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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar var að kynnast upplifun og líðan 17‒19 ára ungmenna á 

framhaldsskólastigi sem voru í brotthvarfshættu og tóku þátt í hópráðgjöf byggðri á 

stuðningskerfi WATCH. Reynt var að skilja ástæður þess að þeir voru í 

brotthvarfshættu og hvernig framtíðarsýn þeirra birtist og væntingar til frekara náms. 

Annað markmið var að kynnast því hvernig danskir náms- og starfsráðgjafar meta 

WATCH í hópráðgjöf. Stuðst var við blandað rannsóknarsnið. Eigindleg gagnasöfnun 

fór fram með því að tekin voru 26 opin einstaklingsviðtöl við 13 ungmenni og 

megindleg fyrirlögn fólst í því að spurningalisti var lagður fyrir 18 danska náms- og 

starfsráðgjafa sem unnu með stuðningskerfi WATCH. Niðurstöður rannsóknarinnar 

benda til þess að nemendur í brotthvarfshættu hafi ótvírætt gagn af hópráðgjöf, þeir 

upplifðu að markvisst utanumhald hennar virkaði sem stuðningur við námið og þeir 

lærðu að setja sér raunhæf markmið. Megindlegar niðurstöður sýna jákvæða reynslu 

danskra náms- og starfsráðgjafa af því að vinna með stuðningskerfi WATCH. 

Rannsóknin bendir til þess að hópráðgjöf geti gegnt veigamiklu hlutverki til að sporna 

gegn brotthvarfi og bæta líðan nemenda óháð því hvert vandamálið er. Þörf er á að 

auka aðgengi nemenda að hópráðgjöf á öllum skólastigum og hefja þannig fyrr 

fyrirbyggjandi aðgerðir. 
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Abstract 

 

The aim of the study was to understand the experience and feelings of 17‒19 year 

old students in upper secondary school who had been defined as being at risk of 

dropout and were participants in the WATCH group counselling programme (What 

Alternatives? Thinking – Coping – Hoping program). A primary focus was to gain an 

understanding of the reasons that participants were at risk of dropping out, how they 

saw their future and also what were their expectations for further education. Another 

goal was to get to know how Danish guidance counsellors evaluate the WATCH 

programme in group counselling. The research design was a mixed methods 

approach.  Qualitative data collection was carried out by taking 26 individual 

interviews with 13 participants. Quantitative data was acquired by sending a 

questionnaire to 18 Danish counsellors who have used the WATCH programme in 

their counselling. The results indicate that students at risk of school dropout benefit 

from group counselling. The systematic supervision in group counselling supported 

their studies and they learned to set realistic goals. Quantitative results reveal that 

Danish counsellors had a positive experience of using the WATCH support 

programme in their work. The results from the study suggest that group counselling 

can play a significant role in reducing the risk of dropout as well as increasing the 

wellbeing of students, regardless of the initial problems. They also show that there is 

a need to increase student access to group counselling, both in primary and 

secondary schools and to begin preventive measures earlier. 
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Formáli 

Ritgerð þessi, Hópráðgjöf á framhaldsskólastigi, verndandi þáttur gegn brotthvarfi. 

Eigindleg og megindleg rannsókn á WATCH hópráðgjöf, er metin til 30 ECTS-eininga 

í meistaranámi í Náms- og starfsráðgjöf við Félags- og mannvísindadeild Háskóla 

Íslands. Aðalleiðbeinandi var dr. Guðbjörg Vilhjálmsdóttir prófessor í náms- og 

starfsráðgjöf við Háskóla Íslands og meðleiðbeinandi Björg Jóna Birgisdóttir, 

námsstjóri við Listaháskóla Íslands, náms- og starfsráðgjafi og stundakennari við 

Háskóla Íslands. Kann ég þeim bestu þakkir fyrir faglegar ábendingar, hvatningu og 

góða leiðsögn. Ég vil þakka viðmælendum mínum fyrir þátttökuna, fyrir að leyfa mér 

að fylgja þeim eftir í hópráðgjöf og fyrir að hafa gefið sér tíma til þess að segja frá 

upplifun sinni og líðan af því að taka þátt í hópráðgjöf. Þá vil ég þakka náms- og 

starfsráðgjafanum kærlega fyrir góðar móttökur og fyrir að gera mér kleift að taka þátt 

