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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvað verið er að gera til að sporna við brotthvarfi í 

framhaldsskólum. Einnig að afla upplýsinga um hvort og þá hvernig nemendur í 

brotthvarfshættu eru greindir og fá innsýn í hvaða forvarnir og inngrip er stuðst við til að 

sporna við brotthvarfi innan framhaldsskóla. Ennfremur var markmiðið að leggja mat á það 

sem gert er fyrir alla nemendur annarsvegar og hins vegar þá sem skilgreinast í 

brotthvarfshættu. Rannsóknin byggir á eigindlegum rannsóknaraðferðum og voru tekin viðtöl 

við náms- og starfsráðgjafa sem starfa í framhaldsskólum. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar 

eru þær að skimað er fyrir áhættuþáttum brotthvarfs. Í máli náms- og starfsráðgjafanna kom 

fram að innan allra skólanna er verið að nota forvarnir og inngrip fyrir nemendur í þeim tilgangi 

að minnka líkur á brotthvarfi en misjafnt er milli skóla hversu mörg þau eru og með hvaða 

fyrirkomulagi. Margir skólar voru að nota sömu úrræði en útfærðu þau á ólíkan hátt. Vonast 

er til að niðurstöðurnar geti nýst sem innlegg í umræðu um hvað er hægt að gera til að sporna 

við brotthvarfi framhaldsskólanema. Þær ættu að vera gagnlegar fyrir náms- og starfsráðgjafa 

sem starfa í framhaldsskólum og eru að varna brotthvarfi með ýmsum hætti.  
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Abstract 

The aim of this research is to study the methods used to reduce high school dropout rates. To 

analyze what students are considered at risk of dropping out and highlight the measures taken 

to reduce dropout rates within the high school themselves as well as explore the difference 

between the preemptive dropout measures aimed at all students compared to the preventive 

measures aimed at students considered at risk of dropping out. The data was collected using 

qualitative research methods involving in-depth interviews with guidance counselors. The 

main results show that high schools actively monitor dropout risk factors and each high school 

uses preemptive measures and student intervention to reduce dropout rates. However the 

variety of measures available varies between high schools. Many use the same measures but 

the implementation varies. These results can be utilized as an input towards preemptive 

measures used to reduce high school dropout rates and should be beneficial for guidance 

counselors focusing on dropout prevention. 
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Formáli 

Rannsókn þessi er til 30 ECTS eininga í lokaverkefni til meistaraprófs í náms- og starfsráðgjöf 

við félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Rannsóknin var unnin veturinn 2015-2016 og 

byggir á eigindlegri rannsóknaraðferð. Markmið rannsóknarinnar er að skoða hvað verið er að 

gera til að sporna við brotthvarfi í framhaldsskólum. Einnig að afla upplýsinga um hvort og þá 

hvernig nemendur í brotthvarfshættu eru greindir og að fá innsýn í hvaða forvarnir og inngrip 

er stuðst við til að sporna við brotthvarfi innan framhaldsskóla. Ennfremur var markmiðið að 

skoða hvað munur liggur í því hvað gert er fyrir alla nemendur annars vegar og þá sem eru 

skilgreindir í áhættu á að hverfa frá námi.   

Áhugi minn á viðfangsefninu á sér langan aðdraganda. Ég flosnaði sjálf upp úr námi eftir tvö 

og hálft ár í framhaldsskóla. Hef ég oft velt fyrir mér hvort ég hefði haldið áfram í námi ef að 

sú þjónusta og stuðningur sem náms- og starfsráðgjafi veitir hefði þá verið í boði, en það var 

hvorki náms- og starfsráðgjafi starfandi í þeim grunnskólum sem ég var í né heldur í 

framhaldsskóla. Ég var rúmlega þrítug þegar ég dreif mig aftur í nám og þá þurfti ég að byrja á 

að klára stúdentspróf. Síðan þá hefur brotthvarf verið mér hugleikið.  

Brotthvarf hefur víðtæk áhrif bæði fyrir einstaklinginn og samfélagið. Fyrir einstaklinginn 

hefur það áhrif á starfsmöguleika hans og stöðu í þjóðfélaginu. Kostnaðurinn fyrir samfélagið 

er mikill en þeir sem hætta námi eru til að mynda líklegri til að þurfa á félagslegri aðstoð að 

halda. Það er því mikilvægt að leitast við að skilja margvíslegar ástæður brotthvarfs og hvað 

hægt er að gera til að aðstoða nemendur að ljúka framhaldsnámi.  

Rannsóknin var unnin undir handleiðslu dr. Guðbjargar Vilhjálmsdóttur prófessors í náms- 

og starfsráðgjöf við Háskóla Íslands. Ég vil færa henni bestu þakkir fyrir gott samstarf og góðar 

og gagnlegar ábendingar. Einnig vil ég þakka Kristjönu Stellu Blöndal dósent við Háskóla Íslands 

fyrir gagnlega og uppbyggilega leiðsögn í upphafi rannsóknarinnar. Ég vil þakka Hafsteini 

Karlsyni íslenskufræðingi og skólastjóra Salaskóla fyrir yfirlestur. Viðmælendum mínum færi 

ég þakkir fyrir að vera þátttakendur í rannsókninni og gera mér kleift á að framkvæma hana, 

án þeirra hefði hún ekki orðið að veruleika. Ég vil þakka samnemendum mínum fyrir 

ómetanlegan stuðing og vináttu í gengum allt námið. Síðast en ekki síst vil ég þakka fjölskyldu 

minni fyrir hvatningu og skilning á meðan náminu stóð.  
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1 Inngangur 

Miklar breytingar hafa orðið á vinnumarkaði á liðnum árum og áratugum og störf eru orðin 

sérhæfðari og krefjast ákveðinnar menntunar. Fara nemendur í auknu mæli í framhaldsskóla 

að loknu skyldunámi. Brotthvarf nemenda hefur víðtæk áhrif bæði fyrir einstaklinginn og 

samfélagið. Fyrir einstaklinginn hefur það áhrif á starfsmöguleika og stöðu hans í þjóðfélaginu. 

Þeir einstaklingar sem hverfa frá námi að loknu skyldunámi eru í hættu á að eiga erfitt 

uppdráttar í samfélaginu. Kostnaðurinn fyrir samfélagið er mikil en þeir sem hætta námi eru 

líklegri til að þurfa á félagslegri aðstoð að halda (Dynarski, Clarke, Cobb, Finn, Rumberger og 

Smink, 2008; Eyjólfur Sigurðsson, 2013; OECD, 2014; Rumberger, 2012).  

Líklegt er að aukin krafa um sérhæfingu hafi hvetjandi áhrif á unglinga á að fara í 

framhaldsskóla að loknu skyldunámi. Þess má sjá stað á Íslandi þar sem langflestir nemendur 

fara í framhaldsskóla að loknu skyldunámi eða rúmlega 95% (Hagstofa Íslands, e.d.). Þrátt fyrir 

að mikill meirihluti nemenda hefji nám í framhaldsskóla þá er brotthvarf talsvert og hefur verið 

stöðugt um nokkurt skeið, eða um 40% meðal einstaklinga fyrir 24 ára aldur (Hagstofa Íslands, 

2008; Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014c). Í langtímarannsókn skilgreina Jón Torfi Jónasson og 

Kristjana Stella Blöndal (2002) brotthvarf svo að það nái til einstaklinga sem hafa ekki farið í 

nám að loknu skyldunámi eða hafa hætt í framhaldsskóla. 

Íslenskir framhaldsskólanemar útskrifast síður innan skilgreinds tíma borið saman við 

nemendur á hinum Norðurlöndunum. Þar er brotthvarf fyrir 21 árs aldur á bilinu 18-28% 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014c). Hins vegar er framhaldsnám einu til tveimur 

árum lengra á Íslandi en á hinum Norðurlöndunum (Forsætisráðuneytið, 2012; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014b). Í skýrslum sem taka saman skráningar á brotthvarfi 

nemenda í framhaldsskólum kemur fram að á vorönn árið 2013 hættu 885 nemendur í námi 

og á haustönn sama ár hættu 890 nemendur. Á vorönn 2014 hættu 791 nemandi og á 

haustönn 673 nemendur (Kristrún Birgisdóttir, 2015; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013, 2014a). Mikil fjöldi nemenda telst því til brotthvarfshóps á hverri önn og þörf fyrir 

aðgerðir til að halda fólki í námi. Brotthvarf nemenda er ekki aðeins mikið hjá nemendum á 

framhaldsskólaaldri heldur er það einnig mikið hjá nemendum á aldrinum 25-34 ára eða um 

30% sem er töluvert hærra en á hinum Norðurlöndunum (OECD, 2012b). 
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Í stefnumótun sem gerð var á árunum 2011 til 2013 á vegum framkvæmdastjórnar 

Evrópusambandsins (e. European Commission) og Ísland tók þátt í, voru sett viðmið til að vinna 

eftir til þess að minnka brotthvarf nemenda sem hverfa snemma frá námi. Þessi stefna heitir 

snemmbært brotthvarf (e. early school leaving) og þar er sett það viðmið að brotthvarf 

nemenda á aldrinum 18 til 24 ára eigi að vera minna en 10% fyrir árið 2020 (European 

Commission, e.d.a, e.d.b). Því er mikið verk fyrir höndum innan bæði Mennta- og 

menningarmálaráðuneytis sem og í framhaldsskólum landsins eigi brotthvarf að fara úr 40% 

niður í 10% fyrir árið 2020.  

Í stefnumörkun Forsætisráðuneytisins (2011), Ísland 2020, er eitt af markmiðunum að 

hlutfall þeirra framhaldsskólanema sem hverfa frá námi fari úr 30% og niður í 10% árið 2020. 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið (2014b) gaf út Hvítbók um umbætur í menntun þar 

sem fjallað er um stöðuna eins og hún er og hvaða umbætur í menntun sé hægt að gera hér á 

landi. Markmiðin sem sett eru í Hvítbókinni eru tvö og stefnt er að því að ná þeim fyrir árið 

2018. Annað markmiðið tengist brotthvarfi og miðar við að 60% framhaldsskólanema ljúki 

námi á tilsettum tíma í stað þeirra 44% nemenda sem nú ljúka framhaldsskóla innan skilgreinds 

tíma. Eitt af áherslumálum núverandi ríkisstjórnar er að reyna að koma í veg fyrir það mikla 

brotthvarf sem er meðal íslenskra nemenda (Forsætisráðuneytið, 2011). Í skýrslu á vegum 

OECD (2012b) kemur fram að hér á landi sé vandinn tengdur brotthvarfi tvíþættur, annars 

vegar stofnanalegur og hins vegar einstaklingsbundinn vandi. Í fyrsta lagi í tengslum við 

skipulagi skólakerfisins og skólastarfs og í öðru lagi hvernig nemendum gengur í náminu, 

félagsstöðu þeirra og þátttöku á vinnumarkaði.  

Á Íslandi er meðalnámstími með því lengsta sem gerist í Evrópu og útskrifast íslenskir 

nemendur eftir fjögura ára framhaldsnám eða um tvítugt, einu til tveimur árum á eftir 

jafnöldrum þeirra í Evrópu (Forsætisráðuneytið, 2012; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2014b). Má því leiða líkum að því að lengdin á náminu geti haft áhrif á það að íslenskir 

nemendur hverfa frá námi í meira mæli en í þeim löndum sem við berum okkur helst saman 

við. Stærsti hluti nemenda sem hverfur frá námi er eldri en átján ára (Kristrún Birgisdóttir, 

2015; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, 2014a). Lögum samkvæmt eiga 

nemendur á Íslandi rétt á skólavist í framhaldsskóla frá því að þeir ljúka skyldunámi og til átján 

ára aldurs (Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008). Má telja að lögin hafi töluverð áhrif á að 

brotthvarfsnemendur sem hætta í námi eru 18 ára eða eldri sökum þess að þeir eiga rétt á 

skólavist til 18 ára og því t.d. ekki vikið úr skóla fyrir að falla á mætingu. 
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Kristjana Stella Blöndal, Jón Torfi Jónasson og Anne-Christin Tannhäuser (2011) bentu á að 

ef að lengd náms til stúdentsprófs væri þrjú ár í stað fjögurra og að aðgengi nemenda að því 

að fara inn og út úr skóla yrði takmarkað, væri líklegt að brotthvarf myndi minnka. Stytting 

framhaldsskólans úr fjórum árum í þrjú hefur verið í undirbúningi hjá Mennta- og 

menningarmálaráðuneytinu um nokkurt skeið (Þingskjal nr. 815/2014-2015). 

Grundvallarbreyting varð á fyrirkomulagi framhaldsskóla með nýjum lögum um 

framhaldsskóla (nr. 92/2008) en þar er gert ráð fyrir að nemendur geti lokið stúdentsprófi á 

þremur árum. Nú eru flestir skólar farnir að bjóða upp á þriggja ára stúdentsprófsbrautir 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2015). Stytting stúdentsbrauta er einn liður í því 

minnka brotthvarf (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014b). Sökum þess hve stutt er 

síðan að stytting stúdentsbrauta hófst er ekki komin reynsla á hvort að þessi leið skili árangri 

og að brotthvarf fari minnkandi. 

Hins vegar eru margir þættir sem hafa áhrif á námsárangur og skólabrag. Fram kemur í 

skýrslu OECD (2000) og rannsókn Kirjavainen og Loikkanent (1998) að margir þættir hafi áhrif 

á gæði skóla sem hefur síðan áhrif á gengi nemenda í námi. Munurinn á gæðum og skilvirkni 

skóla getur verið þó nokkur og margir þættir sem geta haft áhrif. Þeir þættir sem hafa áhrif á 

gæði skóla eru til að mynda staðsetning, stærð, menntun kennara, fjöldi kennara á hvern 

nemanda, menning skóla, hvort skólinn framkvæmi sjálfsmat, fylgist með framförum 

nemenda og hvort samskipti séu milli heimilis og skóla um námsárangur nemenda.  

Eins fram hefur komið hér að framan hefur brotthvarf margvísleg áhrif á einstaklinginn og 

umhverfið. Í Evrópu hefur verið sett metnaðarfull stefna til að draga úr brotthvarfi og er 

markmiðið að ná því undir 10%. Ísland er þar með en hér á landi hefur brotthvarf verið með 

mesta móti. Hver ástæðan er fyrir því er ekki gott að segja en ætla má að lengd bóknámsbrauta 

hafi einhver áhrif en þær eru styttri í öðrum löndum Evrópu. Má segja að róttækasta breytingin 

hingað til hafi verið að stytta lengd bóknámsbrauta en tíminn mun leiða í ljós hvort það hafi 

áhrif á fjölda brotthvarfsnemenda. Til að skilja hvað telst til brotthvarfs og hvaða þættir hafa 

áhrif á það verður fjallað um það í næsta kafla og leitast við að skilgreina hugtakið.  

1.1 Skilgreining á brotthvarfi og fræðikenningar  

Margar skilgreiningar eru til um brotthvarf og eru þær ólíkar milli landa. Skilgreining 

Evrópusambandsins nær yfir alla einstaklinga á aldrinum 18 til 24 ára sem hafa ekki lokið 

framhaldsmenntun (European Commission, 2011). Í Bandaríkjunum er brotthvarf skilgreint 
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sem einstaklingar á aldrinum 16 til 24 ára sem hafa ekki lokið við framhaldsmenntun (e. high 

school) eða eru ekki skráðir í nám (Rumberger, 2012).  Eini munurinn milli þessara skilgreininga 

er sá að í Bandaríkjunum eru aldursmörkin lægri. Skilgreiningar OECD (2012a) og Hagstofu 

Íslands (2014) eru hins vegar frábrugðnar að því leyti að þær taka í brotthvarfstölum sínum 

einungis til þess hóps sem hefur byrjað í framhaldsnámi en ekki til þeirra sem hætta eftir 

skyldunám.  

 Til að öðlast betur skilning á brotthvarfi og þeim þáttum sem geta útskýrt brotthvarf er þörf 

á að skoða hvað kennismiðir telja að hafi áhrif á brotthvarf. Rumberger (2012) telur að 

skilgreina megi brotthvarf á þrjár ólíka vegu. Í fyrsta lagi megi skilgreina einstakling til 

brotthvarfsnemenda ef hann hefur ekki lokið framhaldsskóla eða er ekki skráður í skóla. Í öðru 

lagi að hægt sé að skilgreina brotthvarf sem tilvik þegar einstaklingur tekur ákvöruðun um að 

hætta í námi. Í þriðja lagi að hægt sé að skilgreina brotthvarf sem ferli sem geti þróast yfir 

langan tíma og telur Rumberger að það sé jafnframt algengasta ástæða fyrir því að nemendur 

hverfi frá námi. Það ferli megi rekja til náms- og félagslegra erfiðleika nemenda frá því að þeir 

voru í grunnskóla sem geti orðið til þess að þeir verði afhuga af náminu. Benda Kristjana Stella 

Blöndal og félagar (2011) á að mikilvægt sé að byrja á að takast á við brotthvarf í grunnskóla 

en upptök vandans megi rekja þangað þó svo að brotthvarfið sjálft eigi sér jafnvel ekki stað 

fyrr en í framhaldsskóla.  

Gerður G. Óskarsdóttir (2012) telur að vistfræðikenning (e. ecological system theory) 

Bronfenbrenner sé gagnleg við að skilja stöðu nemenda á þáttaskilum í lífi þeirra er þeir fara á 

milli skólastiga, frá grunnskóla í framhaldsskóla. Kenning Bronfenbrenner (1979) segir frá 

hvernig samspil er á milli einstaklingsins og umhverfis hans í þroskaferlinu. Kenningin sýnir 

hvernig verndandi þættir og áhættuhættir hafa mótandi áhrif á uppvaxtarárum. Hún gerir ráð 

fyrir fimm kerfum og síðan kerfum innan kerfanna sem umkringja einstaklinginn og hafa 

mismikil áhrif á þroska hans. Kerfin eru nærkerfi (e. microsystem), millikerfi (e. mesosystem), 

stofnanakerfið (e. exosystem), heildarkerfi (e. macrosystem) og lífkerfið (e. chronosystem). Í 

nærkerfinu er nánasta umhverfi einstaklingsins og sem það tengist svo sem foreldrar, systkini, 

vinir og kennarar. Nærkerfið tengist vel millikerfinu sem er til að mynda samskipti á milli kerfa 

svo sem samskipti milli heimili og skóla. Stofnanakerfið er félagslegar- og umhverfislegar 

aðstæður sem hafa óbein áhrif á einstaklinginn og aðstæður hans til dæmis Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið eða fjölmiðlar. Heildarkerfið er samfélagið í heild sinni og öll 

undirkerfi þess. Þættir innan þess geta því haft bæði bein og óbein áhrif á þroska og stöðu 
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einstaklingsins. Lífkerfinu var bætt seinna í kenninguna og inniheldur breytingar eða atvik sem 

hafa áhrif á líf einstaklinga til dæmis skilnaður foreldra eða flutningar (Bronfenbrenner, 1979, 

1986).  

Samkvæmt kenningunni verða vistfræðileg þáttaskil (e. ecological transition) í lífi 

einstaklings þegar hlutverk hans og staða breytist. Það að fara á milli skólastiga hefur í för með 

sér breytingar og áhrif á þrjú innstu kerfin eða nærkerfið, millikerfið og stofnanakerfið. Til að 

umskiptin gangi vel fyrir sig þurfa þessi þrjú kerfi að tengjast sterkum böndum í millikerfinu til 

þess að vistfræðileg yfirfærsla eigi sér stað. Skólinn hefur bein áhrif á börn og ungmenni og 

þar með óbein áhrif á fjölskylduna auk þess sem aðrir þættir eru einnig áhrifavaldar. Áður 

nefnt millikerfi er hluti af stofnanakerfinu, til að mynda samfélagslegar stofnanir eins og 

skólakerfið, og hefur því áhrif á menntunarmöguleika einstaklingsins (Gerður G. Óskarsdóttir, 

2012). Það að fara á milli skólastiga og í annað umhverfi með öðrum reglum og áherslum getur 

haft í för með sér ýmsar áskoranir sem verður til þess að auka hættu nemenda á að hverfa frá 

námi (McIntosh, Flannery, Sugai, Braun og Cochrane, 2008).  

Þó svo að færsla á milli skólastiga hafi ekki áhrif á alla nemendur þá er ekki hægt að sjá 

hverja það snertir. Þeir nemendur sem hverfa frá námi eru afar fjölbreyttur hópur. Misjafnar 

ástæður liggja þar að baki sem fléttast saman af samspili milli einstaklingsins og umhverfis. 

Rannsóknir hafa sýnt að áhættuþættir og verndandi þættir gegn brotthvarfi séu samspil milli 

persónueinkenna einstaklings og félagslegra aðstæðna hans svo sem fjölskyldu, skóla og 

samfélags (Alexander, Entwisle og Kabbani, 2001; Dynarski og Gleason, 1998; Entwisle, 

Alexander og Olsen, 2005; Rumberger, 1987, 2004). Þó verður að taka til greina að 

áhættuþættir einstaklinga geta breyst yfir tíma (Goldschmidt og Wang, 1999).  

Rannsóknir hafa sýnt að námsgengi nemenda er sterkasta forspá um hvort þeir hverfi frá 

námi. Nemendum sem gengur illa í námi eru í meiri áhættu á að ljúka ekki námi en þeim sem 

gengur vel í námi (Alexander o.fl., 2001; Battin-Pearson o.fl., 2000; Jón Torfi Jónasson og 

Kristjana Stella Blöndal, 2002; Rumberger, 1995, 2012). Það er hins vegar ekki ekki algilt því 

stundum útskrifast nemendur úr framhaldsskóla sem eiga sögu um slakt námsgengi og 

nemendur sem eru sterkir námslega hverfa stundum frá námi (Englund, Egeland og Collins, 

2008; Janosz, Blanc, Boulerice og Trembley, 2000). Aðrir þættir sem hafa verið skoðaðir höfðu 

minna vægi þegar slakur námsárangur var tekin með inn í jöfnuna (Battin-Pearson o.fl., 2000). 

 Eins og fram hefur komið hér að framan þá er brotthvarf talið vera ferli sem á sér langan 

aðdraganda og byrji jafnvel mörgum árum áður en að brotthvarf á sér stað. Til að skilja hvað 
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gerist í þroskaferli ungmenna á þeim tíma sem nemendur eru að færast á milli skóla og hefja 

nám í framhaldsskóla þarf að skoða hvað það er sem hefur áhrif á einstaklinginn og samspilið 

sem verður til við það. Samkvæmt Finn (1993), Kristjönu Stellu Blöndal og Sigrúnu 

Aðalbjarnardóttur (2012) og Rumberger (1995) byrjar áhrif brotthvarfs nokkru áður en að 

nemendur hætta í námi. Þeir nemendur sem hverfa frá námi missa tilfinningalega og 

hegðunarlega tengingu við skólann. Eftir því sem skuldbinding nemenda minnkar eru meiri 

líkur á að hann hverfi frá námi, óháð því hvernig hann stendur sig námslega.  

1.2 Skuldbinding nemenda til náms  

Skuldbinding nemenda til náms (e. student engagement) er þýðingarmikið hugtak þegar fjallað 

er um hvernig nemendum gengur í námi og brotthvarf. Oftast nær eru margar ástæður sem 

liggja að baki því að nemendur ákveði að hverfa frá námi og er sú ákvörðun lokahnykkurinn á 

löngu ferli sem getur byrjað snemma. Það dregur úr skuldbindingu nemenda smám saman og 

þeir verða afhuga námi sínu sem verður til þess að þeir hverfa frá námi (Archambault, Janosz, 

Morizot og Pagani, 2009; Finn, 1989; Fredricks, Blumenfeld og Paris, 2004; Wang og Fredricks, 

2014).  

Samkvæmt samantekt Furlong og félaga (2003) og Fredricks og félaga (2004) er 

skuldbinding margþætt hugtak sem sýnir fram á hvernig viðhorf nemandans er til náms og 

skóla og hvernig hegðun nemenda er í skólaumhverfinu. Skuldbinding til náms er þegar 

nemendur viðhalda tengslum við námið og skólann. Skuldbinding er skilgreind í þremur 

víddum það er að segja hegðunarleg skuldbinding (e. behavioral engagement), tilfinningaleg 

skuldbinding (e. emotional engagement) og vitsmunaleg skuldbinding (e. cognitive 

engagement). Víddirnar standa sjálfstæðar en geta engu að síður skarast. 

Hegðunarleg skuldbinding er oftast nær skilgreind á þrjá vegu. Fyrsta skilgreiningin felur í 

sér jákvæða hegðun svo sem að fylgja reglum og fylgja viðmiðum innan kennslustofunnar. 

Önnur skilgreingin varðar þátttöku í námi og felur í sér hegðun líkt og fyrirhöfn, þrautseigju, 

einbeitingu, athygli, spyrja spurninga og taka þátt í umræðum. Þriðja skilgreininginn felur í sér 

þátttöku í skólatengdri starfsemi svo sem íþróttaviðburðum og nefndum eða skólaráði (Finn, 

1993; Fredricks o.fl., 2004; Furlong o.fl., 2003).  

