyna að snúa við. Snúa þeim úr því að 
vera... svona taparar og í það að vera sigurvegarar og það auðvitað getum við 

gert hérna í gegnum vinnuna. Við- þannig að þau bara takast á við einhver svona 
verkefni sem þau ráða við og svo bara... verða stærri verkefni og stærri og stærri 

[...]. 

Anna talaði um að of mikil áhersla hefði verið lögð á veikleika þeirra og of lítið unnið með 

styrkleikana. Það hefði gert það að verkum að þau hefði misst trúna á sjálf sig og álíti sig ekki 

geta gert neitt sem máli skiptir. Hún taldi að ungmennin þurfi aðstoð við þetta því annars  

haldi þau áfram á sömu braut. Nanna var á sömu skoðun og sagði það hafa sýnt sig í gegnum 

tíðina að vinna með styrkleika einstaklinganna skili góðum persónulegum árangri fyrir þá. 

Hún nefndi að sú vinna skili einstaklingunum út frá úrræðinu með meiri trú á eigin getu og 

ágæti. Að hennar mati er mikilvægt að efla trú á eigin getu og sjálfsmynd þeirra og var hún á 

þeirri skoðun að hægt væri að ná því fram með verklegum þáttum ásamt því að koma 

ungmennunum út á vinnumarkaðinn.  

[...] En ég held að... það sem hefur skilað bestu er kannski bara þessi óbilandi trú 
okkar á þeim og sjá það góða í þeim, hjálpa þeim að sjá það góða í sér og 

styrkleikana þeirra og fókusa á þá. [...] mín reynsla er sú að– af því að nú erum 
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við líka með úrræðið [nafn] og... það sem mér finnst... sem sagt sérstaklega 
skipta máli með þennan hóp er að... bara byggja upp sjálftraustið og efla trú á 

eigin getu. Mér finnst það vera bara... rosalega mikilvægt [...]  

Auður nefndi líka mikilvægi þess að vinna með styrkleika einstaklinganna og taldi það efla þá 

til muna. Einnig fannst henni mikilvægt að finna leiðir til þess að efla trú á eigin getu og taldi 

að hægt væri að ná því fram með því að vinna með styrkleika þeirra. Sumir einstaklingar eiga 

erfitt með að mæta þeim bóklegum kröfum sem skólasamfélagið gerir til þeirra og finnst að 

veikleikar þeirra séu undir smásjánni.  

[...] hérna áður gátu þau unnið meira en núna er þetta bara bundið við fjóra tíma. 
Þannig að þetta er ekki mikið sem þau eru að fá. En það samt sko... það hjálpar 

þessum einstaklingum alveg heilmikið... að þau finna að þau geti eitthvað og þau 
séu- í staðinn fyrir að þau eru alltaf að bíða skipsbrots [...] þau hafa bara jafnvel 
fundið fyrir vanlíðan allan tímann... þetta getur þá verið það sem þau mundu þá 
eftir og tengdu það við atvinnulífið og... af því að þau fá þarna umsagnir og þau 
er kannski með námserfiðleika en þá getur svona umsögn þar sem að þú getur 
unnið- eða sem sagt, þú getur sýnt hvað í þér býr og umsögnin getur sem sagt... 
hvað á ég að segja, gefið þér þá áframhaldandi möguleika á starfi án þess að það 
sé alltaf verið að skoða námserfiðleikann.  

Nökkvi talaði einnig um trú á eigin getu og sjálfsmynd ungmennanna. Hann var á þeirri 

skoðun að hægt væri að breyta upplifun þeirra á sjálfum sér með því að einblína á styrkleika, 

hafa trú á þeim, kenna þeim ákveðna ögun og „gera þau að sigurvegurum í einhverju. Helst á 

hverjum degi“. Trausti lagði á það áherslu að einstaklingar þyrftu að fá að komast í umhverfi 

þar sem þeir upplifa sjálfan sig á jákvæðan hátt. Slíkt efli sjá lfsmynd þeirra og veki von ásamt 

því að gefa einstaklingunum tilgang með því sem þeir eru að gera. Haukur talaði um 

mikilvægi þess að sýna einstaklingnum athygli og vera svolítið forvitinn um hann og hans 

stöðu. Haukur var einnig þeirrar skoðunar að ekki væri nóg að virkja þau inn á vinnumarkaði 

heldur taldi að eitthvað yrði að gerast innra með þeim líka. 

„Við erum alltaf með eitthvað gulrótakerfi. Það virkar á þau.“ 

Auk alls þessa kom fram í viðtölunum að mikilvægt væri að einstaklingarnir hefðu einhvers 

konar gulrót, svo sem eins og laun fyrir starfsþjálfun. Nanna sagði að umbunarkerfi virki vel á 

ungmennin þar sem umbun verði til þess að þau sjá tilgang með því sem þau eru að gera. 

Enn fremur fannst henni umbun í formi launa efla sjálfsvirðingu ungmennanna. 

[...] Það er allt orðið svo einingamiðað. En það er svoldið eins og með launin að...  

stundum þarf að vera einhver svoleiðis gulrót til þess að þau sjái tilgang með því. 
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[...] það að þau fái útborgað er bara- það er rosa mikil gulrót fyrir þau. Það sko er 
líka sjálfsvirðingin í því að fá greidd laun... og þú veist, þó þetta sé ekkert há laun 

þá eru þetta samt allt í lagi laun miðað við aldur. 

Trausti talaði  um að úrræðið hefði virkað vel sem gulrót á þau ungmenni sem einhverra 

hluta vegna mættu illa í skólann. Með því fengu þau tækifæri til þess að sanna sig í öðrum 

aðstæðum. 

Nokkrir voru í neyslu... og þurftu að fara inn í þetta úrræði til þess að-þetta var 

svona ákveðin gulrót og við náttúrulega borgum nemandanum laun [...] Þannig 
að það var ákveðin gulrót fyrir þau... til þess að fara inn í úrræðið og sýna lit, 

breyta og... annað.  

Enn fremur kom fram að mikilvægt væri að þessir einstaklingar sæju sig klára eitthvað og 

voru einingar á framhaldsskólastigi meðal annars nefndar í þessu samhengi. Jafnframt kom 

fram að það væri mjög mikilvægt fyrir einstaklinga innan hópsins að kynnast þeirri reynslu að 

þeim sé að takast að ljúka við eitthvað eða bara hreinlega að gera eitthvað vel. Bæði Fanney 

og Fjalar voru á þeirri skoðun að ungmennin þyrftu að sjá sig klára eitthvað og komast í 

eitthvað sem skiptir þá miklu máli. Með því móti væri hægt að efla sjálfsmynd þeirra. 

3.2.3 Samskipti og samvinna 

„ [... og við höfum...sko myndað tengsl við marga aðila í gegnum tíðina og það er auðvitað 

það sem hefur hjálpað okkur.“ 

Algengt var að heyra viðmælendur tala um samstarf og þá af ýmsu tagi. Allir viðmælendur 

voru sammála því að samstarf á milli úrræða og stofnana væri mikilvægt. Ástæðan er meðal 

annars sú að náið samstarf gerir viðbrögð við vandamálum sem upp geta komið mun hraðari 

og árangursríkari. Viðmælendur sögðu allir að það úrræði sem þeir starfa við sé í einhvers 

konar samstarfi við atvinnulífið, framhaldsskóla, grunnskóla, þjónustumiðstöðvar og fleiri 

stofnanir í samfélaginu. Trausti sagði til að mynda að samvinna manna á milli í úrræðinu sem 

og við önnur úrræði og grunn- og framhaldsskóla gerði gæfumuninn þegar kæmi að árangri 

úrræðisins. Ef hann sem forstöðumaður fær að vita af gangi máli, ef náms - og starfsráðgjafar 

innan úrræðis, foreldrar, starfsfólk skólanna og fyrirtækja sem að úrræðinu koma fylgjast 

með og tala saman verður árangurinn af starfinu mun betri. Trausti nefndi sérstaklega tvö 

tilfelli þar sem vel gekk að finna úrlausn á vanda þeim sem ungmennin stóðu frammi fyrir.  
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[...] Þarna er strax- þarna var þetta samstarf, þú veist... þessi skóli er ekki í þessu 
hverfi en er undir... undir þessu úrræði og er hann undir okkar umsjón... og bara 

þú veist, það að aðilar séu að tala saman. Þetta er svo... fallegt sko. Þetta viljum 
við hafa í framtíðinni. 

Nanna tók í sama streng og sagði að samstarf við atvinnulífið skipti sköpum fyrir þá 

einstaklinga sem í úrræðið koma. Hún taldi að ein leið til þess að efla trú á eigin getu hjá 

hópnum sé í gegnum vinnu og þá skipti góð samvinna við atvinnulífið miklu máli . 

[...] þar finn ég náttúrulega líka bara hversu miklu máli það skiptir að vera í 
samstarfi við gott fólk úti á vinnumarkaði. Það er alveg bara... dásamlegt hvað við 

höfum- bara hvað það er mikið af góðu fólki sem er tilbúið að leggja tíma og 
vinnu í það að bjóða ungmennum... aðstoð. Hjálpa þeim inn á vinnumarkað. 

Bæði Fjalar og Fanney telja mikilvægt að vera í góðu samstarfi við atvinnulífið, grunn- og 

framhaldsskóla, þjónustumiðstöðvar sem og önnur úrræði og fagþjónustu. Fanney segir að 

hún sem náms- og starfsráðgjafi sé í samvinnu við hin ýmsu úrræði, framhalds- og 

grunnskóla og aðrar stofnanir sem veitt geta ákveðna fagþjónustu.  

[...] ég er náttlega í samvinnu við framhaldsskólana [...]. Þannig að við höfum... 
verið náttúrulega í samvinnu við Vinnumálastofnun líka... félagsþjónustuna 

náttúrulega og... svo höfum við fengið þú veist- eða þá er meira að við erum að 
fá sent, eins og frá BUGL og geðdeildinni... og- en ef við erum að senda þau 

eitthvað frá okkur, þá er það náttúrulega aðallega bara [úrræði] og skólarnir.  

Fjalar er í miklu samstarfi við atvinnulífið og segir að samstarf þeirra við þau fyrirtæki, sem 

úrræðið er í samskiptum við, gangi vel. Það var þó ekki alltaf raunin en á upphafsdögum 

úrræðisins þurfti að hafa mikið fyrir því að finna verkefni úti í atvinnulífinu. Hann nefnir 

jafnframt að þetta samstarf sjái til þess að næg verkefni séu til staðar fyrir úrræðið og það er 

forsenda þess að það gangi vel. Haukur er á þeirri skoðun að samstarf úrræða á milli sé 

mikilvægt svo hver geti dregið lærdóm af öðrum og um leið fundið hvað skilar góðum árangri 

og hvað ekki. Hann taldi samstarf úrræða á milli ekki vera nægilega mikið. Hann sagði frá því 

að stofnun sú sem hann starfar við hafi boðið forsvarsmönnum og starfsfólki annarra úrræða 

í heimsókn þar sem fólk fékk tækifæri til þess að fara yfir þau verkefni sem unnið er með í 

úrræði því sem hann starfar við:  

[...] Vegna þess kannski að mín reynsla er líka á þessum árum að samtalið milli 

þeirra sem vinna að þessu er ekki nógu gott. Það er bara, við erum svoldið öll að 

vinna í okkar í horni og ekki það að við séum hrædd við að deila, heldur sem sagt 
bara, það er bara einhvern vegin þannig mynstur sem hefur verið í gangi, 

þannig... Ég held sem sagt og vil trúa því að þörfin sé að meira og dýpra samtali- 
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þú veist, hvað er að virka og hvernig getum við lært af hvert öðru? Og ekki 
endilega í einhverri ráðstefnu eða fundaformi vegna þess að við... kannski tölum 

alveg nóg. En það þarf kannski meira sem sagt að fara á dýptina í samtalinu. 

Auk alls þessa kom fram í máli viðmælenda að samstarf innan úrræðanna sjálfra skilar 

góðum árangri. Arnar og Anna bentu á að slíkt hefði skilað sér í jákvæðri niðurstöðu fyrir 

bæði einstaklinga sem í úrræðið sækja, starfsfólk þess og úrræðið sjálft. Anna sagði þessa 

samvinnu gera það að verkum að ráðgjafar væru betur upplýstir um stöðu allra einstaklinga 

úrræðisins og að ólík menntun starfsfólksins gæfi fjölbreyttar og ólíkar nálganir sem væri 

jákvætt fyrir alla sem að úrræðinu koma: 

[...] það er bara búið að vera virkilega gaman að vinna með svona þverfaglegu 
teymi þar sem við höfum öll- við fáum öll að hafa eitthvað að segja um það 

hvernig þetta er að þróast og... og hvernig við viljum sjá þetta og hvað við teljum 
hópinn þurfa. Þannig að við erum rosalega vakandi fyrir því að- og svo erum við 
alltaf með málafundi þar sem við hittumst og ræðum alla, eða svona 
einstaklingsmál þar sem, svona farið er yfir hvað má gera betur eða hvernig 
eigum við að... tæklað viðkomandi mál. Þú veist, eigum við að vís- hvert eigum 
við að vísa honum eða hvað? Þannig að... og við getum alltaf leitað til hvors 
annars...[...]. 

3.2.4 Sífelld þróun úrræða 

„[...] af  því að við erum eiginlega alltaf að reyna að finna hvað við getum gert öðruvísi og 

betur...og við erum alltaf að þróa verkefnið.“  

Öll úrræðin hafa gengið í gegnum einhverjar breytingar frá upphafsdögum þeirra og voru 

viðmælendur almennt sammála um að slík þróun væri mikilvæg. Eigi engin þróun sér stað er 

hætta á að úrræðin þjóni ekki lengur tilgangi sínum. Viðmælendur töldu líka að þróun 

úrræða væri hluti af einstaklingsmiðun þeirri sem þeir telja svo mikilvæga. Með því að meta 

þá vinnu sem á sér stað með hverjum og einum hópi sem í úrræðin koma sé betur hægt að 

mæta þörfum komandi hópa. Starfsfólki  úrræðanna er annt um að mæta þörfum hópsins og 

leitast því við að laga úrræðin að þessum þörfum. Arnar og Anna, sem bæði starfa við sama 

úrræðið, segja það hafa þróast og breyst mikið frá fyrstu dögum þess. Starfsfólkið hannaði 

námskeið sem ungmennin taka þátt í við komu þeirra í úrræðið. Þátttakendur fá svo tækifæri 

til þess að meta námskeiðið að þátttöku lokinni. Hugsunin á bak við þetta er sú að með 

endurgjöfinni sé hægt að gera þjónustuna enn betri. Anna nefndi líka að töluverðar 
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breytingar hefðu orðið á húsakostum úrræðisins og að aðstæður séu betur til þess fallnar í  

dag að sinna ungmennunum. 

[...] og erum alltaf með svona könnun þannig að við erum að fá svoldið svona 
feedback frá þeim sem að setja námskeiðið... og ræðum bara opinskátt við þau. 
Við hérna... viljum fá frá þeim athugasemdir ef það er eitthvað sem við getum 
lagað [...]. Við erum náttúrulega með rosalega góða aðstöðu. Við erum með 
tölvustofu þar sem við getum bara verið með þeim í tölvum að sækja um og 
undirbúa öll gögn og erum með þennan fína fyrirlestrarsal þar sem við getum 
verið með góða kennslu í öllu og góða aðstöðu, viðtalsaðstöðu [...].  

Arnari var tíðrætt um þær breytingar sem höfðu átt sér stað innan úrræðisins. Hann taldi 

breytingar ekki einungis jákvæðar heldur nauðsynlegar þar sem þær sýndu ákveðinn 

sveigjanleika en hann er það sem þarf til þess að mæta þörfum ólíkra einstaklinga.  