í hópráðgjöf innan skólans svo og dönsku þátttakendunum sem svöruðu 

spurningalistum. Inga Guðrún Kristjánsdóttir fyrrverandi kennari minn fær mínar bestu 

þakkir fyrir frábæran stuðning og alla þá hjálp sem hún hefur veitt mér, hún er 

ómetanleg. Foreldrum mínum vil ég þakka sérstaklega fyrir hvatningu meðan á námi 

mínu stóð og að lokum þakka ég sonum mínum fyrir mikla þolinmæði.   
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1 Inngangur 

Brotthvarf ungmenna úr námi er þjóðfélagslegur vandi sem vert er að veita athygli og 

vinna gegn. Stuðningskerfi WATCH er mikilvæg íhlutun í því skyni að sporna gegn 

brotthvarfi og er það sérstaklega þróað til að vinna með nemendur í brotthvarfshættu 

í hópráðgjöf (Anna Sigurðardóttir, Björg Birgisdóttir og Sigríður Hulda Jónsdóttir, 

2004). Markmið rannsóknarinnar er að kynnast upplifun og líðan ungmenna á 

framhaldsskólastigi, sem eru í brotthvarfshættu, af því að taka þátt í hópráðgjöf 

byggðri á stuðningskerfi WATCH. Áhersla var lögð á að fá að kynnast fyrri 

skólareynslu þátttakenda sem og félagslegum veruleika þeirra. Reynt var að öðlast 

skilning á ástæðum þess að þátttakendur voru í brotthvarfshættu og hvernig 

framtíðarsýn þeirra birtist sem og væntingar til frekara náms. Einnig er markmiðið að 

fá að kynnast því hvernig danskir náms- og starfsráðgjafar meta stuðningskerfi 

WATCH í hópráðgjöf.  

Þegar litið er til stöðu Íslands í alþjóðlegu samhengi má sjá að síaukin 

samkeppni og uppgangur í atvinnulífi kallar á ungt og öflugt fólk til starfa. En jafnframt 

er mikið brotthvarf úr námi staðreynd og við slíkar aðstæður er ljóst að frekari 

aðgerða er þörf (Capacent, 2015; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014a). 

Góð menntun er lykilatriði í þróun atvinnulífs og samfélags. Góð menntun er einnig 

mikilvæg fyrir hvern og einn sem vex við að glíma við ný og krefjandi verkefni. 

Jafnframt er brotthvarf úr námi missir fyrir bæði einstakling og samfélag. Því þarf 

engum að dyljast hve mikilvægt er að greina þennan umfangsmikla vanda og leita að 

markvissum úrræðum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014a).  

Margvíslegar ástæður geta legið að baki brotthvarfi og oft er um að ræða 

samspil margra þátta sem valda því að erfitt getur verið að vita hvernig taka eigi á 

vandanum. Rannsóknir á brotthvarfi hafa þó gefið ákveðnar vísbendingar um 

ástæður þess að nemandi tekur ákvörðun um að hætta í skóla. Fyrri námsárangur 

hefur mikið forspárgildi um brotthvarf en bakgrunnur nemandans og aðrir 

utanaðkomandi þættir skipta einnig miklu máli. Fjölskylda og foreldrar eru stór 

áhrifaþáttur í brotthvarfi þar sem gildismat foreldra, menntun þeirra og stuðningur eru 

þættir sem skipta máli þegar ungmenni ákveður að hætta í námi (Rumberger og Lim, 

2008). 
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Fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á sérstöðu hópráðgjafar í vinnu með 

nemendum í brotthvarfshættu og því er mikilvægt að halda áfram að þróa úrræði og 

leiðir sem byggjast á þeim grunni. Sýnt hefur verið fram á að stuðningskerfi WATCH 

vinnur í átt að markmiðum um að draga úr brotthvarfi og því varð fyrir valinu að skoða 

reynslu nemenda af því að taka þátt í hópráðgjöf byggðri á WATCH ásamt því 

hvernig danskir náms- og starfsráðgjafar sem vinna með stuðningskerfi WATCH 

meta það (Gladding, 2014; Anna Sigurðardóttir o.fl., 2004; Björg Birgisdóttir, 2003).   