Tilfinningaleg skuldbinding á við þær tilfinningar og viðhorf sem nemendur hafa til náms, 

samnemenda, kennara og skóla. Þar er átt við þátttöku nemenda og hvernig tilfinningaleg 

viðbrögð nemenda eru við skólanum svo sem áhuga, leiða, hamingju, sorg eða kvíða. Einnig 
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að nemendur finni að þeirra framlag í skólasamfélaginu sé metið og að þeir tilheyri því (Finn, 

1989; Fredricks o.fl., 2004; Furlong o.fl., 2003). 

Vitsmunaleg skuldbinding kemur fram í metnaði í að ná árangri í námi eða sjálfsaga (e. self-

regulating). Sjálfsaginn kemur fram í getu þeirra til að þróa með sér trú á sjálfum sér sem 

námsmanni, skipuleggja nám sitt, hafa betri yfirsýn sem og að meta hugarstarf sitt eftir að 

hafa lokið við verkefni. Þeir nemendur sem búa yfir miklum sjálfsaga hafa meiri tilburði til að 

skapa fleiri tengsl milli hugmynda sem og að öðlast meiri skilning á þeim. Þeir nemendur sem 

búa yfir vitsmunalegri skuldbindingu hafa öðlast skilning á tengslum milli sín og skólans 

(Fredricks o.fl., 2004; Furlong o.fl., 2003; Zimmerman, 1990). 

Samkvæmt Finn og Zimmer (2012) og Finn (1989) hafa margir þættir áhrif á skuldbindingu 

til náms. Umgjörð skólasamfélagsins hefur áhrif sem og viðhorf og hegðun jafningja, foreldra, 

kennara og annara áhrifamikilla einstaklinga í lífi nemenda. Rannsóknir Fredricks og félaga 

(2004), Skinner og Belmont (1993) og Hughes, Luo, Kwok og Loyd (2008) hafa sýnt fram á 

samband milli skuldbindingar nemenda og stuðnings kennara. Nemendur sem finna fyrir því 

að kennarinn beri virðingu fyrir þeim, hafi áhuga á þeim og námi þeirra eru líklegri til að hafa 

skuldbindingu til náms sem verður til þess að þeir leggja meira á sig. Þeir nemendur sem 

upplifa afskiptaleysi og neikvæðni frá kennurum auka afskiptaleysi sitt á náminu og til verður 

ákveðinn vítahringur sem endar á því að nemendur hverfa frá námi.   

Finn (1989) setti fram tvö líkön eða fyrirmyndir sem lýsa löngu ferli brotthvarfs. Fyrra líkanið 

fjallar um vonbrigði og sjálfsálit (e. frustration-self-esteem model). Líkaninu er lýst sem ferli 

sem byrjar við það að nemandinn stendur sig ítrekað illa námslega sem verður til þess að hann 

veldur sjálfum sér vonbrigðum sem hefur neikvæð áhrif á sjálfsmynd hans. Þetta veldur því að 

hegðun nemanda getur orðið neikvæð og að hann dragi sig smám saman í hlé frá skólanum. 

Neikvæð hegðun getur verið með ýmsum hætti eins og að hætta að mæta í kennslustundir, 

vera með truflandi hegðun í kennslustund og almennt að hlýða ekki skólareglum.  

Síðara líkanið er þátttöku- og samsvörunar líkan (e. participation-identification model) en 

með því útskýrir hann hvernig samspil milli viðhorfs og hegðunar hefur áhrif á jákvæðan 

námsárangur. Í þessu tveggja þátta líkani vísar þátttaka til hegðunar sem knýr nemandann til 

að vera virkan í námi. Samsvörunar þátturinn vísar svo til viðhorfa nemandans til skólans, 

tilfinninga hans og hvort hann tilheyri skólasamfélaginu (Finn, 1989; Voelkl, 2012). Þegar 

nemendur hefja skólagöngu fer hæfni þeirra til þátttöku að mótast með því að mæta daglega 

í skólann, fylgja reglum, vinna verkefni og taka þátt í athöfnum á vegum skólans. Þátttökunni 
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fylgir sú tilfinning að vera hluti af skólasamfélaginu og hluti af hóp. Nemendur finna fyrir 

samsvörun við jafnaldra og skólann. Ef nemendur ná ekki að viðhalda þátttöku í skólanum er 

þeim hætt við að eiga erfitt uppdráttar námslega (Finn, 1993). Voelkl (1996, 2012) tekur undir 

að líkön Finns hafi margt til síns máls og eigi sér rætur í sálfræðilegum kenningum um þarfir 

manneskjunnar til að tilheyra. Það að tilheyra hefur verið skilgreint sem þær tilfinningar sem 

einstaklingur hefur um að hann sé þýðingarmikill innan skólasamfélagsins, sé virtur og 

samþykktur innan þess og telji skólann vera hluta af því hvernig hann skilgreini sjálfan sig (e. 

self-definition).  

Niðurstöður rannsókna Schoeneberger (2012) og Neild, Balfanz og Herzog (2007) benda til 

að langvarandi mynstur fjarvista nemenda getur verið fyrirboði um að þeir hætti í skóla án 

þess að hafa lokið námi. Þannig er hægt að finna út snemma á skólagöngunni hvort nemendur 

séu í hættu á að hverfa frá námi. Það er gert með því að fylgjast með mætingu þeirra og þar 

birtist vísir af því að nemendur séu að missa skuldbindingu til náms. Skuldbinding nemenda til 

náms er því talin skipta miklu sem forvörn. Hún getur komið í veg fyrir að nemendur verði 

afhuga skólanum og jafnframt aukið námsáhuga þeirra og velgengni í skólanum. Það að auka 

skuldbindingu er þýðingarmikið í forvörnum (e. prevention) og inngripi (e. intervention) 

tengdum brotthvarfi. Talið er að skuldbinding sé viðráðanlegri við að styðja og auka hjá 

nemendum marga aðra þætti sem hefur verið reynt að styrkja til að koma í veg fyrir brotthvarf 

til dæmis sjálfsálit (Christenson og Reschly, 2010; Dynarski o.fl., 2008; Finn og Rock, 1997; 

Fredricks o.fl., 2004). Samkvæmt samantekt Dynarski og félaga (2008) um forvarnir í 

brotthvarfi, þá eru nemendur í hvað mestri hættu á þeim árum sem þeir eru að fara úr 

grunnskóla og yfir í framhaldsskóla. Þá dettur oft niður hjá nemendum áhugi á skólanum og 

námi.  

Nemendur sem eru við það að missa skuldbindingu til náms þurfa að fá mikinn einstaklings-

stuðning eða annarskonar stuðning til að auka við skuldbindingu þeirra til náms. Það er 

hlutverk stjórnvalda sem og þeirra sem vinna í skólakerfinu að finna út hvernig hægt er að 

framkvæma það og aðstoða nemendur við að ljúka námi. Til þess þarf að finna út hvaða 

nemendur eru í hættu á að missa skuldbindingu við nám og skóla.  

Skuldbinding til náms og skóla er samtengd brotthvarfi og tengist því hvernig 

einstaklingurinn hegðar sér innan skólans, hvaða tilfinningar og viðhorf hann hefur til skóla og 

einstaklinga innan skólasamfélagsins og hvað metnað hann hefur fyrir því að ná árangri. Allir 

þessir þættir hafa áhrif á hvort einstaklingurinn nái árangri og ljúki námi. Til þess að 
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skólasamfélagið geti aðstoðað nemendur við halda áfram og klára nám verður að vera vitað 

hvaða nemendur þurfa á stuðningi að halda. 

1.3 Greinandi aðferðir og brotthvarfsaðgerðir 

Til þess að hægt sé að takast á við brotthvarf og innleiða aðgerðir gegn því þá verður að greina 

hvaða nemendur eru í brotthvarfshættu, hvaða þættir eru áhættuþættir og hvaða þættir 

verndandi. Þannig er hægt að rökstyðja af hverju ákveðnar aðferðir verða fyrir valinu (Dynarski 

o.fl., 2008; Freeman og Simonsen, 2015). Samkvæmt Dynarski og félögum (2008) er 

mikilvægasta skrefið í að koma í veg fyrir brotthvarf að skilja hvaða nemendur eru í hættu á 

að hverfa frá námi (Hammond, Linton, Smink og Drew, 2007). Wehlage (1989) og Dynarski og 

félagar (2008) telja að það sé óskynsamlegt að setja af stað almenna áætlun til að koma í veg 

fyrir brotthvarf án þess að meta umfang vandans og skilgreina þá nemendur sem þurfa á 

aðstoð að halda. Inngrip í brotthvarf ætti að falla að eiginleikum, venjum skóla og nemendum 

sem eru áhættuhópi. Samkvæmt Dynarski og Gleason (1998) og Dynarski og félögum (2008) 

þá þurfa skólar að skilgreina nákvæmlega hvers vegna ákveðnir nemendur þurfa inngrip og 

með það í huga að velja viðeigandi inngrip sem tekur á vandanum. Að bregðast við vandanum 

getur reynst árangurslaust ef skilning á vandanum skortir. Til dæmis í skólum þar sem 

viðvarandi mætingarleysi er í kennslustundir geta skólar freistast til að setja inn mætingakerfi. 

Nauðsynilegt gæti reynst að hafa mætingakerfi, en það er jafn mikilvægt að skólinn safni 

upplýsingum um hvers vegna nemendur mæta ekki í kennslustundir. Aðeins þannig er unnt að 

takast á við vandann. 

Víkur nú sögunni til Íslands en Mennta- og menningarmálaráðuneytið (2014b) hefur leitað 

leiða til að draga úr brotthvarfi í því skyni að takast á hátt hlutfall brotthvarf hér á landi. 

Mögulegar aðgerðir til að sporna gegn brotthvarfi eru settar fram í Hvítbók um úrbætur í 

menntamálum sem gefin var út af ráðuneytinu. Þær úrbætur eru til að mynda að skrá ástæður 

brotthvarfs, skima fyrir áhættuþáttum brotthvarfs í framhaldsskólum og í efstu bekkjum í 

grunnskóla, koma á samstarfi milli skóla og heilbrigðis- og félagsþjónustu fyrir nemendur í 

brotthvarfshættu, að skólar sem veita nemendum í brotthvarfshættu sérstaka athygli fái auka 

fjárveitingu og stuðning sem og styrkja framhaldsfræðslu fyrir þá sem horfið hafa frá námi. 

Á haustmánuðum árið 2012 hóf Mennta- og menningarmálaráðuneytið (2013, 2014b) átak 

í að sporna við brotthvarfi nemenda. Farið var að skrá niður hverjar ástæður nemenda voru 

fyrir því að hætta í námi sem og var tilraunaverkefni sett af stað í samstarfi við þrjá 
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framhaldsskóla um að skima fyrir nemendum í brotthvarfshættu. Skimunarpróf var lagt fyrir 

með spurningarlista fyrir alla nýnema sem komu beint úr grunnskóla. Skimunarprófinu er 

ætlað að finna þá nemendur sem eru í hættu á að hverfa frá námi svo að hægt sé að vera með 

inngrip fyrir þennan viðkvæma hóp til að mynda með því að kalla þá inn í viðtal til náms- og 

starfsráðgjafa. Í skýrslu sem unnin var fyrir Námsmatsstofnun haustið 2014 var skimað í átján 

framhaldsskólum eða rúmlega helmingi allra nýnema sem byrjuðu í framhaldsskóla á því 

skólaári (Kristrún Birgisdóttir, 2015).  

Skýrslur Mennta- og menningarmálaráðuneytisins (2013, 2014a) og Námsmatsstofnunar 

gefa upplýsingar um hve margir hætta í námi og á hvaða aldri nemendur eru. Nemendur voru 

beðnir um að gefa upp eina ástæðu fyrir því að þeir hættu í námi sem skekkir myndina að 

einhverju leyti þar sem sjaldnast liggur ein ástæða að baki (Kristrún Birgisdóttir, 2015). 

Áberandi er samkvæmt skýrslunum að stór hluti nemenda hættir í námi vegna andlegra 

veikinda, hefur fallið á mætingu eða hefur verið vísað úr skóla vegna brota á skólareglum 

(Kristrún Birgisdóttir, 2015; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, 2014a). Þessar 

skýrslur gefa ákveðna mynd af hvers vegna nemendur hverfa frá námi en vegna þess hve 

margar ástæður geta legið að baki brotthvarfs nemenda er oft á tíðum erfitt að finna þá 

nemendur sem eru í brotthvarfshættu til að hægt sé að grípa inn í og aðstoða þennan 

nemendahóp.  

Í því markmiði að finna nemendur í brotthvarfshættu hannaði Kristjana Stella Blöndal 

skimunarpróf (e. risk detector) sem verkfæri fyrir náms- og starfsráðgjafa til að finna 

nemendur snemma í brotthvarfsferli, svo hægt sé að grípa inn í áður en það er um seinan 

(Kristjana Stella Blöndal og Sigríður Hulda Jónsdóttir, 2008; Mennta- og menningar-

málaráðuneytið, 2013). Skimunarprófið var hannað út frá því hvað kenningar og rannsóknir 

hafa sýnt fram á að hefur áhrif á að nemendur hverfa frá námi. Prófið var hannað fyrir 

nemendur á fyrsta ári í framhaldsskóla (Kristjana Stella Blöndal og Sigríður Hulda Jónsdóttir, 

2008) í ljósi þess að nemendur á framhaldsskólastigi eru í hvað mestri hættu á hverfa frá námi 

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

Í skimunarprófinu svara nemendur spurningalista þar sem spurt er spurninga sem tengjast 

fimmtán áhættuþáttum og verndandi þáttum sem rannsóknir hafa sýnt að hafi áhrif á 

brotthvarf. Fjögur meginþemu eru skoðuð með skimuninni það er skuldbindingu gagnvart 

námi og skóla, fyrri reynsla af skólagöngu, fjölskyldan og vinir. Spurningarnar tengjast 

bakgrunni námsmanna, fjölskylduaðstæðum, fyrri skólasögu, skuldbindingu nemenda og 
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félagstengslum, sjálfsáliti og atvinnuþátttöku þeirra á meðan námi þeirra stendur (Kristjana 

Stella Blöndal, munnleg heimild, 26. apríl 2016; Kristjana Stella Blöndal og Sigríður Hulda 

Jónsdóttir, 2008). Námkvæmni forspár um brotthvarf er meira eftir því sem fleiri áhættuþættir 

eru skoðaðir (Hammond o.fl., 2007; Suh og Suh, 2007). Ætlast er til þess að spurningalistarnir 

séu lagðir fyrir nemendur þegar einn mánuður er liðinn af skólaárinu svo að nemendur hafi 

haft tækifæri til þess að lagast að nýju skólaumhverfi. Jafnframt er ætlast til þess að að prófið 

sé ekki lagt fyrir of seint á skólaárinu til þess að hægt sé að grípa inn í tímanlega (Kristjana 

Stella Blöndal og Sigríður Hulda Jónsdóttir, 2008).  

Spurningalistinn er persónulegur og því skiptir miklu að fullvissa nemendur um að trúnaðar 

sé gætt og að náms- og starfsráðgjafar skólans séu þeir einu sem geta nálgast upplýsingar frá 

spurningalistanum. Svör nemenda gefa vísbendingar um hverjir þeirra eru í brotthvarfshættu. 

Þeir nemendur sem eru skilgreindir í brotthvarfshættu út frá skimuninni eru í framhaldinu 

boðaðir á fund hjá náms- og starfsráðgjafa. Þar eru niðurstöður prófsins ræddar og fundinn 

viðeigandi farvegur til að aðstoða nemandann til að halda áfram í námi og ljúka því (Kristjana 

Stella Blöndal og Sigríður Hulda Jónsdóttir, 2008). Dynarski og félagar (2008) telja að það sé 

mikilvægur þáttur í að greina vanda til að geta samsett vel útfærðar forvarnir og inngrip gegn 

brotthvarfi (e. dropout prevention intervention). 

Í meistaraverkefni Ólafs Hilmarssonar (2016) kemur fram að náms- og starfsráðgjafar telji 

að skimunarprófið sé öflugt verkfæri í að finna nemendur í brotthvarfshættu. Niðurstöður 

skimunnar gefa þeim upplýsingar um hvaða nemendahópur þurfi á markvissu inngripi að halda 

áður en stefnir í óefni. Skimunin á að flýta fyrir að koma þeim sem eru í brotthvarfshættu inn 

í ákveðin úrræði sem eru til staðar í skólanum og henta nemandanum.  

Til að takast á við brotthvarfsvandann er mikilvægt, eins og fram hefur komið hér að 

framan, að komast að því hvaða nemendur eru í hættu á að hverfa frá námi og hvaða ástæður 

liggja þar að baki. Aðeins að þessum upplýsingum fengnum er hægt að útfæra úrræði sem 

styðja við nemendur til að halda áfram og ljúka námi.  

1.4 Forvarnir og inngrip gegn brotthvarfi  

Til ýmissa úrræða er hægt að grípa til að sporna við brotthvarfi. Forvörnum eru beitt með það 

að markmiði að koma í veg fyrir brotthvarf án þess að einhver vandi sé til staðar en inngrip eru 

gerð fyrir þá sem hafa verið skilgreindir í brotthvarfshættu. Forvarnir og inngrip eru nánast 

alltaf samsett af mörgum leiðum og aðgerðir eru til að aðstoða og styðja nemendur við að 
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ljúka námi. Erfitt er oft að meta hvort að forvarnir og inngrip skili tilætluðum árangri fyrr en 

jafnvel nokkrum árum eftir að farið var að vinna markvisst að því (Dynarski o.fl., 2008). Árangur 

af forvörnum fer að miklu leyti eftir því hvaða aðferð er notuð. Því skiptir miklu máli að velja 

aðferð sem rannsóknir hafa sýnt að beri árangur (e. evidence based) (Hammond o.fl., 2007). 

Samantekt Prevatt og Kelly (2003) á rannsóknum á inngripum til að sporna við brotthvarfi 

sýndi fram á að mynstrið sem veldur brotthvarfi er margslungið. Þess vegna hefur reynst erfitt 

að finna leiðir til að koma í veg fyrir það. Sökum þess hve flókið brotthvarfsferlið er og margar 

ástæður sem liggja að baki kemur ekki á óvart að þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á 

forvörnum og inngripi á brotthvarfi sýna fram á ólíka þætti. 

White og Kelly (2010) telja að eitt af því mikilvægasta sem þarf að gera til að inngrip verði 

árangursríkt er að tengja það við mælanleg markmið nemenda, hafa eftirfylgni og fylgjast með 

að markmiðið náist. Margar ólíkar leiðir er hægt að fara í forvörnum og inngripum gegn 

brotthvarfi. Hægt er að einblína á einn ákveðinn þátt í aðgerðum eða samþætta fleiri en einn 

þátt. Þeir þættir sem hafa sýnt fram á árangur eru til að mynda aðgerðir sem hlúa að 

námsframförum, félagslegum og námslegum stuðningi, auka félagsfærni, einstaklingsmiðuð 

handleiðsla eða mentor, foreldrasamstarf, fagþróun kennara og skipulag skóla (Dynarski o.fl., 

2008; Freeman og Simonsen, 2015; Prevatt og Kelly, 2003; White og Kelly, 2010). 

Í samantekt White og Kelly (2010) voru skoðar rannsóknir sem sýndu fram á skilvirkni 

brotthvarfsforvarna. Sökum þess hve fáar rannsóknir hafa verið gerðar þá skoðuðu White og 

Kelly forvarnir í samhengi við samantekt frá Prevatt og Kelly (2003) um skilvirkar rannsóknir 

um inngrip gegn brotthvarfi. Niðurstöður rannsóknar White og Kelly (2010) leiddi í ljós ekki sé 

með öllu hægt að skilja að forvarnir og inngrip. Margar leiðir er hægt að nota bæði sem 

forvarnir og inngrip svo sem þátttöku foreldra og námsstuðning.  

Freeman og Simonsen (2015) telja að það sé mikil munur á því sem vitað er um áhættuþætti 

í brotthvarfi og þeirra inngripa sem sérfræðingar mæla með og áherslum í þeim rannsóknum 

sem gerðar hafa verið. Þær rannsóknir sem hafa verið gerðar veiti litla leiðsögn eða ábendingar 

hvernig haga eigi vinnu við stefnumótun eða í starfi innan skóla (Freeman og Simonsen, 2015; 

Dynarski o.fl., 2008; Wehlage, Rutter, Smith, Lesko og Fernandez, 1989). 

Freeman og Simonsen (2015) telja að það vanti umræður og leiðbeiningar frá 

fræðasamfélaginu um hvernig sé hentugt að samþætta þá þekkingu sem fyrir er um 

áhættuþætti tengda brotthvarfi og inngripi. Til þess að framkvæma tillögur um slík inngrip 

þurfa skólar að fá stuðning og ráðgjöf frá fræðasamfélaginu eigi góður árangur að nást. 
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Skólakerfið þurfi hins vegar að huga að því að mæta ólíkum þörfum nemenda. Hjá Freeman og 

Simonsen (2015) kemur fram að í fyrsta lagi ætti að fara varlega í að velja inngrip þrátt fyrir að 

niðurstöður rannsóknar mæli með aðferð því lítil reynsla sé fyrir hendi sem styðji slík 

meðmæli. Í öðru lagi að þrátt fyrir glufu í fyrirliggjandi rannsóknum um brotthvarf þá styðji 

rannsóknir notkun á margþættum og snemmtækum inngripum og aðferðum sem koma að 

uppbyggingu á skólastarfinu. Í þriðja lagi þarf áfram að gera rannsóknir sem annað hvort styðja 

eða hafna þeim aðferðum sem talið er að virki til að takast á við hið flókna mynstur brotthvarfs. 

Dynarski og félagar (2004), Fredricks og félagar (2004) og Kristjana Stella Blöndal (2014) telja 

óhjákvæmilegt að greina og skoða ólíka þætti skuldbindingar nemenda til náms þegar verið að 

hanna forvarnir og inngrip gegn brotthvarfi.  

Freeman og Simonsen (2015) telja jafnframt óásættanlegt að skortur sé á rannsóknum 

byggðum á reynslu sem hægt er að styðjast við í stefnumótun og vinnu í skólaumhverfinu, 

miðað við þá fjármuni sem fara í forvarnir og inngrip við brotthvarfi og hversu mikill 

kostnaðurinn er fyrir bæði einstaklinginn og samfélagið. Fram kom í flestum rannsóknum sem 

Freeman og Simonsen (2015) skoðuðu að mikilvægt væri að inngrip séu fjölþætt og byrji 

snemma. Flestar rannsóknirnar leggja áherslu á að nota einföld inngrip sem eru miðuð út frá 

einstaklingnum eða litlum hópum. Inngrip ættu einnig að stuðla að andlegri heilsu og velferð 

nemenda og skólinn þurfi að vera meðvitaður um mun á milli einstaklinga (Archambault o.fl., 

2009).  

Algengt er að gjá myndist í því hver á að framkvæma inngrip og sjá um eftirfylgni sökum 

þess að margir starfsmenn skóla koma oft að því að fylgjast með hvaða nemendur þurfa á 

inngripi að halda. Það verður til þess að margir nemendur sem eru í hættu á að hverfa frá námi 

falli milli skips og bryggju og fái ekki nauðsynlega aðstoð (White og Kelly, 2010). Náms- og 

starfsráðgjafi getur verið afar mikilvægur í að halda utan um þau verkefni sem tengjast 

inngripum gegn brotthvarfi (Guðbjörg Aðalbergsdóttir, 2006; White og Kelly, 2010). Í rannsókn 

Guðbjargar Aðalbergsdóttur (2006) kom fram að sú þjónusta sem náms- og starfsráðgjafar 

veita í framhaldsskólum geti haft jákvæð áhrif á að draga úr brotthvarfi nemenda. Taldi hún 

að þessar niðurstöður væru mikilvægar fyrir stjórnendur framhaldsskóla, sem gætu með 

tiltölulega auðveldum hætti aukið stoðþjónustu við nemendur.  

Eins og komið hefur fram hér að ofan eru margir þættir sem geta haft áhrif á það að 

nemendur hverfi frá námi og því getur reynst erfitt að finna forvarnir eða inngrip sem hentar 

fjölbreyttum nemendahópi. Það skiptir máli að reyna finna inngrip sem hentar hverjum og 
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einum. Hér á eftir verður gerð grein fyrir fimm úrræðum sem notuð eru í framhaldsskólum á 

Íslandi. Þau eru persónuleg ráðgjöf, hópráðgjöf, náms- og starfsfræðsla, núvitund og þátttaka 

foreldra. 

1.4.1 Persónuleg ráðgjöf 

Ástæður fyrir brotthvarfi í námi geta verið margvíslegar eins og áður er sagt. Nemendur glíma 

oft á tíðum við sálræna og félagslega erfiðleika sem verða til þess að þeir gefast upp á námi 

sínu (Menntamálaráðuneytið, 1998). Persónuleg ráðgjöf einblínir á að aðstoða nemendur við 

að takast á við persónuleg vandamál sem koma upp í lífi þeirra sem geta haft áhrif á námslegt 

gengi þeirra. Þessi stuðningur felst til að mynda í því að veita nemendum persónulega ráðgjöf 

og vísa þeim áfram á sérfræðinga eða ráðleggja foreldrum, kennurum eða öðrum fagaðilum. 