Við höfum alltaf- og ég fór inn í þetta úrræði einhvern vegin á þeim forsendum 
að við þyrftum alltaf að vera að breyta okkur. Við þyrftum alltaf að þróa okkur 
áfram... til að reyna að finna svona bara... hvar- hvað þurfum við að bæta og við 
erum alltaf að leita í rauninni líka... viðbragða fólksins sem kemur hingað... Hvað 
finnst ykkur um þetta? Finnst þér að ég ætti að- finnst ykkur þetta kjánalegt? Eða 
eigum við að taka þetta út og sérstaklega það sem við höldum svona 
kynningarnámskeið einu sinni í mánuði fyrir þá sem koma nýir inn. Við erum 
alltaf að þróa það áfram... Aldurshópurinn sem hingað kemur hefur náttúrulega 
breyst gríðarlega. 

Nanna nefndi að sífellt væri verið að endurskoða úrræðið og reyna að átta sig á því hvað 

virkar vel og hvað ekki. Jafnframt sagði hún að sífellt væru þarfir hópsins í huga þeirra þegar 

kæmi að endurmati á úrræðinu. Þau hafa reynt ýmislegt í úrræðinu, sumt hefur virkað, 

annað ekki: 

[...] við erum náttlega mjög meðvituð um að endurskoða- úrræðið og skoða hvað 
er að virka og við höfum verið að skoða það alltaf og... stundum erum við 

náttúrulega bara- stundum náum við ekki í hóp í tæka tíð og þurfum að fresta 
úrræðinu og þá... náttúrulega styttist tíminn stundum. Af því að við höfum haft 

þetta innan þessara annamarka.  

Nökkvi tók í sama streng og sagði að þó að grunnur úrræðisins væri sá sami og í upphafi sé 

samt mjög mikilvægt að úrræði sem þetta sé í stöðugri þróun, að metið sé hvort það nái 

markmiðum og hver árangurinn sé: 

[...] En auðvitað er það... eins með þetta verkefni eins og öll önnur verkefni að 

mínu mati í skólastarfi, og þá einkum með fullorðnum, að þau mega aldrei 
staðna. Þau þurfa alltaf að vera í endurskoðun og þau þurfa alltaf að vera í þróun.  
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Úrræði það sem Fjalar starfar við hefur tekið töluverðum breytingum, líka síðan það hóf fyrst 

starfsemi sína. Úrræðið hefur stækkað og það hefur skipt um húsnæði. Einnig hefur orðið sú 

breyting á að samstarf við framhaldsskólana hefur aukist og það hefur gert það að verkum að 

ungmennin geta náð sér í einingar samhliða verunni í úrræðinu: 

[...] En svo geta þau fengið einingar, framhaldsskóla einingar núna hérna, í 
framhaldinu. Þannig að það er náttúrulega stóra breytingin sko og þetta er miklu 
meira virði heldur en, heldur en... kannski áður upp á þetta að gera sko. Þannig 
að þetta var svona þróun sem að bara... varð að koma.   

Samkvæmt Hauki er lagt mikið upp úr því að meta úrræðið reglulega. Hann segir að í  hvert 

skipti sem hópur lýkur við úrræðið og undirbúningur fyrir næsta hóp hefst sé dagskráin 

endurskoðuð. Þetta telur hann vera mikilvægt svo hægt sé að mæta þörfum hópanna og 

einstaklinganna betur: 

Sko- ég veit ekki hvar breytingarnar hafa ekki átt sér stað [hlær]... og það er sem 

sagt... einn af kannski okkar svona lyklum að...við metum... sveigjanleika... í 
starfinu... og finnst hann mjög mikilvægur... og dæmi um það er, sem sagt, að við 

til dæmis búum til dagskrá fyrir hvert námskeið... Þessari dagskrá hendum við svo 
út um gluggann mjög oft. En það eru ákveðnir rammar sem við fylgjum [...]  

Fjölmargar breytingar hafa orðið á úrræði því sem Auður starfar við. Til að mynda fá 

ungmennin sem í úrræðið koma ákveðinn fjölda vinnustunda sem þau eiga að skila af sér. 

Þessum stundum hefur verið fækkað úr sextán stundum í fjórar og segist Auður halda að það 

sé vegna niðurskurðar. Henni þótti breytingin ekki hafa haft veruleg áhrif en taldi þó að í 

einstaka tilfellum væri gott að geta boðið fleiri vinnustundir: 

Það náttúrulega hef- það er bara nýlega búið að breyta þessu í þá átt að það eru 

bara fjórir tímar. Þetta voru 16 tímar fyrst [ókey, veistu af hverju það er?]. Bara 
held ég sparnaður sko...eins og alltaf er og líka það að það er svona verið að hafa 

meira eftirlit með þessu og hérna [...].  

Það sem viðmælendur voru allir sammála um, var að þróun úrræðanna væri af hinu jákvæða 

og til þess fallin að mæta þörfum einstaklinganna betur. Það þykir vera í takt við þá 

einstaklingsmiðun sem viðmælendur lögðu allir áherslu á. 

3.2.5 Samantekt 

Fram kom hér að framan að þarfir hópsins séu einstaklingsmiðuð þjónusta, sjálfsefling, 

samskipti og samvinna og sífelld þróun úrræða. Allir viðmælendur voru sammála um að 

einstaklingsmiðuð þjónusta væri mikilvæg þar sem hópurinn væri misleitur og þar með þarfir 
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þeirra líka. Fram kom að ungmennin kæmu sum hver brotin úr grunnskóla þar sem þeim 

mætti ekki nægilegur sveigjanleiki. Enn fremur komu viðmælendur inn á mikilvægi þess að 

efla sjálfsmynd ungmennanna með einhverjum hætti. Til að mynda þótti viðmælendum 

mikilvægt að draga fram styrkleika ungmennanna, efla trú þeirra á eigin getu með því að 

leggja fyrir þau verkefni sem þau ráða við, sýna þeim athygli og hafa trú á þeim. 

Viðmælendur komu líka inn á mikilvægi þess að vera í góðu samstarfi við önnur úrræði, 

framhaldsskóla, stofnanir og atvinnulífið, ásamt því að stuðla að góðu samstarfi á milli 

starfsmanna innan úrræðanna. Á máli viðmælenda mátti líka heyra að mikilvægt þykir að 

úrræðin séu í sífelldri þróun. Endurmat í lok hvers tímabils sem og að kalla eftir mati 

ungmennanna var meðal þess sem nefnt var til þess að þessi sífellda þróun náist fram.  

3.3 Hindranir   

Segja má að þau einkenni sem nefnd hafa verið í tengslum við þann hóp ungmenna sem hér 

er til umfjöllunar séu hindranir í lífi þeirra. Þær hindranir sem rætt verður um eru: greiningar, 

týnd ungmenni, lítið aðgengi að fagaðstoð, fíkniefnaneysla ungmennanna, skortur á 

úrræðum, fjármagni og langtímasýn og stefnuleysi ríkisvaldsins. 

3.3.1 Greiningarferli 

„En ég held samt sem áður að skólakerfið hafi ekki verið að standa sig nægilega vel. Það á 

enginn að vera í 9. eða 10. bekk og hætta þar.“  

Eins og komið hefur fram hafa greiningarferli í grunnskóla haft neikvæð áhrif á sjálfsmynd 

ungmennanna og trú þeirra á eigin getu. Að mati viðmælenda hafa greiningar verið 

áhættuþáttur sem gerði það að verkum að ungmennin höfðu neikvæða sjálfsmynd í 

grunnskóla og þau koma þaðan út brotin. Enn fremur kom það fram í máli viðmælenda að of 

lítil vinna með styrkleika þeirra sé hindrun sem hafi slæm áhrif á sjálfsmynd þeirra.  

 [...] þau koma hérna inn og þau trúa því virkilega að þau geti ekki gert neitt af því 

að þau séu með svo mikinn athyglisbrest. En svo kannski eru þau bara ógeðslega 
klár að hekla... og hekla æðisleg listaverk... Eða smíða eitthvað rosalega flott. En 

þau bara, þeim datt það ekki til hugar að þau gætu það. Þannig að það er 
einhvern veginn, við verðum, mér finnst stundum- þau koma svo brotin hérna 

inn. Með svo litla trú á sjálfum sér... og það er einhver staðar frá, er það ekki? 
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Haukur var sammála þessu og taldi það óeðlilegt að hópur ungmenna upplifi sig sem mistök í 

samfélaginu, að þau eigi erfitt uppdráttar vegna gallaðra samfélagsviðmiða. Hann vildi að 

samfélagið endurskoðaði þessi viðmið og bætti fleiri menntunarleiðum við svo ungmennin 

upplifi sig á jákvæðan hátt. Fanney var á sama máli og taldi að of mikil áhersla væri á að 

greina einstaklingana. Mótið sem búið væri að hanna væri einfaldlega of lítið. Henni þótti 

vænlegra að stækka mótið, fækka greiningum og fagna fjölbreytileikanum með því að mæta 

þörfum fleiri einstaklinga. Þetta er í samræmi við það sem viðmælendur töldu mikilvægt, það 

er að sú þjónusta sem ungmenni hópsins skuli fá sé einstaklingsmiðuð. Viðmælendur eru á 

þeirri skoðun að ekki sé nóg um slíka miðun í grunnskólum. Anna var á þeirri skoðun að 

skoða þyrfti betur hvað er að gerast í skólakerfinu. Fleiri samsinntu þessu og töldu að betur 

mætti undirbúa nemendur í grunnskóla fyrir það sem tekur við að honum loknum. Auður 

taldi áhersluna vera of mikla á bóklegar greinar og að viðmiðin sem settu eru þar séu of 

þröng.  

[...] Við þurfum að gera aðeins betur í grunnskólanum. Við þurfum aðeins að 

undirbúa nemendurna betur áður en þeir útskrifast. Hvað- hver- hvað ertu að 
fara að gera? [...] meira þyrfti að vera um list- og verkgreinar og víkka aðeins 

þann ramma sem virðist vera settur utan um nemendur í grunnskóla. [...] við 
þurfum að gera meira í grunnskólanum. Við þurfum að vera meira með verknám í 
grunnskóla það er bara- það er að sýna sig. 

Fanney var sammála og hafði þá skoðun að skólakerfið þyrfti að mæta þörfum fleiri 

einstaklinga. Hún hafði talað um grunnskólann og að of mikið væri um greiningar en henni 

þótt einnig mikilvægt að skoða þær menntunarleiðir sem í boði eru eftir grunnskóla. Hún 

vildi að í boði væru styttri námsbrautir og að meiri áhersla væri lögð á verknám. 

Mér finnst náttúrulega að... þau [yfirvöld] mættu nú hafa skólakerfið 
teygjanlegra... og hérna meiri fjölbreytni í námi. Mér finnst þau [yfirvöld] mættu 
leggja meiri áherslu á verknámið og þá jafnvel sko...inn í verknáminu gæti verið 
eitthvað sem héti sko... aðstoðamaður iðnaðarmanns... sem væri þá styttra 
iðnnám, ekki bóklegt. 

Nanna tók undir þetta en að hennar mati er þörf á að huga að því hvernig menntun við 

viljum að fólk hafi. Það er ef til vill ekki heillavænlegt að beina öllum í háskólanám og að 

samfélagið kallar á alls kyns störf. Að hennar mati mætti  bregðast betur við með því að skapa 

fleiri menntunarleiðir. 

[...] við viljum efla menntunina á landinu en svo er þetta náttúrulega kannski pínu 
öfugsnúið. Svo eru rosa hátt hlutfall háskólamenntaðra atvinnulausir þannig að...   
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við erum líka- þurfum kannski að skoða hvernig viljum við mennta fólk. Fyrir hvað 
og- því ég held líka að það er náttúrulega rosa miklar breytingar þannig að störf 

eru að breytast gífurlega hratt út af allri tækniframförunum. Þannig að... ég held 
að það þurfi bara einhvern veginn að skoða það [...] 

Jafnframt kom fram að betur mætti huga að því að búa þessa einstaklinga undir þær 

ákvarðanir sem þeir verða að taka við lok grunnskólans. Sú var einnig skoðun Nönnu.  Hún 

var einnig á þeirri skoðun að stokka mætti skólakerfið upp þar sem of mörgum ungmennum 

líður ekki vel þar. Þegar hún var spurð um það hvað hún sæi fyrir sér í þeim efnum lagði hún 

áherslu á að tekið væri tillit til áhugasviðs ungmennanna. 

[...] Einmitt líka bara að þau vita ekkert hvað þau vilja gera í lífinu. Sem að...  er 

eitthvað sem að við þurfum nú að skoða kannski svoldið í skólakerfinu...að 
undirbúa þau betur... fyrir þessa ákvarðanatöku... Hvað þau vilja gera eftir 
grunnskóla. [...] Mér finnst líka kannski bara hreinlega að það þurfi að fara að 
stokka þetta skólakerfi upp. Við erum komin með svo marga einstaklinga sem 
líður ekki vel í skólakerfinu. [...] bara það þyrfti að vera mun meira... byggt á 
áhuga og kannski líka bara- tækninni fleytir svo fram og krakkarnir eru svo góð í 
nýjustu tækni alltaf. Þú veist, yngsta kynslóðin er alltaf eiginlega best í nýjustu 
tækninni. Þannig að það þyrfti að mæta þeim þar. Þyrfti einhvern veginn að 
mæta þeim út frá áhuga og... og einmitt svoldið að þau finni tilgang með náminu, 
séu glöð í skólanum. 

3.3.2 Týndu ungmennin 

„Það sem ég er að gagnrýna rosalega mikið er að við týnum þessi hópi. Þau útskrifast úr 10. 

bekk og þau eru bara farin. Svo allt í einu eru þau, koma þau inn á Þjónustumiðstöð 18 ára.“  

Í þessu samhengi kom einnig í ljós að þeir einstaklingar sem týnist annað hvort eiga það á 

hættu að hverfa frá námi í framhaldsskóla eða munu ekki sækja framhaldsskóla. Þau sem 

ekki fara í framhaldsskóla týnast strax eftir 10. bekk á meðan þau sem heltast úr lestinni í 

framhaldsskóla týnast á fyrstu eða annarri önn. Nanna sagði að úrræðið sem hún starfaði við 

standi stundum frammi fyrir því að geta ekki farið af stað með úrræðið vegna þess að ekki 

fáist nógu margir til þátttöku. Hún segir ástæðurnar meðal annars vera þær að erfitt sé að 

finna þessa einstaklinga.  

[...] En vandinn er líka eins og með þetta... sko af því að ég er alveg viss um að við 
gætum alveg verið með nokkra hópa í [úrræði] á haustin ef það væri verið að ná í 

alla einstaklingana sem að eru einir heima í tölvunni. Eða eitthvað þess háttar, þú 

veist, sem að er ekki að gera neitt. En svo er það bara að finna þessa einstaklinga, 
sem er vandasamt. 
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Trausti samsinnti þessu og hefur gagnrýnt þetta lengi. Vanvirkni tekur við hjá ungmennum 

sem ekki fara í framhaldsskóla eftir 10. bekk eða flosna úr námi á fyrsta árinu. Hann segir 

afleiðingar þess vera mjög alvarlegar fyrir ungmennin. Þegar þau svo koma á 

Þjónustumiðstöðvarnar eru þau mörg hver sjúkraskráð vegna andlegra veikinda. Þessir 

einstaklingar sem koma inn á þjónustumiðstöð 18 ára hafa þá setið aðgerðarlaus í tvö ár og 

smám saman einangrast. Sjúkraskráning þýðir að einstaklingurinn þiggur fjárhagsaðstoð en 

er ekki í atvinnuleit þar sem hann telst vera óvinnufær. Í staðinn er reynt að aðstoða hinn 

sjúkraskráða við að verða vinnufær á ný, til dæmis með endurhæfingu. Trausti vill meina að 

þarna þurfi grunnskólar að gera betur með því að búa hópinn betur undir það að taka 

ákvarðanir. Hann nefnir rannsókn sem ákveðin þjónustumiðstöð stendur að þessa dagana en 

þar er verið að kanna afdrif þeirra einstaklinga sem nýttu sér úrræðið sem Trausti vinnur við.  

[...] við erum að gera rannsókn núna og- við erum til dæmis að- skoða hópinn frá 
2011-2013, hvar þau eru... og nú þegar er nemi sem fékk- sem að við völdum til 

þess að gera styrkinn, hún er nú þegar farin að hringja út. Hún er- og neðst sem 
sagt á spurningalistanum spyrjum við hvort að þú sért í einhverju úrræði, ert í 

vinnu eða eitthvað? Það eru þegar komnir tveir sem eru ekki að gera neitt. Sitja 
bara heima hjá sér og gera ekki neitt. 