Rannsóknir á kostum hópráðgjafar í vinnu gegn brotthvarfi hafa sýnt að við að 

njóta hennar verða nemendur félagslega hæfari og betur í stakk búnir til að takast á 

við skólagöngu sína, ásamt því að seigla þeirra og trú á eigin getu styrkist. Enn 

fremur eru nemendur ólíklegri til að gefast upp í námi. Helstu markmið hópráðgjafar, 

þegar unnið er eftir stuðningskerfi WATCH á framhaldsskólastigi, miða að því að 

sporna gegn brotthvarfi. Hefur þessi nálgun sýnt fram á jákvæðan árangur í vinnu 

með ungmennum bæði hérlendis og erlendis þar sem stuðningskerfi WATCH hefur 

verið nýtt (Anna Sigurðardóttir o.fl., 2004, Björg Birgisdóttir, 2003). 

Brotthvarf er skilgreint sem ferli þar sem ákvörðun um að hætta í skóla á sér 

langan aðdraganda. Rannsóknir hafa sýnt að hægt sé að greina ákveðnar 

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

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

einstaklingsmiðuðum og fjölbreyttum aðferðum. Sýnt hefur verið fram á að brotthvarf 

á sér rætur í fjölþættum vanda svo sem námsörðugleikum, fjárhagserfiðleikum, 

atvinnuþátttöku og andlegri vanlíðan sem meðal annars var afleiðing eineltis. 

Mikilvægt er því að styðjast við fjölbreyttar leiðir í fyrirbyggjandi vinnu gegn brotthvarfi 

(Mennta og menningarmálaráðuneytið, 2012, 2014a; Menntamálaráðuneytið, 2010). 

Ísland kemur illa út í samanburði við þær þjóðir er við helst berum okkur 

saman við þegar skoðað er hversu margir ljúka námi úr framhaldsskóla á tilsettum 

tíma. Einungis 44% þeirra nemenda sem innrituðust í framhaldsskóla haustið 2003 

höfðu lokið námi á skilgreindum tíma og aðeins 58% höfðu útskrifast sex árum eftir 

að þau innrituðust í framhaldsskóla. Einnig innritast tiltölulega fáir í starfsnám eða 

14% á móti 60% sem innritast beint inn á stúdentsbrautir og 27% inn á almennar 

brautir og luku námi enn síður á tilsettum tíma (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014a). Virðist svo vera að of mikil áhersla sé lögð á 

bóklegt nám í íslensku skólakerfi á kostnað verklega námsins (Forsætisráðuneytið, 

2012). Fram kemur í skýrslu OECD (2012) að brotthvarf á Íslandi sé 30% og talsvert 
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yfir meðaltali sé miðað við lönd OECD. Í skýrslunni var fjallað bæði um styrkleika og 

veikleika menntakerfisins hér á landi þegar hugað er að því að sporna gegn 

brotthvarfi. Meðal styrkleika sem nefndir voru eru þeir helstir að Ísland setur meira 

fjármagn í menntakerfið en önnur OECD-lönd, íslenskir grunnskólanemar sýna gott 

gengi í lestri og stærðfræði samkvæmt PISA-könnun 2009, allir eiga jafnan rétt til 

náms óháð skólastigi, lögð er áhersla á ævilanga menntun og stjórnvöld hafi lagt 

fram áætlun í því skyni að sporna gegn brotthvarfi og afleiðingum þess. Þeir 

veikleikar voru nefndir að þörf væri á endurskoðun á menntakerfinu sökum þess hve 

hátt brotthvarf er á framhaldsskólastigi. Þá væri brýnt að endurskoða skipulag 

verknáms þar sem það stendur höllum fæti miðað við bóklegt nám, og einnig voru 

félagslegar aðstæður nefndar þar sem atriði eins og sérþarfir, skortur á hvatningu, 

kyn og innflytjendur komu við sögu. Fjárhagsástæður námsmanna voru einnig taldar 

til veikleika í menntakerfinu, að nemendur hættu í skóla og færu út á vinnumarkað 