Gott samstarf við foreldra er talið þýðingarmikið þegar kemur að því að aðstoða nemendur að 

yfirstíga þær hindranir sem standa í vegi fyrir námsgengi þeirra (Gysbers og Henderson, 2012).  

Persónulegur vandi sem nemendur leita til náms- og starfsráðgjafa með eru til dæmis 

námserfiðleikar, erfiðleikar tengdir náms- og starfsvali, andleg veikindi, prófkvíði, áfengis- eða 

vímuefnamisnotkun eða áföll (Guðrún Friðgeirsdóttir, 1999; Guðrún Helga Sederholm, 1999; 

Gysbers og Henderson, 2012). Persónuleg ráðgjöf er veigamikil þáttur í starfi náms- og 

starfsráðgjafa og fer mikil tími ráðgjafa í að aðstoða nemendur við persónuleg vandamál sem 

geta haft áhrif á nám þeirra (Berglind Halla Jónsdóttir og Elísabet Vala Guðmundsdóttir, 1998; 

Guðrún Friðgeirsdóttir, 1999; Menntamálaráðuneytið, 1998; Sandra Þóroddsdóttir, 2012). Eitt 

af hlutverkum náms- og starfsráðgjafa er að sinna persónulegri ráðgjöf og stuðningi við 

ráðþega. Hvort sem er stuðning eða ráðgjöf vegna erfiðleika í einkalífi eða áfalla. Persónuleg 

ráðgjöf einkennist af ráðgjafasambandinu sem verður til milli ráðgjafans og nemandans. 

Hlutverk ráðgjafans er að mynda trúnaðarsamband sem byggist á trausti, heiðarleika, virðingu, 

trúnaði og mannlegri hlýju (Félag náms- og starfsráðgjafa, e.d., 2003; Guðrún Friðgeirsdóttir, 

1999). Gladding (2002) telur að náms- og starfsráðgjafar séu mikilvægir í að aðstoða nemendur 

við að ná markmiðum sínum og ljúka skólagöngu. Sömuleiðis að þeir þurfi að vera opnir fyrir 

að nota aðferðir sem byggja á ólíkum aðferðum og ráðleggi nemendum inngrip við hæfi eða 

vísi þeim áfram til sérfræðinga.  

Persónuleg ráðgjöf verður að taka mið af þroskaskeiði barna og unglinga og út frá því er 

metið hvaða aðferðir og leiðir eru farnar í ráðgjöfinni. Því skiptir sköpum hafa þekkingu á 

þroskaferliskenningum (e. developmental theory) fyrir þá fagaðila sem sinna persónulegri 
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ráðgjöf. Það er mikilvægt til að fagaðilar nái að skilja og aðstoða nemendur þegar þeir fara í 

gegnum sálarlegar og hegðunarlegar breytingar (Guðrún Friðgeirsdóttir, 1999; Paisley og 

Hubbard, 1994).  

Erikson (1968) setti fram þroskasálfræðikenningu sem lýsir sjálfsvitund (e. identity) 

unglinga. Hann telur að leitin að sjálfsvitundin sé á hápunkti á unglingsaldri þegar einstaklingar 

eru að takast á við miklar breytingar í lífi sínu. Þegar unglingar eru að finna sjálfsvitund sína 

eru þeir gjarnan mikið með hugann við hvað öðrum finnst um þá. Á þessum árum eru þeir til 

dæmis að ganga í gegnum kynþroskaskeiðið og upplifa félagslegan þrýsting til að tileinka sér 

menningarleg gildi og skoðanir sem eru samþykkt í samfélaginu. Fyrir ungling er skilgreining á 

sjálfsvitundinni og hver hann er sem einstaklingur stór þáttur í því að verða fullorðinn. Með 

því að finna sjálfsvitund sína verður tenging á milli sjálfsvitundar og hvernig aðrir líta á 

viðkomandi einstakling. Á þessum árum þegar unglingurinn er að finna sjálfsvitund sína er 

hann í raun staddur á milli tveggja heima, þess að vera barn og að vera fullorðinn. Hann er 

samtímis að takast á við líkamlegar breytingar, nýjar tilfinningar og nýjar félagslegar aðstæður. 

Þeir unglingar sem ná ekki að finna sjálfsvitund sína í þessu þroskastigi skortir sýn til að finna 

hvaða hlutverki þeir gegna eða vilja gegna (Bezci, 2008; Erikson, 1968; Lightfoot, Cole og Cole, 

2013; Paisley og Hubbard, 1994). 

Á meðan á þessum breytingum stendur færast nemendur upp á milli skólastiga, úr 

grunnskóla og í framhaldsskóla. Því geta þessi mótunarár verið erfið og orðið til þess að 

nemendur eigi í erfiðleikum með samskipti við aðra. Þá kemur það í hlut náms- og 

starfsráðgjafa að aðstoða nemendur að skilja tilfinningar og hegðun og hvaða áhrif þær geta 

haft í samskiptum við aðra eða að vísa þeim áfram til sérfræðinga. Ráðgjafinn aðstoðar 

nemendur við að öðlast sjálfsþekkingu og styrkja samkennd sína sem styrkir þá í að taka 

ákvarðanir og í samskiptum við aðra (Guðrún Friðgeirsdóttir, 1999).  

Rannsókn Sigrúnar Harðardóttur (2015) sýndi fram á að andlegir erfiðleikar framhalds-

skólanema eru meiri hjá nemendum sem eiga í erfiðleikum með námið. Einnig kom fram að 

nemendur sem eiga við andleg veikindi að stríða eru líklegri en ella að hverfa frá námi.  

Samkvæmt Amundson (2003) þá leysir persónuleg ráðgjöf ekki allan vanda ráðþega. Hún á að 

hjálpa nemendum að takast á við erfiðar aðstæður og ráðgjafinn á að beina athygli þeirra að 

tilteknum markmiðum og hvernig hægt sé að ná þeim. Þannig geti nemendur með litlum 

lagfæringum breytt heildarmyndinni í lífi sínu.  
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Mikilvægt er að nemendur hafi aðgang að persónulegri ráðgjöf í framhaldsskóla. 

Persónuleg ráðgjöf náms- og starfsráðgjafa felur einnig í sér hópráðgjöf í litlum hópum. 

Hópráðgjöf getur verið gagnleg fyrir nemendur sem hafa áhuga á að taka virkan þátt í henni 

til að takast á við áhyggjur, þarfir og væntingar þeirra. Hópráðgjöf er gagnleg til að takst á við 

viðfangsefni eins og félagsfærni, reiðistjórnun, samskiptavanda, sorg og námstækni (Gysbers 

og Henderson, 2012). 

1.4.2 Hópráðgjöf   

Hópráðgjöf hefur marga kosti og einn þeirra er sá að hægt er að veita mörgum einstaklingum 

ráðgjöf á skemmri tíma. Hún er oftast með fyrirfram ákveðnum áherslum svo sem tengdum 

námi, félagsfærni eða persónulegum aðstæðum. Hópráðgjöf einblínir á samskipti eins og að 

tjá meðvitað tilfinningar, hugsanir og hegðun. Tilgangur með hópráðgjöf er að hver og einn 

einblíni á og uppgötvi eigin styrk. Þátttakendur standa oft frammi fyrir ákveðnum vanda, eiga 

í tímabundnum átökum eða erfiðleikum persónulega eða með vandamál daglegs lífs, eiga í 

vandræðum með að snúa við blaðinu eða að reyna breyta eigin hegðun. Hópráðgjöf veitir 

samkennd og stuðning til að skapa andrúmsloft og traust sem verður öruggur vettvangur til 

að deila áhyggjum sínum. Þannig aðstoða þátttakendur hverjir aðra í að þróa færni sína í að 

takast á við vandamál (Corey, 2012). 

Irvin D. Yalom (1995, 1998) telur að hópráðgjöf geti hjálpað mörgum að líða betur. Það að 

deila sínum innri hugarheim í hópi og vera samþykktur af öðrum í hópnum getur skipt 

höfuðmáli fyrir einstaklinga. Áhrifamikill lækningamáttur getur falist í því að finna fyrir því að 

vera samþykktur af hóp. Yalom (1995) setti fram grunvallarþætti (e. therapeutic factors) í 

hópráðgjöf sem gætu hjálpað einstaklingi að vaxa og dafna sem slíkur. Er grunnþáttunum 

ætlað að aðstoða ráðgjafann til að leiðbeina ráðþeganum í hópráðgjöfinni. Þættirnir eiga 

kannski ekki alltaf við alla ráðþega og því verður ráðgjafinn að aðlaga þá þætti sem eiga við 

hvern og einn.   

Grunnþættirnir eru ellefu og þeir eru að skapa von (e.  installation of hope), að vera hluti af 

alheiminum (e. universality), að miðla upplýsingum (e. imparting information), að gefa af sér 

(e. altruism), leiðrétt hlutverk (e. the corrective recapitulation of the primary family group), 

auka félagsþroska (e. development of socializing techniques), að líkja eftir hegðun (e. imitative 

behavior), læra af öðrum (e. interpersonal learning), að tilheyra hópi (e. group cohensiveness), 

hreinsun (e. catharsis) og tilvistarlegir þættir (e. existential factors). Grunnþættirnir tákna ólíka 
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þætti í ráðgjafarferlinu. Sumir þeirra fela í sér eitthvað sem ráðþeginn lærir og breytingar á 

hegðun en öðrum þáttum er ekki hægt að lýsa nákvæmlega fyrr en eftir að breytingar koma í 

ljós (Yalom, 1995). 

Watch stuðingskerfið (e. Watch programme) er hópráðgjöf sem þróað var sem forvarnar- 

og stuðningskerfi fyrir nemendur í brotthvarfshættu. Upphaflega varð Watch til þegar Björg 

Birgisdóttir skrifaði meistararitgerð sína en þá skoðaði hún rannsóknir á forvörnum sem höfðu 

sýnt fram á árangur í Bandaríkjunum. Hún studdist við þær rannsóknir þegar hún þróaði 

stuðningskerfið. Watch er meðal annars byggt á hugmyndaþáttum Yaloms um grunnþætti í 

hópráðgjöf. Watch stuðningskerfið er ætlað að veita nemendum sem eru í brotthvarfshættu 

markvissan stuðning í að þróa með sér jákvætt sjálfsviðmót, ýta undir færni til að taka 

áhrifamiklar ákvarðanir, undirbúa nemendur undir áframhaldandi nám og að taka árangursrík 

skref í átt að framtíð þeirra (Anna Sigurðardóttir, Björg Birgisdóttir og Sigríður Hulda 

Jónsdóttir, 2009; Björg Birgisdóttir, 1997). 

Stuðningskerfið veitir tvenns konar stuðning á sama tíma, einstaklings- og hópráðgjöf. Gert 

er ráð fyrir því að 6-10 nemendur séu í hverjum hópi. Hópurinn hittist í 14 stundir með viku 

millibili, þar sem unnið er að ákveðnu efni í hverjum tíma . Síðan er eftirfylgni og hittist 

hópurinn þá einu sinni nokkru eftir síðasta skiptið. Stundirnar 15 skiptast í eftirfarandi þætti: 

kynningu (e. introdution), námstækni – tímastjórnun (e. study skills – managing your time), 

streitu (e. stress), kvíða (e. anxiety), frestun (e. procrastination), lífstíl (e. lifestyle), námstækni 

– glósutækni (e. study skills – making notes), jafningja (e. peers), styrkleika og veikleika (e. my 

strengths and weaknesses), heilsu (e. health), internetið (e. the internet), ákvarðanatöku (e. 

decision making), sjálfsmynd (e. self-esteem), framtíðina (e. the future) og eftirfylgni (e. follow-

up). Ráðgjafinn leiðir hópinn og gætir þess að allir hafi jöfn tækifæri á að tala. Í lok hvers tíma 

setja þátttakendur persónulegt markmið til að fylgja eftir fram að næsta tíma. Í 

eftirfylgnitímanum er farið yfir hvernig þátttakendum hefur liðið, umræður um framtíðarsýn 

og dregið saman það sem farið var yfir. Það er mikilvægur þáttur í að styðja þátttakendur og 

að veita þeim upplýsingar um framtíðarskref í námi sínu (Anna Sigurðardóttir o.fl., 2009). 

Mikilvægt er að nemendur fái upplýsingar og stuðning við nám og framtíðarmöguleika þeirra 

en til þess þurfa nemendur að vera upplýstir og fá ráðgjöf og fræðslu um nám og störf.  

Fram hefur komið hér að framan að markmið hópráðgjafar er að hver og einn komist að 

eigin styrk. Hópráðgjöf veitir þátttakendum svigrúm til að deila eigin vanda eða áhyggjum og 

sýna samkennd og fagna sigrum annara. Hópráðgjöf getur verið mismunandi og með misjafnar 
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áherslur. Hópráðgjöf beinist að þeim sem eru í skilgreindum vanda, en fræðsla um nám og 

störf fer fram í bekkjum og beinist því að öllum nemendum skólans.Hópráðgjöf er sniðin að 

þörfum nemenda í brotthvarfshættu þar sem markvisst er einblínt á styrkleika hvers og eins, 

farið yfir þætti við að skipuleggja nám og horft til framtíðar.    

1.4.3 Náms- og starfsfræðsla 

Náms- og starfsfræðsla er skilgreind sem skipulögð aðstoð sem veitt er í skólum til að aðstoða 

nemendur við náms- og starfsval. Fræðslan er veitt í bekkjum og er ætlað að auðvelda 

nemendum að taka ákvörðun um námsleið í framhaldsskóla og huga að framtíðar starfs-

möguleikum. Aðaláhersla náms- og starfsfræðslu eru sjálfskönnun, könnun á námi og störfum 

og ákvarðanataka sem grundvallast á áætlunargerð og markmiðssetningu. Jafnframt að þróa 

hjá nemendum þekkingu, hæfni og viðhorf til að taka vel upplýsta ákvörðun um nám og störf 

og að þeir geti skipulagt nám sitt í takt við þá ákvörðun (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2000, 2007, 

2016; Hoyt, 1977). Náms- og starfsfræðsla er talin vera einn af áhrifaþáttum í að draga úr 

brotthvarfi í framhaldsskóla með því að nemendur taki upplýsta ákvörðun er þeir velja 

námsleið sem hentar áhugasviði þeirra (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2007; Kristjana Stella 

Blöndal o.fl., 2011). 

Kennismiðurinn Super (1980) var einn af frumkvöðlum í rannsóknum á starfsferli. Hann 

setti fram starfsferilskenningu og í henni er lýst hvernig ákvarðanataka einstaklinga um nám 

og störf þróast frá barnæsku og út ævina. Samkvæmt kenningunni er ekki óeðlilegt að 

ungmenni séu óákveðin um námsval á fyrstu árum framhaldsskólans. Ungmenni á aldrinum 

15 til 25 ára falla samkvæmt kenningunni undir könnunarstigið (e. exploration). En á því stigi 

er gert ráð fyrir að ungmenni uppgvöti eigin persónueinkenni og átti sig á hvar þeirra starfsvið 

liggur út frá getu og áhuga. Á þessu stigi eru ungmenni að æfa sig áfram með að fara í nám en 

einnig að prófa sig áfram með að vinna ýmis störf til að kynnast og læra hvernig 

vinnumarkaðurinn er, máta sig við ýmis störf og efla þannig starfstengda hugsun. Á þessu stigi 

eru miklar breytingar á þroska einstaklingsins þar sem hann fer frá því að vera ungmenni yfir í 

að verða fullorðinn einstaklingur sem gerir sér grein fyrir eigin styrkleikum og veikleikum og 

hvernig hann getur nýtt sér þá sér í hag út á vinnumarkaðinum (Hartung, 2013). 

Talið er að  náms- og starfsfræðsla hafi jákvæð áhrif á að nemendur taki vel ígrundaða 

ákvörðun um náms- og starfsval sem er undirstaða að farsælum náms- og starfsferli og getur 

því verið forvörn gegn brotthvarfi nemenda (Alþingi, 2008; Forsætisráðuneytið, 2012; 
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Menntamálaráðuneytið, 1998; OECD, 2004). Aðalmarkmið náms- og starfsfræðslu er að 

upplýsa einstaklinga um nám og störf til að þeir geti tekið upplýsta ákvörðun og stjórnað eigin 

náms- og starfsferli, með því að átta sig á því samspili sem er á milli einkalífs, starfs og 

áhugamála (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 1994).  

Örar tækniframfarir hafa gjörbreytt samfélaginu og haft mikil áhrif á vinnumarkað sem og 

námsframboð í skólum. Þær hafa kallað fram aukna þörf á að nemendur í eldri bekkjum 

grunnskóla fái fræðslu og upplýsingar um hvar finna megi upplýsingar um nám og störf  því 

ella geti þeim reynst erfitt að velja námsleið í framhaldsskóla (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2015; 

Guðrún Friðgeirsdóttir, 1999). Áhugaverðar niðurstöður koma fram í verkefni Helgu 

Tryggvadóttur og félaga (2014) um að náms- og starfsfræðsla sé einungis á stundatöflu sem 

skyldu- eða valgrein í 20% tilvika að öðru leyti er hún ekki sérstaklega skráð á stundaskrá. 

Verður því að teljast misskipt hvort og hvernig náms- og starfsfræslu nemendur fái. Þessar 

niðurstöður hafa væntanlega áhrif á hvernig nemendum gengur að velja námsleið í 

framhaldsskóla. Nemendur verða að fá viðeigandi fræðslu til að geta tekið upplýsta ákvörðun 

um áframhaldandi nám og starfsval. Náms- og starfsfræðsla verður að vera sett fram þannig 

að að hún veiti nemendum svigrúm til að skilja sjálfa sig og þeir geti á skapandi hátt kannað 

sjálfa sig og tækifæri í námi og störfum (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2015). Margar námsleiðir 

eru í boði í íslenskum framhaldsskólum eða um eitt hundrað, þar af um áttatíu 

starfsnámsbrautir (Kristjana Stella Blöndal o.fl., 2011). Miðað við þann fjölda námsbrauta sem 

eru í boði er ekki óeðlilegt að margir nemendur séu óákveðnir um hvað skal velja að loknum 

grunnskóla og æskilegt að þeir fái aðstoð við gera upp hug sinn.  

Í rannsóknum Guðbjargar Vilhjálmsdóttur (2000, 2007) kemur fram að nemendur á síðasta 

ári í grunnskóla sem fengu náms- og starfsfræðslu voru betur í stakk búin að velja sér nám í 

framhaldsskóla en þeir sem enga fræðslu fengu. Þeir voru með skýrari mynd af því hvert þeir 

stefndu vegna þeirra upplýsinga sem þeir höfðu fengið og aflað sér um nám og störf. Þessar 

rannsóknir sýndu líka að nemendur sem voru í náms- og starfsfræðslu tóku framförum í 

skipulagðri hugsun um störf. Í rannsókn Guðbjargar Vilhjálmsdóttur frá árinu 2010 kemur fram 

að nemendur sem mælast taka miklum framförum í skipulagðri starfshugsun í 10. bekk eru 

líklegri til að hafa útskrifast úr starfsnámi sjö árum síðar. Þeir sem taka litlum framförum í 

skipulagðri starfshugsun eru líklegri til að vera horfnir burt úr framhaldsskóla sjö árum síðar. 

Niðurstöður rannsóknar Guðbjargar Vilhjálmsdóttur benda til þess að þegar hugsun um störf 

er innleidd á skipulagðan hátt í náms- og starfsfræðslu hjá 10. bekkingum er líklegra að þeir 
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útskrifist úr framhaldsnámi (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2007, 2010). Það er í samræmi við það 

sem Kristjana Stella Blöndal og Bjarney Sif Ægisdóttir (2013) settu fram um að nemendur þurfa 

að fá náms- og starfsfræðslu svo að þeir geti tekið meðvitaða ákvörðun um náms- og starfsval 

út frá áhuga. 

Til að nemendur geti tekið upplýsta ákvörðun um náms- og starfsval út frá áhuga er 

mikilvægt að kynna fyrir þeim ólík störf óháð staðalímyndum sem viðgangast í samfélaginu um 

svokölluð hefðbundin karla og kvenna störf. Einn af sex grunnþáttum menntunar hér á landi 

er jafnrétti en grunnþættirnir eiga það sameiginlegt að eiga endurspeglast í öllu starfi skólanna 

(lög um framhaldsskóla nr. 92/2008). Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla (nr. 

10/2008) kveður á um að nemendur á öllum skólastigum eigi að fá fræðslu um jafnréttismál 

þar sem áhersla er lögð á að undirbúa bæði kynin undir að taka þátt í samfélaginu með því að 

kynin fái fræðslu og ráðgjöf um sömu störf.  

Samkvæmt eftirgreiningu (e. meta-analysis) Brown og félaga (2003) hafa rannsóknir sýnt 

fram á árangur af náms- og starfsfræðslu. Til að ná árangri skiptir máli hvernig skipulagi náms- 

og starfsfræðslunnar sé háttað og að minnsta kosti þremur af fimm eftirtöldum aðferðum sé 

beitt við fræðsluna. Þessar fimm aðferðir eru skriflegar æfingar, einstaklingsleiðsögn, 

upplýsingar um störf, fyrirmyndir og aðstoð við fyrirætlanir í námi og starfi. 

Líkt og fram hefur komið hér að framan þá er náms- og starfsfræðslu ætlað að auðvelda 

nemendum ákvörðunartöku að náms- og starfsval. Þegar nemendur fara í framhaldsskóla 

standa þeir frammi fyrir því að velja sér námsbraut af þeim fjölmörgu leiðum sem hægt er að 

velja. Skiptir því máli að hafa fengið fræðslu til að auðvelda þeim að taka upplýsta ákvörðun. 

Þeir nemendur sem hafa fengið náms- og starfsfræðslu eru með meiri starfstengda hugsun og 

eru líklegri til að ljúka námi en þeir sem enga fræðslu hafa fengið. Í næsta kafla verður fjallað 

aðferð sem hlúir að andlegri heilsu. 

1.4.4 Núvitund 

Vangaveltur um framtíðaráform geta reynst nemendum í framhaldsskóla áhyggjuefni og 

valdið streitu sem getur svo aftur haft neikvæð áhrif á líkamlega og andlega heilsu nemenda. 

Fleiri þættir geta valdið áhyggjum og streitu í skólaumhverfinu en framtíðaráform svo sem 

námið, skólinn, félagstengsl og samskipti við kennara. Nemendur eiga jafnvel erfitt með að 

aðlagast skólaumhverfinu sökum þess að þeim finnist þeir ekki standast þær kröfur sem 

skólinn gerir til þeirra. Það veldur streitu og áhyggjum á þessum mikilvægu mótunarárum 
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(Currie o.fl., 2002). Samkvæmt Diamond (2010) er skilvirkasta leiðin til þess að bæta 

námsárangur nemenda að skoða heildarmyndina sem viðkemur uppvexti barna svo sem 

félagslegum, tilfinningalegum og líkamlegum þroska barnanna. Námsárangur, félagsleg og 

tilfinningaleg hæfni og líkamleg og andleg heilsa eru í grundvallaratriðum nátengd og 

árangursríkasta leiðin til að bæta einhverja þessa eiginleika er að hlúa að þeim öllum. Til að 

framkalla breytingu þarf oftast að breyta bæði viðhorfi og tilfinningum. Ein leið til að gera það 

er að verða meðvitaðri í núinu (Kabat-Zinn, 1991). 

Núvitund (e. mindfulness) á rætur að rekja til 2500 ára gamalla hefða innan Búddisma og 

austurlenskra hefða. Skilgreina má hugtakið núvitund sem getu til að halda athygli með 

meðvitaðri skynjun núlíðandi stundar án þess að leggja dóm á augnablikið og að taka í sátt 

þætti sem geta haft áhrif á augnablikið. Þrátt fyrir að núvitund eigi rætur að rekja til Búddisma 

þá á það lítið skylt við trú heldur er það leið til að auka sjálfsvitund, vellíðan og skynjun á 

umhverfinu jafnframt því að aga hugann (Kabat-Zinn, 1991, 2005; Thera, 1962). Þó að 

núvitund sé byggð á gömlum hefðum þá á hún sér ekki langa sögu í hinum vestræna heimi. 

Jon Kabat-Zinn kynnti lækningarmátt núvitundar fyrir rúmlega þrjátíu árum síðan. Hér áður 

fyrr hafði núvitund aðeins verið þekkt í þessum heimshluta sem hugleiðsla og var einungis 

stunduð sitjandi í gegnum jóga. Núvitund er hægt að stunda daglega við hvaða daglegu 

athafnir sem er. Í kjölfarið hefur orðið vakning á undanförnum árum í að nota núvitund sem 

inngrip (e. mindfulness-based intervention) hvort sem er þegar kemur að rannsóknum eða úti 

á starfsvettvangi (Kabat-Zinn, 2005; Zenner, Herrnleben-Kurz og Walach, 2014).  

Shapiro, Brown og Astin (2011) telja að núvitund geti aukið gæði menntunar með því að 

hafa áhrif á athygli, samkennd, samúð, tilfinningalega sjálfsstjórn, sköpun, lausnafærni og 

sjálfstúlkun nemenda. Nemendur öðlast færni í að takast á við og stjórna tilfinningum, 

hugsunum og athygli sem og að temja sér sjálfshvatningu. Núvitund hefur jafnframt reynst vel 

við að leiðbeina nemendum á að takast á við áskoranir og að sýna umhyggju (Davidson o.fl. 