3.3.3 Greiðari aðgangur að fagþjónustu 

Týndu einstaklingarnir ásamt þeim einstaklingum sem glíma við afleiðingar neyslu, eineltis og 

annarra áfalla hafa mikla þörf fyrir faglega þjónustu á borð við sálfræðimeðferð og 

fíknimeðferð. Þetta kom fram í máli allra náms- og starfsráðgjafanna og eins forstöðumanns. 

„En auðvitað væri betra að hafa...greiðari aðgang þannig séð að...faglegri aðstoð þegar þau 

þurfa einhverja svona meðferð.“  

Það var mat viðmælenda að áður en eiginleg náms- eða starfsráðgjöf getur átt sér stað þurfi 

að aðstoða einstaklingana við að vinna úr áföllum eða ofbeldi fortíðarinnar. Það kom hins 

vegar fram hjá nokkrum viðmælendum að skortur væri á fagþjónustu sem væri miður því 

eftirspurnin væri mikil. Arnar sagði að betra væri að hafa aðgengi að faglegri þjónustu og 

sagði að aðgangur að slíkri þjónustu hefði verið meiri á upphafsárum úrræðisins: 

[...] Ég mundi gjarnan auðvitað vilja hafa... meiri aðgang að úrræðum... það hefur 

aðeins svona minnkað. Við höfðum mikið úrræðafjármagn þegar við hófum þetta 
úrræði hérna. Gátum sent fólk á námskeið og viðtöl hjá sálfræðingum og annað. 

Auðvitað vill maður alltaf, maður væri alveg til í að hafa meiri aðgang að því. 
Maður getur alltaf nýtt það en það er mjög dýrt [...].  
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Anna sagði það vera erfitt hversu mikið það kosti að senda einstaklingana til fagaðila því 

margir þeirra þurfi virkilega á því að halda. Hún sagði auk þess að aðgengi að slíkri þjónustu 

mætti vera greiðara: 

[...] Að því að þó við séum með sálfræðing eða fíkniráðgjafa þá er þetta ekki 

meðferð sem á sér stað hér. [...] En það kannski eina með úrræðin, að þú veist, 
það er náttúrulega- kostar að- ef þau þurfa sálfræðiaðstoð, fara í 

kvíðameðferðarstöðina... allt þetta kostar. En þau þurfa svo mörg á því að  halda.  

Þessi kostnaður kemur úr vasa ungmennanna eins og staðan er í dag en flest þeirra hafa ekki 

efni á því að nýta sér slíka þjónustu. En einn viðmælenda nefndi bágar fjárhagsaðstæður 

einstaklinganna sem ástæður fyrir því að ungmennin stunduðu ekki nám og sagði að það 

væri jafnvel eina ástæðan fyrir því að sumir stunduðu ekki nám. Þessir einstaklingar hafa 

ekkert bakland, neyðast til þess að fara út á leigumarkað og þurfa því að vinna fyrir sér. Það 

má því leiða líkur að því að ungmennin hafi ekki fjármuni til þess að nýta sér faglega 

þjónustu:  

Þau eru í raun og veru bara svoldið föst í gildru og ég meina... ef þú þarft að fara 
út á leigumarkaðinn á milli 16 ára og tvítugs og ert ekki búin með framhalds -

skólann hvernig áttu að sjá fyrir þér og klára námið? Það er rosalega stór hópur 
sem vill klára framhaldsskólann eða... eitthvað starfsnám eða hvað sem það er. 

En þau geta það bara ekki. Þau hafa ekki tækifæri út af fjárhagserfiðleikum [...]. 
En hins vegar því miður er hópurinn, hefur hópurinn okkar ekkert rosalega mikið 

tækifæri til þess að setjast á skólabekk. Þau bara hafa ekki efni á því. Þó að þau 
geti í einhverjum tilfellum sótt um námsstyrk hjá Þjónustumiðstöðvunum þá er 

það bara ekkert allir... og... og þá dugir kannski ekkert til að sækja um það og... 
og þeir eru kannski ekki í stakk búin til að vinna með námi. Það er kannski ástæða 

fyrir þau að þau eru ekki- hafa ekki klárað... nám. 

3.3.4 Fíkniefnaneysla sem hindrun 

„Það eru náttúrulega ákveðnar hindranir, þessi ótti við að nemendur séu í neyslu.“ 

Þegar litið er til þess að ungmenni þessa hóps koma brotin úr grunnskóla vegna neikvæðrar 

upplifunar á greiningarferlum, eineltis og áfalla eða vegna kvíða, þunglyndis og brotthvarfs úr 

framhaldsskólum, getur varla komið á óvart að sum þeirra leiðist út í neyslu. Neysla er álitin 

hindrun þar sem hún kemur í veg fyrir að ungmennin nýti sér úrræðin sem skyldi og  komi þar 

með lífi sínu í góðan farveg. Anna sagði það vera tilfellið að neyslan hindraði suma í því að 

finna lífi sínu betri farveg. Hún benti á að erfitt er að hjálpa einstakling i sem vill ekki þiggja 

hjálpina. 
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[...] þá er það í raun og veru þeir sem flosna... eða detta út þá eru einhverjar 
þannig ástæður að oft eru þau jafnvel í mikilli neyslu og eru ekki tilbúin til að 

leggja það á borðið...að koma hreint til dyranna með það og eru ekki tilbúin til að 
breyta því. [...] sko það er náttúrulega rosalega erfitt að hjálpa einhverjum sem 

vill ekki hjálp. Við neyðum engan til þess að gera eitthvað í sínum málum sem vill 
það ekki. Það er aldrei hægt. Þannig að- en við sleppum ekkert tökunum á þeim 

þannig. En ef þau mæta ekki og svara ekki í síma og- þá getum við voða lítið gert. 

Fjalar var á sama máli og sagði að sá hópur sem ekki nær að nýta sér úrræðið séu oft 

einstaklingar sem eru komnir í mikla neyslu. Fanney, sem starfar við sama úrræði og Fjalar, 

tók undir þetta og sagði að þetta væri hópurinn sem erfiðast væri að aðstoða. Nökkvi tók í 

sama streng og sagði neysluna vera hindrun fyrir ákveðna einstaklinga. Hann sagði að neysla 

væri með öllu bönnuð í því úrræði sem hann starfar við og að verði ungmennin uppvís að því 

að stunda slíkt í húsnæði úrræðisins sé þeim vísað frá:  

[...] við höfum... sett þau mörk að nemendur eigi ekki að vera í neyslu og eigi að 
hætta...ef þeir verða uppvísir að neyslu... og- en þannig er það úrræði uppbyggt. 
En... þetta er svo... stuttur vegur á milli þess sem við setjum skorður um eitthvað, 
eða römmum inn úrræði eða, hvað að það snúist upp í það að vera hindrun. 

Nanna, sem starfar við sama úrræði og Nökkvi, sagði það neikvætt fyrir ungmennin þegar 

þau leita uppi aðra sem eru í neyslu. Hún sagði það hafa komið upp í úrræðinu að 

einstaklingar í neyslu hafi hópað sig saman og haldið uppteknum hætti hvað neysluna varðar. 

Það er að hennar mati mjög neikvætt en hún taldi þetta ekki einskorðast við úrræðið heldur 

mætti sjá þetta annar staðar líka. Þetta má vissulega teljast hindrun þar sem neys la er 

áhættuþáttur sem hefur slæm áhrif á stöðu einstaklings og þá sérstaklega hjá einstaklingi 

sem er þá þegar í hættu, til að mynda að verða vanvirkur eða jafnvel lenda í meiri neyslu. 

Tveir viðmælendur bentu jafnframt á að samfélagið væri ekki að bregðast nógu vel við 

neysluvanda þessara ungmenna. Nökkvi taldi eðlilegt að einhvers konar úrræði sé til fyrir 

ungmenni sem eru í neyslu. Hann vildi sjá úrræði þróað sem mætir þörfum þessara 

einstaklinga: 

[...] Það væri hægt að þróa úrræði sem að mætti þeim. Það þurfa náttúrulega að 

vera til úrræði fyrir þennan hóp... hérna einstaklingar sem eru í neyslu. Er ekki 
hægt að láta að brjóta á því að þá sé bara ekkert  nema neysla og meiri neysla.  

Nanna var á sama máli og fannst það mikið áhyggjuefni að ekki væri til úrræði fyrir ungmenni 

sem eru í og/eða vilja komast úr neyslu:  
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[...] mér finnst til dæmis mjög mikið áhyggjuefni að ungt fólk það er ekki mikið af 
úrræðum hjá ungt fólk í neyslu. Það er svoldið vandasamt að þau séu að fara inn 

á Vog í afvötnun með fólki sem er miklu lengra komið en það. Þá er ég náttúrlega 
að hugsa um svona yngsta hópinn auðvitað. Þau fara kannski inn og búa til ný 

tengsl sko...Mér finnst það til dæmis mjög mikið áhyggjuefni. 

3.3.5 Meira fjármagn í málaflokkinn 

Margt bendir til að skortur á úrræðum fyrir ungmenni í fíkniefnaneyslu, sem og þeir biðlistar 

sem myndast hafa í þau fáu úrræði sem þó eru til staðar, sé meðal annars til komið vegna 

fjárskorts. Umræður viðmælenda endurspegla þennan skort en að þeirra mati vantar 

fjármuni í málaflokkinn. Það geri það meðal annars að verkum að skortur er á úrræðum og 

aðgangi að fagþjónustu. Einungis eitt úrræði segist ekki finna fyrir fjárskorti en heyra mátti á 

viðmælendum að hin fjögur úrræðanna finni fyrir einhvers konar fjárskorti. Úrræðin sem slík 

fá fjármagn en betur má ef duga skal. Bæði Fjalar og Fanney sögðust finna fyrir fjárskorti og 

vildu sjá meira fjármagn frá hinu opinbera renna til úrræðisins. Fjalar sagði að starfið innan 

úrræðisins yrði betra ef yfirvöld veittu til þeirra meiri fjármunum. Hann var jafnframt á þeirri 

skoðun að úrræðið sem hann starfar við ætti að fá fjármagn frá ríki og sveitarfélögum líkt og 

framhaldsskólarnir. Fanney var á sama máli en hún taldi að frekara fjármagn í úrræðið myndi 

gera það að verkum að hægt væri að byggja betur upp innra starf þess og bæta við starfsfólki 

en það myndi gera þjónustuna fjölbreyttari. Hún taldi aukið fjármagn mikilvægt af því að 

úrræði eins og það sem hún starfaði við væru að hlúa að ungmennum þessarar þjóðar. 

Jafnframt má sjá að betur mætti einstaklingsmiða þjónustuna ef fleira starfsfólk starfar við 

úrræðið.  

 Aðrir viðmælendur vildu meina að of mikið væri hugsað um fjárútlát frekar en 

ávinning úrræðanna. Arnar tók sagði að of mikið væri hugsað um eyrinn í stað þess að huga 

að því hver ávinningurinn er af því að eyða fjármunum í úrræðin. Það var hans skoðun að 

fjármagn sem sett eru í úrræði í dag muni skila sér í minni kostnaði þegar til lengri tíma er 

litið, til að mynda í félagsþjónustunni.  

[...] að það sem við eyðum pening í dag og það sem við þurfum að huga að er 
ungi hópurinn. Ef við hugum ekki að honum og hann lendir einhvern veginn 
svona á glapastig þá kemur þessi kostnaður í bakið á okkur seinna meir [...]  

Fjalar nefndi þetta líka og að yfirvöld horfðu of mikið í kostnað við að stofnsetja og reka 

úrræðin. Að hans mati gleymdist að horfa á heildarmyndina því ef litið væri til lengri tíma 
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myndu menn átta sig á því að sá kostnaður sem fer í að stofnsetja og reka úrræði væri mun 

lægri en kostnaðurinn við að einstaklingur þiggi fjárhagsaðstoð til langframa. 

[...] Þá fékk ég alltaf þessa frá yfirvöldum, alltaf þessa spurningu „ja, hvað kostar 
þetta?“ og „hvað kostar hitt og hvað kostar hérna þetta og hitt?“ [...] þannig að 
ég reiknaði út, hvað kostaði þjóðfélagið að, ef að einhver kláraði 10. bekk og 
hann gerði ekkert alla ævi og myndi lifa til sjötugs og hann þyrfti enga 
læknisaðstoð, ekki neina aðstoð. Hann mundi bara lifa... og fá bætur frá ríkinu og 
það kostaði þjóðfélagið 35 milljónir... þá, þetta var 2004. Og, og ég var að segja 
svona, af hverju horfi þið ekki á þetta í þessu samhengi? Og svo hugsum við með 
okkur „ókey það kostar einhverja x tölu að senda hann í úrræði og... ókey við 
skulum bara taka eins og 5 milljónir, það kostar. En svo komum við honum áfram, 
í vinnu og eitthvað... þá er, eru viðkomandi byrjaður að borga þessar 5 milljónir 
til baka strax og við erum búin að spara okkur 30 milljónir“. 

Viðmælendur komu jafnframt inn á að betur mætti huga að því hvernig fjármunum er varið 

innan þessa málaflokks. Trausti taldi að meiri fjármunir þyrftu að renna til framhaldsskólanna 

svo þörfum fleiri einstaklinga væri mætt. Að mati forstöðumannsins er vel stutt við bakið á 

þeim einstaklingum sem eru sterkir á bókina en hann áleit að styðja þurfi fleiri einstaklinga. 

Hann var á þeirri skoðun að því væri hægt að ná fram með því að bæta við fleiri leiðum en 

þessum hefðbundnu menntaleiðum. 

[...] Þannig að ríkisstjórnin má gera betur hvað varðar að styðja við 
framhaldsskólana og þeir nemendur sem eru að koma inn í framhaldsskólana 

með- já, sem eru ekki- við erum aðallega að styðja við þá einstaklinga sem eru 
sterkir… námslega, því miður... Þannig að mér finnst að ríkisstjórnin ætti að setja 

bara meiri peninga í... fleiri úrræði innan framhaldsskólageirans. Meiri verklegri 
greinar. [...] Ekki bara að við séum öll að ganga þennan menntaveg.   

Auður nefndi að langur biðlisti væri oft í ákveðin úrræði og að biðin hefði ekki góð áhrif á 

gang mála. Hún nefndi sérstaklega hugmynd að úrræði sem hún hafði heyrt nefnda í því 

hverfi sem hún starfar í. Þar kom fram hugmynd um að opinberu fé yrði ráðstafað í úrræði 

handa einstaklingum í neyslu.  

3.3.6 Skortur á úrræðum 

Það kom jafnframt fram í máli viðmælenda að skortur er á úrræðum handa ungmennunum. 

Til að mynd taldi Fjalar það vera hlutverk yfirvalda að bjóða upp á eitthvað sem gæti tekið við 

einstaklingunum að úrræði loknu. Það var hans mat að einstaklingar sem klára úrræðið sem 

hann starfar við séu ekki endilega tilbúnir til að fara út á vinnumarkaðinn heldur þurfi 

ákveðinn stökkpall til að geta spyrnt sér frá að úrræði loknu. 
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[...] og mér fyndist að yfirvöld ættu að vera miklu opnari fyrir því að hafa svona 
ákveðin laus störf, til dæmis eins og bara borgin... eða Kópavogsbær eða 

Hafnafjörður eða hvernig sem það er, að þá ætti bara... þegar að... einstaklingur 
væri kominn á einhvern ákveðinn staðinn hér... að þá ætti bæjarfélagið eða 

borgin að taka við þeim og hafa einhver störf fyrir þau... í staðinn fyrir sko oft að, 
að þá er kannski ekkert... um að vera og svo er, fara þau útí þennan grimma heim 

sem er...atvinnan hérna út í bæ... og það má bara ekkert út af bera að þá eru þau 
bara rekin. 