(OECD, 2012). Brotthvarf nemenda á framhaldsskólastigi er ekki eina áhyggjuefnið 

þegar hugað er að menntun hér á landi heldur einnig hátt hlutfall fullorðinna á 

aldrinum 25–64 ára án framhaldsskólaprófs. Ísland er í fimmta hæsta sæti meðal 

OECD landa í því efni en hér eru um 30% fullorðinna án framhaldsskólaprófs. Í 

flestum ríkjum þar sem þetta hlutfall er hátt hafa þau verið að bæta stöðu sína sem 

gerir það að verkum að menntunarstaða yngra fólks verður sterkari. Því miður er 

raunin ekki sú á Íslandi, hér er lítill munur á yngri og eldri kynslóðum og bendir það til 

þess að hægt gangi að hækka menntunarstig þjóðarinnar. Hátt hlutfall einstaklinga 

án framhaldsskólamenntunar getur haft í för með sér alvarlegar efnahagslegar og 

félagslegar afleiðingar. Þegar einstaklingur hættir snemma í námi aukast líkur á 

félagslegum vandamálum, áhættuhegðun, heilsuleysi og líkur á atvinnuleysi aukast. 

Þegar líður á ævina er þetta dýrt fyrir samfélagið (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014a; OECD, 2013). 

Það er stórt stökk fyrir unglinga að ljúka grunnskóla og hefja nám í 

framhaldsskóla. Töluverðar breytingar verða, kröfur í námi aukast, námsefnið verður 

flóknara og kennurum fjölgar. Skólaumhverfið er fjölbreytilegra og umfangsmeira en 

áður og auknar líkur eru á að unglingurinn finni fyrir andlegri vanlíðan (Kristjana 

Stella Blöndal, Jón Torfi Jónasson og Anne-Christin Tannhauser, 2011). Mikil 

umræða hefur verið um brotthvarf úr framhaldsskólum og rannsóknir sýna að hér 

hverfa hlutfallslega fleiri úr námi en í nágrannalöndunum. Gefur það til kynna að 

ástæða sé til að láta rödd þessa hóps heyrast og fá að kynnast upplifun og líðan 
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unglinga í brotthvarfshættu af því að vera í hópráðgjöf þar sem slík ráðgjöf er 

árangursrík aðferð þar sem mismunandi viðfangsefni eru til umræðu með það að 

markmiði að aðstoða einstaklinga við að breyta hegðun sinni, hjálpa þeim til að dafna 

og átta sig á sjálfum sér. Samkvæmt skýrslu OECD (2012) eins og fram hefur komið 

er brotthvarf nemenda úr framhaldsskólum á Íslandi 30% og er það töluvert yfir 

meðaltali annarra OECD-landa. Íslensk stjórnvöld hafa sett sér háleit markmið hvað 

varðar menntamál. Fram kemur í skýrslum forsætisráðuneytisins (2010, 2011) að 

aukin áhersla verði lögð á að lækka hlutfall einstaklinga sem eru án formlegrar 

framhaldsmenntunar í 10% árið 2020. Einnig er áhersla á mikilvægi þess að 

nemendur efri stiga grunnskóla og í framhaldsskólum hafi aðgang að öflugri náms- 

og starfsráðgjöf (Forsætisráðuneytið, 2010, 2011). Samkvæmt hérlendum 

rannsóknum eru algengustu ástæður brotthvarfs meðal annars námsleiði, 

fjárhagserfiðleikar, nám ekki við hæfi, andlegir erfiðleikar og atvinnuþátttaka 

nemenda (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á áhrifamátt hópráðgjafar, í henni er þátttakendum 

kennt að leysa vandamál sín og þróa með sér samskiptafærni sem getur flýtt fyrir 

persónulegum breytingum. Þátttakendur finna til léttis við að byrja í hópráðgjöf þar 

sem þeir sjá að þeir eru ekki einir um að eiga við vandamál að stríða og fá tækifæri til 

að vinna í sínum málum (Gladding, 2014; Corey, Corey og Corey, 2010). Hópráðgjöf 

er kjörinn vettvangur til að vinna með unglingum, þeir verða sterkari í mannlegum 

samskiptum, þeir einangrast síður og félagsfærni og samkennd eykst (Corey o.fl., 

2010).  