2012; Zenner o.fl., 2014). 

Rannsókn Zenner og félaga (2014) er að þeirra sögn fyrsta kerfisbundna samantekt og 

eftirgreining sem sett hefur verið saman til að taka saman heimildir um rannsóknir um áhrif á 

þjálfun núvitundar meðal barna og ungmenna í skólaumhverfinu. Niðurstöður hennar benda 

til þess að með því að nota núvitund sem inngrip fyrir börn og ungmenni geti það aukið 

hugræna getu þeirra til náms og mætinga. Niðurstöðurnar sýna betri útkomu úr þeim 

rannsóknum sem núvitund hefur verið þjálfuð í lengri tíma og sett inn æfingar heima fyrir. Ekki 
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er hins vegar hægt að alhæfa sökum þess hve fáar rannsóknir hafa verið gerðar á þessu 

viðfangsefni en Zenner og félagar fundu einungis 24 rannsóknir. Benda þeir jafnframt á að það 

þurfi að framkvæma fleiri rannsóknir á þessu viðfangsefni þar á meðal tengingu við ástæður 

brotthvarfs.  

Rannsókn Schonert-Reichl og félaga (2015) sem gerð var á miðstigi í grunnskóla leiddi í ljós 

að núvitund styrkir tilfinningastjórn og félagshæfni nemenda jafnframt því að auka líðan þeirra 

innan skólasamfélagsins. Zenner og félagar (2014) telja að tilvalið sé að kenna núvitund í 

skólum þar sem nemendur verja miklum tíma þar og vegna þess að þar er hægt að ná til allra 

nemenda og þá einkum þeirra barna sem sérstaklega þurfa á henni að halda. Oft getur reynst 

erfitt að ná til þeirra nemenda sem þurfa á aðstoð að halda og því er skilvirkasta leiðin til að 

ná til þeirra allra.  

Fram hefur komið hér að framan að margir þættir geta valdið áhyggjum og streitu hjá 

nemendum sem tengist námi og skóla. Markmiðið með núvitund er að vera til staðar hér og 

nú og veita tilfinningum, skynjunum og hugsunum athygli. Með því að þjálfa nemendur í að ná 

stjórn á þessum þáttum geti það aukið gæði menntunar. Í næsta kafla verður fjallað um áhrif 

þátttöku foreldra á nám barna og ungmenna.  

1.4.5 Þátttaka foreldra 

Margir þættir hafa áhrif á börn og ungmenni á meðan þau eru að vaxa úr grasi. Fjölskyldan 

hefur verið viðurkennd sem einn af aðalþáttunum sem hefur áhrif á hæfni, sálfræðilega 

aðlögun og námsárangur hjá börnum og ungmennum (Baumrind, 1971; Rumberger, 1995, 

2012; Wang og Eccles, 2012). Fan og Chen (2001) og McNeal (1999) segja að með þátttöku 

foreldra í menntun barna þeirra sé átt við samskipti milli foreldra og skóla, þátttöku foreldra í 

ýmis konar starfsemi á vegum skólans, samskipti foreldra og barna varðandi skólann, eftirlit 

foreldra með heimavinnu og vonir foreldra hvað varðar menntun barna sinna. 

 Rannsóknir sýna að nemendur standi sig betur í námi ef foreldrar þeirra eru virkir 

þátttakendur í því (Astone og Mclanahan, 1991; Fehrmann, Keith og Reimers, 1987; Stevenson 

og Baker, 1987). Rannsóknir hafa einnig sýnt að foreldrar geti verið áhrifavaldar á skólagöngu 

barna sinna með virkri þátttöku í menntun þeirra. Foreldrar geti því haft jákvæð áhrif á nám 

barna sinna og þau verði því líklegri en ella til að ljúka námi (Baumrind, 1971; Rumberger, 

2004; Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristjana Stella Blöndal, 2005). Steinberg (2001) segir að 

sökum þess að ungmenni verða fyrir margskonar áhrifum úti í samfélaginu sé stuðningur og 
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samskipti við foreldra afar þýðingarmikill fyrir þá við upphaf framhaldsskóla sem eru mikil 

mótunarár í uppvexti þeirra. 

Eftirgreining Jeynes (2007) og rannsókn McNeal (1999) bendir til að uppeldisaðferð foreldra 

hafi meira að segja en þátttaka foreldra í menntun barna og ungmenna. Uppeldisaðferðir 

foreldra hafi áhrif á námsgengi þeirra. Það að foreldrar veiti þeim stuðning, umönnun og hlýju, 

séu með sanngjarnt eftirlit og verji tíma með börnum sínum hafi jákvæð áhrif á námsgengi 

þeirra (Álfgeir Logi Kristjánsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2009; Fehrmann, Keith og Reimers, 

1987). Niðurstöður Kristjönu Stellu Blöndal (2014) benda til að ekki sé nóg að skólar hvetji 

foreldra til að taka þátt í námi barna sinna heldur þurfa foreldrar að fá upplýsingar og fræðslu 

um hvernig þeir eiga að fara að því að styðja við nám þeirra. Niðurstöðurnar gefa einnig til 

kynna að í staðinn fyrir að leggja eingöngu áherslu á þátttöku foreldra í námi barna þeirra gæti 

verið betra að leggja áherslu á samskipti á milli foreldra og barna sem nær almennt yfir áhuga 

á lífi barnsins og velferð. Hvetja þarf foreldra til að vera með skýr samskipti, sanngjarnar reglur 

og að hvetja börn sín til að standa sig vel í því sem hefur áhrif á velferð þeirra svo sem að 

standa sig vel í skóla.  

Samskipti milli heimili og skóla getur haft uppbyggileg áhrif á skólagöngu barna og 

ungmenna sem getur ráðið um hvort að þau klári framhaldsnám eður ei. Skólastofnanir mættu 

fræða foreldra um hvernig þeir geti stutt börn sín og ungmenni í að aðstoða þau í námi.  

Í köflunum hér að ofan hefur verið farið yfir skilgreiningu á brotthvarfi, skuldbindingu 

nemenda til náms, greinandi aðferðir og brotthvarfsaðgerðir, forvarnir og inngrip gegn 

brotthvarfi. Að lokum var fjallað um persónulega ráðgjöf, hópráðgjöf, náms- og starfsfræðslu, 

núvitund og þátttöku foreldra.  

1.5 Rannsóknaspurningar 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á Íslandi á því hvað gert er í framhaldsskólum landsins til að 

sporna við botthvarfi. Það á við um hvernig skólarnir greini brotthvarf og hvort eða hvernig og 

hvaða aðgerðum, forvörnum og inngripi er háttað innan skólanna. Eins og farið hefur yfir hér 

að ofan eru fáar erlendar rannsóknir til um forvarnir og er helsta ástæðan talin vera vegna 

þess hve flókið er að mæla áhrif forvarna. Heldur fleiri rannsóknir hafa verið framkvæmdar um 

áhrif inngripa hjá þeim hópi nemenda sem hefur verið skilgreindur með greinandi aðferðum í 

brotthvarfshættu (Prevatt og Kelly, 2003; White og Kelly, 2010). Í þessari rannsókn verður 

leitað svara við þremur rannsóknarspurningum en þær eru: 
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o Hvernig er hægt að greina framhaldsskólanemendur sem eru í brotthvarfshættu? 

o Hvaða forvarnir eru notaðar í framhaldsskólum til að sporna við brotthvarfi 

framhaldsskólanema? 

o Hvað inngrip eru notuð fyrir framhaldsskólanema sem skilgreindir hafa verið í 

brotthvarfshættu? 
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2 Aðferð 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða hvað verið er að gera til að sporna við brotthvarfi í 

framhaldsskólum. Einnig að afla upplýsinga um hvort og þá hvernig nemendur í 

brotthvarfshættu eru greindir og að fá innsýn í hvaða forvarnir og inngrip er stuðst við til að 

sporna við brotthvarfi innan framhaldsskóla. Ennfremur var markmiðið að skoða hvað munur 

liggur í því hvað gert er fyrir alla nemendur annars vegar og þá sem eru skilgreindir í áhættu á 

að hverfa frá námi. Í þessari rannsókn er notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. 

qualitative rerearch method).  

Grunduð kenning (e. grounded theory) er ein nálgun í gagnaöflun og greiningu í eigindlegri 

aðferðafræði (Hennink o.fl., 2011). Þegar unnið er eftir grundaðri kenningu þá er í gangi 

samspil gagnasöfnunar og greiningar fyrir rannsóknarferlið. Kenningin verður til út frá þeim 

gögnum sem aflað var svo framarlega að rannsakandinn hafi ekki verið með fyrir fram mótaðar 

hugmyndir um niðurstöður. Ef engin ný gögn, eiginleikar eða sambönd flokka koma fram við 

greiningu gagnanna þá telst greiningin vera mettuð (Creswell, 2007). Nálgun Kathy Charmaz 

(2006) að grundaðri kenningu er að rannsóknirnar einkennist á að vera fljótandi, gagnvirkar 

og byggja á opinni aðferð. Rannsakendur eru hluti af rannsókninni og í raun ekki hægt að 

aðskilja þá frá henni. Það að styðjast við aðferð grundaðrar kenningar snýst um að framkvæma 

rannsókn sem einblínir á að búa til eða skapa hugræna umgjörð eða kenningu sem verður til 

við aðleiðslugreiningu frá þeim gögnum sem aflað var við rannsóknina. Þegar rannsakendur 

eru komnir með mettun geta þeir hætt að afla gagna og farið að einbeita sér að því að vinna 

nánar að rannsókninni (Hennink o.fl., 2011). 

Eigindlegar rannsóknir leggja ekki eingöngu áherslu á sjónarhorn sem fengið er með 

viðtölunum. Einnig getur verið afar mikilvægt að leita eftir staðreyndum upplýsinga (e. factual 

information). Er það gert í tilfellum þar sem mikilvægt er að fá fram frásögn í samfélagi þar 

sem áherslan er meiri út frá því sjónarhorni atburðinn sjálfan en sjónarhorni þátttakenda 

(Brinkmann og Kvale, 2015). Þessi nálgun eigindlegra aðferða fellur inn í þessa rannsókn sökum 

þess að lögð var áhersla á að fá ákveðnar upplýsingar um hvaða leiðir er verið að nota í 

framhaldsskólum til að sporna við brotthvarfi. En jafnframt verður líka gerð grein fyrir upplifun 

viðmælenda. 



33 

2.1 Þátttakendur 

Ég valdi að tala við náms- og starfsráðgjafa sem starfa í framhaldsskólum þar sem unnið er 

með markvissum hætti að því að sporna við brotthvarfi nemenda. Ástæðan fyrir því að velja 

náms- og starfsráðgjafa frekar en til að mynda skólastjórnendur er sú að þeir eru í mikilli 

nálægð við nemendur. Viðmið var sett að náms- og starfsráðgjafarnir hefðu einhverja reynslu 

og innsýn inn í starfið en væru ekki að hefja starf í framhaldsskóla skólaárið 2015-2016 þegar 

rannsóknin var framkvæmd.  

Vinna við rannsóknina hófst í september 2015. Í upphafi benti Kristjana Stella Blöndal mér 

á skóla þar sem skipulagt starf færi fram til að sporna við brotthvarfi. Var byrjað á að hafa 

samband við náms- og starfsráðgjafa sem starfar í tilteknum skóla og var hann tilbúin að taka 

þátt í rannsókninni. Allir viðmælendur voru spurðir í lok viðtals um hvort þeir gætu bent 

rannsakanda á framhaldsskóla þar sem væri verið að vinna gott starf til að sporna við 

brotthvarfi. Stuðst var við formlegt tengslanet (e. formal network) til ná sambandi við 

viðmælendur. Með formlegu tengslaneti er átt við að haft er samband við til dæmis ákveðinn 

starfshóp og þátttakendur beðnir um að benda rannsakanda á annan þátttakenda til að taka 

þátt í rannsókninni innan starfshópsins (Hennink o.fl., 2011).   

Haft var samband við þátttakendur í gengum tölvupóst en upplýsingar um tölvupóstföng 

þátttakenda voru aðgengilegar á heimasíðum skólanna. Haft var samband við náms- og 

starfsráðgjafa í ellefu framhaldsskólum. Þar af voru átta náms- og starfsráðgjafar í sjö skólum 

sem voru tilbúnir að taka þátt í rannsókninni. Af hinum fjórum skólunum svöruðu tveir þeirra. 

Þær ástæður sem gefnar voru upp fyrir því að vilja ekki taka þátt í rannsókninni voru annars 

vegar lítil starfsreynsla og hins vegar að ekki væri verið að gera neitt sérstakt til að sporna við 

brotthvarfi. 

Af þeim sjö skólum, sem þátttakendur starfa í, eru fimm skólanna á höfðuðborgarsvæðinu 

og tveir á landsbyggðinni. Nemendafjöldi skólanna er mismunandi. Einn skóli er með undir 500 

nemendum, þrír skólar eru með 500-1000 nemendur og þrír skólar eru með yfir 1000 

nemendur. Stöðugildi náms- og starfsráðgjafa skólanna er frá 1,6-2,6 og er misjafnt hversu 

margir ráðgjafar sinna þessum stöðum innan hvers skóla. Til að tryggja trúnað og nafnleynd 

við þátttakendur voru þeim gefin gervinöfn. Þátttakendur í rannsókninni eru: 

o Helga, starfsaldur er yfir 15 árum 

o Telma, starfsaldur er yfir 15 árum 
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o Birna, starfsaldur er 10-15 ár 

o Sandra, starfsaldur er 10-15 ár 

o Linda, starfsaldur er undir 10 árum 

o Fanney, starfsaldur er 10-15 ár 

o Eva, starfsaldur er yfir 15 árum 

o Inga, starfsaldur er undir 10 árum 

Eva og Inga starfa í sama skólanum. Vegna þess hve fámennur hópur starfar sem náms- og 

starfsráðgjafar í framhaldsskólum verður ekki gerð grein fyrir menntun þátttakenda. Allir 

þátttakendur eru búnir að ljúka grunnnámi á háskólastigi, sjö þeirra kláruðu diplóma í 

námsráðgjöf, tveir eru búnir að ljúka meistaranámi í náms- og starfsráðgjöf og þrír þeirra eru 

í meistaranámi.  

2.2 Framkvæmd 

Viðtölin fóru öll fram á skrifstofum náms- og starfsráðgjafanna að þeirra ósk. Viðtalið við þá 

þátttakendur sem starfa í sama skólanum fór fram samtímis. Söfnun gagna fór fram á 

tímabilinu september 2015 til febrúar 2016. Viðtölin voru hljóðrituð og síðar afrituð orðrétt 

og voru rannsóknargögnin samtals 271 mínútur og 156 blaðsíður að lengd. Í upphafi hvers 

viðtals voru þátttakendur fengnir til að undirrita upplýst samþykki fyrir þátttöku í 

rannsókninni. Ítrekað var við þátttakendur að trúnaðar yrði gætt við meðferð gagnanna og 

þeim yrði eytt þegar væri búið að vinna úr gögnunum. Þeim væri tryggð nafnleynd sem og að 

rannsóknin hafði verið tilkynnt til Persónuverndar. Rannsakandi kynnti sér vísindasiðareglur 

Háskóla Íslands áður en framkvæmd rannsóknarinnar hófst. Við gagnaöflun var stuðst við 

viðtalsramma með opnum spurningum og var síðan spurt nánar út í ákveðna þætti eftir því 

hvað kom fram í viðtölunum. Viðtölin voru því hálfopin (e. semi-structured) en þau eru þannig 

að þá styðst rannsakandi við viðtalsramma með opnum spurningum. Verða viðtöl því ólík þrátt 

sé að stuðst sé við sama viðtalsramma því einstaklingarnir sem talað er við upplifa hluti á ólíkan 

hátt út frá sinni eigin persónulegri reynslu (Braun og Clarke, 2013).   

Eftir fyrsta viðtalið breytti ég uppröðunni á viðtalsrammanum aðeins eftir gagnlega 

ábendingu frá kennaranum mínum. Sú breyting auðveldaði flæði í viðtölunum sem komu á 

eftir. Ég byrjaði á að spyrja viðmælendur um faglegan bakgrunn þeirra svo sem nám, störf og 

reynslu. Eftir það spurði ég hvað væri verið að gera í skólanum þeirra til að sporna við 

brotthvarfi. Síðan spurði ég út í þætti líkt og hópráðgjöf, mætingakerfi og þátttöku foreldra og 
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forráðamanna svo eitthvað sé nefnt. Samkvæmt Hennink og félögum (2011) þá þurfa opnar 

spurningar að vera orðaðar á þann hátt að að þær kalli ekki bara fram já eða nei svör eða leiði 

viðmælenda í átt að ákveðnu svari. Viðmælandi var í lokin spurður hvort hann vildi bæta 

einhverju við um brotthvarf. Var misjafnt eftir viðtölum hvort þessi spurning skilaði 

einhverjum upplýsingum. Mikilvægt var að mati rannsakanda að enda viðtalið á þessari 

spurningu ef ske kynni að viðmælandi myndi eftir einhverju sem tengdist brotthvarfi en hefði 

ekki verið spurt um. Í eigindlegum rannsóknaraðferðum er rannsakandinn lykil 

rannsóknartæki við gerð eigindlegra rannsókna. Hann þarf að vera meðvitaður um eigin 

reynslu og hugmyndir um rannsóknarefnið til að skilja reynslu og upplifun viðmælenda á 

rannsóknarefninu (Creswell, 2007).  

2.3 Úrvinnsla gagna 

Við greiningu gagna var stuðst við nálgun grundaðar kenningar og byggir gagnasöfnun á 

kerfisbundnu en sveigjanlegu ferli. Þá eru gögnin kóðuð og greind í skrefum en rannsakandi 

verður að lesa það sem fram kemur í gögnunum með gagnrýnum augum. Upphafsskrefið sem 

ég fór eftir er opin kóðun (e. open coding) en þá eru gögnin lesin mjög vel orð fyrir orð og línu 

fyrir línu til að leita að þemum eða kóðunarflokkum. Markviss kóðun (e. focused coding) felur 

í sér að verið er að lesa úr gögnunum út frá einu þema í einu og farið í gegnum gögnin við að 

greina aðalatriðin út úr opnu kóðunni. Verið er að leita eftir ákveðnum þáttum í gögnum sem 

tengjast og greina niður í meginþemu og undirþemu. Eftir frumgreiningu gagnanna var stuðst 

við stanslausan samanburð (e. constant comparative method) sem er greiningaraðferð sem 

notuð er til að örva hugsun og skilning (Braun og Clark, 2013; Charmaz, 2006; Hennink o.fl., 

2011). Verður hér stuðst við aðferð á staðreyndum upplýsinga þar sem gerð verður grein fyrir 

þeim upplýsingum um aðferðir sem verið er að nota til að sporna við brotthvarfi og hvernig er 

verið að nota þær. Síðan veður farið út í meiri eigindlega greiningu á því hvernig þátttakendur 

upplifðu þessar aðferðir.  

2.4 Siðferðilegir þættir 

Að mörgu þarf að huga að þegar skoða á siðferðilega þætti eigindlega rannsókna. Samkvæmt 

Kvale (1996) þá er sjaldnast að finna í kenningum um siðferði rannsókna skýr svör eða forskrift 

hvernig ákvarðanir rannsakandi eigi að taka á meðan rannsóknarferlið stendur yfir. Kenningar 

um siðferði rannsókna veita leiðarljós um hvernig skuli gæta að siðferði og hvernig túlka eigi 
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siðferðisþætti í rannsóknum. Rannsakandinn er mikilvægur fyrir gæði rannsóknarinnar þegar 

kemur að vísindalegri þekkingu og siðferðilegum ákvörðunum.  

Sigurður Kristinsson (2013) fjallar um fjórar höfuðreglur í aðferðafræði rannsókna og eru 

þær sjálfræðisreglan, skaðleysisreglan, velgjörðareglan og réttlætisreglan. Tel ég að 

sjálfræðisreglan eigi við rannsóknina sem um ræðir. Fjallar hún um virðingu fyrir manneskjunni 

og sjálfræði hennar. Að upplýst og óþvingað samþykki sé til staðar frá þátttakendum og að 

þeir skilji til fullnustu hvað þátttaka þeirra felur í sér. Jafnframt að þeir geri sér grein fyrir og 

viti að þeir eiga rétt á að fá að vita hvað sé verið að rannsaka. 

Miklu skiptir að huga að siðferðilegum vanda sem getur komið upp við vinnu 

rannsóknarinnar. Mikilvægt er að sýna þeim þátttakendum sem taka þátt og stofnunum sem 

fjallað er um virðingu bæði í framkomu og í skrifum. Jafnframt þarf að huga að því að 

þátttakendum verði ekki meint af þátttöku í rannsókninni. Náms- og starfsráðgjafar sem starfa 

í framhaldsskólum á Íslandi eru fámennur hópur og því þarf að huga vel að persónuvernd 

þátttakenda, kóða viðtölin svo ekki sé hægt að bera kennsl á þá eða skólann sem þeir starfa 

hjá. Til að koma í veg fyrir slíkt er á einstaka stað í niðurstöðum tekið fram að einn af 

viðmælendunum hefði sagt eitthvað frekar en að nefna gervinafnið.  

Þátttakendur voru beðnir um að skrifa undir samþykkis- og trúnaðaryfirlýsingu auk þess að 

rannsakandi skrifaði undir hana. Þátttakendum var gerð grein fyrir því að þeir ráði hvort þeir 

svari einstaka spurningum og að þeir geti hætt hvenær sem er á meðan viðtalinu stendur. 

Rannsóknin er tilkynningarskyld og var sótt um almennt leyfi til vinnslu persónuupplýsinga hjá 

Persónuvernd. Rannsakandi lagði sig fram við að fylgja vísindasiðareglum Háskóla Íslands 

(2014) og standa vörð um heilindi við framkvæmd og úrvinnslu rannsóknarinnar. 
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3 Niðurstöður 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða hvað verið er að gera til að sporna við brotthvarfi í 

framhaldsskólum. Einnig að afla upplýsinga um hvort og þá hvernig nemendur í 

brotthvarfshættu eru greindir og að fá innsýn í hvaða forvarnir og inngrip er stuðst við til að 

sporna við brotthvarfi innan framhaldsskóla. Ennfremur var markmiðið að skoða hvað munur 

liggur í því hvað gert er fyrir alla nemendur annars vegar og þá sem eru skilgreindir í áhættu á 

að hverfa frá námi. Rannsakandi leitar svara við því hvernig farið er að því að greina 

framhaldsskólanemendur sem eru í brotthvarfshættu, hvaða forvarnir eru notaðar í 

framhaldsskólum og hvaða inngrip eru notuð fyrir þá sem skilgreindir hafa verið í 

brotthvarfshættu. Til að fá svör við þessum spurningum ákvað rannsakandi að taka eigindleg 

viðtöl við átta náms- og starfsráðgjafa sem starfa við framhaldsskóla. Þegar viðtölin voru 

greind komu í ljós þrjú megin þemu sem voru: greiningartæki til að finna nema í 

brotthvarfsáhættu, leiðir sem notaðar eru til að sporna við brotthvarfi, hvað skólarnir gera 

fyrir nemendur sem eru skilgreindir í brotthvarfshættu. Hér á eftir verður fjallað um þemu 

viðtalanna.  

3.1 Greining á framhaldsskólanemum sem eru í brotthvarfshættu 

Þegar skoðað var hvaða leið var farin var til að greina framhaldsskólanemendur, í því skyni að 

finna þá nemendur sem eru í áhættu á að hverfa frá námi, kom í ljós að í öllum sjö 

framhaldsskólunum lögðu náms- og starfsráðgjafar skimunarpróf fyrir nýnema. Misjafnt 

reyndist milli náms- og starfsráðgjafanna hvaða orð þeir notuðu yfir skimunarprófið sumir 

töluð um brotthvarfskönnun, brotthvarfsskimun, brotthvarfsrannsókn eða risk detector en 

oftast var talað um skimunarprófið. Misjafnt var hversu lengi skólarnir höfðu lagt 

skimunarprófið fyrir. Undirþemu sem komu fram eru að greina nemendur í brotthvarfshættu 

og brotthvarfsferlið. 

3.1.1 Greina nemendur í brotthvarfshættu 

 Allir viðmælendur sögðu það vera í verkahring þeirra að leggja skimunarprófið fyrir á fyrstu 

önninni hjá nýnemum sem koma beint úr grunnskóla. Birna og Linda tóku fram að þær legðu 

skimunarprófið fyrir nemendur sex vikum eftir að skólinn byrjaði að hausti. Síðan þyrfti að 

vinna úr upplýsingunum og svo væri hægt að fara vinna með upplýsingarnar.  