Það var líka upplifun Nönnu að skortur sé á úrræðum og telur hún að yfirvöld þurfi að vinna 

meira forvarnarstarf þegar kemur að málefnum ungmennanna. Hún sagði jafnframt að mikil 

þörf væri á styttri úrræðum sem ekki miðast endilega við þau tímamörk sem skóla setja.  

[...] Mér finnst bara mjög mikið áhyggjuefni nú erum við með þessi úrræði fyrir 

þessi ungmenni og ég er oft í sambandi við barnavernd og svona og ég upplifi 

bara að það vantar svo úrræði fyrir ungt fólk...Ég upplifi oft líka bara þetta...já, 

mér finnst þetta bara- yfirvöld þurfi að taka ábyrgð á því að setja peninga í 

forvörnina, að setja peninga í að byggja upp snemma- í staðinn fyrir alltaf að vera 

laga eftir á. [...] ég held það sé bara mjög mikil þörf á- styttri úrræðum sem að 

gætu verið til dæmis sko, svona—ég er búin að vera svoldið að láta mig dreyma 

um úrræði sem tæki við krökkum sem væri að detta út úr framhaldsskóla eða 

væri að koma út úr meðferð eða koma einhvern veginn kannski á miðri önn eða 

einhvern tímann, sem væri einmitt kannski bara 2 tíma á dag. 

Viðmælendur voru líka sammála því að ekki væri einungis skortur á úrræðum heldur væri 

lengd úrræðanna ekki ásættanleg. Haukur var á þeirri skoðun að þær 8 vikur sem úrræðið 

sem hann starfar við fær með ungmennunum sé einfaldlega ekki nógu langur. Nanna var 

sammála þessu og sagði að sumir þyrftu einfaldlega lengri tíma en þann sem úrræðið byði 

upp á. Því væri mikilvægt að í boði væru fleiri úrræði sem gætu tekið við ungmennunum. 

[...] eitthvað sem myndi hjálpa þeim betur í virkni áfram... ég held bara að það 

vanti meiri möguleika á einhverju áframhaldi. Ég held bara þetta sé of stuttur 

tími fyrir marga. Ég held það þurfi margir bara lengri tíma. Ég held að...  já, og það 

er bara... skortur á úrræðum.  
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3.3.7 Skortur á langtímasýn 

Þrír forstöðumenn og einn náms- og starfsráðgjafi voru á þeirri skoðun að ekki væri horft 

nægilega mikið til lengri tíma varðandi úrræðin. Má því segja að ástæða þess að skortur er á 

fjármagni og þar af leiðandi úrræðum sé meðal annars vegna þess að langtímasýn vantar 

varðandi úrræðin og málaflokkinn í heild sinni. Arnar sagði það vera reynslu sína að erfitt sé 

að fá faglega menntað og reynslumikið starfsfólk til starfa í tímabundið úrræði. Hann vill því 

gjarnan sjá meiri framtíðarsýn.  

[...] mér finnst það sama vera upp á teningnum í öllu einhvern veginn svona 
úrræða... dæmi. Það eru allir bara að hugsa um eitt ár fram í tímann og það er 

gríðarlega erfitt einhvern veginn að... ráða reynslumikið og hæft fólk í 
tímabundin úrræði... því að þau einhvern veginn sækja frekar í eitthvað sem er 

fast og... til lengri tíma. Þannig að það verður ósjálfrátt töluverð 
starfsmannavelta í svona verkefni sem eru bara tímabundin. 

Haukur sagði sína reynslu vera þá að stefna yfirvalda í þessum málum virtist vera tengd 

tímabilum stjórnmálanna, það er að sýnin nái til fjögurra ára í senn. Hann vildi sjá lengra 

plan, en úrræðið sem hann starfar við hefur samninga til 6 mánaða í senn. Hann segir að 

erfitt geti reynst að komast af byrjunarreit með úrræðið ef yfirvöld horfi ekki til lengri tíma. 

Hann skilur vel þá sýn yfirvalda að meta þurfi aðstæður reglulega en að hans mati kemur 

þetta að vissu leyti fyrir að hagsmuna ungmennanna sé gætt. 

[...] má segja að yfirvöld sjái ekki þá þörf- að stundum upplifir maður að við séum 
svoldið... ekki kannski langtímahugsunin. Þó þau séu nú svoldið að redda þessu... 
og hugsi „hvernig fáum við mest fyrir peninginn“... og ég skil það alveg, það er 
ekki það. En maður hlýtur líka- ég meina hver er þá málsvari þessa hóps? 

Arnar samsinnti  þessu og nefndi dæmi um verkefni sem unnið hafði verið að þar sem koma 

skyldi á laggirnar upplýsingamiðstöð fyrir ungt fólk í atvinnuleit. Skortur á langtímasýn 

yfirvalda varð þó til þess að hætt var við verkefnið.  

[...] við vorum í umsóknarferli við Evrópusambandið og við sóttum um IPA styrk 
hérna á þessari stofnun og við lögðum gríðarlega vinnu í þá... þá vinnu að búa til 
svona... ja svona... upplýsingamiðstöð fyrir ungt fólk þar sem fólk bara á aldrinum 
16-24 ára gæti komið og fengið alla þjónustu varðandi vinnu eða að koma sér út 
á vinnumarkaðinn. Það var ótrúlega metnaðagert prógramm sem að því miður 
datt niður þegar að við hættum- skiptum um ríkisstjórn. 



  

65 

3.3.8 Stefnuleysi ríkisstjórnarinnar 

Arnar nefndi einnig að ríki og sveitarfélög hugsi ólíkt þegar kemur að málefnum þessa hóps. 

Það er hans reynsla að sumir stjórnmálamenn telji það ekki vera hlutverk sveitarfélaga að 

styrkja einstaklinga inn í störf heldur eigi ríkið að sjá um það. Enn fremur talaði hann um 

máttleysi ríkisstjórnarinnar í þessum málum og sagði það hafa áhrif á stefnu sveitarfélaga. Að 

hans mati á það að vera hlutverk ríkisins að marka sér skýra stefnu í þessum málum sem gæti 

svo markað stefnu sveitarfélaganna. Það væri mikilvægt svo að sveitarfélög landsins gætu 

stefnt í sömu átt og unnið þannig að því að efla og styrkja þennan hóp. 

[...]Stefna sveitarfélagana- sko sveitarfélögin eru að reyna að gera sitt allra, allra 
besta fyrir þann pening sem þau hafa. En ríkið er hins vegar- sko aðilinn sem er 

yfir og hann ætti að vera miklu öflugri í að stýra svona verkefnum og... mynda sér 
stefnu til framtíðar fyrir þennan hóp. 

Trausti var á þeirri skoðun að Reykjavíkurborg væri að standa sig nokkuð vel þegar kemur að 

þessum málum en benti hins vegar á að úrræðið væri alltaf háð stjórnmálunum.  

Mér finnst allavegana sveitarfélagið Reykjavík- það stendur sig ágætlega. Mætti 
náttúrulega gera betur en... það allavega, þetta úrræði er háð pólitíkusum. Það er 

bara þannig. Hvaða peningar eru settir í þetta úrræði hverju sinni... Þetta hefur 
þótt flott úrræði fyrir pólitíkusana, að þetta sé í gangi. Þess vegna hefur þetta- 

hefur það ekki verið lagt af í hruninu til dæmis. Við höfðum náttúrulega miklar 
áhyggjur af því í hruninu þarna tvöþúsund og níu og tíu og ellefu þegar gekk illa í 

Reykjavíkurborg. 

Það er líkt og yfir úrræðunum hangi alltaf þessi óvissa, þ.e. hvað gerist þegar ný stjórn tekur 

við. Hefur hún sömu sýn og fráfarandi ríkisstjórn eða koma inn nýjar hugmyndir sem 

hugsanlega ógna úrræðunum og fjárflæði til þeirra? 

3.3.9 Samantekt 

Í umfjölluninni um hindranir mátti heyra að viðmælendur töldu hindranir finnast innan 

grunnskólans. Þeir tengdu það einna helst við greiningarferlin sem ungmennin höfðu gengið í 

gegnum, að ekki hefði verið unnið nægilega vel með greiningarnar og að of lítil áhersla væri á 

styrkleika ungmennanna. Þetta hefði haft neikvæð áhrif á sjálfmynd þeirra. Í máli 

viðmælendanna kom líka fram að ákveðinn hópur ungmenna týndist eftir 10. bekk eða eftir 

brotthvarf úr framhaldsskólum. Þessi ungmenni væru í vanvirkni fram að 18 ára aldri og 

kæmu þá inn á Þjónustumiðstöðvar þar sem þau væru sjúkraskráð. Auk alls þessa kom fram 

að neysla væri alltaf ákveðin hindrun. Hún væri einstaklingsbundin hindrun þegar ungmennin 
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væru ekki tilbúin til þess að gefa hana upp á bátinn en samfélagsleg að því leytinu til að ekki 

eru næg úrræði til fyrir ungmenni í neyslu. Fjárskortur var nefndur sem hindrun. 

Viðmælendur fundu sumir hverjir fyrir fjárskorti í úrræðunum sjálfum en töldu auk þess að í 

sumum tilfellum væri fjármunum innan málaflokksins ekki vel varið. Allir viðmælendur töldu 

að skortur á úrræðum væri til staðar í samfélaginu. Þeim fannst hópnum ekki nægilega vel 

mætt vegna þessa og höfðu áhyggjur af því. 

3.4 Ávinningur 

Ávinningur úrræðanna er að mati viðmælenda margvíslegur. Þó viðmælendur nefndu ólíka 

hluti sem ávinning úrræðanna má leiða að því líkur að þau atriði sem nefnd voru ýti undir 

betri sjálfsmynd, aukna trú á eigin getu og betra viðhorf til lífsins.  

„Það er það hversu ólíkt það er þessum hugsuðu beinu leiðum í gegnum framhaldsskóla.“ 

Nökkvi taldi að ávinningur úrræðisins sem hann starfar við sé fyrst og fremst sá að fleiri 

menntunarleiðir séu til og það má telja eitt form af einstaklingsmiðun. Að hans mati er það 

jákvætt fyrir einstaklingana að geta leitað í eitthvað annað en hefðbundnar menntunarleiðir. 

Nökkvi taldi úrræðið mæta betur þörfum þessara ungmenna þar sem minni kröfur væru 

gerðar til bóknáms, heimanáms og ákveðins grunnnáms:  

[...] já. Kannski fyrst og fremst það að þetta sé til-að það sé eitthvað annað í boði. 

það sem ég á við þar er... annars vegar... einingafjöldi sem talinn er hæfilegur... á 
hverja önn. Það eru kröfur um heimanám. Það eru í öllum tilfellum 

bóknámskröfur. Öll ráðgjöf og allar væntingar lúta að því að meiri en minnihluti 
námsins sé bóknámsáfangar. Það eru ofuráherslur á, á... grunnám í íslensku og 

stærðfræði... ensku. Sem að veitist mörgum á þessum aldri bara of erfiður hjalli... 
að yfirstíga... og svo það að þau hafa ekki öðlast námsþroska til þess að takast á 

við þær væntingar. Upplifa sig sem tapara... og svo er þróun auðvitað sem þarf 
að snúa við. 

Arnar sagði ávinning fyrir einstaklingana meðal annars felast í því að fólk fær einstaklings-

miðaða þjónustu sem verður til þess að viðkomandi kemst í virkni eða áttar sig á því að hann 

þarf að breyta um lífsstíl. Að endingu fer einstaklingurinn að sjá um sig sjálfur og hættir á 

fjárhagsaðstoð eða á bótum en slík niðurstaða eykur sjálfstraust viðkomandi.  

[...] það er í rauninni ávinningurinn sem að skilar sér svo í því að að fólk fær 
vinnur eða fer í nám eða að áttar sig á því að... að það þarf að breyta um lífsstíl 
eða eitthvað svoleiðis.... og þá fer fólk að sjá fyrir sér sjálft, náttúrulega og... 
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hættir að þiggja bætur eða fjárhagsaðstoð. Það er gott fyrir það sjálft í rauninni, 
að vera farið að framfleyta sjálfum sér því að það er sjálfstyrkjandi.  

Fjalar nefndi ekki sérstaklega einstaklingsbundinn ávinning en varð þó tíðrætt um allt það 

sem einstaklingurinn lærir í úrræðinu. Má þar meðal annars nefna að vinna með öðrum, 

stundvísi, sjálfsaga, þjálfun í samskiptum, félagsfærniþjálfun og að mæta vandamálum sínum 

í stað þess að forðast aðstæður. Hljóta þessir þættir að teljast til einstaklingsbundins 

ávinnings. Fjalar nefndi dæmi af einstaklingi sem hafði nýtt sér úrræðið. Saga hans er gott 

dæmi um ávinning úrræðisins. 

[...] Ég segi nú stundum frá, það var einn strákur alveg svakalega ofvirkur hjá mér 

og... bara leið illa og svona [...] Ég... talaði við félagsþjónustuna um að- hvort það 
væri ekki hægt að koma honum í gegnum meiraprófið. Það var nú svona 

samþykkt með semingi af því það hafði nú aldrei verið gert og eitthvað svona en 
svo bara þegar hann var kominn með meiraprófið þá bara fór hann svona... að 
keyra rútur og svona alls konar... og svo bara fór hann hérna frá okkur. Svo... 
hafði ég ekki heyrt frá honum í einhver ár. Svo kom hann hérna og þá...var hann 
að keyra vörubíla svona flutningabíla, niðrum alla Evrópu og ægilega ánægður. 

„Eru að ná svona frábærum árangri af því að fólk er að gefa þeim tækifæri .“ 

Trausti sagði ávinninginn fyrir einstaklinginn vera margþættan. Að hans mati hefur úrræðið 

þau áhrif að sjálfsmynd ungmennanna verður betri af því að verið er að vinna með styrkleika 

þeirra. Þau fá meiri trú á eigin getu þar sem þau fá að takast á við verkefni sem þau ráða við. 

Af þessu verður svo andleg líðan almennt betri og von vaknar hjá þátttakendum. Trausti 

sagðist heyra stundum í foreldrum/forráðamönnum þeirra ungmenna sem taka þátt í 

úrræðinu. Að hans mati eru þeir mjög ánægðir með úrræðið og sjá mikinn mun til batnaðar á 

ungmennunum. Enn fremur segir Trausti að náms- og starfsráðgjafar þeir sem koma að 

úrræðinu sé líka mjög ánægðir með það og taki undir með foreldrum um að úrræðið hafi 

jákvæð áhrif á ungmennin. Kom það fram í máli Trausta að bæði náms - og starfsráðgjafar 

úrræðisins sem og foreldrar ungmennanna sjá mun á mætingu, andlegri líðan, hegðun og 

almennu fasi ungmennanna:  

 [...] að heyra bara þeirra [foreldra/forráðamanna] sýn af því þeir þekkja börnin 
sín lang best og þegar þeir finna það að andlega líðan- af því að nú erum við að 
glíma við svo ofboðslegan mikinn kvíða hjá börnum... að hann sé bara að verða 

betri. Það er orðin meiri tilhlökkun að mæta. Gaman að mæta á vinnustaðinn og 
gaman að takast á við verkefnin sem að vinnustaðurinn býður upp á og þú finnur 
að þú getur verið svona svoldið, tekist á við þessi verkefni þá finnst mér sigurinn 
vera unninn. Þegar nemandinn sér að það eru... það eru tækifæri enn [...]  
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„Það er einhvers konar bjartsýni sem skín í gegn.“  

Haukur taldi ávinninginn meðal annars vera aukna bjartsýni meðal þátttakenda. Að hans 

mati var eins og búið væri að vekja ungmennin sem nú hefðu meiri von og sterkari 

sjálfsmynd. Jafnframt taldi hann það vera ávinning að með úrræðinu væru ungmennin komin 

í einhverja virkni en sú daglega rútína sem úrræðið krefst geri ungmennunum gott. Þau huga 

betur að svefnvenjum sínum og ákveðinn jákvæður hversdagsleiki er kominn í þeirra daglega 

líf. Enn fremur taldi Haukur það vera ávinning að ungmennin fái ákveðna félagsfærniþjálfun. 

Fyrir úrræðið umgangast ungmennin bara sinn vinahóp og eiga jafnvel erfitt með að 

umgangast aðra. Þau skortir þá félagsfærni sem til  þarf til að umgangast ókunnuga eða fólk 

sem þeim jafnvel semur ekki við. Haukur sagði enn fremur að ávinningur úrræðisins sé að 

félagsleg einangrun rofni og virkni viðkomandi aukist. Þar með er búið að fækka áhættu-

þáttum og auka verndandi þætti en það styrkir einstaklinginn og eykur líkur á því að hann 

finni lífi sínu jákvæðan farveg. Nanna tók undir þetta og sagði ávinninginn meðal annars vera 

að félagsleg einangrun er rofin. Sum þessara ungmenna sem í úrræðið leita eiga ekki vini en í 

úrræðinu kynnast þau öðrum einstaklingum sem hafa upplifað svipaða hluti. Það að 

samsama sig við aðra stuðlar að samkennd og jákvæðum samskiptum. Nanna nefndi trú á 

eigin getu og sterkari sjálfsmynd sem ávinning úrræðisins.  

[...] Þau hafa aðeins meiri trú á sjálfum sér. Mér finnst það vera- ef þau... fá 
aukna trú á sér, ef að þau koma út sem svolitlir sigurvegarar- af því að mjög oft 

eru þetta krakkar sem hafa upplifað sig tapara í gegnum kerfið þá finnst mér 
persónulega árangur hafa náðst.  

„Mér finnst helsti ávinningurinn vera það að þau labba út með höfuðið svoldið hærra.“ 

Nanna var auk þessa á því að ungmennin sem í úrræðið leita muni mörg hver horfa til baka 

og líta á það sem verndandi þátt í þeirra lífi. Hún telur að úrræðið aðstoði marga við að átta 

sig betur á því hvað þau vilja og hvert þau vilja stefna ásamt því að fá ákveðna reynslu sem 

getur aukið möguleika þeirra. Nanna sagði að ungmennin átti sig ef til vill ekki á því núna en 

hún trúir því að seinna meir muni þau líta til baka og telja úrræðið hafa skipt máli. Enn 

fremur þótti henni ávinningur úrræðisins vera mikill fyrir samfélagið. Það var hennar skoðun 

að úrræðið gæti minnkað líkurnar á því að ungmennin endi á fjárhagsaðstoð. Fjalar tók undir 

þetta en það úrræði sem hann starfar við var upphaflega þróunarverkefni. Fjalar vill meina 
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að ástæðan fyrir því að það varð að varanlegu úrræði sé meðal annars sú að það létti undir 

með félagsþjónustunni. 

[...] Svo bara komu- eftir þessi þrjú ár að þá bara... þá vildi enginn hætta. Bara... 
allir áfram vegna þess að við vorum náttúrulega að létta alveg rosalega á öllu, 
eins og- þeim einstaklingum sem voru á félagsþjónstununni, á bótum og svona 
þeir sem höfðu ekkert við að vera þá vorum við náttúrulega að taka við þeim og 
reyna að virkja þau í vinnu og svona sem að er náttúrulega algjörlega 
nauðsynlegt. 

„Bara þau komast á fætur aftur. Þú veist, að komast í rétta fúnksjón.“ 

Fanney nefndi að þegar ungmennin koma fyrst í úrræðið fari ákveðinn tími í að vinna með 

þau sjálf. Þau séu þá fæst fær um að sækja um nám eða störf því fyrst þurfi að koma til 

ákveðin vinna með þau sjálf. Þessa vinnu segir hún felast í því að efla félagsfærni þeirra, að 

kenna þeim að taka ábyrgð á sjálfum sér og vinna með styrkleika sína. Þegar þessari vinnu er 

lokið hefur hún getað aðstoðað þau með næstu skref. Hún taldi úrræðið efla ungmennin og 

segir að ávinningurinn sé auk þess að ungmennin komist í virkni og verði að 

þjóðfélagsþegnum sem taka þátt í samfélaginu og gefa til baka.  

 [...] Þau eru náttúrulega ekki alveg fúnkerandi sem koma hérna inn oft á tíðum. 
Svefninn er í rugli, vaka á nóttunni, sofa á daginn, engin vinnusaga, engin 
skólaganga. Bara einhvern veginn allt brotið... og þegar við sjáum bara flotta 
einstaklinga eftir smá tíma fara héðan út sko... það er náttlega ávinningur. 
Tvímælalaust. Verða bara svona virkir einstaklingar í þjóðfélaginu. 

Auður talaði um að þeir einstaklingar sem hafa tekið þátt í því úrræði sem hún kemur að séu 

einstaklingar sem þrifust illa í skólakerfinu. Ungmennin voru send í úrræðið af því að mæting 

þeirra í skólann var orðin mjög slæm og námið gekk illa. Að úrræði loknu mátti sjá að 

ávinningur þess er gleði, von, aukin trú á eigin getu, betri sjálfsmynd og ánægðari 

einstaklingar. Ungmennin fá þarna tækifæri til þess að komast úr því umhverfi sem þeim 

hefur ekki liðið vel í yfir í annað umhverfi þar sem þau mæta verkefnum sem þau ráða við.  

Það er að sjá þessa ánægju [...] að þau fari héðan með... von, einhverja von því að 
eins og- við vorum með nemanda... og hann var alveg búinn á því sko, með allt... 
illa lesblindur... og það var bara engin gleði í andlitinu á honum. Svo bara þegar 
við settum þetta [úrræðið] inn þá var hann svo spenntur og það voru allir sem 
tóku eftir því. Og ég meina það bara- þegar fólk kemur og segir „hvað er, hvað... 

af hverju er hann svona glaður?“ Þá veit maður það... það er það sem hefur 
skilað árangri. 
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Önnu fannst úrræði það sem hún starfar við hafa margvíslegan ávinning. Hún talaði um 

hversu gefandi það væri að taka þátt í því að byggja einstaklinginn upp með þeirri 

einstaklingsmiðuðu þjónustu sem þau bjóða upp á. Hún taldi ávinninginn vera þann að 

einstaklingurinn hefur jákvæðari mynd af sjálfum sér og hefur meiri trú á eigin getur. Enn 

fremur fannst henni að sú vinna sem þau fara í með ungmennunum gefi þeim raunhæfari 

mynd af sér og stöðu sinni. Hún taldi að það hefði góð áhrif á andlega líðan þeirra að efla 

sjálfsmyndina ásamt því að vinna með styrkleika þeirra. Mesti ávinningurinn var þó að 

hennar mati að ungmennin komast í virkni sem sé ávinningur fyrir þau persónulega og 

samfélagið.  

 [...] Það er náttlega stórkostlegt að horfa upp á- einstaklingana, hvernig þeim... 

hvað- þegar þeim fer að líða betur... og fara kannski að sjá styrkleika sína og fara 
jafnvel að blómstra. Þegar þau eru búin að vera kannski að einangra sig 

félagslega og annað slíkt. Búna að missa trúna á sjálfan sig. 

„Svo er ávinningurinn náttúrulega líka bara fyrir samfélagið í heild sinni. Það er betra að fólk 

vinni og sé í námi heldur en að fólk sé óvirkt og óvirkni hefur bara þær afleiðingar að það 

skapar kostnað á samfélagið seinna meir.“ 

Samfélagslegur ávinningur var að mati Arnars sá kostnaður sem fellur til þegar fólk er óvirkt. 

Einstaklingur sem er óvirkur þiggur annað hvort atvinnuleysisbætur eða fjárhagsaðstoð sem 

er kostnaður sem kemur úr vasa ríkis eða sveitarfélaga. Fjalar tók undir þetta og sagði að 

samfélagslegur ávinningur væri sá kostnaður sem sparaðist í samfélaginu og að úrræðin létti 

undir með félagsþjónustunni.  

3.4.1 Samantekt 

Viðmælendur voru allir sammála um að úrræðin skili ávinningi bæði fyrir ungmennin sem og 

samfélagið í heild sinni. Persónubundna ávinninginn töldu menn vera að ungmennin styrkjast 

öll og eflast. Sjálfsmynd þeirra fer úr því að vera neikvæð og úr tengslum við raunveruleikann 

yfir í að vera jákvæð og nær raunveruleikanum. Þau átta sig á því að þau búa yfir ákveðnum 

styrk og fara að trúa á að þau geti meira en þau héldu. Enn fremur sjá þau að möguleikar 

þeirra eru fleiri en þau töldu í upphafi og áhugi þeirra kemur jafnvel í ljós. Jafnframt kom 

fram í viðtölunum að ungmennin sjá tilgang með því sem þau gera og átta sig á því hvert þau 

vilja stefna. Auk alls þessa fara þau mörg af bótum og fara að sjá fyrir sér sjálf. Það eflir 

sjálfsmynd þeirra enn frekar. Samfélagslegur ávinningur liggur að mati viðmælenda í því að 
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einstaklingar sem fara af bótum og út á vinnumarkað, í starfsþjálfun eða í nám spara 

fjármuni þegar til lengri tíma er litið þar sem óvirkur einstaklingur mun valda kostnaði fyrir 

samfélagið. Það er hagur samfélagsins að sem flestir séu virkir þjóðfélagsþegnar. Það var að 

auki skoðun viðmælenda að úrræðin gerðu vinnumarkaðs- og menntunarflóruna stærri og 

tryggði enn frekari fjölbreytni þar. Það sé einmitt mikilvægt í samfélagi sem er samansett af 

ólíkum einstaklingum.  

3.5 Aðkoma náms- og starfsráðgjafa 

Rætt var sérstaklega við náms- og starfsráðgjafana um það hver aðkoma þeirra væri að 

úrræðunum. Ráðgjafarnir töldu ráðgjafasambandið við ungmennin einna mikilvægast og 

töldu að viðtalstæknin hjálpaði þeim að ná því fram. Einnig nefndu þeir náms - og 

starfsfræðslu en sögðu mikilvægt að sníða hana að þörfum nemanna. Í því samhengi fannst 

þeim mikilvægt að nýta sér áhugasviðskannanir ásamt því að vekja ungmennin til 

umhugsunar um áhuga þeirra. 

3.5.1 Ráðgjafasambandið 

„Mér finnst rosalega mikilvægt að byggja upp gott trúnaðarsamband eða sem sagt svona- 

samband við nemendur.“ 

Í máli viðmælenda koma fram að þau tengsl sem náms- og starfsráðgjafarnir mynda við 

ungmennin séu mjög mikilvæg. Orð eins og traust, trúnaður og stuðningur komu gjarnan upp 

og var það álit ráðgjafanna að gott ráðgjafarsamband væri grunnur að góðum tengslum við 

ungmennin. Nanna sagðist leggja mikið upp úr því að fá ungmennin til þess að treysta sér.  

[...] Mér finnst það, að það sé traust... að þeir treysti mér. Mér finnst það skipta 
alveg gríðarlega miklu máli af því að það er náttúrulega bara grundvöllurinn sem 
maður vinnur- af því að... ég gæti verið með rosalega flotta náms- og 
starfsfræðslu og mætt inn í tíma og þau heyra ekki og sjá ekki það sem ég er að 
gera ef þau treysta mér ekki. Þannig að mér finnst það bara vera algjör 
grundvöllur fyrir því að ég nái til þeirra. 

Fanney tók undir þetta og sagðist leggja mikla áherslu á að ná góðu sambandi við ungmennin 

ásamt því að skapa þannig andrúmsloft að þeim fyndist þau geta leitað til ráðgjafans, að 

hann væri þeim aðgengilegur. Auður samsinnti þessu en henni var tíðrætt um það hversu 

nauðsynlegt henni þætti að vera til staðar, að vera hvetjandi og styðjandi og að einstaklingar 
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úrræðanna fyndist þeir hafa aðgang að ráðgjöfunum, að þau gætu leitað til þeirra og að á 

þau væri hlustað. 

 [...] það er bara að tengjast þeim og sýna þeim bara… svolítinn stuðning og að 
við- það sé ekki- það sé hægt að finna einhverjar aðrar leiðir [...] En maður bara 
einhvern veginn lítur á þetta sem sína skjólstæðinga og tekur þá bara svona 
svoldið að sér. 

Ráðgjafarnir voru auk þessa á því máli að engin vinna gæti átt sér stað með ungmennunum 

ef ekki væri búið að mynda góð tengsl við þau. Ráðgjafasambandið væri því upphafið og í 

kjölfarið væri hægt að meta vandann og hanna aðgeraðáætlun út frá því mati. Anna nefndi 

þetta og sagðist byggja vinnuna með ungmennunum á ráðgjafasambandinu. 

[...] við byrjum svoldið á því bara að byggja upp traustið við þau... og síðan verður 

einhvern- ráðgjafasambandið... verður alltaf dýpra. Það kemur meiri trúnaður og 

traust og þá einhvern veginn fer maður að átta sig betur á því sko... hvert 
raunverulega vandamálið er [...].   

Enn fremur kom fram að ástæðan fyrir mikilvægi þess að vera til staðar sé meðal annars sú 

að þeir einstaklingar sem þeir þjónusta hafi jafnvel sjaldan kynnst því að á þá sé hlustað og 

þeim sýndur stuðningur. Þrír ráðgjafar nefna persónulega ráðgjöf sem eitt af sínum 

hlutverkum. Fram kom í máli náms- og starfsráðgjafanna að í persónulegri ráðgjöf felist 

meðal annars að meta og ræða hverjar hindranir ungmennanna séu. Fanney sagði 

persónulega ráðgjöf meðal annars felast í því að veita stuðning og aðstoð sem 

einstaklingarnir fá ekki heima fyrir og jafnvel hvergi. Hún nefndi sem dæmi að hún færi með 

einstakling upp á Vog til að bíða eftir viðtali eða innlögn. Hún hefur einnig farið upp á Húð- 

og kynsjúkdómadeild með einstaklinga, á göngudeild geðdeildar og fleira þess háttar. Hún 

telur mikilvægt að bjóða ungmennunum upp á þessa persónulegu þjónustu því að sum hver 

hafa engan sem getur aðstoðað þau og stutt í þessum málum.  

[...] í persónulegri ráðgjöf felst bara þetta að vera... sem sagt þau koma hingað 
inn til mín með rosalega stór vandamál og þetta eru krakkar sem eru með erfið 

vandamál og lítið bakland. Þannig að persónuleg ráðgjöf er til dæmis bara að 
hringja og panta tíma hjá kvensjúkdómalækni fyrir stelpur, fara niður á 

kvennadeild, hún þarf að fara í fóstureyðingu. Þú veist, þessi mál sem eru... oft 
mjög viðkvæm af því að þær hafa engan annan að.  

Enn fremur kom fram í máli ráðgjafanna að þeir taki fagþekkingu sína alvarlega  og starfi ekki 

utan hennar. Með þessu er átt við að ráðgjafarnir segja mikilvægt að vísa í önnur úrræði 

þegar fagþekkingu þeirra þrýtur. Vegna þessa þótti ráðgjöfunum mikilvægt að hafa ákveðna 
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þekkingu á öðrum úrræðum. Þeir álitu það vera sitt hlutverk að vera tengiliður 

ungmennanna út í atvinnulífið, menntakerfið eða við aðra aðstoð sem ungmennin gætu 

þurft á að halda. Til að mynda kom fram hjá Fanneyju að hún væri í góðum tengslum við 

sálfræðinga og geðlækna þar sem hún hefði oft vísað ungmennum til slíkra fagaðila. Nanna 

tók í sama streng og nefndi að hún væri í samstarfi við önnur úrræði þar sem ungmenni sem 

hún ynni með enduðu stundum þar. Enn fremur kom fram að náms- og starfsráðgjafarnir eru 

í samstarfi við framhaldsskólana, önnur úrræði, stofnanir eins og Mími og 

þjónustumiðstöðvar, fyrirtæki í atvinnulífinu og Vinnumálastofnun. 

3.5.2 Viðtalstækni 

„Það sem ég hef nýtt mér mest úr...náminu mínu er örugglega bara viðtalstæknin.“   

Aðspurðir hvaða fagþekking nýttist þeim einna best sögðu ráðgjafarnir að viðtalstæknin 

nýttist þeim mjög vel. Að mati Önnu var viðtalstæknin eitt mikilvægasta tæki hennar sem 

náms- og starfsráðgjafa þar sem hún taldi hana vera góða leið til þess að mynda jákvæð 

tengsl við ungmennin.  