Helga, Telma, Birna, Sandra, Fanney og Linda söguðst allar kalla þá nemendur sem skora 

hátt á áhættuþáttum í skimunarprófinu í viðtal. Helga sagði jafnframt að sú nýbreytni hafi 
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verið hjá þeim síðustu þrjú til fjögur ár að kalla alla nýnema inn í viðtal og er skimunin notuð 

til að forgangsraða hvaða hóp nemenda skuli byrja á að kalla inn. Telma sagði að niðurstöður 

skimunarinnar væru ákveðin forspá fyrir þá nemendur sem eru í hvað mestri hættu og mjög 

gagnlegar upplýsingar fyrir náms- og starfsráðgjafa að hafa í höndunum. Þættir sem skoðaðir 

eru með skimunarprófinu eru verndandi þættir og áhættuþættir líkt og fyrri skólasaga þeirra, 

hvernig bakland þeirra er og umhverfi, hvaða markmið nemendur hafa og hvernig 

vinahópurinn er.  

Eva sagði að þeir nemendur sem koma illa út úr skimunni væru ekki kallaðir sérstaklega fyrir 

heldur er upplýsingum safnað saman til seinni tíma ef skoða þarf námsferil nemanda. Því fleiri 

upplýsingar sem liggja fyrir um nemanda því betra sagði hún ef á þarf að halda. Því er gott að 

hafa upplýsingarnar sem koma fram í skimunarprófinu. Sagði hún að fyrst þegar skimunin 

hefði verið lögð fyrir þá hafi hún reynt að kalla nemendur inn en að það hafi ekki virkað vel og 

var því hætt. Það var eins nemendum fyndist umhyggja og stuðningur óþægilegur ef þeir voru 

kallaðir inn út frá niðurstöðum skimunarinnar og það virkaði því frekar fráhrindandi á þá. „Við 

erum hérna til að reyna hvetja nemendur og að kveikja á áhuga þeirra en það er ákjósanlegast 

ef þeir koma að eigin frumkvæði til okkar“. Eva segir jafnframt að það séu bara sumir 

nemendur sem vilja ekki koma til náms- og starfsráðgjafa og að hún hafi fundið fyrir að 

nemendur vildu hreinlega ekki tala við hana. Telur hún ástæðuna vera þá að: 

þarna eru nemendur sem vanda sig mjög vel og ... ekkert í hegðuninni sem sýnir 

hérna brotthvarfshættu þannig við eiginlega fylgjumst þá bara þeim og kannski á 

næstu önn tökum þá stöðuna á þeim af því þau skoruðu hátt og fylgjum þeim eftir, 

notum þá tækifærið ef það gefst að og ef það kemur upp að styðja þau, en við 

erum ekki að kalla í þau bara út af þau hafa komið hátt þarna út 

Henni hafi fundist eins og að kalla nemendur bara út frá þessari ástæðu hafi virkað stuðandi á 

nemendur. Eva segir samt sem áður að fylgst sé vel með nemendum út frá mætingu, 

námsárangri og einingafjölda sem þeir taka og ná eftir hverja önn og er niðurstöðum 

skimunarinnar fylgt eftir ef ástæða þykir til.  

Fanney og Linda segja að í skólunum hjá þeim sé markvisst verið að reyna finna út hvernig 

hægt sé að nýta betur þær upplýsingar sem fást með skimuninni og hvaða inngrip sé hægt að 

fara í framhaldi af því.  
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3.1.2 Brotthvarfsferlið 

Eva, Birna, Inga og Fanney höfðu allar orð á því að brotthvarfið byrji mun fyrr en í 

framhaldsskóla þó svo að brotthvarfið sé ekki skráð fyrr en nemendur hætta námi í 

framhaldsskóla. Töldu þær allar að mjög margar ástæður lægju að baki þess að nemendur 

ákveði að hætta í námi. Þær ástæður sem þær nefna að skera sig úr eru andleg veikindi, fall á 

mætingu og fjárhagsvandræði. Fanney telur að nemendur séu oft á tíðum hættir í raun um 

leið og þeir byrja í framhaldsskóla og því áður en að náms- og starfsráðgjafarnir leggja 

skimunarprófið fyrir og hafa haft tækifæri á að kalla nemendur inn í viðtal. Hún segir orðrétt: 

erum við jafnvel búin að missa samt eina 6 nemendur áður en að við köllum þau í 

viðtal og það var sko á bilinu frá því að við prentum út nemendalistana og þangað 

til að við köllum þau í viðtal þá voru 6 hættir (…) þannig að það er svona strax það 

á þessum fyrstu sex vikum á fyrstu tvemur mánuðum þá eru þau að hætta bara við 

vitum ekki hvað það er 

 

Hún segir að sumir nemendur séu hættir áður en skimunin er lögð fyrir eða áður en tækifæri 

gefst til að kalla þá í viðtal út frá niðurstöðum skimunarinnar. Það séu vonbrigði að nemendur 

hætti áður en tækifæri gefst til að aðstoða nemendur með inngripum við hæfi. Hún telur að 

þetta séu líklega nemendur sem myndu ekki leita sér aðstoðar af sjálfdáðum. Fanney segir að 

nemendur sem eru löngu hættir að mæta í grunnskólann hætta alveg eins að mæta þegar þeir 

koma í framhaldsskóla. Þannig að þrátt fyrir að brotthvarfið byrjaði í raun nokkrum árum fyrr 

er það ekki skráð sem brotthvarf fyrr en nemendur hætta í framhaldsskóla.  

Helga telur að leggja þurfi skimunarpróf fyrir nemendur í 10. bekk í grunnskóla og að 

niðurstöðurnar myndu síðan fylgja nemendum inn í framhaldsskóla. Henni finnst vera 

skilningsleysi almennt í samfélaginu. Ákjósanlegast er að grípa inn í strax í grunnskóla og hjálpa 

nemendum sem eru í áhættu svo að þeir verði betur í stakk búnir til að hefja nám í 

framhaldsskóla.  

3.2 Forvarnir til að sporna við brotthvarfi nemenda 

Þegar viðtölin voru skoðuð kom fram að þær forvarnir sem notaðar eru í öllum sjö skólunum 

voru mörg hver þau sömu en svo voru sumir skólarnir með aðrar sem engin annar var með. 

Undirþemu sem komu fram eru mætingakerfi, umsjónarhópar, að auka skuldbindingu, 
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persónuleg ráðgjöf, hópráðgjöf, stuðningshópur nemenda, þátttaka foreldra, náms- og 

starfsfræðsla, námsaðstoð og núvitund.  

Þegar dregnar eru saman helstu niðurstöður á greiningu á framhaldsskólanemum sem eru 

í brotthvarfshættu kemur fram að í öllum skólunum er lagt fyrir skimunarpróf með því 

markmiði að finna þá nemendur sem eru í áhættu á að hverfa frá námi. Þeir þættir sem verið 

er að skoða eru bæði áhættuþættir og verndandi þættir út frá einstaklingnum sjálfum og 

umhverfi hans. Í öllum skólunum nema einum eru nemendur sem koma illa út úr 

skimunarprófinu kallaðir inn í viðtal hjá náms- og starfsráðgjafa. Í skólanum sem nemendur 

eru ekki sérstaklega kallaðir til út frá niðurstöðunum skimunarprófsins er fylgst með 

nemendum og rætt við þá ef tækifæri gefst. Erfitt getur oft reynst að aðstoða nemendur þar 

sem brotthvarfsferlið er hafið áður en að nemendur byrja í framhaldsskóla. Nemendur eru 

jafnvel hættir í námi áður en skimunarprófið er lagt fyrir. 

3.2.1 Mætingakerfi 

Í öllum skólunum sjö er virkt eftirlitskerfi með mætingu nemenda. Misjafnt er milli skóla hver 

sér um að fylgjast með mætingum þeirra en kennarar láta náms- og starfsráðgjafa vita ef að 

nemandi er farinn að mæta illa. Ólíkt er milli skólanna hver hefur samband við nemendur og 

hvort og hvernig eftirfylgni er.  

Inga, Sandra og Helga segja að nemendur séu oft sendir til þeirra eftir að hafa fengið 

áminningu frá skólastjórnendum vegna slakra mætinga. Margir þessara nemenda komi í 

framhaldi af því í regluleg viðtöl til þeirra. Helga segir það fari alfarið eftir því hvað þær hafi 

mikinn tíma hverju sinni til að kalla nemendur inn. Þegar þær hafa haft tök á að kalla þá oftar 

inn þá hefur það gefist vel. Hún segir að þegar námsráðgjafarnir eru þrír hafi þeir meiri tíma til 

að sinna nemendum en það sé bara ekki alltaf þannig. Stöðugildum hafi fækkað og hún segist 

finna mikið fyrir því hvað það leggist meira á þá ráðgjafa sem eftir eru.  

Allir viðmælendur segja að foreldrar fái reglulega yfir skólaárið tölvupóst um mætingar 

nemenda undir 18 ára. Telma, Birna, Linda, Fanney, Sandra og Helga segja að haft sé samband 

við foreldra nemenda undir 18 ára ef að ástæða þykir þurfa vegna lélegra mætingar en Inga 

segist ekki vita til þess að það sé gert í skólanum hjá sér en það sé ekki í hennar verkahring.  

Telma segir að það sé mætingateymi starfrækt í skólanum og að náms- og starfsráðgjafarnir 

séu hluti af því teymi. Mætingateymið hittist á tveggja vikna fresti til að fara yfir stöðu 

nemenda sem eru með slaka mætingu. Í mætingateyminu eru náms- og starfsráðgjafar, 
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sérkennslustjóri og mætingastjóri. Á þessum fundum er reynt að kortleggja vandann og skiptir 

mætingateymið á milli sín nemendahópnum og fer það eiginlega eftir eðli vandans hjá 

nemendum hvern hann hittir. Hefur hver og einn síðan samband við sinn nemendahóp til að 

veita honum stuðning og að leita úrræða sem henta hverjum og einum.  

Einn viðmælenda segir að breyting hafi orðið á skráningu mætinga í haust að nú skrái 

kennarar mætingar nemenda í lok hvers dags í stað þess að skrá fyrir í lok hverrar viku. Í 

framhaldi af því er farið yfir mætingarnar og strax haft samband við þá nemendur sem hafa 

verið að slaka á með að mæta í skólann. Þessi breyting var gerð til þess að hægt væri að ná til 

nemenda þegar það er að byrja að halla undir fæti og áður en það er of seint að grípa inn í. Er 

nemendum þá boðinn tími annað hvort hjá náms- og starfsráðgjafa eða hjá sálfræðingi. Segir 

hún að það sé mikill léttir að hægt sé að bjóða nemendum upp á þessa þjónustu þar sem hún 

verði mikið vör við vanlíðan nemenda.   

Linda segir að eftirlitskerfið sem notað er í hennar skóla virki þannig að kennarar láta náms- 

og starfsráðgjafa vita ef þeir hafa áhyggjur af mætingum nemenda. Ef nemendur fara yfir 

ákveðið hámark fjarvista í áfanga þá er þeir í raun reknir úr honum. Nemandinn hefur þá tvær 

vikur til að andmæla og kemur þá kannski í ljós að hann hafi gleymt að skila inn vottorði eða 

að aðrar skýringar liggja á bak við fjarvistirnar. Hann þarf þá leyfi til að komast inn í áfangann 

aftur og halda áfram. Náms- og starfsráðgjafarnir hjálpa nemendum yfirleitt að andmæla en 

nemandinn þarf að senda tölvupóst á skólameistara og óska eftir að fá að halda áfram í 

áfanganum. Hún segir að náms- og starfsráðgjafarnir vilji helst hitta nemendur áður en þetta 

gerist, sérstaklega ef þetta eru nemendur sem hafa skorað hátt í skimunarprófinu. Hún segir 

að sérstaklega vel sé fylgst með mætingu þeirra nemenda sem skoruðu hátt í skimuninni og 

margir þeirra eru í reglulegum viðtölum hjá náms- og starfsráðgjafa. Það er ekki hægt að 

fylgjast með öllum nemendum en það eru til að mynda um 200 nýnemar sem hefja nám í 

skólanum á ári hverju. Þeir sem eru skráðir úr áfanga og hafa áhuga á að komast í hann aftur 

og standa sig betur hafa samband við náms- og starfsráðgjafana ef þeir vilja andmæla.  

Samkvæmt Evu þá eru er það algengt að mæting nemenda sé fín fyrstu tvær annirnar en 

svo er eins og eitthvað gerist hjá þeim og allt fari niður á við. Segir hún að nemendur séu búnir 

að vera í skóla frá sex ára aldri og aldrei gert neitt annað og séu margir hverjir orðnir hundleiðir 

á því.  Nemendur þurfa að bera mun meiri ábyrgð á skólagöngu sinni þegar þeir koma í 

framhaldsskóla og upplifa sig hafa meira frelsi.  Þeir þurfi að taka meiri ábyrgð á námi sínu svo 

sem að mæta í kennslustundir og að skila inn verkefnum. Segir hún að þó svo að margir 
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nemendur sem eru að hverfa hægt og bítandi frá námi þegar mætingin dettur niður þá gerist 

það alveg að nemendur sem eru með slaka mætingu taka sig á að fara að mæta í 

kennslustundir. Þá fara þeir að hafa trú á sér sem námsmanni og þá fer að ganga betur hjá 

þeim: 

Þegar þau breyta hegðun sinni, af því þegar þau mæta illa þá er þetta ávani sem 

þau hafa komið sér upp og fara að mæta rosalega vel þá fer allt eitthvað að ganga 

svo ótrúlega mikið betur og þá er svo gaman, af því maður hefur stundum séð 

námsferla breytast úr 3, 4, 5 einingum á önn yfir í 18, 19 einingar á önn. 

Allir viðmælendur voru sammála um að mætingakerfi virki ágætlega en samt sem áður eru 

það oft sömu nöfnin sem koma þar upp aftur og aftur. Þeir reyni að ná til nemenda með að 

boða þá í viðtal og ræða við þá um hvað hægt sé að gera til að koma til móts við þá. Nemendur 

gefa upp margar ástæður fyrir slakri mætingu og töldu viðmælendur kvíða og andleg veikindi 

vera áberandi ástæðu þess að nemendur gefist upp og hætti í námi.  

3.2.2 Umsjónarhópar 

Linda segir að sett hafi verið upp sérstakt umsjónarkerfi í haust og nær það yfir fyrstu þrjár 

annirnar. Þá eru nemendur í sama umsjónarhópi og með sama umsjónarkennara þessar þrjár 

annir og einu sinni í viku eru þeir í umsjón hjá honum. Hugmyndin með þessu er að hafa betra 

utanumhald því sami kennari er um sama nemendahópinn allan tímann. Þeim er þannig fylgt 

betur eftir og þeir kynnast betur. Með þessu er verið að reyna að búa til bekkjarkerfi og að 

þeir tilheyri umsjónarhópnum. Inn í þessa umsjónartíma koma fulltrúar nemendafélagsins og 

kynna það sem er í vændum í félagslífinu í skólanum. Einnig er félagakerfi í gangi þar sem eldri 

nemendur koma inn í umsjónartíma og sjá um kennslustundir: 

Hver [nýnema] hópur var með einn eða tvo mentora sem voru eldri nemendur sem 

voru að koma inn í umsjónarhópinn á fyrstu önn og þeir voru að segja þeim frá 

skólanum og líka bara allskyns hópefli og leiki og það virtist vera að virka mjög vel 

þá bæði gefandi fyrir nýnemana en líka fyrir mentorana. 

Hugmyndin með þessu er bæði að hrista hópinn saman og að eldri nemendur geti deilt reynslu 

sinni með nýnemunum en einnig að auka skuldbindingu nemenda til náms og skólans. Segir 

Linda að mikið sé lagt upp úr skuldbindingunni og að nemendur eigi að vera stoltir af því að 

vera í þessum tiltekna skóla.    
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Birna og Telma segja að eitt af því sem verið er að gera til stemma stigu við brotthvarfi sé 

að hafa umsjónarbekk fyrstu tvö árin eftir að nemendur komi úr grunnskóla. Hugmyndin er að 

halda betur utan um þá og að þeir finni að þeir tilheyri ákveðnum hópi innan skólans líkt og er 

í skólum sem eru með bekkjarkerfi. Telma segir: 

…að vonandi styrkir þau til að halda áfram og líka að þau séu með svona ákveðinn 

umsjónarbekk sé svona stuðningshópur sem hittist reglulega og fer, þau eru með 

sama kennarann og fá svona tengingu við þennan kennara. Því þau eru náttúrulega 

alltaf með sitt hvorn kennarann í hverju fagi og í sitt hvorri stofunni og allt þetta. 

Þannig þarna myndast bara ákveðinn hópur (…) að tilheyra einhverjum hópi innan 

skólans. 

Telma telur að umsjónarbekkur geti verið ákveðin festa fyrir nemendur ekki síst á fyrstu 

árunum á meðan þeir eru að kynnast öðrum nemendum. Einkum á þetta við í áfangaskólum 

þar sem nemendur eru með mismunandi kennara og samnemendur í hverri námsgrein fyrir 

sig. Umsjónarkerfi getur verið hluti af því að nemendur finni fyrir því að tilheyra 

skólasamfélaginu og auki þannig við skuldbindingu þeirra til náms og skóla. Birna segir það sé 

einnig sérstök umsjón sem ætluð er fyrir nemendur eldri en 20 ára. Fyrirkomulagið er þannig 

að einn kennari er með þrjá nemendur sem þurfa að fá auka stuðning. Til að komast inn í þessa 

umsjón þarf nemandinn að hafa lokið fullu námi að minnsta kosti yfir eina önn. Segir Birna að 

oft komi eitthvað upp á hjá nemendum sem verður til þess að þeir missi aðeins tökin á námi 

en eru samt staðráðnir í að klára það. Til þess þurfa þeir oft auka aðhald og stuðning sem fleytir 

þeim áfram. Þessi hópur nemenda kemur líka í ráðgjöf til þeirra. Hún segir að þetta 

fyrirkomulag hafi reynst mjög vel. Þeir nemendur sem hafa fengið stuðning af þessu tagi hafa 

lýst ánægju með fyrirkomulagið og að þeir hafi náð að ljúka námi. 

 Sandra segir að hjá þeim sé fyrirkomulagið þannig að nemendur eru settir í hópa í lífsleikni 

og helst sá hópur saman fyrstu önnina. Er hverjum lífsleiknihóp úthlutað valkennara sem oftast 

nær kennir hópnum í lífsleikni. Hún segir að eftir fyrstu önnina séu nemendur „bara á eigin 

fótum og þá náttúrulega kemur til kasta okkar að vera dugleg að hjálpa þeim“.  

 Að sögn Fanneyjar er skipulagið í hennar skóla þannig að fyrsta árið í verknáminu er í raun 

eins og bekkjarkerfi þar sem nemendur taka allir sömu áfangana. Ef þeir falla þá seinkar þeim 

um ár í námi. Hins vegar er ekkert umsjónarkerfi fyrir nemendur sem eru á bóknámsbrautum. 
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3.2.3 Að efla skuldbindingu 

Eva, Fanney, Inga og Linda segja allar að mikið sé lagt upp úr að auka skuldbindingu nemenda 

til náms og skóla og endalaust sé verið að leita leiða til að leysa það á sem bestan hátt. Sú leið 

sem farin sé efli félagatengsl nemenda með því að hrista saman umsjónarhópa eða nemendur 

ákveðinna brauta.  

 Eva og Inga segja að farið sé með nýnema í ferð stuttu eftir að skólinn hefst að hausti. 

Margir nemendur kynnast í þessum ferðum og hjá mörgum þeirra er þetta fyrsta skrefið í að 

eignast vin í skólanum og segjast þær þekkja mörg dæmi um það. Eva telur það skipta 

gríðarlega miklu máli að: 

… mynda góð tengsl og svona það er verið að hugsa um þetta og ég held að þetta 

sé, þetta félagslega er alveg svakalega mikilvægt og byggir undir hitt, það sem við 

getum gert. Já, við getum komið með námsstuðing og alls konar svona en eitt af 

því sem skiptir miklu máli er hvernig hvernig nemendur mynda tengsl við aðra 

nemendur. Ég veit ekki þetta er flókið, þetta er mjög flókið. 

Þær Eva og Inga segja að nemendur verði sjálfir að vinna í því að styrkja böndin sín á milli og 

kynnast en þó geti skólinn lagt sitt af mörkum með því að efla nemendahópinn sem heild. 

Einnig segja þær að einhverjar brautir taki líka á móti nýnemum á brautina með einhvers konar 

skemmtun eða samkomu í því skyni að nemendur kynnist og myndi tengsl. Inga segir jafnframt 

að hópeflið skipti máli og geri gagn sem tengja má við brotthvarf. 

Linda segir að umsjónarkerfinu sem komið var á sé ætlað að efla skuldbindgu nemenda 

með því að umsjónarhóparnir myndi sterka tengingu og heild. Meðal annars er það gert með 

því að eldri nemendur skólans koma inn í tímana og eru með hópefli og leiki. Þar að auki segir 

hún að einn liður í því að auka skuldbindinguna sé að efla skólaandann með því að skilgreina 

hvað það þýði að koma úr þessum skóla, tilheyra þessu skólasamfélagi og að nemendur eigi 

að finna fyrir stolti yfir því að vera nemendur í skólanum. 

Að sögn Fanneyjar er í hennar skóla markvisst horft til nýnemanna og byrjað á að fara með 

þá í ferð á haustin til þess að hrista hópinn saman. Nýnemarnir eru síðan hvattir til að taka 

þátt í alls konar hópastarfi sem er í boði innan skólans. Hún segir að lífsleikninni hafi verið 

breytt og þar sé markvisst unnið að því að auka skuldbindingu nemenda gagnvart námi. 

Lífsleiknin „var stokkuð upp þannig að núna snýr lífsleiknin kannski meira að skólanum þú veist 

hvað er að gerast í skólanum og hvernig get ég byggt upp skólann minn”. Á haustönninni er 

verið að horfa meira inn á við, hvað er í gangi innan skólans en á vorönninni er áherslan á að 
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skoða samfélagið út frá nærsamfélaginu og hvernig nemendur geti haft áhrif innan þess. Síðan 

eru haldin málþing þar sem nemendur kynna verkefnin sín og þá koma þeir jafnvel fram með 

einhverjar hugmyndir um hvernig hægt sé að bæta til dæmis félagslífið eða aðra þætti innan 

skólans. Með þessu eiga nemendur að finna að þeir geti haft áhrif á samfélag skólans. Fanney 

segir að þetta fyrirkomulag sé nýtt af nálinni og því ekki komin reynsla á hvernig kennurum og 

nemendum finnist það vera. Alltaf sé verið að reyna leita leiða til að koma til móts við 

nemendur og að þeir tengist skólanum sínum betur. Fanney segir að til dæmis hafi síðastliðið 

haust verið prófað að hafa þjóðfundarform þar sem þær spurðu nemendur spurninga úr 

skimunarprófinu með nokkrum breytingum. Hugmyndin var að hlusta betur á nemendur og 

heyra hvað þeim fyndist að hægt væri að gera til að mæta þörfum þeirra. Þetta var hugsað 

meðal annars út frá því hvernig hægt væri að auka skuldbindingu nemenda. Hugmyndir sem 

komu fram á þessum fundi og var hrint í framkvæmd voru meðal annars að skrá daglega 

mætingar og hafa samband við nemendur strax ef þurfti .  

Eva, Fanney, Inga og Linda eru allar sammála um miklvægi þess að efla skuldbindingu 

nemenda og að góð leið til þess sé að aðstoða nemendur við að mynda tengsl sín á milli og við 

skólann sinn.  

3.2.4 Persónuleg viðtöl 

Allir viðmælendur eru sammála um að stór hluti af starfi þeirra fari í persónulega ráðgjöf við 

nemendur. Mikill tími fer í að sinna henni og því er lítill tími eftir til að sinna öðrum verkefnum. 

Þeir segja allir að nemendur hafi mjög gott aðgengi að náms- og starfsráðgjafa í skólunum. Allir 

hafa þeir sömu sögu að segja að þeir finni mikið fyrir kvíða hjá nemendum sem kemur niður á 

námi þeirra og mætingu.  

 Helga, Telma, Birna, Sandra og Linda segja að þær séu með nemendur í fastri ráðgjöf hjá 

sér og að margvíslegar ástæður séu fyrir því að að nemendur komi reglulega til þeirra. Fanney 

og Linda segja það áberandi að persónuleg vandamál nemenda hafi mikil áhrif á nám þeirra. 

Segja þær til að mynda að margir nemendur eigi í erfiðleikum með að standa fyrir framan bekk 

og kynna verkefni sem geti haft áhrif á mætingu þeirra. Fanney segir að margir nemendur komi 

stimplaðir úr grunnskóla og sannfærðir um að geta ekki lært. Þeir fari jafnvel  að afsaka 

námsferil sinn vegna slaks gengis í grunnskóla.  
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Fyrstu samtölin eða samtalið fer bara í að stappa í þau stálinu, segja bara, þessi 

ferill fylgir þér ekki neitt, hann er bara hér og bara það sem þú skilar hérna hjá 

okkur lallala og þetta bara, bara fer í það að stappa í þau stálinu sem fólk. 

Segir hún að áberandi munur sé á milli kynjanna og í langflestum tilfellum séu þetta stúlkur 

sem komi inn með lélgegt sjálfstraust og litla trú á eigin getu. Hún telur að margar stúlkur geti 

ekki farið í íþróttir með öðrum nemendum vegna þess að þær telji sig vera svo lélegar. Þetta 

eru oft stelpur sem hafa verið í afreksíþróttum eða mætt reglulega í ræktina en eru svo 

viðkvæmar að þær halda að allir séu alltaf að horfa á sig. Reynsla hennar af strákunum er allt 

önnur. Þeir eru fullir sjálfstrausts þar til þeir reka sig á vegg og átta sig á að þeir hafa misreiknað 

getu sína og standa bara alveg á gati af hverju þetta og hitt gekk ekki upp hjá þeim.  

 Einn viðmælenda sagði að undanfarin þrjú ár hafi verið starfandi sálfræðingur í 65% stöðu 

við skólann og þjónusta hans væri nemendum alveg að kostnaðarlausu. Í mörg ár hafi þau 

setið uppi með mjög þung og erfið mál en það hafi breyst eftir að sálfræðingur var ráðinn til 

starfa og hann hafi sinnt miklu af persónulegri ráðgjöf. Þessi breyting varð til þess að hægt var 

að sinna fleiri verkefnum sem féllu undir starfslýsingu námsráðgjafa en mögulegt var áður.  

Þetta breytir starfi námsráðgjafans alveg heil mikið, við hættum að sitja uppi með 

þessi hræðilegu erfiðu þungu mál og við náum miklu frekar að vera að sinna eins 

og við erum með kynningarnar, við erum með almenna ráðgjöf við erum bara með 

þú veist við erum að hitta í þessi spjall, þetta eðlilega innan eðlilegra marka. 

Hann segir það mikinn mun að geta vísað nemendum beint til fagaðila sem er með menntun 

og hæfni til að aðstoða nemendur sem eiga við andlega erfiðleika að stríða. Sálfræðingurinn 

tekur stóran hluta af persónulegri ráðgjöf sem annars myndi falla á náms- og starfsráðgjafana. 

Í samstarfi við sálfræðinginn hafa þeir komið upp vinnulagi um að vísa nemendum til 

sálfræðingsins telji þeir þörf á því. Bið eftir að komast að hjá honum sé ein til tvær vikur. Einnig 

geti náms- og starfsráðgjafarnir komið nemendum strax að hjá honum meti þeir þörf á því. 

Nemendur fá sex viðtöl hjá sálfræðingnum en ef hann þarf á meiri aðstoð að halda er honum 

vísað áfram til sálfræðings út í bæ.  

Aðrir viðmælendur nefna að gott væri að fá sálfræðing, félagsráðgjafa eða hjúkrunar-

fræðing til að létta á persónulegu viðtölunum. Þeir telja að margir nemendur séu að kljást við 

mikil veikindi og vanlíðan og þeir hafa fullan skilning á því að það sé kosnaðarsamt að leita eftir 

sérfræðiþjónustu út í bæ.  
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3.2.5 Hópráðgjöf 

Telma og Birna segjast bjóða upp á námskeið í námstækni og kvíðastjórnun fyrir alla 

nemendur. Þau eru auglýst víða um skólann og einnig fá nemendur og foreldrar nemenda 

undir 18 ára sendan tölvupóst um að námskeið sé að hefjast. Misjafnt er hversu vel námskeiðin 

eru sótt og misjafnt á milli anna. Oft eru einhversstaðar á milli 5-15 nemendur á hverju 

námskeiði.  

 Einn viðmælendi segir að hann noti hópráðgjöf og nýtir þá Watch stuðningskerfið. Það 

hefur hann gert lengi og sér árangur af því.  Yfirleitt er eitt námskeið á önn. Hann telur 

námskeiðin gagnast nemendum og þeir sem taki þau séu betur undirbúnir til að skipuleggja 

nám sitt og koma fram.  Það er opið öllum nemendum og auglýst fyrir þá. Í byrjun gekk illa að 

fá nemendur sem skráðir voru á námskeiðin til að mæta en þá voru þau haldin í götum í 

stundaskrá. Fyrir nokkrum árum var námskeiðinu breytt í valnámskeið og sett á stundatöflu 

og nemendur fá einingu fyrir. Þetta fyrirkomulag hefur reynst vel.  

3.2.6 Stuðningshópur nemenda 

Að sögn Evu er alltaf verið að finna út hvað sé hægt að gera fyrir nemendur. Síðastliðið haust 

var stofnaður stuðningshópur fyrir nemendur sem eru að takast á við andlega erfiðleika. 

Aðdragandinn að því að hópurinn var stofnaður var sá að Eva var búin að ræða fram og til baka 

við forvarnarfulltrúann og kennara um að það þyrfti að finna úrræði fyrir félagslega einangraða 

nemendur sem líður illa í skólanum. Kom þeim saman um að æskilegt væri að eiga samstarf 

við nemendafélagið um það. Á þeim tíma kom stúlka til Evu sem er í nefnd um að efla þætti 

skólastarfsins en sú nefnd starfar að frumkvæði nemenda. Í samtali þeirra á milli kviknar 

hugmynd að stofna stuðningshóp: 

við fórum eiginlega að ræða saman og hún kemur með þessa hugmynd að því að 

stofna svona stuðningshóp þar sem hún þekkir sjálf að fá jafnvel kvíðaköst í 

skólanum og vera svona svolítið að upplifa sig eina á báti og þá ákváðum við að 

koma þessu af stað og við byrjuðum á því að ég, við fundum skjólstæðinga, 

einhverja sem okkur datt í hug til að byrja og svo þegar þetta var búið í svona 

nokkur skipti og hún var orðin öruggari með sig, þá sagði hún jæja við skulum bara 

auglýsa þetta fyrir alla nemendur, og sendum við tölvupóst á alla nemendur, 

þannig allir vissu af þessu og allir gætu sem hefðu áhuga hefðu þá samband við 

okkur eða þannig þetta er svona eitthvað sem er í þróun  
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Stúlkan hefur verið í forsvari fyrir hópinn og leiðir hann áfram. Eva segir að: „við höfum verið 

svona bakhjarl fyrir það svona hjálpa þeim af stað með það og stutt þá í því“. Hún segir að 

stúlkan komi í handleiðslu til þeirra og fái stuðning og ráð frá þeim. Áhuginn er að aukast að 

hennar sögn og það hafa komið nemendur sem hafa áhuga á þessu og vilja prófa, þannig að 

þetta er verkefni í þróun. Eins og staðan er núna eru um 15 nemendur í hópnum og þeir hittast 

í hádeginu í skólanum. 

Eva hefur trú að á að þetta sé öflug leið til að hjálpa nemendum og hefur mikinn áhuga á 

að efla stuðningshópa nemenda. Þetta kemur til með að þróast og spyrjast út, segir hún. 

Hugsanlega verða til fleiri sambærilegir hópar, þar sem nemendur styðja hver annan í 

erfiðleikum sínum og upplifa sig ekki sem eina með sín vandamál, til dæmis stuðningshópur 

fyrir áfengis- og fíkniefnaneytendur. Sú reynsla sem fæst af starfi þess hóps sem nú er starfandi 

skiptir máli upp á framhaldið.  

3.2.7 Þátttaka foreldra 

Eva segir að undanfarin ár hafi markvisst verið reynt að auka við þátttöku foreldra nemenda. 

Áður en að nemandinn byrjar í skólanum er öllum nemendum í 10. bekk í hverfinu boðið að 

koma og skoða skólann ásamt foreldrum. Þeim er boðið í morgunmat og þar fá þau kynningu 

á skólanum auk þess að fá rölta um og skoða skólann og kíkja inn í kennslustundir. Áður en 

skólinn byrjar á haustin eru nemendur kallaðir með foreldrum á fund með umsjónarkennara. 

Það er gert til að nemendur og foreldrar myndi samband við umsjónarkennarann auk þess að 

kynna fyrir þeim innra kerfi skólans, Innu, sem nemendur og foreldrar koma til með að nota. 

Fljótlega eftir að skólinn byrjar á haustinn þá er kynning sem aðeins er ætluð foreldrum og þá 

fá þeir aftur tækifæri til að ræða við umsjónarkennara barna þeirra. Síðan eru foreldrar kallaðir 

á foreldrafund eftir miðannamat ef umsjónarkennarar meta að svo þurfi. Segir Eva að þátttaka 

og stuðningur foreldra nemenda í framhaldsskóla skipti gríðarlega miklu máli. Það sé nýtt 

fyrirkomulag hjá þeim að nemendur sem eru eldri en 18 ára geta gefið leyfi fyrir því að 

foreldrar þeirra hafi aðgang inn á Innu og þá geta foreldrar skráð veikindi barna sinna. Þeir 

hafa um leið aðgang að öllu sem er inn á Innu og geta þannig áfram verið þátttakendur í 

skólastarfi barna sinna. Að hennar sögn eru margir nemendur að nýta sér þetta fyrirkomulag. 

Það er hennar upplifun að þessi breyting, að nemendur geti leyft foreldrum sínum að vera með 

aðgang að öllum upplýsingum, sé jákvæð. Það sé uppbyggilegt fyrir nemendur að hafa 

stuðning og aðhald frá foreldrum. 
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 Telma segir að þátttaka foreldra hafi farið vaxandi á undanförnum árum. Á vorönn er 

foreldrum boðið að koma í foreldrakaffi og svo gefst þeim tækifæri á að fara um skólann og 

kíkja inn í kennslustundir. Aukning hefur orðið á því að foreldrar hafi samband við starfsmenn 

skólans og það er jákvæð breyting. Hún segir að skólinn sendi reglulega tölvupóst til foreldra 

með gagnlegum upplýsingum fyrir þá. Stundum eru fræðslufundir fyrir foreldra til að mynda 

um tölvunotkun eða annað gagnlegt fyrir foreldra og oftast á vegum foreldraráðsins. Því miður 

er oft dræm mæting á þessa fundi sem henni finnst vera mjög miður. 

 Linda og Birna segja að haldnir séu kynningarfundir að hausti fyrir foreldra nýnema. Þar er 

farið yfir hvernig skólaumhverfið er, farið yfir mætingareglur, stoðþjónustan kynnt, farið í 

gegnum heimasíðuna og slíkt. Foreldrar fá síðan reglulega sent heim fréttabréf um hvað er í 

gangi í skólanum hverju sinni og hvað er á döfinni. Birna segir jafnframt að foreldrafélagið 

standi fyrir fræðslufundum fyrir foreldra en það sé misjaft hversu virkir þeir foreldrar eru sem 

eru í stjórn hverju sinni og hversu margir fundir eru haldnir. Oft er mæting foreldra á þessa 

fundi dræm og veit hún ekki hvað veldur því.  

Fanney segir að á hverju hausti sé haldinn sérstakur fundur fyrir foreldra nýnema og að 

mætingin síðastliðið haust hafi verið með eindæmum góð. Þá hafi komið vel á annað hundruð 

manns sem verður að teljast nokkuð gott enda eru nýnemarnir öðru hvoru megin við 

tvöhundruð. Foreldrar fá kynningu á skólanum ásamt því að fá bækling þar sem farið er yfir öll 

atriði sem skipta máli tengd því að vera barn í framhaldsskóla auk þess eru foreldrar hvattir til 

að leita til námsráðgjafanna ef eitthvað er. Fanney segir að: 

... mér finnst foreldrar bara alltaf hafa verið duglegir við þetta, þannig að mér eða 

okkur hefur fundist það vera ekkert mál. Foreldrar hafa yfirleitt verið duglegir að 

hringja eða senda tölvupóst og svona ef þeir hringja og þetta eru foreldrar eldri 

nemanda en 18 þá segir maður svona já ég má nú ekki segja þér neitt mjög mikið 

en ég myndi nú hafa áhyggjur ef ég væri þú. Þetta hérna að fara svolítið fínt í þetta 

en núna er þetta þannig að það féll fyrir nokkrum árum dómur í Versló þar sem að 

skólar mega veita upplýsingar um mætingar nemanda. 

Út frá þessum dómi segir Fanney að nú megi gefa foreldrum upplýsingar um mætingar 

nemenda fram að tvítugu óski foreldrar eftir þeim. Það er ákveðinn léttir að mati Fanneyjar. 

Það er alltaf eitthvað um það að foreldrar nemenda eldri en 18 ára hafi samband og er það 

gott að mega svara þeim um stöðu barna þeirra. Fanney segir að skólinn í samstarfi við 
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foreldrafélagið sé alltaf með opinn foreldrafund fyrir alla nemendur skólans einu sinni á ári og 

hafi það fyrirkomulag gefist vel og mæting með ágætum.  

3.2.8 Náms- og starfsfræðsla 

Helga segir að eitt af því sem er gert sem forvörn gegn brotthvarfi í skólanum hjá þeim fyrir 

alla nemendur er að vera með náms- og starfsfræðslu í lífsleikni fyrir fyrsta árs nema. Náms- 

og starfsráðgjafarnir koma inn í þessa tíma með fræðslu. Þeir fá til þess tólf kennslustundir 

sem skiptist jafnt á milli haustannar og vorannar. Telur Helga að náms- og starfsfræðslan sé í 

algjöru lámarki í skólanum en þó sé hún betri en engin. Að hennar mati skortir almennt skilning 

í samfélaginu, bæði hjá foreldrum og í skólunum, á mikilvægi náms- og starfsfræðslu. Hér á 

Íslandi snýst þetta mest um að koma inn hjá nemendum í 10. bekk eða koma aðeins inn hjá 

útskriftarnemendum og ræða svolítið um hvað nemendur eiga að gera en hún segir náms- og 

starfsfræðslu vera mun meira og mikilvægara viðfangsefni en það. Það vantar 

samfélagsvakninguna að hennar sögn og hún telur Íslendinga algjöra eftirbáta annarra landa 

sem við berum okkur saman við.  

Fanney segir að hjá þeim komi náms- og starfsráðgjafarnir inn með náms- og starfsfræðslu 

í lífsleiknitímum á haustönn hjá fyrsta árs nemendum. Sandra og Helga segja að náms- og 

starfsráðgjafarnir komi inn með náms- og starfsfræðslu fyrir útskriftarhópana hverju sinni og 

boðið sé upp á opna örfyrirlestra og stutt námskeið en að þeirra sögn er oft dræm mæting á 

þá.  

Linda segir að í haust hafi verið tekið upp nýtt umsjónarkerfi hjá þeim og komi náms- og 

starfsráðgjafar inn með náms- og starfsfræðslu í umsjónartíma fyrstu þrjár annirnar. Hugsunin 

með þessu fyrirkomulagi segir hún vera að þá sé hægt að ná til allra nemenda skólans meðal 

annars til að minnka brotthvarf með því að nemendur fái fræðslu um nám og störf og setji sér 

framtíðarmarkmið til að stefna að. Segir hún að námsefnið verði byggt þannig upp að það verði 

ákveðin stígandi í fræðslunni á milli anna. Fræðslan er um tímastjórnun og skipulag svo var 

farið í: 

... fjölgreindakenninguna og svona mismunandi styrkleika svona þessar átta 

greindir og við erum búnar að vinna efni út frá því þar sem við tengdum sem sagt 

styrkleika við áfanga hérna í skólanum og við störf og vorum með svona hérna 

svona sjálfsmatskönnun þar sem þau gátu svarað til þess að finna út svona sirka 

hvar þeirra styrkleiki er. Þeim fannst þetta svona flestum mjög spennandi að vita 

já hvar er minn styrkleiki eða já er ég á fleiri en einum styrkleikum og skoða störfin 
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út frá því, þannig þetta fannst okkur vera svona grunnur að áhugasviðs 

pælingunum sem við förum svo með þeim í á þriðju önninni. 

Næst segir hún verði farið í að skoða nám og störf út frá áhuga og kynntur fyrir nemendum 

sexhyrningur Hollands um áhugasvið. Það er gert svo að nemendur geti fundið út og staðsett 

hvar áhugi þeirra liggur og mátað saman við ýmis störf og fundið út hvaða leið þeir vilja fara í 

námi sínu. Nemendur eru fengnir til að vinna alls konar verkefni tengd þeirri fræðslu sem 

náms- og starfsráðgjafarnir eru með og eiga skila þeim til umsjónarkennara. Í framhaldi af 

þeirri fræðslu og verkefnavinnu er nemendum kynnt að þeir geti komið til námsráðgjafanna í 

áhugasviðskönnun og þá sérstaklega þeir sem eru alveg óákveðnir. Sagði Linda einnig að þar 

sem þetta væri nýtt kerfi væri það enn í þróun hvernig hentugast væri að haga fræðslunni. Í 

upphafi annar byrjuðum við til að mynda á að vera með fyrirlestur í salnum þar sem allir 200 

nýnemarnir voru saman komnir 

 …en það kom strax í ljós að það hentar betur að vera með fræðslunna með færri 

nemendur í einu þar sem meiri nánd myndast. Þannig að núna á vorönninni þá 

skiptum við því þannig að hver og einn náms- og starfsráðgjafi var með tvo 

umsjónarhópa í einu eða um 30-40 nemendur. Þá fannst okkur nemendur frekar 

tjá sig og spyrja og svoleiðis en þetta er enn allt í þróun.  

Linda segir að fyrir prófin á haustönn sé sérstök fræðsla fyrir fyrsta og þriðja árs nema og þá 

er farið í námstækni, undirbúning fyrir próf og próftækni. Þó svo að farið sé í sama efni fyrir 

þessa nemendur þá er ólík nálgun að efninu hjá hvorum hóp fyrir sig. 

 Eva segir að þær hafi verið með náms- og starfsfræðslu en hafi ekki verið nógu ánægðar 

með árangurinn. Prófað var að bjóða upp á hana í valáfanga en það var lítil aðsókn í hann. Hún 

segir að þær séu alltaf að prófa eitthvað en „einhvern veginn maður er ekki nógu ánægður 

með það“. Það vefst fyrir henni hvernig sé best að hafa fræðsluna til þess að hún bæði skili 

árangri og fái nemendur til að taka náms- og starfsfræðslu sem valáfanga. Að hennar sögn hafi 

hins vegar verið sett inn fræðsla í haust fyrir nemendur sem eru á framhaldsskólabraut. Þessi 

fræðsla var hugsuð fyrir nemendur sem eiga erfitt uppdráttar í námi og kynntar fyrir þeim 

námsbrautir gætu hentað þeim í skólanum. 

3.2.9 Stoðtímar 

Fanney og Birna segja að eitt af því sem gert er hjá þeim til að koma til móts við ólíkar þarfir 

nemenda sé að bjóða upp á námsaðstoð sem stendur öllum nemendum til boða. Kennarar eru 
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með opna stoðtíma alla daga vikunnar og stendur til boða að fá námsaðstoð í flestum 

bókgreinum. Misjafnt er hversu oft stoðtímar eru fyrir hverja námsgrein en þeir eru jafnvel á 

hverjum degi eins og í stærðfræði. Geta því nemendur sem þurfa meiri aðstoð í ákveðinni 

námsgrein sótt í þessa tíma sér að kosnaðarlausu. Fanney segir að stoðtímarnir séu á 

misjöfnum tímum sem geti verið ókostur fyrir nemendur sem þurfa á þeim að halda því þeir 

geti verið í kennslustund þegar þeir eru. Linda segir að hjá þeim hafi þessi háttur verið hafður 

á stoðtímum eins og eru í skólunum hjá Fanney og Birnu en þeir hafi verið illa nýttir og því var 

ákveðið að taka þá út. Segir hún að þær sjái mikið eftir þeim enda hafi þær hafi verið duglegar 

að vísa nemendum sem áttu í erfiðleikum með nám í þá. Í staðinn fyrir stoðtímana séu allir 

kennarar með einn viðtalstíma í viku. Segir hún að þær hafi fengið leyfi frá skólameistara til að 

benda nemendum sem eru í námsvanda að nota þessa viðtalstíma eins og stoðtíma. Því miður 

sé staðreyndin sú að það séu ekki margir að nýta sér þessa þjónustu heldur. Segir Linda 

jafnframt að þær myndu gjarnan vilja fá stoðtíma aftur á stundatöflu en þá með nýju sniði það 

er sérstakir stoðtímar fyrir kjarnagreinar þar sem væri einn góður kennari sem nemendum 

þætti gott að leita til. 

 Sandra segir að hjá þeim séu sömu kennarar búnir að vera með stoðtíma lengi og hjá þeim 

sé afar heimilislegt andrúmsloft. Stoðtímana geta allir nemendur skólans sótt en hins vegar 

þarf að skrá sig í þá og þak er á fjöldanum hverju sinni til þess að þær nái að sinna þeim sem 

koma. Hún segir að töluvert sé af nemendum af erlendu bergi sem sæki í stoðtímana en þeir 

hafa ekki móðurmálið og geta ekki fengið aðstoð heima við námið. Að hennar mati hefðu 

margir úr þessum hópi flosnað upp úr námi ef þeir hefðu ekki haft tök á því að fá þessa 

þjónustu.  

3.2.10 Núvitund 

Einn viðmælendannna sagði í skólanum hjá honum hafi verið á undanförnum árum verið boðið 

upp á námskeið í núvitund. Taldi hann að slík námskeið væru forvörn gegn brotthvarfi 

nemenda og að námskeiðið gæti hjálpað námsmönnum sem þjást af kvíða, andlegum 

erfiðleikum, einbeitingu og fleiru að takast betur á við ýmis konar áreiti sem hefur áhrif á 

námsárangur og líðan nemenda í skóla.  

Við höfum verið að innleiða svokallaða núvitund eða mindfulness og bjóða upp 

námskeið. Við byrjuðum á starfsfólkinu og sendum það á 8 vikna námskeið í því og 
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höfum verið að bjóða upp á þetta fyrir nemendur og hefur verið mjög vinsælt ekki 

síst hjá strákunum.  

Kom það honum skemmtilega á óvart hversu strákar hafi tekið núvitundinni fagnandi. Eins og 

er eru námskeiðin í núvitund níu vikna valnámskeið og fá nemendur einingu fyrir að taka 

núvitundaráfanga. Námskeiðið stendur öllum nemendum til boða en það er mismunandi á 

milli anna hvað aðsóknin er mikil á það. Núvitundarnámskeiðið er byggt þannig upp að 

nemendur fái fræðslu, horfi er á myndbrot og geri æfingar í núvitund. Segir viðmælendinn að 

nemendur fái mest út úr námskeiðinu ef þeir koma á eigin forsendum en ekki fyrir tilstuðlan 

foreldra sinna. Sagði viðmælendinn að nú sé verið að setja núvitund inn í lífsleikni fyrir annars 

árs nema, þannig að allir nemendur skólans koma til með að læra núvitund. Telur 

viðmælandinn einnig áhugavert að sjá hvernig áhrif þetta eigi eftir að hafa á skólann og hvort 

þeir eigi ekki eftir að sjá brotthvarfstölurnar minnka í skólanum í kjölfarið. 

Allir viðmælendur eru sammála um að alltaf sé verið að reyna leita leiða til að minnka 

brotthvarf og stöðugt verið að prófa aðferðir. Sumar þeirra virki ágætlega á meðan aðrar 

virðast ekki ganga upp af ýmsum ástæðum. Þeir eru alltaf að reyna að finna leiðir sem virka 

eða henta nemendum en að það sé erfitt þar sem nemendur eru ólíkir. Þeir upplifa stundum 

að þeir þurfi eða séu að finna upp hjólið. Þeir finna fyrir ákveðnum vonbrigðum þegar inngrip 

virka ekki. Sökum tímaskorts komast þeir oft ekki yfir að sinna fleiri verkefnum eða innleiða ný 

úrræði.  

Þegar dregnar eru saman helstu niðurstöður um þær leiðir, sem notaðar eru fyrir alla 

framhaldsskólanemendur til að sporna við brotthvarfi, þá eru skólarnir allir að gera eitthvað 

til að minnka brotthvarf. Mætingakerfi, persónuleg ráðgjöf og námsaðstoð eru allir skólarnir 

með. Margir þeirra eru með umsjónarhópa, hópráðgjöf, stuðningshópa nemenda, þátttöku 

foreldra, leiðir til að auka skuldbindingu nemenda og náms- og starfsfræðslu. Fyrirkomulag 

þessara leiða er misjafnt eftir skólum. Einn skóli hefur prófað sig áfram með núvitund til að 

hjálpa nemendum að ljúka námi.  

3.3 Inngrip fyrir nemendur sem skilgreindir eru í brotthvarfshættu 

Þegar viðtölin voru skoðuð kom fram að inngrip sem verið er að nota er fyrir nemendur sem 

hafa verið skilgreindir í brotthvarfshættu út frá greiningu, mætingu eða af áhyggjum frá 

kennurum eða foreldrum. Undirþemu sem komu fram eru persónuleg ráðgjöf, hópráðgjöf, 
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HAM námskeið, samskipti við foreldra, sérstakur stuðningur við nemendur sem skilgreindir 

eru í brotthvarfshættu í grunnskóla og samningar um mætingu og námsaðstoð. 

3.3.1 Persónuleg ráðgjöf 

Helga, Telma, Birna, Sandra og Linda segja að þær bjóði nemendum, sem kallaðir eru í viðtal 

til þeirra út frá niðurstöðum skimunarinnar, að koma í regluleg viðtöl og margir þiggi það. Segja 

þær allar að þær finni fyrir að nemendur séu með andlega erfiðleika sem hefur áhrif á getu 

þeirra til að sinna náminu.   