[...] Ég gæti í raun og veru ekki sinnt starfinu eins og ég geri ef ég væri ekki búin 
að fá þessa þjálfun í viðtalstækni af því að... það skiptir bara svo miklu máli upp 
að... bara svona að fá sem mestar upplýsingar og aðstoða ráðþegana eða þannig 
[...].  

Fanney tók undir þetta og áleit viðtalstæknina mjög mikilvæga í því að ná til ungmennanna. 

Hún taldi að viðtalstæknin hjálpaði henni að ná fram líðan einstaklinganna sem henni þótti 

afar mikilvægt. Enn fremur var hún á þeirri skoðun að viðtalstæknin hjálpi henni við að eiga í 

góðum samskiptum við ungmennin. Hún sagði viðtalstæknina vera það sem hún notaði einna 

mest af því sem hún lærði í náminu. 

[...] Þannig að það er bara þetta að geta átt í mannlegum góðum samskiptum við 
einstaklingana sem eru hérna hjá okkur. Þar kemur viðtalstæknin mjög vel inn. 
Hún hefur- það er það sem ég reyni að nýta mér í hvert skipti sem ég er með 
einstakling inni hjá mér [...]. 

Nanna samsinnti þessu en hún sagði að viðtalstæknin hjálpaði henni að mynda tengsl við 

ungmennin og hún taldi það vera grunninn að öllu öðru. Án viðtalstækninnar ætti hún erfitt 

með að tengjast ungmennunum og þar með skapa traust og trúnað sem henni þótti svo 

mikilvægt til þess að ná til þeirra.  
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3.5.3 Náms- og starfsfræðsla 

„Mér finnst líka þessi aðstoð við að hjálpa þeim að finna svoldið út úr sínum  áhuga og svona 

hvetja þau áfram. Mér finnst það mjög mikilvægt.“ 

Náms- og starfsfræðsla kom til tals í viðtölunum. Í viðtali við Önnu kom fram að hún aðs toði 

þau við að útbúa ferilskrá og kynningarbréf ásamt því að aðstoða þau við ferlið að sækja um 

starf. Jafnframt kemur hún að námskeiði þar sem farið er yfir náms- og starfsferilinn í heild 

sinni og hvernig bera skuli sig að atvinnuleit. Fanney sagði að sá hópur sem hún þjónustar sé 

ekki móttækilegur fyrir náms- eða starfsfræðslu við komuna í úrræðið sem hún vinnur við. 

Fyrst þurfi að koma til ákveðin vinna er varðar innri líðan þeirra, félagsfærni, ábyrgð og 

samskiptafærni.  

[...] Sum hver fara á þennan stað, sem er frábært og þá hjálpa ég þeim. Þú veist, 
við för- ég hef þá alltaf þetta tæki. Ég á alltaf þessar áhugasviðsgreiningar... og ég 

legg þær fyrir þá sem mér finnst vera tilbúnir til þess. En þá eru það krakkar sem 
eru stöndugri... og hafa verið kannski- eru búin að vera svoldinn tíma og þá er líka 

kominn tími á að gera starfsferilskrá og allt þetta sem við lærðum í skólanum. En 
fram að því erum við bara- er ég bara miklu meira að hjálpa þeim bara með þau 

sjálf og svona persónuleg málefni [...].  

Nanna tók undir þetta að einhverju leyti og sagði að sá hópur sem hún hefur þjónustað hafi 

hingað til ekki verið mjög móttækilegur fyrir námstækni en að hún sé sífellt að litast um eftir 

heppilegu efni fyrir hópinn. Hún hefur veitt ungmennunum fræðslu um samskipti á vinnustað 

og hvað telst æskileg hegðun á vinnustað. Auk þess leggur hún fyrir þau áhugasviðskannanir 

og telur mikilvægt að hjálpa ungmennunum við að finna hvar áhugasvið þeirra liggur.  

[...] Það er allt frá því að vera bara svona lífsleiknitengt efni og bara samskipti og 
þess háttar og bara svona, hvað er að vera góður starfsmaður... siðareglur...  

fræðsla um- við förum oft í heimsóknir eins og í Eflingu, fáum fræðslu þar og 
fræðslu um launaseðla, laun, kjör, kjaramál, þessháttar [...]. Já þessi hópur hefur 

ekkert verið neitt sérstaklega móttækilegur fyrir svona...námstækni eða 
einhverju slíku þannig að ég er svoldið búin að vera að leita að efni sem að passa 

fyrir þennan hóp. [...]  

Auður var sammála því að mikilvægt væri að aðstoða ungmennin við að finna sér stefnu, 

hverju þau hafa áhuga á, skoða hvað þau vilja og hvernig þau ætli sér að komast á þann stað 

sem þau vilja komast á. Hún sagðist ávallt hafa þetta í huga.   

[...] það er í raun og veru kannski bara... þetta að hvað stefnir nemandinn á? 

Hvað... að reyna... áhugasviðin. Maður er alltaf með það í huga, þú veist, hvar- 
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hvar liggur þinn áhugi? Hvað viltu? Og hvað þarftu til þess að ná því og hvaða 
leiðir getur maður farið? Þarf maður að fara bara eina leið eða getur maður farið 

einhverjar...aðrar leiðir [...].  

Auður sagði jafnframt að hún hefði lífsskeiðakenningu Super á bak við eyrað í vinnu sinni 

með ungmennunum. Henni þótti það hjálplegt og sagði þá kenningu vera undirstöðuna í sýn 

hennar á ungmennin, það er að vita hvar einstaklingurinn er staddur í því ferli en það finnst 

henni mikilvægt. Nanna nefndi líka kenningar til leiks og talaði um kenningar um seiglu. Enn 

fremur nefndi hún kenningu Howard Gardners um ólíkar greindir. Seiglan fannst henni eiga 

vel við ungmennin og úrræðið þar sem talað er um verndandi þætti og áhættuþætti í því 

samhengi. Anna sagðist ekki nýta sér einhverja eina kenningu heldur fannst henni nálgun 

hennar á vinnu með ungmennunum vera blöndu af mörgum þáttum. Hún taldi að sú kennsla 

sem hún fékk í náminu á fræðilegum kenningum hefði undirbúið hana vel og gert það að 

verkum að hún hefði fræðin alltaf á bak við eyrað. 

[...] maður er ekkert endilega að nota einhverja eina ákveðna kenningu en maður 
er einhvern veginn með þetta allt á bak við eyrað og maður er svona sjálfur búinn 
að blanda einhvern veginn svona saman það sem að hentar þessum hóp sem 
maður er að vinna með. Þannig að þetta hjálpar mjög mikið, viðtalstæknin og... 
sem sagt kenningarnar. 

3.5.4 Dýpri fagþekking 

„Mér finnst hafa aukist mjög mikið nemendur með Asperger eða á einhverfurófi. Ég myndi 

vilja fá svona ennþá dýpri fræðslu um það, hvernig við getum mætt þeim.“  

Náms- og starfsráðgjafarnir voru jafnframt spurðir að því hvort þeir teldu að þá skorti 

einhverja fagþekkingu til þess að geta þjónustað hópinn. Anna sagði að þar sem margir í 

hópnum hafi glímt við eða glími við neyslu hefði hún rekið sig á að hana skorti þekkingu á því 

sviði. Hún hefði því gjarnan viljað afla sér hennar. Einnig taldi hún sig geta notið góðs af 

þekkingu á áföllum og afleiðingum þeirra þar sem ungmennin hafa mörg hver orðið fyrir 

einhvers konar áföllum. Nanna tók í sama streng og Anna varðandi neysluna. Hún taldi að sig 

skorti þekkingu á afleiðingum kannabisreykinga en sagði enn fremur að hún væri að afla sér 

frekari þekkingar sjálf. Jafnframt vildi hún fá meiri fræðslu um einhverfu og hvernig best sé 

að mæta einstaklingum á einhverfurófi.  

[...] til dæmis núna er ég að afla mér meiri þekkingar á afleiðingum 

kannabisneyslu... og... af því að mér finnst mjög mikilvægt, það er mjög mikil 
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kannabis neysla í þessum aldurshópi...og oft meðal þessara einstaklinga... og mér 
finnst bara mjög mikilvægt að geta svarað svoldið út frá rannsóknum og...  

staðreyndum og svona. [...]  

Hvorki Fanney né Auður töldu sig skorta fagþekkingu. Auður, sem á að baki langan starfsferil 

sem náms- og starfsráðgjafi, sagði reynsluna hafa kennt sér ýmislegt. Hún taldi hins vegar að 

mikilvægt væri að bæta reglulega við sig til þess að koma í veg fyrir stöðnun. Fanney sagðist 

ekki hafa upplifað að hana skorti fagþekkingu sem náms- og starfsráðgjafi. Hins vegar hefði 

hún margsinnis staðið frammi fyrir því að geta ekki aðstoðað ungmennin með ákveðin mál. 

Hún hefði þá samt upplýsingar um það hvar slíka fagþekkingu væri að finna.  

3.5.5 Aðkoma náms- og starfsráðgjafanna er mikilvæg 

„Við höfum náttúrulega þessa þekkingu á atvinnumarkaðnum og skóla og getum...tengt þau 

inn í skólann aftur.“ 

Allir náms- og starfsráðgjafarnir voru sammála því að aðkoma slíkra ráðgjafa væri mikilvæg 

fyrir úrræðin. Fanney sagði að sú fagþekking sem náms- og starfsráðgjafar búa yfir henti vel í 

vinnu með ungmennunum og nefndi meðal annars að þekking á atvinnumarkaði og 

skólamálum væri nauðsynleg til þess að geta tengt ungmennin áfram eftir úrræðið. Enn 

fremur taldi hún faglegt tengslanet hennar og kunnáttu í ráðgjöf, bæði persónulegri og þeirri 

er tengist námi og starfi, nýtast einkar vel í starfi. 

[...] og síðan þegar ég tengi þau inn í skólann þegar þau fara frá mér, þá tengi ég 

þau við námsráðgjafann þar.... og ég er náttúrulega með tengslanet sem eða ég 

hef byggt upp. Þannig að mér finnst það vera mjög mikilvægt fyrir þau. Að þau 

hafi einhvern sem þau geta bæði rætt við um sín persónulegu mál og eins þetta 

að fá ráðgjöf um hvað er næsta skref... og hvernig ber ég mig að. Ég meina líka 

þetta að oft ræði ég við þau hvernig ber maður sig að í atvinnuviðtali. Það er hluti 

sem ég fer í gegnum með þeim líka. 

Nönnu þótti aðkoma náms- og starfsráðgjafa líka mikilvæg. Hún sagði að sú ákvarðanataka 

sem ungmennin stæðu frammi fyrir varðandi nám og starf tengist mjög þeirri fagþekkingu 

sem náms- og starfsráðgjafar hafa.  
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[...] þetta er náttúrulega tengt starfsvali og þessari ákvarðanatöku. Hvað þau vilja 

og svona kannski þessu... já hvað á ég að segja svona... þú veist, við að hjálpa 

þeim svoldið líka að finna áhugann sinn, á hverju þau hafa áhuga, í hverju þau eru 

góð, hvað þeim langar að gera. Þannig að ég held að náms- og starfsráðgjafar séu 

mjög góðir fagaðilar til þess að aðstoða þau með það. 

Auður var á þeirri skoðun að náms- og starfsráðgjafar hefðu þá yfirsýn yfir málefni 

ungmennanna sem væri mikilvæg fyrir það úrræði sem hún starfar við. Að auki taldi hún 

náms- og starfsráðgjafana vera talsmenn þessara ungmenna, sem gerði það að verkum að 

bæði úrræðið og ungmennin nyti góðs af aðkomu þeirra.  
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4 Umræður 

Niðurstöður rannsóknar þessarar hafa leitt í ljós að náms- og starfsráðgjafarnir lögðu mikið 

upp úr ráðgjafasambandi við ungmennin. Góð tengsl, traust og trúnaður var það sem allir 

ráðgjafarnir töldu mikilvægt í þessu sambandi. Auk þessa kom fram að persónuleg ráðgjöf 

var mikilvægur partur af starfi þeirra en í slíkri ráðgjöf fá ungmennin aðstoð við ýmislegt sem 

tengist líðan þeirra og daglegu lífi. Jafnframt mátti heyra á ráðgjöfunum að þeir álitu 

tengslanet það sem þeir höfðu komið sér upp vera mikilvægan þátt í starfinu. Ástæðan var 

meðal annars sú að ungmennin koma með alls konar mál inn á borð ráðgjafanna og þar af 

leiðandi töldu þau mikilvægt að vita hvar hægt væri að finna upplýsingar sem gætu aðstoðað 

ungmennin.  

 Ráðgjafarnir álitu viðtalstækni, náms- og starfsráðgjöf í víðtækri merkingu, fræðilegan 

bakgrunn, áhugahvetjandi samtöl og áhugasviðskannanir vera mikilvæga fagþekkingu og 

grunn að því að skila af sér góðu starfi. Hvað varðar skort á fagþekkingu töldu þeir þekkingu á 

fíkniefnaneyslu og afleiðingum hennar ásamt þekkingu á einhverfurófi oft á tíðum vera 

ábótavant. Enn fremur kom fram mikilvægi þess að nota eigin fagþekkingu ásamt því að huga 

að endurmenntun reglulega til að koma í veg fyrir stöðnun.  

 Það er ljóst að almenn ánægja ríkti á meðal forstöðumanna og náms - og 

starfsráðgjafa með úrræðin. Allir viðmælendur voru sammála um að þau úrræði sem þeir 

störfuðu við séu mikilvæg og gefi af sér góðan ávinning, bæði fyrir samfélag og einstaklinga. 

Þegar litið er til rannsóknarspurninga kemur í ljós að niðurstöðurnar varpa skýru ljósi á helstu 

einkenni vanvirka hópsins. Meðal annars kom fram hversu neikvæða upplifun ungmennin 

hafa af greiningarferlum og að í sumum tilfellum virðist ekki vera tekið vel á þeim málum í 

grunns- og framhaldsskólum. Brotin skólaganga, greiningar og neysla eru auk þess algeng 

einkenni hópsins sem og óraunhæfar væntingar og brotin sjálfsmynd.  

 Viðmælendur nefndu stefnuleysi stjórnvalda í tengslum við þær hindranir sem 

ungmennin virðast mæta og hversu mikilvægt væri að fagþjónusta stæði stæði 

ungmennunum til boða, til dæmis í formi aðstoðar við að vinna með persónulegar hindranir 
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sem og fleiri aðgengilegri meðferðarúrræði óháð annarmörkum, aðgangur að sálfræðingum 

og úrræði sem tekið geta við ungmennum strax.  

 Aðkoma náms- og starfsráðgjafanna var ólík enda úrræðin fjölbreytt og töldu náms - 

og starfsráðgjafar fagþekkingu sína koma að góðum notum í úrræðunum. Fagþekkingin nýtist 

vel ungmennum sem eru á krossgötum í lífinu, eiga erfitt með að taka ákvarðanair og þurfa 

jafnvel úrræði sem ekki teljast falla undir hefðbundnar mennta- og/eða starfsleiðir. Það kom 

þó fram að náms- og starfsráðgjafarnir töldu mikilvægt að ungmennin hefðu aðgang að 

þverfaglegri aðstoð þar sem vandi þeirra er margþættur og misjafn. 