Einn viðmælendanna segir að það skipti gríðarlega miklu máli að geta sent nemendur sem 

eiga í miklum vanda strax inn til sálfræðings í ráðgjöf. Geti nemendur sem þurfa á að halda 

fengið sex viðtöl sér að kostnaðarlausu. Segir hann það skipta miklu enda sé þessi 

nemendahópur í hættu á að hverfa frá námi.  Inga og Linda taka undir það að margir nemendur 

séu að glíma við kvíða og þunglyndi. Segja þær að í þeirra skólum sé samstarf við 

félagsþjónustuna og þær geti boðið nemendum að einhverju marki upp á viðtöl við sálfræðing. 

Segir hún að þrátt fyrir að aðeins sé hægt að bjóða upp á fá viðtöl sé það betra en ekkert en 

klárlega sé þörf á að bjóða upp á fleiri tíma. Það er dýrt að fara til sálfræðings út í bæ og því 

alls ekki allir nemendur sem þurfa á slíkri þjónustu að halda sem að hafa efni á því.  

3.3.2 Hópráðgjöf 

Einn viðmælandi segir að nemendur sem koma illa út úr skimuninni séu settir í hópráðgjöf á 

vorönninni og er hún skráð inn á stundatöflu hjá þessum hópi. Þar er farið með þeim í gegnum 

Watch stuðningskerfið til að efla nemendur sem námsmenn og auka skuldbindingu þeirra við 

námið og skólann.  Með því að aðstoða nemendur við að vera jákvæðir, öðlast sjálfstraust, 

skipuleggja námið og undirbúa þá fyrir framtíðinna. Segir hann að þetta fyrirkomulag hafi 

reynst vel og að margir nemendur hafi náð árangri eftir að hafa farið í gegnum þetta 

stuðningskerfi. Einn veturinn þegar voru þrír náms- og starfsráðgjafar við skólann var hægt að 

bjóða mun fleiri nemendum sem voru í brotthvarfshættu að fara í hópráðgjöf og var öllum 

nemendum sem fengu viðvörun frá skólastjórnendum boðið að taka þátt. Var hópunum skipt 

niður eftir aldri og var einn fyrir nemendur yngri en 18 ára, einn hópur fyrir 18-19 ára og einn 

fyrir nemendur eldri en tvítugt. Segir hann að áberandi hafi verið hvað yngstu nemendurnir 

voru að skila sér best í tímanna og var það mat hans að eldri nemendurnir voru þá komnir 

lengra í að missa skuldbindinguna og væri það líklega ástæðan fyrir því að mætingin væri verri 

hjá þeim.  
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 Sandra segir að hún sé lengi búin að ganga með það í maganum að vilja starta hópráðgjöf 

en hún segist hafa fundið fyrir þörf hjá mörgum nemendum á auka stuðningi til að aðstoða þá 

í gengum námið. Hún segir að námsráðgjafarnir í hennar skóla hafi byrjað með hópráðgjöf í 

fyrrahaust og að fyrirkomulagið væri enn að slípast til. Styðst hún við ýmis konar efni í 

ráðgjöfinni sem hún hefur safnað að sér í gegnum tíðina. Upphaflega hafi hugmyndinn verið 

að taka aðeins nýnemana sem komu illa út úr skimuninni.  

við skulum taka nýnemana sem sagt sem eru núna búnir að vera eina önn og eru 

af einhverjum ástæðum ekki að ná þeim árangri sem við ætlumst til. Þá tókum við 

þau og síðan þá spurðist það aðeins út þannig að við tókum, ég tók þrjá hópa þessa 

fyrstu önn. Tók eldri nemendur sem voru búnir að vera lengi og voru búnir að vera 

í miklu basli og svo tók ég … einn hóp frá þeim líka. 

Sandra sagði að eldri nemendahópurinn, nemendur sem voru í vandræðum með námið og 

búnir að vera í skólanum í þrjú ár, hefðu verið skikkaðir í hópráðgjöf ásamt öðrum hópi af 

nýnemum sem komu illa út úr skimunarprófinu. Nú í vetur eru aftur þessi sömu hópar í 

hópráðgjöfinni auk 4-5 annarra eldri nemenda. Þeir nemendur hafa enga sögu um lélegt 

námsgengi en eru að kljást við veikindi sem hefur áhrif á námsgengi þeirra. Þeir hafa ekki 

skyldumætingu í ráðgjöfina. Henni er ánægð með þetta fyrirkomulag og utanumhald fyrir 

þennan tiltekna hóp sem þarf á stuðningi að halda. Þó að reynslan eigi eftir að leiða í ljós hvort 

þetta skili sér í lægri brotthvarfstölum þá hefur námsárangur þessara nemenda enn sem komið 

er lagast. Sandra segir að eitt af því sem hvatti hana til að vera með hópa í ráðgjöf hafi verið 

það að hún var alltaf að sjá sömu nöfnin á lista yfir nemendur með slaka mætingu og hún var 

beðin um að hafa samband við nemdendur og ræða við þá. Hún reyndi að hringja í nemendur, 

senda þeim SMS eða tölvupóst en oft var erfitt að ná í nemendur. Mikill tími hafi farið í að 

reyna ná í nemendur og ef þeir skiluðu sér sögðust þeir kannski ætla að koma aftur eftir viku 

en komu svo kannski eftir tvær. Henni finnst þetta fyrirkomulag mun betra því þá koma 

nemendur í hópráðgjöf og að hennar sögn eru flestir að mæta mjög vel í þessa tíma. Hún leggur 

mikla áherslu á að tímarnir séu á jákvæðum nótum og hópurinn sé í þessu í sameiningu og það 

gengur mjög vel. Það á eftir að koma í ljós hvort að þetta inngrip hafi áhrif á 

brotthvarfstölurnar í skólanum en vel er fylgst með þessum ákveðna hópi og reynt að grípa 

inn ef ástæða þykir til.  
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 Birna segir að nemendum, sem koma illa út úr skimunarprófinu, sé boðið á námstækni- og 

kvíðastjórnunarnámskeið. Segir hún að oft séu nemendur ekki tilbúnir að fara á slík námskeið 

en að þá sé þeim í staðinn boðið upp á að koma frekar í fasta ráðgjöf.  

3.3.3 Hugræn atferlismeðferð 

Einn viðmælandi segir að námskeið í hugrænni atferlismeðferð sem oftast er nefnt HAM sé í 

boði fyrir þá nemendur skólans sem eru að glíma við andleg veikindi. Sálfræðingur skólans sér 

um að velja nemendur á námskeiðið en náms- og starfráðgjafarnir koma einnig með 

ábendingar um nemendur sem hefðu gott af því að komast á HAM-námskeið. Hann velur þá 

sem hann telur að þurfi á styrkingu að halda til að breyta hugsunum sínum til að líða betur, 

meðal annars til að takast betur á við það álag sem fylgir því að vera námsmaður.  

 Inga og Eva segja að þetta sé annar veturinn sem boðið er upp á HAM-námskeið. Fyrst var 

valið í þessi námskeið út frá þeim nemendum sem komu illa út úr skimuninni og voru að glíma 

við andlega erfiðleika. Sálfræðingar frá félagsþjónustunni koma inn í skólann til að halda 

námkeiðið. Í vetur geta allir nemendur skráð sig á HAM-námskeið og aðsóknin er með 

ágætum.  

3.3.4 Samstarf við foreldra 

Fanney, Linda, Helga, Sandra, Birna og Telma segja að haft sé samband við foreldra nemenda 

undir 18 ára sem eru í vanda með námið. Metið er út frá niðurstöðum skimunarprófsins, 

mætingu nemenda eða ef kennari telur að nemandi standi sig ekki sem skyldi. Samskiptin við 

foreldra eru í gegnum tövlupóst, með símtali eða þeir eru kallaðir á fund til að ræða stöðuna. 

Með þessu er verið að þétta stuðningsnetið um nemandann. Segir Sandra að foreldrar séu 

yfirleitt mjög þakklátir fyrir að haft sé samband við þá og allt það sem gert er til að styðja 

börnin þeirra.  

3.3.5 Samstarfsverkefni við grunnskóla og félagsþjónustuna 

Telma og Helga segja að undanfarin ár hafi, í hverfinu sem þeirra skólar eru í, verið sett á 

laggirnar samstarfsverkefni milli þeirra og náms- og starfsráðgjafanna í grunnskólunum og 

fulltrúa frá félagsþjónustunni. Er það hugsað til þess að að strax sé hægt að vera með sérstakan 

stuðning við nemendur sem talið er að séu í brotthvarfshættu í grunnskóla. Þá er hægt að vera 

með þétt utanumhald um þennan hóp um leið og þeir byrja í framhaldsskóla. Þá meta náms- 
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og starfsráðgjafarnir í grunnskólunum hvaða nemendur þeir telja að þurfi á miklu 

stuðningsneti að halda til ná árangri og haldast við námið þegar í framhaldsskóla er komið.  

 Helga segir að þeir nemendur sem valdir eru í þetta verkefni þurfi að vera með námslega 

og félagslega þörf eða perónulega vanlíðan. Því miður segir hún að ekki sé svigrúm til þess að 

hafa marga sökum tímaskorts en yfirleitt eru um tíu nemendur valdir í þetta verkefni á hverjum 

vetri. Þessi hópur hittir náms- og starfsráðgjafana reglulega frá því að skólinn byrjar að hausti 

en einnig fara þeir í viðtal við félagsráðgjafa. Samráð er haft við foreldrana í öllu ferlinu og eru 

þeir boðaðir reglulega á fundi. Stundum eru líka fundir þar sem allir aðilar sem koma að þessu 

verkefni koma saman ásamt nemendum og foreldrum. Hún telur að fleiri nemendur þyrftu á 

slíku aðhaldi að halda og segir að þetta fyrirkomulag hafi reynst vel og hjálpi mörgum 

nemendum að fóta sig í skólanum.  

 Telma segir að þegar búið er að finna nemendur í hennar skóla sem talið er að þurfi að efla 

og styrkja í að koma fram og eiga í samskiptum við aðra, þá eru þeir settir í tjáningaráfanga 

sem er bara fyrir þennan hóp. Það eru alltaf tveir hópar í gangi, einn fyrir stúlkur og annar fyrir 

stráka. Þessir hópar eru bæði á haust- og vorönn og nemendum boðið að halda áfram í 

hópastarfinu utan skólans á þriðju önninni hjá félagsþjónustunni. Nemendur hafa verið 

duglegir að þiggja það boð. Náms- og starfsráðgjafi og sálfræðingur komi að einhverju leyti inn 

í þessa tíma. Segir Telma að þetta verkefni hafi gengið mjög vel en því miður hafi skólinn misst 

kennarann sem kenndi þetta. Þeir fengu annan til þess að vera með þetta verkefni en það hafi 

ekki gengið upp. Þótti henni það mjög miður því að hún veit um marga sem hafa styrkst af því 

að sækja þetta námskeið og væru líklega búnir að heltast úr lestinni og hættir í námi. Það er 

ekki sama hver kennir þennan áfanga, en nú sé annar kennari í sigtinu sem talinn er vera með 

réttu eiginleikana til að sjá um þennan viðkvæma nemendahóp. Hún bindur miklar vonir við 

hann.  

3.3.6 Mætingasamningar 

Inga, Helga, Birna, Eva og Telma segja að boðið sé upp á mætingasamninga fyrir þá nemendur 

sem hafa slaka mætingu og eru komnir undir það viðmið sem skólarnir setja um mætingu. 

Skólastjórnendur geta gefið nemendum tækifæri til bæta mætingu sína og fá þeir þá að halda 

áfram í skólanum. Samningarnir kveða á um að þeir mæti undantekningalaust í 

kennslustundir, nema eitthvað sérstakt komi upp á, og fái þá að halda áfram í skólanum út 

önnina og eiga kost á að fá skólagöngu næstu önn. Nemendur sem fara á samning af þessu 
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tagi þurfa að vera tilbúnir til að koma til móts við skólann og sýna virkni. Nemendur sem gera 

samning verða að koma vikulega eða á tveggja vikna fresti í viðtöl eða stöðutékk. Misjafnt er 

eftir skólunum hver sér um að hitta nemendur reglulega. Í sumum skólum er það náms- og 

starfsráðgjafi, áfangastjóri, sérkennslustjóri, mætingastjóri eða aðstoðarskólameistari.  

Telma segir að það eftir eðli vandans hvern nemandinn, sem kominn er með slaka mætingu, 

hittir með reglulegu millibili. Helga segir að námsráðgjafar í hennar skóla taki þessa nemendur 

oft í fasta ráðgjöf að ósk stjórnenda. Það fari þó eftir því hversu mikinn tíma þær hafi til þess 

að kalla þá í viðtal. Hún segir að viðtölin hafi reynst nemendum góður stuðningur og mætingin 

lagist til muna. Nemendur sem eru komnir niður fyrir 83% í mætingu eru í raun fallnir á 

mætingu. Þeir geta þó fengið að halda áfram ef þeir skrifa undir samning þess efnis að mæta 

100% í allar kennslustundir að veikindum undanskildum. Þannig geti þeir lokið önninni og að 

eiga þess jafnframt kost að fá skólavist önnina á eftir. Þeir þurfa einnig vikulega að hitta 

umsjónaraðila úr mætingateyminu sem þeim er úthlutaður. Svipað fyrirkomulag í skólanum 

hjá Birnu en hún segir að það falli í hlut náms- og starfsráðgjafanna að ná í nemendur þegar 

mæting þeirra fellur niður. Reynt er með ýmsum leiðum að ná sambandi við þá: 

Svo erum við með námsráðgjafa á facebook síðunni og við náum oft þá í gegnum 

þá síðu. Þannig hérna byrjum oft á að senda skilaboð og þá hringjum við og 

stundum er bara nóg að hringja í þau þótt þau svari okkur ekki það er oft nóg til að 

þau mæti í skólann, það kemur stundum fyrir, þannig það er svona allur gangur á 

því. 

Segir hún jafnframt að haft sé samband við foreldra nemenda undir 18 ára ef ekki næst í þá. 

Þeir sem falla á mætingu þurfa að fara á samning til að ljúka önninni og fá skólavist næstu önn. 

Þeir nemendur sem fara á samning verða að hitta náms- og starfsráðgjafa en fá að velja hvort 

að þeir komi vikulega eða á hálfsmánaðar fresti í viðtal. Þetta hefur hjálpað mörgum og sumir 

þeirra vilja halda áfram í ráðgjöfinni til að fá stuðning þó svo að þau séu ekki bundin 

samningnum lengur. Yfirleitt er það á næstu önn á eftir sem þau þurfa aukastuðning.  

Eva, Birna og Inga segja að þetta kerfi skili sér að mestu leyti en þeir sem ekki standa við 

samninginn fá brottrekstur. Þetta fyrirkomulag hefur hjálpað mörgum og sumir nemendur vilja 

halda áfram í ráðgjöf eftir að samningstímanum lýkur til að fá stuðning. Yfirleitt er það þá bara 

næsta önn á eftir sem þau þurfa aukastuðning.  

Inga segir að í skólanum hjá þeim sé búið að breyta kerfinu þannig að nemendur geti ekki 

sagt sig úr áföngum sem þeir gátu áður. Nú þurfi þeir að fá leyfi til þess að geta skráð sig úr 
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áfanga. Það geta verið ýmsar ástæður fyrir því að nemendur þurfi að taka út einhverja áfanga 

til þess að geta haldið áfram. Ef sú staða kemur upp: 

… þá ræða þau við okkur eða áfangastjóra eða eitthvað, hætta mæta í þessa áfanga 

og eru þar með eiginlega búin að skrópa sig út en þá getum við sett á þau S í 

mætingu. Þá er þetta samkomulag í raun og veru, samkomulag sem þau gera við 

okkur, okei, þú hættir að mæta í þessa áfanga með okkar samþykki við vitum að 

þú ræður ekki við þetta. 

Að sögn Ingu kemur það oft fyrir hjá nemendum að þeir ráða ekki við að taka allar þær einingar 

sem þeir skráðu sig í. Þá koma þeir oft til hennar og segjast ekki ráða við álagið og ætla jafnvel 

hætta í skólanum verði ekkert hægt að gera. Einn áfangi getur til dæmis verið mikill 

streituvaldur. Þá er hægt að gera samning við nemendur um að þeir þurfi ekki að mæta í þessa 

tilteknu áfanga sem eru S merktir hjá þeim. Í raun skrópa þeir sig út úr áfanganum án þess að 

falla á mætingu. Þetta getur verið mikill stuðningur sérstaklega við nemendur sem þjást af 

miklum kvíða.  

3.3.7 Stoðtímar fyrir nemendur í námsvanda 

Eva, Linda, Inga og Fanney segja að verið sé að reyna að sporna við brotthvarfi alla daga með 

því til dæmis að bjóða nemendum upp á námsaðstoð sem styður við þá sem eiga í 

námserfiðleikum. Nemendur fái í raun einstaklingsmiðaða kennslu þar sem mun færri 

nemendur eru á hvern kennara miðað við það sem gerist í almennum kennslustundum.  

Fanney, Inga og Eva segja að það séu stuðningsáfangar í boði fyrir alla nemendur skólans. 

Nemendur sem komast ekki í þessa opnu tíma vegna árekstra í stundatöflu þurfa á sérstakri 

aðstoð að halda í ákveðnum námsgreinum og að þá er hægt að setja stuðningsáfanga inn í 

stundatöflu hjá þeim. Fanney segir að jafnframt sé reynt að stýra því ef nemendur þurfa á 

meiri aðstoð að halda í einhverri námsgrein að setja þá í áfanga sem eru með stuðning. Einnig 

að náms- og starfsráðgjafarnir sjái um að láta kennara vita af þeim nemendum sem eru með 

sértæka námserfiðleika svo að kennarar geti tekið tillit til þess hjá þeim nemendum.  

Linda segir að hjá þeim sé opin sérnámsbraut og er hún hugsuð fyrir nemendur sem sem 

eru með námserfiðleika og voru í sérkennslu í grunnskóla. Ástæðan fyrir því að brautin er opin 

segir hún að sé vegna þess að það eru margir nemendur sem þurfa auka stuðning til að mynda 

í einni námsgrein en geta verið í venjulegri yfirferð í öðrum áföngum. Með því að hafa 
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sérnámsbrautina opna er verið að koma til móts við nemendahóp sem þarf sérstakan stuðning 

í einstökum námsgreinum. Linda segir að:  

Sumir nemendur eru í einhverjum fögum á [sérnámsbraut], kannski þar sem þeirra 

veikleiki er, kannski stærðfræði þar sem þau eru bara í alveg einstaklingsmiðuðu 

efni, kannski 6 til 7 nemendur og einn kennari en svo geta þau verið kannski bara 

í venjulegum áfanga í ensku eða í íslensku ef að þar er þeirra styrkleiki. 

Á sérnámsbrautinni geta nemendur verið með einstaklingsmiðað námsefni og unnið á þeim 

hraða sem hentar þeim. Þeir fá kennslu í minni bekk og því mun meiri aðstoð frá kennara. 

Þetta hjálpar mörgum nemendum sem annars myndu jafnvel gefast upp ef þeir ættu ekki kost 

á að vera í einstaklingsmiðuðu námi í þeirri námsgrein sem reynist þeim þung. Það að hafa 

sérnámsbrautina opna hefur reynst vel og verið mikill stuðningur við marga nemendur.  

Þegar dregnar eru saman helstu niðurstöður í hvað gert er fyrir nemendur, sem skilgreindir 

eru í brotthvarfshættu í framhaldsskólum, þá eru misjafnt hvaða inngrip eru í boði í skólunum. 

Persónulega ráðgjöfin og samskipti við foreldra eru úrræði sem allir skólarnir bjóða upp á. 

Sama má segja um hópráðgjöf eða hópnámskeið í einhverri mynd og oft fyrir þá nemendur 

sem eru í brotthvarfshættu. Þeim nemendum sem skilgreindir hafa verið í brotthvarfshættu í 

grunnskóla er veitt aðhald strax við upphaf framhaldsskólans. Þar eru úrræði margþætt en 

helsti ókosturinn er hve fáir nemendur geta nýtt sér þau sökum tímaskorts náms- og 

starfsráðgjafanna. Leitast er við að vera í samvinnu við foreldra nemenda yngri en 18 ára sem 

eru í brotthvarfshættu. Gerðir eru mætingarsamningar við nemendur sem eru í raun fallnir á 

mætingu en fá þannig tækifæri til að bæta sig. Í öllum skólunum er námsaðstoð í boði en 

misjafnt hvernig hún er sett upp. Jafnframt er í boði hugræn atferlismeðferð.   
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4 Umræður 

Meginniðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að sú vinna sem er í gangi til að sporna við 

brotthvarfi innan þessara sjö skóla sem fjallað er um í rannsókninni er að mörgu leyti áþekk. 

Innan allra þessara skóla er skimað fyrir brotthvarfi hjá nýnemum. Einnig er forvarnarstarf í 

gangi innan hvers skóla en misjafnt er hversu margar leiðir eru í boði og hvernig það er innleitt. 

Ýmis konar úrræði eru boði í mörgum skólunum sem allir nemendur skólanna eiga kost á að 

sækja. Þá eru úrræði fyrir nemendur sem hafa verið skilgreindir í hættu á að hverfa frá námi. 

Misjafnt er milli skólanna hvaða úrræði eru í boði og hvort að nemendum sé skylt að sækja 

þau. Ástæður fyrir misjöfnum úrræðum skólanna geta verið margvíslegar og enn er verið að 

læra inn á hvernig hægt er að nýta skimunina. Í máli viðmælenda kom einnig fram að þeir væru 

stöðugt að reyna leita leiða og prófa sig áfram með ýmis úrræði. Báru þeir fyrir sig tímaskort 

sem ástæðu þess að þeir hefðu ekki tök á að innleiða ný úrræði. Þau verkefni sem þeir væru 

nú þegar að sinna tækju allan þann tíma sem þeir hefðu. Þeir upplifðu vonbrigði með að 

komast ekki yfir að innleiða fleiri úrræði fyrir nemendur vegna tímaskorts. 

Rannsóknarspurningarnar sem fjallað verður um og leitast eftir að svara í þessum kafla eru: 

Hvernig er hægt að greina framhaldsskólanemendur sem eru í brotthvarfshættu? Hvaða 

forvarnir eru notaðar í framhaldsskólum til að sporna við brotthvarfi framhaldsskólanema? 

Hvað inngrip eru notuð fyrir framhaldsskólanema sem skilgreindir hafa verið í brotthvarfs-

hættu? 

4.1 Skilgreina nemendur í brotthvarfshættu 

Eins og fram hefur komið er brotthvarf margslungið ferli og talið algengt að það þróist á 

löngum tíma og ljúki með því að nemendur hætta í námi. Ferlið hefst oft á tíðum þegar 

nemendur eru í grunnskóla með því að þeir missa áhugann á námi (Rumberger, 2012). Sú 

breyting sem á sér stað þegar nemendur fara á milli skólastiga, úr grunnskóla í framhaldsskóla, 

getur haft afgerandi áhrif og aukið líkur á að nemendur hætti í námi (McIntosh o.fl., 2008). 

Það er í samræmi við það sem kom fram í rannsókninni að brotthvarfið eigi sér langan 

aðdraganda og byrji áður en nemendur hefja nám í framhaldsskóla. 

 Fram kemur í Hvítbók frá Mennta- og menningarmálaráðuneytinu (2014b) að það er 

markmið að minnka brotthvarf hér á landi og einn liður í því er að skima fyrir brotthvarf. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að í þeim skólum sem viðmælendur starfa í er sama 

skimunarprófið lagt fyrir alla nýnema sem eru að byrja í framhaldsskóla að loknum grunnskóla. 
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Skimunin er lögð fyrir nemendur um sex vikum eftir að skóli hefst að hausti. Með því að leggja 

skimunina fyrir nemendur er verið að greina þá sem eru í brotthvarfshættu út frá áhættu og 

verndandi þáttum sem geta haft áhrif á hvort að nemendur ljúka námi. Það er í samræmi við 

það sem Dynarski og félagar (2008) og Hammond og félagar (2007) segja en þeir telja að 

mikilvægasta skrefið til að koma í veg fyrir brotthvarf sé að vita hvaða nemendur það eru sem 

eru í áhættu með að hverfa frá námi. Tilgangurinn með skimun er að nemendur sem eru í 

brotthvarfshættu fái aðstoð til að ljúka námi með því að valið sé inngrip við hæfi (Dynarski og 

Gleason, 1998; Dynarski o.fl., 2008). 

Meirihluti viðmælenda sagðist í framhaldi af niðurstöðum skimunarinnar kalla inn þá 

nemendur í viðtal sem reyndust samkvæmt henni vera í brotthvarfshættu. Það er í samræmi 

við það sem Kristjana Stella Blöndal, höfundur skimunarprófsins, lagði upp með að yrði gert í 

framhaldi af niðurstöðum skimunarinnar. Nemendur fengju fund hjá náms- og starfsráðgjafa 

til að ræða niðurstöðurnar og finna leiðir til aðstoða þá við að halda áfram í námi (Kristjana 

Stella Blöndal og Sigríður Hulda Jónsdóttir, 2008). Athyglisvert er að niðurstöður leiddu í ljós 

að í einum skólanum voru nemendur ekki kallaðir sérstaklega til út frá niðurstöðum 

skimunarinnar. Ástæðan sem ráðgjafinn gaf upp fyrir því er að upplifun hans væri sú að ekki 

væru allir nemendur hrifnir af því að koma inn og tala við náms- og starfsráðgjafa. Margir 

nemendur væru að gera sitt besta og ekkert í hegðun þeirra benti til þess að þeir væru í 

brotthvarfshættu. Benda þessar niðurstöður því til að í þessum skóla sé skimunarprófið ekki 

beint að ná utan um nemendur sem eru í brotthvarfshættu. Samt sem áður lagði náms- og 

starfssráðgjafinn áherslu á að vel væri fylgst með nemendum og ef tækifæri gefst þá er rætt 

um niðurstöður skimuninnar við þá. Áhugavert er að ekki sé farið eftir þeim leiðbeiningum 

sem ráðlagt er þeim sem nota skimunarprófið. Má velta vöngum yfir hvaða áhrif það hafi og 

hvort að þeir nemendur sem skilgreindir voru í brotthvarfshættu út frá skimuninni og ekki 

kallaðir inn í viðtal hafi lokið námi eða hætt í námi. Einnig hvers vegna sé verið að skima í 

þessum skóla ef ekki sé verið að nota niðurstöður skimunarinnar í samræmi við ráðleggingar 

um eftirfylgni.  

Viðmælendur voru sammála um að brotthvarf nemenda byrjaði áður en þeir hófu nám í 

framhaldsskóla. Jafnvel væri gott að byrja að skima í grunnskóla. Skynsamlegt gæti því verið 

að hefja skimun fyrr og innleiða forvarnir og inngrip á markvissan hátt í grunnskóla. Tiltölulega 

stutt er síðan farið var að skima fyrir brotthvarfi hér á landi. Það hófst með tilraunaverkefni í 

þremur skólum en þeim hefur síðan fjölgað og eru nú átján skólar að skima fyrir nemendum í 
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brotthvarfshættu (Kristrún Birgisdóttir, 2015). Misjafnt var hversu lengi hefur verið skimað 

fyrir brotthvarfi í þeim skólum sem um ræðir. Nokkrir viðmælendur sögðu að þeir væru í 

rauninni ennþá að finna út hvernig væri hægt að nýta þær upplýsingar sem fram koma úr 

skimuninni og þá að innleiða úrræði í framhaldi. Sökum þess hve stutt er síðan farið var að 

skima fyrir brotthvarfi má því ætla að enn sé í gangi aðlögunarferli innan skólanna um að nýta 

skimunina og koma á aðgerðum eftir því sem þurfa þykir. 

4.2 Forvarnir gegn brotthvarfi  

Í samantekt White og Kelly (2010) kemur fram að fáar rannsóknir hafa verið gerðar á 

forvörnum gegn brotthvarfi. Fundu þeir í rannsókn sinni að þær rannsóknir sem hafa verið 

gerðar á forvörnum samsvara sig við rannsóknir sam hafa verið gerðar á inngripum. Því getur 

einhver leið, sem framkvæmd er til að minnka brotthvarf, virkað bæði sem forvörn og inngrip. 

Má því nota sömu úrræði í þeim tilgangi að vera sem forvörn fyrir alla nemendur eða inngrip 

fyrir þá sem eru í brotthvarfshættu.  

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að þær leiðir sem farnar eru til að koma í veg fyrir 

brotthvarf í framhaldsskólunum sem um ræðir eru að mörgu leyti líkar. Samt sem áður er mjög 

mismunandi hvernig fyrirkomulagið er í hverjum skóla fyrir sig. Alltaf er verið að leita leiða 

innan skólanna til að reyna koma í veg fyrir brotthvarf. Náms- og starfsráðgjafarnir segjast 

prófa sig áfram með ýmsar leiðir sem annað hvort virka eða virka ekki og telja þeir að ýmsar 

ástæður séu fyrir að sumar leiðir virki ekki. Niðurstöðurnar samræmast rannsókn Kirjavainen 

og Loikkanent (1998) og OECD (2000) um að hver skóli sé einstakur og að margir þættir hafi 

áhrif á hvernig gengur innleiða nýjar leiðir í skóla. Þeir þættir sem geta haft áhrif eru til að 

mynda stærð skóla, skólamenning, staðsetning, menntun kennara, fjöldi kennara á hvern 

nemanda, hvort fylgst er með framförum nemenda og samkipti milli heimilis og skóla um 

námsárangur nemenda (Kirjavainen og Loikkanent, 1998; OECD, 2000).  

Allir viðmælendur sögðu að þær aðgerðir sem farnar eru fyrir alla nemendur eru að vera 

með mætingakerfi, persónulega ráðgjöf, námsaðstoð og samskipti við foreldra. Mætinga-

kerfinu er ætlað að vera aðhald fyrir nemendur en að sama skapi er því ætlað aðstoða 

starfsfólk skólanna til að grípa inn í og aðstoða nemenda ef mæting hans breytist. Það er í 

samræmi við fyrri rannsóknir að mæting nemenda í skóla er talin vera ein af sterkustu 

vísbendingum um að þeir séu að missa skuldbindingu til náms sem kemur fram meðal annars 

í því að þeir mæta síður í kennslustundir. Hægt sé að sjá snemma á námsferli nemenda út frá 
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mætingu hvort að þeir séu í brotthvarfshættu (Dynarski o.fl., 2008; Finn og Rock, 1997; 

Fredricks o.fl., 2004; Neild, Balfanz og Herzog, 2007; Schoeneberger, 2012).  

Persónuleg ráðgjöf er fyrirferðamikill þáttur í starfi náms- og starfsráðgjafa. Að ráðleggja 

nemendum í persónulegum vandamálum sem geta haft áhrif á getu þeirra til að standa sig í 

námi (Berglind Halla Jónsdóttir og Elísabet Vala Guðmundsdóttir, 1998; Guðrún 

Friðgeirsdóttir, 1999; Menntamálaráðuneytið, 1998; Sandra Þóroddsdóttir, 2012). Það er í 

samræmi við niðurstöður þessarar rannsóknar en þar kemur fram að veigamikill tími náms- og 

starfsráðgjafa fari í að sinna persónulegri ráðgjöf við nemendur. Þeir finna fyrir því að mörgum 

nemendum líði mjög illa og eru margir þeirra að kljást við andleg veikindi sem hafi mikil áhrif 

á þá. Vegna þess hve mikil tími fari í að sinna persónulegri ráðgjöf nái þeir ekki að sinna öðrum 

aðkallandi verkefnum. Lítið virðist vera gert hjá náms- og starfsráðgjöfunum til að minnka 

persónulega ráðgjöf þar sem mikið er um að nemendur eru hjá þeim í föstum ráðgjafatímum 

hjá þeim. Má telja að ef þeir myndu nota hópráðgjöf í meira mæli næðu þeir til fleiri nemenda 

á styttri tíma. Einn viðmælandi hefur orð á því hve mikil léttir það hafi verið hjá sér þegar 

sálfræðingur var ráðinn til starfa í skólanum. Hann tók við erfiðustu og þyngstu málunum sem 

námráðgjafinn hafði setið upp með lengi vel. Hafi hann fundið fyrir létti bæði vegna þess að 

nemendur fengu viðeigandi aðstoð og vegna þess að þá gat hann farið að sinna verkefnum 

sem falla inn í hans verkahring. Má því telja að vegna þess hve mikið virðist vera um andlega 

erfiðleika nemenda, að mati viðmælenda, þá þyrfti að vera starfandi sálfræðingur í öllum 

framhaldsskólum landsins.  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að námsgengi nemenda er sterk vísbending um hvort að 

nemendur ljúki námi. Þeir sem eiga erfiðara uppdráttar námslega eru í meiri áhættu á að 

hverfa frá námi (Alexander o.fl., 2001; Battin-Pearson o.fl., 2000; Jón Torfi Jónasson og 

Kristjana Stella Blöndal, 2002; Rumberger, 1995, 2012). Þrátt fyrir að vera ein sterkasta forspá 

fyrir því að nemendur hætta í námi þá var aðeins boðið upp á námsaðstoð í fjórum af þessum 

sjö skólum sem var opin fyrir öllum nemendum. Má ætla að slík stoðþjónusta þyrfti að vera 

aðgengileg öllum nemendum ef á að reyna sporna við brotthvarfi.  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að foreldrar geti haft mikil áhrif á skólagöngu barna sinna með 

því að vera virkir og taka þátt í menntun þeirra. Foreldrar geta því haft jákvæð áhrif á nám 

barna þeirra sem eykur líkur á því að þeir ljúki námi (Baumrind, 1971; Rumberger, 2004; Sigrún 

Aðalbjarnardóttir og Kristjana Stella Blöndal, 2005). Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur 

fram að viðmælendur telja að þátttaka foreldra skipti gríðarlegu máli fyrir skólagöngu barna 
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þeirra. Misjafnt er milli skólanna hversu mikið er stuðlað að þátttöku foreldra. Nokkrir 

viðmælenda sögðu að sérstakar kynningar fyrir foreldra hefðu jákvæð áhrif og orðið til þess 

að foreldrar séu líklegri til hafa samband við skólann ef eitthvað kemur upp á.  

Niðurstöður rannsóknar Kristjönu Stellu Blöndal (2014) benda til að ekki sé nóg að samskipti 

séu á milli heimili og skóla og að foreldrar séu viðriðnir nám barna sinna. Foreldrar þurfa líka 

að fá fræðslu um hvernig þeir eiga að styðja við bakið á börnum sínum í námi.  Niðurstöður 

rannsóknarinnar leiddu í ljós að einungis er í boði fræðslufundir fyrir foreldra í þremur 

skólunum. Aðeins í einum skólanum var góð mæting. Má spyrja sig hvað er það sem þar er 

gert öðruvísi en í hinum skólunum? Er eitthvað í skólamenningunni sem veldur því að 

foreldrasamfélagið virðist sterkt og mætir á fræðslufundi? Í þessum tiltekna skóla var 

fundurinn haldinn sameiginlega af skólanum og foreldrafélaginu þar sem foreldrar fengu 

fræðslu um hvað það þýðir að eiga barn í framhaldsskóla og fengu bækling með helstu 

upplýsingum. Má ætla að öflugt samstarf á milli foreldrafélagsins og skólans endurspeglist til 

foreldra og auki þar af leiðandi þátttöku þeirra.   

 Aðrar leiðir sem farnar eru innan þessara skóla til að reyna stemma stigu við brotthvarfi er 

að auka skuldbindingu, umsjónarhópar, hópráðgjöf, stuðningshópur nemenda, náms- og 

starfsfræðsla og núvitund. Skuldbinding nemenda til náms felur í sér meðal annars að 

nemendur upplifi að það sé tekið mark á þeim og að þeirra framlag til að bæta skólasamfélagið 

sé metið. Að þeir geti tekið þátt í að móta sinn skóla og hvernig þeir vilji hafa hann (Finn, 1993; 

Fredricks o.fl., 2004; Furlong o.fl., 2003). Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að markvisst er 

verið að auka skuldbindingu nemenda til náms og skóla. Það er gert með því að fara í 

haustferðir með nýnemana, vera með umsjónarhópa í anda gamla bekkjarkerfisins og að efla 

nemendur í að móta skólann og hvernig þeir vilja hafa hann. Þessum leiðum er ætlað að 

aðstoða nemendur við að tilheyra skólasamfélaginu. Samkvæmt Finn (1989), Voelkl (1996, 

2012), Fredricks og félaga (2004) og Furlong og félaga (2003) að þá skiptir miklu máli fyrir 

nemendur að þeir tilheyri skólasamfélaginu og er hluti af því að vera skuldbundinn námi og 

skóla. Áhugaverð nálgun var jafnframt farin í einum skólanum þar sem nemendur fá að taka 

þátt í að móta skólann sinn með þjóðfundi. Á fundinum voru nemendur spurðir aðlagaðra 

spurninga úr skimunarprófinu . Tilgangurinn var að fá nemendur í lið til að móta skólann sinn. 

Samkvæmt Finn (1989), Fredricks og félaga (2004) og Furlong og félaga (2003) þá fellur það 

undir tilfinningalega skuldbindingu að nemendur finni fyrir því að þeirra innlegg til skólans sé 

metið og að þeir tilheyri því.  
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Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að náms- og starfsfræðsla er ein þeirra leiða sem 

farin er til þess að reyna stemma stigu við brotthvarfi nemenda. Misjafnt er hversu mikil 

fræðslan er eftir skólum. Einn viðmælandinn segir að verið sé að þróa hvernig tilhögunin verði 

á fræðslunni sem er fléttað inn í umsjónartíma hjá nemendum. Mjög tilviljunarkennt virðist 

vera hvernig staðið er að náms- og starfsfræðslu innan skólanna. Má ætla að þörf væri á 

sameinuðu átaki með námskrá, námsefnagerð og tilraunakennslu. Niðurstöðurnar 

samræmast rannsókn Guðbjargar Vilhjálmsdóttur (2007) og Kristjönu Stellu Blöndal og félaga 

(2011) en þar kemur fram að náms- og starfsfræðsla er talin vera einn af áhrifaþáttum í að 

minnka brotthvarf nemenda með því að hann taki meðvitaða ákvörðun um námsleið sem 

hentar hans áhugasviði.  

Sökum þess hve viðmælendur segja að persónuleg viðtöl taka mikinn tíma má velta vöngum 

yfir því af hverju fleiri eru þá ekki með hópráðgjöf en hún er hagkvæmari að því leyti að hægt 

er að ná til fleiri nemenda á mun skemmri tíma. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að í 

þremur skólum var verið að nota hópráðgjöf markvisst. Hóparnir eru skipulagðir þannig að 

farið er í fyrirfram ákveðna þætti tengda náminu eða til að auka félagsfærni. Í einum skólanum 

er farið gegnum Watch stuðningskerfi sem hugar að báðum þessum þáttum. Watch 

stuðningskerfinu er ætlað að veita forvörn og stuðning fyrir nemendur í brotthvarfshættu 

(Anna Sigurðardóttir, Björg Birgisdóttir og Sigríður Hulda Jónsdóttir, 2009; Björg Birgisdóttir, 

1997). Hugmyndir Yaloms (1995, 1998) um að hópráðgjöf geti aukið vellíðan einstaklinga með 

því að deila hugaheimi sínum. Finna fyrir því að vera samþykktur af öðrum í hópnum og 

tilheyra hópnum getur falið í sér lækningarmátt. Einn viðmælandi tekur fram að hjá þeim sé 

nýtt fyrirkomulag þar sem nemendur sem glíma við andlega erfiðleika eru með stuðningshóp 

þar sem þeir deila reynslu sinni og styðja hver annan.  

Niðurstöðurnar rannsóknarinnar leiddu í ljós að í einum skólanum hefur verið í gangi ný 

nálgun til að stemma stigu við brotthvarfi nemenda og boðið upp á námskeið í núvitund. Slík 

námskeið eru talin getað hjálpað nemendum að ná betur utan marga þætti sem hafa annað 

hvort bein eða óbein áhrif á nám þeirra og líðan. Námskeiðið hefur hingað til verið valáfangi 

en frá og með næsta hausti verður það fléttað inn í lífsleikni fyrir alla nemendur á öðru ári. 

Samkvæmt rannsóknum Davidson og félaga (2012), Shapiro og félaga (2011) og Zenner og 

félaga (2014) telja þeir að núvitund geti aukið markmið og gæði menntunar með því að hafa 

áhrif á athygli, samkennd, samúð, tilfinningalega sjálfsstjórn, sköpun, lausnarfærni og 

sjálfstúlkun nemenda. Með núvitund nái nemendur að öðlast færni í að takast á við og stjórna 
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tilfinningum, hugsunum og athygli sem og að temja sér sjálfshvatningu. Núvitund hefur reynst 

vel við að leiðbeina nemendum á að takast á við áskoranir og að sýna umhyggju. Talið er 

jafnframt að núvitund getið aukið hugræna getu nemenda til náms og mætinga.  

4.3 Inngrip gegn brotthvarfi  

Þau úrræði sem eru í boði fyrir nemendur sem eru skilgreindir í brotthvarfshættu innan 

framhaldsskólanna eru persónuleg ráðgjöf, samskipti við foreldra, hópráðgjöf, samningar um 

mætingu, námsaðstoð, HAM-námskeið og aðstoð við nemendur sem skilgreindir hafa verið í 

brotthvarfshættu í grunnskóla. Þó svo að mörg hver úrræðin séu þau sömu, og í boði fyrir alla 

nemendur, þá er í mörgum tilfellum lokuð úrræði fyrir þennan tiltekna hóp. Þau úrræði sem í 

boði eru í öllum skólunum fyrir þá sem eru skilgrindir í brotthvarfshættu eru persónuleg 

ráðgjöf, samskipti við foreldra og hópráðgjöf eða hópnámskeið hin úrræðin eru ýmist í boði í 

tveimur eða fleiri skólum.  

 Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að flestir viðmælendur kalla þá nemendur í viðtal sem 

að eru samkvæmt skimuninni í brotthvarfshættu. Það er upplifun þeirra að margir nemendur 

eiga um sárt að binda, eru að klást við andleg veikindi og kvíða sem setur strik í reikninginn 

þegar við kemur náminu. Er það í samræmi við það sem kemur fram í skýrslu 

Menntamálaráðuneytisins (1998) að margir nemendur eiga við sálræna og félagslega 

erfiðleikum sem verður til þess að þeir gefast upp á skólanum áður en þeir ljúka námi. Það 

kemur einnig fram í skýrslum ráðuneytisins þar sem birtar eru ástæður sem nemendur gefa 

upp þegar þeir hætta í námi og eru andleg veikindi ein af algengustu ástæðunum (Kristrún 

Birgisdóttir, 2015; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, 2014a). Í ljósi þessa telja 

viðmælendur að það vanti sérfræðiaðstoð fyrir þennan nemendahóp sem er að hætta sökum 

andlegra veikinda. Niðurstöðurnar sýna að það er starfandi sálfræðingur í einum þessara skóla 

sem um ræðir en í tveimur öðrum skólum er samstarf við félagsþjónustuna sem getur boðið 

nemendum að sækja viðtöl í einhverjum tilvikum hjá sálfræðingi. Diamond (2010) telur 

námsárangur, félagsleg og tilfinningaleg hæfni og líkamleg og andleg heilsa sé í 

grundvallaratriðum nátengd. Því er skilvirkasta leiðin að bæta einhverja þessara eiginleika að 

hlúa að þeim öllum. Til að hlúa að þeim nemendum sem eiga í andlegum erfiðleikum er í 

tveimur skólum boðið upp á HAM-námskeið þar sem sálfræðingar sjá um að halda námskeiðin. 

 Eins og fram hefur komið sýna niðurstöður rannsóknarinnar að stór hluti tíma ráðgjafanna 

fer í að sinna persónulegri ráðgjöf. Má því velta vöngum af hverju fleiri eru ekki með 
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hópráðgjöf. Watch stuðningskerfið er til að mynda hannað með það markmið að veita 

nemendum í áhættu á að hverfa frá námi stuðning til að þróa með sér jákvætt sjálfsviðmót, 

að ýta undir færni til að taka ákvarðanir, undirbúa nemendur undir áframhaldandi nám og að 

taka skref í átt að framtíð þeirra (Anna Sigurðardóttir, Björg Birgisdóttir og Sigríður Hulda 

Jónsdóttir, 2009; Björg Birgisdóttir, 1997). Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að aðeins einn 

skóli var að bjóða upp á hópráðgjöf sem hönnuð er sérstaklega til að sporna við brotthvarfi. Í 

öðrum skólum er boðið upp á hópráðgjöf sem ráðgjafarnir hafa búið til með því að sanka að 

sér efni til að vera með hópráðgjöf sem kemur inn á ýmsa þætti sem ætlað er að styrkja 

nemendur.  

 Nemendur eru í hvað mestri hættu á missa áhugann á námi og skólanum þegar þeir eru að 

fara á milli skólastiga úr grunnskóla og yfir í framhaldsskóla (Dynarski o.fl., 2008). Rumberger 

(2012) og Kristjana Stella Blöndal og félagar (2011) telja að brotthvarf sé langt ferli sem byrjar 

oft á tíðum þegar nemendur eru í grunnskóla þó svo að það sé ekki skráð fyrr en nemendur 

koma í framhaldsskóla. Allir viðmælendur töldu að brotthvarfið byrjaði áður en nemendur 

kæmu í framhaldsskóla. Hefur þess vegna verið sett á samstarf í nokkrum skólum sem miðar 

að því að vita áður en að nemendur komi inn í skólann hvaða nemendur það eru sem taldir 

eru vera í brotthvarfshættu í grunnskóla svo að hægt sé að veita þeim nemendum aðhald um 

leið og þeir byrja í framhaldsskóla. Þar kemur þverfaglegt teymi að því að aðstoða og halda 

utan um þenna nemendahóp. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar eru samskipti við 

foreldra nemenda í brotthvarfshættu ekki meiri en við aðra foreldra að undanskildum einum 

skóla í samstarfsverkefni um nemendur í brotthvarfshættu úr grunnskóla. Það er athyglisvert 

í ljósi þess sem áður hefur verið nefnt um mikilvægi aðkomu foreldra að námi barna þeirra. 

Gysbers og Henderson (2012) telja samstarf við foreldra afar þýðingarmikið þegar kemur að 

því að aðstoða nemendur við að yfirstíga þær hindranir sem standa í vegi fyrir námsgengi 

þeirra. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að það er viðmið um mætingu innan allra skólanna og 

geta nemendur misst skólavist ef þeir standast ekki þær kröfur sem gerðar eru. Viðmælendur 

telja að mætingakerfi séu gott aðhald fyrir nemendur og virki vel. Samt sem áður séu þeir að 

sjá sömu nöfnin fá viðvörun í kerfinu sem heldur utan um mætingar. Ástæðan gæti tengst því 

að ekki hafi verið nógu markvisst skoðað hvers vegna nemendur eru að mæta illa í skólann og 

að velja viðeigandi inngrip í framhaldi. Dynarski og Gleason (1998) og Dynarski og félagar 

(2008) segja að það sé ekki nóg að hafa mætingakerfi heldur þurfi að komast að því hvers 
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vegna nemendur eru ekki að mæta og velja viðeigandi inngrip sem tekur á vandanum. 

Niðurstöðurnar sýna að í einhverjum tilvikum fellur það í hlut náms- og starfsráðgjafa að hafa 

samband við nemendur sem eru með miklar fjarvistir. Það er skoðun rannsakanda að það sé í 

lagi ef hann er að hringja til að heyra hvernig nemandinn hafi það eða hvort hann geti eitthvað 

gert til að aðstoða hann en ekki til að ávíta hann. 

 Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að stöðugt sé verið að reyna finna einhverjar 

leiðir til að sporna við brotthvarfi. Margt er prófað sem annað hvort virkar eða virkar ekki. 

Mörg úrræði sem viðmælendur nefna eru tiltölulega ný innan hvers skóla fyrir sig og því ekki 

komin reynsla á hvort að þau séu að virka. Eru þetta úrræði eins og stuðningshópur fyrir 

nemendur, hópráðgjöf, núvitund, umsjónakerfi og að auka skuldbindingu. Eru þeir hver í 

sínum skóla að prófa sig áfram með að finna og innleiða leiðir. Má telja að það sé ákveðið ákall 

um að komið sé upp ramma um hvað eigi eða sé hægt að gera. Er það í samræmi við samantekt 

Freeman og Simonsen (2015) sem telja að þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á inngripum 

við brotthvarfi veiti litla leiðsögn eða ábendingar um hvernig skuli innleiða þær. Telja þeir að 

það verði að koma fram tillögur um hvernig eigi að innleiða inngrip svo árangur náist. Til þess 

þurfa skólar að fá stuðning frá fræðasamfélaginu um ráðgjöf og hönnun til að framkvæma 

inngrip.  

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvað verið er að gera til að sporna við brotthvarfi í 

framhaldsskólum. Afla upplýsinga um hvort og þá hvernig farið er að því að greina nemendur 

sem eru í brotthvarfshættu. Fá innsýn í hvaða forvarnir og inngrip er verið að styðjast við til að 

sporna við brotthvarfi innan framhaldsskóla. Skoða hvað munur liggur í því hvað gert er fyrir 

alla nemendur og þá sem hafa verið skilgreindir í áhættu á að hverfa frá námi.  

Það sem kom helst á óvart við vinnslu rannsóknarinnar var að það virðist ekki vera til 

markviss heildræn stefna fyrir skólana að fara eftir til þess að koma í veg fyrir brotthvarf. Það 

er verið að reyna finna leiðir innan hvers skóla til að sporna við brotthvarfi. Einnig kom á óvart 

að ekki var innan allra skólanna verið að fara eftir þeim leiðbeiningum um að kalla nemendur 

í viðtal út frá niðurstöðum skimunarinnar. Vonast er til að niðurstöðurnar geti nýst sem innlegg 

í umræðu um hvað er hægt að gera til að sporna við brotthvarfi framhaldsskólanema. Þær 

ættu að vera gagnlegar fyrir náms- og starfsráðgjafa sem starfa í framhaldsskólum og eru að 

vinna gegn brotthvarfi með ýmsum hætti.  
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