 Fjölmörg einkenni komu fram innan þeirra hópa ungmenna sem viðmælendur höfðu 

unnið með. Sem dæmi má nefna brotna sjálfsmynd, skort á trú á eigin getu, þunglyndi, kvíða 

og fíkniefnaneyslu. Endurspegluðu niðurstöðurnar enn fremur rannsóknir á einkennum 

vanvirka hópsins (Cockx og Picchio, 2013; Coles o.fl., 2010; Eurofound, 2012; Scarpetta og 

Sonnet, 2012; Social exclusive unit, 1999). Leiða má að því líkur að þessi persónueinkenni 

ásamt samspili áhættuþátta í vistkerfi einstaklingsins geti haft neikvæð áhrif á aðlögunar-

hæfni hans og geti leitt af sér atvinnuleysi til lengri tíma með þeim afleiðingum sem hér 

hefur verið fjallað um (Coles o.fl., 2010; Cockx og Picchio, 2009, 2013; Edin og Gustavsson, 

2008; OECD, 2010; Scarpetta, Sonnet og Mandfredi, 2010) 

 Í máli viðmælenda kom einnig fram að greiningar á borð við lesblindu, ADHD, 

námserfiðleika og einhverfu eru algengar hjá vanvirkum ungmennum. Enn fremur kom fram 

að ungmennin koma sum hver brotin úr grunnskólum þar sem ekki hefur verið tekið 

nægilega vel á röskunum. Er þetta í samræmi við rannsókn þeirra Lundahl og Olofsson (2014) 

sem leiddi í ljós að greiningar seint á námsferlinum og skortur á viðeigandi aðstoð hindruðu 

ungmenni í námi sínu. Leiða má því líkur að mikilvægi snemmtækrar íhlutunar hvað  

greiningar námserfiðleika og annarra raskana varðar, og að ungmennum sé tryggð sú aðstoð 

sem þarfir þeirra kalla á hverju sinni. Þau ungmenni sem þurfa sérkennslu fylgja ekki stöðugu 

námsferli (Janosz o.fl., 2008) og er því líklegt að meiri sveigjanleiki og fjölbreytni innan 

skólakerfisins verði til þess að skólinn sé betur í stakk búinn til að mæta þörfum þessara 

einstaklinga. Einn viðmælendanna var á þessari skoðun og taldi jafnframt að ungmennunum 

væri sniðinn of þröngur stakkur í skólakerfinu sem hefði þær afleiðingar að ungmennin þrífist 

þar oft á tíðum illa. Þau eru jafnvel oft að vinna verkefni í skólanum þar sem færni þeirra fær 

ekki að njóta sín en það hefur neikvæð áhrif á sjálfsmynd þeirra (Masten o.fl., 2008). Þannig 

má velta því fyrir sér hvort slíkt umhverfi, þar sem áhersla er lögð á veikleika þeirra, skekki 
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sjálfsmyndina með þeim afleiðingum að ungmennin eigi erfitt með þau verkefni sem falla 

innan stigs kristöllunar, þ.e. að taka ákvörðun um það hvert ungmennin stefna og hvernig má 

komast þangað (Brown og Lent, 2013; Sharf, 2013; Super, 1957). Ef ungmennin gera sér ekki 

grein fyrir eigin styrk og hafa jafnvel litla hugmynd um hvar áhugasviðin liggja má telja líklegt 

að þær ákvarðanir sem þau þó taka séu ekki byggðar á vel grunduðu náms - og starfsvali. Í 

þessu samhengi getur markviss náms- og starfsfræðsla hjálpað við að móta starfstengda 

hugsun sem síðan leiðir til þess að náms- og starfsval verður ígrundað (Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir, 2007). Enn fremur má ætla að brotin sjálfsmynd hafi áhrif á það ferli sem 

Gottfredson (2005) kallar afmörkun. Brotin sjálfsmynd og l ítil þekking á eigin styrkleika og 

áhuga gæti hugsanlega leitt til þess að ungmennin velja sér nám eða störf sem henta illa 

þeirra þörfum og áhuga. Lítil ígrundun leiðir frekar til brotthvarfs frá námi (Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir, 2010).   

 Masten (2007) fjallar um að seigla sé meðfædd og háð félagslegu ferli einstaklingsins 

og samhengi. Þannig getur einstaklingurinn sýnt seiglu á einum tímapunkti en ekki á öðrum 

Það er háð samspili áhættu- og vernandi þátta innra með honum og í umhverfi hans hverju 

sinni hvort einstaklingurinn nær að sýna af sér seiglu (Toland og Carrigan, 2011). Það er ljóst 

að áhættuþættir innra með ungmennunum geta verið margir en þessa þætti má einnig finna 

í vistkerfum einstaklingsins, það er innan fjölskyldu hans, í skólanum eða samfélaginu 

(Benard, 2004; Werner og Smith, 2001). Persónubundinni seiglu er skipti í fjóra þætti og má 

sjá í máli viðmælenda að þessir fjórir þættir gætu hugsanlega verið vandkvæðum bundnir hjá 

umræddum ungmennum (Benard, 2004). Til að mynda er góð félagsfærni verndandi þáttur 

(Werner, 2005) en mörg þessara ungmenna eiga í vandræðum með samskipti og aðra 

félagsfærni. Annar verndandi þáttur er hæfni til úrlausnar vandamála en í þeirri hæfni felst 

meðal annars skipulagsfærni, sveigjanleiki og hæfileiki til gagnrýninnar hugsunar (Benard, 

2004). Miðað við það sem fram kom í máli viðmælenda er l jóst að ungmennin eiga í 

erfiðleikum með þessa þætti. Þau glíma mörg hver við ADHD eða lesblindu og hafa ekki 

fengið viðeigandi aðstoð í grunnskólum og framhaldsskólum en skortur á slíkri aðstoð hefur 

neikvæðar afleiðingar á framvindu í námi (Lundahl og Olofsson, 2014). Þriðji verndandi 

þátturinn er sjálfsstjórn en með henni öðlast einstaklingurinn jákvæða sjálfsmynd, trú á eigin 

getu og sjálfsvitund (Benard, 2004). Skýrt kom fram í máli viðmælenda að skortur er á öllum 

þessum þáttum hjá ungmennunum. Rannsóknir hafa sýnt að gott sjálfstraust og trú á eigin 

getu séu verndandi þættir sem ýti undir aðlögunarhæfni og seiglu (Keyfitz o.fl., 2013; Werner 
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og Smith, 2001). Fjórði og síðasti þátturinn í hugmyndum Benard (2004) um persónubundna 

verndandi þætti er mikilvægi þess að sjá tilgang með lífi sínu og því sem einstaklingurinn 

gerir. Einstaklingur sem hefur góða hæfni á þessu sviði setur sér markmið, hefur metnað 

þegar kemur að menntun og er bjartsýnn og vongóður. Í máli viðmælenda mátti glöggt heyra 

að ungmennin skortir von og þau höfðu lítinn metnað. Eftir að hafa tekið þátt í úrræðunum 

höfðu þessir þættir hins vegar styrkst en jákvætt viðhorf, von og bjartsýni eykur l íkur á 

farsælli aðlögun (Werner og Smith, 2001).  

 Fagaðilar voru spurðir að því hvað þeir teldu mikilvægt í vinnu með ungmennum sem 

ekki eru í vinnu, námi eða starfsþjálfun. Fram kom að þeim finnst einkar mikilvægt að sýna 

ungmennunum stuðning, að vera til staðar og aðstoða þau eins og unnt er. Það mátti heyra á 

viðmælendum að þeim þótti skipta máli að draga fram styrkleika ungmennanna ásamt því að 

efla sjálfsmynd þeirra. Með því upplifa ungmennin að fullorðinn einstaklingur sýni þeim 

virðingu, stuðning, hlýju og traust en það er í samræmi við þær rannsóknir sem vísað hefur 

verið til hér (Collishaw o.fl., 2007; DeLuca o.fl., 2010; Hass og Graydon, 2009; Hines, 

Merdinger og Wyatt, 2005; Phillips, 2010; Vanderbilt-Adriance og Shaw, 2008; Werner og 

Smith, 1992, 2001).  

  Einstaklingsmiðuð þjónusta var títt nefnd í samhengi við þarfir hópsins en í 1. mgr. 

13. gr. laga nr. 91/2008 um grunnskóla segir að kennsla skuli vera einstaklingsmiðuð og að 

nemendur eigi að fá að njóta hæfileika sinna. Það var mat fagaðilanna að ungmennin hefðu 

ekki fengið einstaklingsmiðaða þjónustu í grunnskóla heldur þvert á móti væru þau á 

jaðrinum þar sem þörfum þeirra var ekki nægilega vel mætt. Mikil áhersla hefði verið á 

greiningar og í sumum tilfellum ekki verið tekið vel á þeim. Fram kom auk þes s í viðtölum að 

mörg ungmennanni hafi mikla hæfileika á list- og verklegum sviðum en að of lítið sé um að 

þeir hæfileikar fái að njóta sín þar sem mun meiri áhersla er lögð á bóknám innan grunn- og 

framhaldsskóla. Líklegt má þykja að þessar aðstæður hafi neikvæð áhrif á sjálfsmynd 

ungmennanna ásamt því að þau hafi fremur neikvætt viðhorf til skóla og náms. Rannsóknir 

hafa sýnt að ungmenni sem hafa neikvæða mynd af skólanum sé síður skuldbundin honum. 

Til að mynda eru einstaklingar sem við 14 ára aldur eru farin að sýna af sér ákveðna hegðun, 

svo sem eins og skróp og óhlýðni í skólanum, líklegri til þess að hafa horfið burt frá námi við 

22 ára aldur (Kristjana Stella Blöndal og Sigrún Aðalbjarnadóttir, 2012). Það má því leiða líkur 

að því að mikilvægt sé að taka á slíkri hegðun og finna leiðir til þess að mæta þörfum þessara 

einstaklinga. Skólinn getur verið verndandi þáttur í lífi ungmennanna sé hann staður þar sem 
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þeim finnist þau örugg og ef til staðar er kennari sem hlustar á þau og gerir kröfur um að þau 

leggi sig fram (Werner og Smith, 2001). Góð samskipti við fyrirmyndir á borð við kennara og 

námsráðgjafa ýta aukinheldur undir farsæla aðlögun og seiglu (Colinshaw o.fl., 2007; Hass og 

Graydon, 2009; Hines, Masten o.fl., 2008; Hines, Merdinger og Wyatt, 2005). Mæti skólinn 

hins vegar ekki þörfum ungmennanna um viðeigandi aðstoð vegna námserfiðleika er skólinn 

orðinn áhættuþáttur (Lundahl og Olofsson, 2014).  

 Það sama er uppi á teningnum í framhaldsskólum landsins, þ.e. einstaklingsmiðun 

námsins virðist ekki vera nægilega mikil til að þörfum þessara ungmenna sé mætt. Á 

Norðurlöndunum hefur verið lögð áhersla á að veita ungmennum tækifæri í námi með því að 

aðstoða þau við að ljúka iðnnámi og þar með auka möguleika þeirra á að komast í 

starfsþjálfun og enn fremur að gefa þeim frekari færi á að efla eigin færni (Halvorsen o.fl ., 

2012). Á Íslandi er hægt að stunda iðnnám og nám við styttri námsbrautir en velta má því 

fyrir sér hvort þær mæti þörfum vanvirkra ungmenna. Á þessum námsbrautum eru líka 

gerðar bóknámskröfur því nemendur þurfa alltaf að ljúka við ákveðinn fjölda eininga í 

stærðfræði, íslensku og þriðja tungumáli. Fram kom í máli viðmælenda að þær 

menntunarleiðir sem til eru hér á landi henti ekki öllum og að auka þurfi fjölbreytileika í 

menntunarleiðum. Það má því leiða líkur að því að skortur á möguleikum þegar kemur að 

námi og sú mikla áhersla sem jafnframt virðist vera á bóklegt nám, ýtir líklega frekar undir 

áhugaleysi ungmennanna og gerir það að verkum að þau hafi að fáu að hverfa. Þannig eru 

þau frekar í áhættu gagnvart félagslegri einangrun og þeim áhrifum sem hún getur haft á 

sjálfsmyndina (Cockx og Picchio, 2013; Edin og Gustavsson, 2008; Hrefna Pálsdóttir o.fl., 

2009: Kahn, 2009; Þóroddur Bjarnason og Þórdís J. Sigurðardóttir, 1993).   

 Fagaðilarnir voru allir á þeirri skoðun að skortur sé á úrræðum fyrir ungmenni sem 

glíma við fíkniefnavanda. Það var reynsla viðmælenda að úrræði vantaði fyrir ungmenni sem 

ekki eru tilbúin til þess að hætta í neyslu. Jafnframt þóttu þeim biðlistar í þau úrræði fyrir 

ungmenni sem vilja hætta neyslu, svo sem hjá Stuðlum, vera of langir. Upp komu hugmyndir 

um mikilvægi úrræða sem tekið gætu við ungmennum á hvaða tíma ársins sem er, þ.e. að 

úrræðin sé ekki háð upphafi skólaanna eða öðrum tímamörkum. Var þetta sérstaklega nefnt 

í samhengi við ungmenni sem eru í neyslu. Viðmælendur sögðu að lítið annað væri fyrir þessi 

ungmenni að gera en að leita í frekari neyslu. Í því samhengi má nefna að ef ungmenni 

kemur úr meðferð í október þá er fátt fyrir hann að gera. Fjölsmiðjan tekur þó við 

ungmennum hvenær sem er ársins. Einn viðmælenda benti á að alltaf væri hætta á að 
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ungmenni sem eru í, eða að koma úr neyslu, hópi sig saman og haldi áfram uppteknum 

hætti. Það er því ekki jákvætt að Fjölsmiðjan sé eina úrræðið sem tekið getur við 

ungmennum sem koma úr fíkniefnaneyslu þar sem það eykur líkurnar á því að þau falli aftur í 

vandann og að neyslan verði viðvarandi. Hins vegar hlýtur það að teljast skárri kostur að 

einstaklingur fari í úrræði frekar en að vera aðgerðalaus heima. Með því að fara í 

Fjölsmiðjuna eru meiri líkur á því að einstaklingurinn eigi einhverja von um að komast úr 

viðjum fíkniefnaneyslunnar. Þar er að auki að finna verndandi umhverfisþætti sem síðan geta 

styrkt persónubundna verndandi þætti, svo sem félagsfærni og dregið úr þunglyndis -

einkennum, sem síðan gerir ungmennin hæfari til þess að takast á við fíkniefnavandann 

(Moon og Rao, 2010; Werner, 2005). Vissulega er alltaf hætta á að ungmenni haldi áfram í 

fíkniefnaneyslu og það verður alltaf hlutskipti ákveðins hóps. En það þýðir ekki að gefast eigi 

upp á ungmennunum. Þvert á móti ættu allir að leggjast á eitt um að skapa þessum 

ungmennum fleiri tækifæri til þess að takast á við fíkniefnavandann. Þessi umræða leiðir 

umfjöllunina að næstu rannsóknarspurningu sem fjallar um það hvaða úrræði eru í boði fyrir 

ungmennin hér á landi.  

 Fagaðilarnir starfa við úrræðin Atvinnutorg Reykjavíkur, Atvinnutengt nám, 

Fjölsmiðjuna, Vítamín í Hinu húsinu og Starfskraft í Námsflokkum Reykjavíkur. Úrræðin eiga 

það sameiginlegt að leitast við að bæta lífsgæði ungmenna með því að styrkja ýmsa 

verndandi þætti. Viðmælendur voru spurðir um ávinning úrræðanna og ekki stóð á svörum. 

Þeir töldu allir ávinning úrræðanna vera ótvíræðan. Þeir álitu að sjálfsmynd ungmennanna 

efldist ásamt trú þeirra á eigin getu. Jafnframt voru bjartsýni, von, betri sjálfsvitund og aukin 

félags- og samskiptafærni nefnd sem ávinningur og það er í samræmi við niðurstöður 

úrræðanna sem metin hafa verið með formlegum hætti (Reykjavíkurborg, 2013; 

Reykjavíkurborg, 2012b). En allt eru þetta einstaklingsbundnir þættir sem stuðla enn betur 

að farsælli aðlögun (Benard, 2004). Ungmennin koma mörg hver úr aðstæðum þar sem mikil 

áhersla hefur verið lögð á veikleika þeirra, samanber greiningarferli, og hefur það haft 

neikvæð áhrif á sjálfsmynd þeirra. Líklegt verður því að teljast að dvöl þeirra í úrræðum þar 

sem er boðið upp á náms- og starfsfræðslu og þau fá aðstoð við atvinnuleit, efli ígrundað 

náms- og starfsval en þetta er í samræmi við það sem fram hefur komið í rannsóknum 

(Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2007, 2010). Enn fremur má ætla að í umhverfi þar sem þeim er 

mætt með skilningi, umburðarlyndi, kærleika og stuðningi eflist sjálfsmynd og sjálfsvitund 

þeirra en er það í samræmi við rannsóknir sem sýnt hafa markverða aukningu á trú á eigin 
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getu eftir þátttöku í atvinnuúrræði (Seddon o.fl., 2013). Rannsóknir hafa einnig sýnt að 

úrræði sem eflir félagsfærni og ábyrgð og hjálpa ungmennum við að forðast neikvæðan 

þrýsting og áhættuhegðun efli meðal annars sjálfsmynd og trú á eigin getu (Sreehari, 2013) 

en mikil trú á eigin getu ýtir undir farsæla aðlögun og seiglu (Keyfitz o.fl., 2013; Werner og 

Smith, 2001). Aukinheldur hlýtur það að teljast mikill ávinningur úrræðanna að ungmennin 

komast í virkni. Það eykur líkurnar á því að viðkomandi geti beint lífi sínu í góðan farveg en 

langtímaatvinnuleysi og vanvirkni hefur slæmar afleiðingar fyrir einstaklinginn sem og 

samfélagið sjálft (Cockx og Picchio, 2013; Edin og Gustavsson, 2008; Hrefna Pálsdóttir o.fl., 

2009; Kahn, 2009; Þóroddur Bjarnason og Þórdís J. Sigurðardóttir, 1993).  

 Fjölmargar hindranir voru nefndar í máli viðmælenda, svo sem hindranir innan 

skólakerfisins. Stefnuleysis virðist gæta hjá ríkinu varðandi málefni vanvirkra ungmenna og 

nefndi einn viðmælendanna að það hafi leitt til þess að sveitarfélögin hafi mismunandi 

áherslur og leiðir í þessum málum. Þegar sveitarfélögum er í sjálfvald sett að móta stefnu á 

ýmsum sviðum, og hafa til þessa ákveðið fjármagn, er hugsanlegt að forgangsröðun á milli 

sveitarfélaga geti verið ólík. Ekki er þannig víst að málefni ungmenna séu alls  staðar efst á 

blaði. Enn fremur eru stærri sveitarfélögin hugsanlega betur í stakk búin til þess að mæta 

ákveðnum málum á borð við málefni ungmenna (Edin og Gustavsson, 2008). Það er þó ekki 

einungis stefnuleysi sem er hindrun í þessu samhengi heldur virðist skortur á langtímasýn 

jafnframt leika stórt hlutverk. Niðurstöður sýndu að viðmælendur töldu skort á langtímasýn 

vera heftandi. Fram kom í máli viðmælenda að sú sýn sem þó er til staðar að einhverju leyti, 

sé háð pólitíkinni og sé því einungis nothæf í fjögur ár í senn. Vissulega er mikilvægt að skoða 

úrræði og ávinning þeirra reglulega, en ekki sé sett fram föst stefna því hætta er á að úrræði 

nái þá ekki að festast í sessi. Til þess að úrræði nái að mæta þörfum sem flestra er mikilvægt 

að þau fái að þróast og að reynsla fái að myndast. Í stað þess að skerða fjármagn til 

málaflokksins mætti ef til vill leggja ákveðna fjármuni til þess að meta og rannsaka ávinning 

þess starfs sem þó er unnið. Þar með er hægt að draga af því lærdóm og móta starfið enn 

betur. Þetta er í samræmi við það sem sett hefur verið fram varðandi samfélagslega seiglu og 

mikilvægi þess að samfélagið skapi ungmennum, sem og öðrum, styðjandi umhverfi sem 

dregur úr áhættuþáttum og eykur verndandi þættina og skapi einstaklingum færi á að efla og 

nýta styrkleika sína (Benard, 2004; Ungar, 2011a).  

 Það sem má heldur ekki gleymast er sá gríðarlegi samfélagslegi kostnaður sem til 

fellur vegna ungmenna sem ekki eru í vinnu, námi eða starfsþjálfun (Coles o.fl., 2010; 
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Pacheco og Dye, 2014). Með því að skapa úrræði sem þau geta leitað í má leiða líkur að því 

að sá kostnaður minnki. Líklegt verður aukinheldur að teljast að einstaklingur sem aðhefst 

eitthvað sem gefur honum gildi muni enn fremur gefa til baka til samfélagsins, þá ekki 

einungis í formi greiddra skatta heldur einnig í formi færni einstaklingsins og þekkingar. 

Samfélagið allt hagnast á því að einstaklingur starfi á sínu styrkleikasviði þar sem hann getur 

gefið af sér í formi færni og reynslu og má enn fremur leiða að því líkur að slíkt auki mannauð 

samfélagsins. Vegna þessa er mikilvægt að bjóða upp á þjónustu sem virkjar hópa eins og 

ungmennin, sem og aðra vanvirka hópa, líkt og gert hefur verið á Norðurlöndunum með 

aukni fjárflæði í málaflokkinn (Halvorsen o.fl., 2012; Hrafnhildur Tómasdóttir, 2010; Inga 

Guðrún Kristjánsdóttir, 2013; Stjórnarráð Íslands, 2009; Velferðarráðuneytið, 2010).  

 Það er ekki nóg að grunnþjónusta fyrir vanvirk ungmenni sé til staðar heldur verður 

að teljast mikilvægt að hún byggi á faglegri þekkingu þeirra sem byggja hana upp og starfa 

við hana. Náms- og starfsráðgjafar þeir sem rætt var við minntust á ýmsa áhugaverði þætti 

hvað fagþekkingu varðar. Þeir lögðu mikla áherslu á að viðtalstæknin hafi  hjálpað þeim að 

mynda ráðgjafasamband við ungmennin en ætla má að slíkt samband flokkist sem verndandi 

þáttur sem ýtir undir jákvæða aðlögun. Slíkt hið sama má segja um þá persónulega þjónustu 

sem ráðgjafarnir töluðu um að væri stór þáttur af þeirra starfi. Fagþekking þeirra gerir það 

einnig að verkum að þeir hafa skilning á því að ungmennin eru umlukin kerfum sem eru í 

samspili við hvert annað og við einstaklinginn sjálfan (Bronfenbrenner, 1979).  Náms - og 

starfsráðgjafar nefndu einnig að þau tengsl sem þeir hafa við menntakerfið og 

atvinnumarkaðinn geri það að verkum að aðkoma þeirra sé mikilvæg í sl íkum úrræðum. 

Þetta er í samræmi við starfslýsingu náms- og starfsráðgjafa sem sett var fram í skýrslu 

Menntamálaráðuneytisins (2007). Þar kemur fram að hlutverk náms- og starfsráðgjafa sé 

meðal annars starfsfræðsla sem fram skal fara í samstarfi við fulltrúa atvinnulífsins. Leiða má 

að því líkur að slíkt samstarf kalli á tengingu við atvinnulífið (Menntamálaráðuneytið, 2007). 

Enn fremur eru þeir náms- og starfsráðgjafar sem tóku þátt í þessari rannsókn í samstarfi við 

framhaldsskóla, önnur úrræði, stofnanir og fjölskyldur ungmennanna.  

 Starf náms- og starfsráðgjafa byggir á þróun náms- og starfsferils sem er heildstætt 

ferli sem þróast ævilangt (Brown og Lent, 2013; Gottfredson, 2005; Sharf, 2013; Super, 1957) 

og því má teljast líklegt að snemmtæk íhlutun geti minnkað líkur á rofi innan ferlisins. Þar 

gæti fagþekking náms- og starfsráðgjafa nýst vel. Náms- og starfsfræðsla gengur út á að 

aðstoða ungmenni við að finna hæfileikum sínum farveg ásamt því að finna lausnir á þeim 
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vanda sem upp getur komið í tengslum við nám og starf. Að auki felur starfsheitið í sér þau 

tengsl menntunar og vinnumarkaðar sem eru svo mikilvæg. Þar á ofan er það starf náms - og 

starfsráðgjafa að aðstoða einstaklinga við að finna þá stefnu sem þeir vilja taka og hvetja til 

sjálfsskoðunar (Menntamálaráðuneytið, 2007). Rannsóknir hafa sýnt fram á að náms - og 

starfsfræðsla er vel til þess fallin að aðstoða ungmenni við þá ákvarðanatöku (Guðbjörg  

Vilhjálmsdóttir, 2010) sem þau standa frammi fyrir á könnunarstigi því sem Super (1957) 

setur fram. Náms- og starfsráðgjafar eru auk þess vel í stakk búnir til þess að vera sá fullorðni 

einstaklingur sem sýnt getur ungmennunum áhuga, hlustar á þau og styður (Benard, 2004, 

Conger og Conger, 2002, Werner og Smith, 2001) ásamt því að efla styrkleika þeirra og 

samband þeirra við jafninga og kennara (Masten o.fl., 2008).   

 Fjölbreytt samfélag kallar á fjölbreytta þjónustu en miðað við það er ljóst að 

breytingar þurfa að eiga sér stað innan menntakerfisins hér á landi. Viðmælendur töldu að 

menntakerfið mætti ekki þörfum einstaklinga sem ekki eru sterkir á bókina. Þeim þótti vera 

skortur á styttri námsleiðum sem styðjast síður við bóklegt nám. Enn fremur þótti þeim vera 

skortur á auknum starfsmöguleikum sem og meiri stuðningi við einstaklinga sem ekki henta r 

að feta hinn hefðbundna menntaveg. Það má því velta fyrir sér hvort ekki mætti leggja meiri 

fjármagn í iðnnám, þar sem unnið er með styrkleika ungmennanna. Á hinum Norður-

löndunum er unnið að þessu og má til dæmis nefna úrræðið Øens murerfirma. Þar fá 

ungmenni tækifæri til þess að sanna sig í verklegri vinnu undir handleiðslu fagmanns 

(Nordisk ministerråd, 2013). Að sama skapi hefur úttekt á Atvinnutorgi Reykjavíkur sem og 

Atvinnutengda náminu sýnt fram á ávinning. Enn fremur kom fram í máli fagaðilanna að 

úrræðin skila árangri. Mætti því ætla að aukin fjölbreytni í mennta- og starfsleiðum hér á 

landi myndi mæta þörfum fleiri einstaklinga og þar með stækkað þann ramma sem 

samfélagið virðist hafa sett utan um ungmenni. Til viðbótar þessu þarf ríkið að taka aukinn 

þátt í því að móta stefnuna innan þessa málaflokks. Skýr stefna frá ríki gerir það að verkum 

að ungmenni fá svipaða þjónustu óháð því í hvaða sveitarfélagi þau búa (Edin og Gustavsson, 

2008). Væri lagt meira fjármagn í málaflokkinn má aukinheldur leiða að því líkur að hægt 

væri að bjóða upp á fleiri, fjölbreyttari og einstaklingsmiðaðri úrræði. Það, ásamt fleiri 

menntunarleiðum, myndi enn auka á fjölbreytni þjónustunnar innan málaflokksins og þar 

með mæta þörfum enn fleiri ungmenna. Einna helst er mikilvægt að hanna úrræði, óháð 

tímamörkum, sem tekið geta á móti einstaklingum í fíkniefnaneyslu. Auk alls þessa er það 

einkar mikilvægt að lagðir séu fjármunir í að meta og rannsaka ávinning úrræða. Með slíkri 
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vinnu er hægt að þróa og efla úrræði sem skila góðum árangri og minnka fjárflæði í það sem 

skilar síður árangri.  
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Fylgiskjöl 

Fylgiskjal 1 

Viðtalsrammi sem stuðst var við í viðtölum við náms- og starfsráðgjafa 

Spurningar um bakgrunnur 

 Hvað ert þú gamall/gömul? 

 Hver er starfsaldur þinn sem náms- og starfsráðgjafi? 

 Hversu lengi hefur þú starfað við úrræðin?  

 Hvert er þitt hlutverk innan úrræðisins? 

Spurningar um vanvirka (NEET) hópinn 

 Hver er þín reynsla af vinnu með vanvirkum ungmennum? 

 Hvað finnst þér mikilvægt að huga að í vinnu með NEET hópnum? 

 Spurningar um aðkomu náms- og starfsráðgjafa 

 Hvað finnst þér mikilvægast í starfi þínu sem náms- og starfsráðgjafi í úrræðinu? 

 Hvernig hefur fagþekking þín nýst í úrræðinu? 

 Telur þú að þig skorti einhverja fagþekkingu í vinnu með þessum hóp? 

 Telur þú að aðkoma náms- og starfsráðgjafa að úrræðinu sé mikilvæg? Af hverju/ af 

hverju ekki? 

Spurningar um úrræðið 

 Ert þú í samvinnu við önnu úrræði? Af hverju/af hverju ekki? Og þá hvaða úrræði  

 Telur þú að úrræðið nái markmiðum? Að hvaða leyti? Af hverju ekki? 

 Hver telur þú að sé ávinningur úrræðisins? 

 Er eitthvað sem þér finnst að megi gera öðruvísi/bæta við/draga úr? 

 Hvernig telur þú að hægt sé að ná þessum breytingum fram? 

 Hvert telur þú að hlutverk yfirvalda að þessum málum sé? 

 Hvernig upplifir þú hlutverk yfirvalda? 
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 Er eitthvað sem þér finnst að skorti í úrræðið sem myndi geta nýst þeim sem ekki 

komast í virkni?  

 Hvernig sérðu úrræðið fyrir þér í framtíðinni? 

Að lokum 

 Er eitthvað sem þú vilt bæta við að lokum? 

 Má ég hafa samband við þig aftur ef frekari spurningar koma upp? 
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Fylgiskjal 2 

Viðtalsrammi sem stuðst var við í viðtölum við forstöðumenn. 

 

Bakgrunnur viðmælanda 

 Hvað er þú gamall/gömul?  

 Hvaða menntun hefur þú? 

 Hvernig stóð á því að þú byrjar að vinna við úrræðið? 

 Hversu lengi hefur þú komið að úrræðinu? 

 Hver er þín aðkoma að úrræðinu?  

Spurningar um vanvirka (NEET) hópinn 

 Hver er þín reynsla af vinnu með vanvirka hópnum?  

 Hvað finnst þér mikilvægt að huga að í vinnu með NEET hópnum? 

 Hvert er hlutverk yfirvalda eins og málum er háttað í dag að þínu mati?  

 Má eitthvað bæta/breyta/laga þar? Ef já, hvað? 

 Hvert telur þú að hlutverk yfirvalda ætti að vera í vinnu með NEET hópnum? 

Grunnupplýsingar um úrræðið: 

 Hversu margir starfa við úrræðið?  

 Hver er menntun starfsfólksins?  

 Getur þú sagt mér af hverju valið var að hanna þetta úrræði? 

 Hvaðan er hugmyndafræði úrræðisins komin?  

 Veistu hver markmið úrræðisins voru þegar það var hannað?  

 Telur þú að þessum markmiðum hafi verið náð?  

 Telur þú að markmiðin hafi þróast? 

 Hvaða væntingar voru til úrræðisins?  

 Telur þú að úrræðið standi undir væntingum?  

Almennar spurningar um úrræðið 

 Hversu margir nýta sér úrræðið á hverju tímabili? 

 Hversu margir komast í virkni að úrræði loknu? 

 Er eitthvað sem þér finnst að skorti í úrræðið sem myndi geta nýst þeim sem ekki 

komast í virkni?   

Spurningar um ávinning úrræðis 
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 Hver er aðal ávinningur úrræðisins að þínu mati? 

 Hafa einhverjar breytingar orðið á úrræðinu síðan það byrjaði fyrst? 

 Er eitthvað sem þú hefðir vilja breyta eða bæta í úrræðinu? 

 Sérðu fyrir þér að þær breytingar gætu orðið að veruleika? Af hverju? Af hverju ekki? 

 Hvernig sérðu úrræðið fyrir þér í framtíðinni? 

Að lokum 

 Er eitthvað sem þú vilt bæta við að lokum? smávítamín 

 Mætti ég hafa samband aftur ef fleiri spurningar koma upp? 

 

 

 

 

 

 