Framkvæmd var eigindleg og megindleg rannsókn. Viðfangsefni hins 

eigindlega hluta rannsóknarinnar var að fylgja eftir tveimur hópum nemenda í 

brotthvarfshættu á framhaldsskólastigi sem tóku þátt í hópráðgjöf sem byggð var á 

stuðningskerfi WATCH. Þátttakendur voru sex piltar og sjö stúlkur og áhersla var lögð 

á að fá að kynnast upplifun og líðan þeirra. Tekin voru 26 einstaklingsviðtöl, tvö viðtöl 

við hvern þátttakanda í uppphafi hópráðgjafarferlisins og í lokin. Í megindlegum hluta 

rannsóknarinnar voru spurningalistar lagðir fyrir danska náms- og starfsráðgjafa sem 

unnið hafa með stuðningskerfi WATCH í hópráðgjöf. Nýnæmi þessarar rannsóknar 

byggist á áðurnefndum þáttum þar sem hópráðgjöf hefur lítt verið rannsökuð hér á 

landi. Hagnýtt gildi rannsóknarinnar felst í því að rannsóknarniðurstöðurnar veiti 

upplýsingar um gagnsemi hópráðgjafar, sýn nemenda í brotthvarfshættu á það að 
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taka þátt í hópráðgjöf og upplifun náms- og starfsráðgjafa af því að vinna með 

stuðningskerfi WATCH í hópráðgjöf. Það er von mín að rannsóknin varpi ljósi á 

gagnsemi hópráðgjafar og að ritgerðin verði náms- og starfsráðgjöfum hvatning til að 

kynna sér stuðningskerfi WATCH svo þeir verði betur í stakk búnir og geti boðið 

ráðþegum sínum að taka þátt í hópráðgjöf. 

Ritgerðin skiptist í fjóra kafla. Fyrsti kafli, Inngangur, hefur að geyma 

skilgreiningar á helstu hugtökum fræðilegrar umfjöllunar. Þá koma undirkaflar sem 

tengdir eru fræðilegri umfjöllun verkefnisins, um lagalegan og faglegan bakgrunn, 

brotthvarf,  hópráðgjöf og stuðningskerfi WATCH. Þá er fjallað um helstu áhrifavalda 

brotthvarfs: einelti og trú á eigin getu. Því næst er fjallað um starfsferilsskenningar 

þar sem kenningar Super og Savickas varpa ljósi á brotthvarfsferlið. 

Inngangskaflanum lýkur síðan á umfjöllun um félagslega áhrifaþætti. Annar kafli, 

Aðferð, skiptist í sex undirkafla. Þar er fyrst gerð grein fyrir því hvers vegna þetta 

verkefni var valið, markmiði og rannsóknarspurningu svo og rannsóknaraðferð. 

Megindlegum hluta rannsóknarinnar er lýst og fjallað um þátttakendur og 

framkvæmd, gagnaöflun og greiningu gagna í tveimur undirköflum. Því næst er fjallað 

um hinn eigindlega hluta rannsóknarinnar og fjallað um þátttakendur og framkvæmd, 

gagnaöflun og greiningu eigindlegu gagnanna. Síðasti undirkaflinn er um siðferðileg 

álitamál. Í þriðja kafla, Niðurstöður, er farið yfir niðurstöður eigin athugunar og skiptist 

hann í fjóra undirkafla. Fyrst er fjallað um megindlegar niðurstöður rannsóknarinnar, 

mat danskra náms- og starfsráðgjafa á stuðningskerfi WATCH í hópráðgjöf. Því næst 

er fjallað um niðurstöður úr eigindlegum hluta rannsóknarinnar þar sem sagt er frá 

fyrri skólagöngu þátttakenda og upplifun þeirra af námi, og síðan sagt frá 

framhaldsskólagöngu þátttakenda og upplifun þeirra af stuðningskerfi WATCH í 

hópráðgjöf. Fjórði kafli, Umræða, skiptist í þrjá undirkafla. Fyrst er samantekt og 

umræður þar sem niðurstöður rannsóknarinnar eru dregnar saman með fræðilegan 

bakgrunn til hliðsjónar og rannsóknarspurningum svarað. Í næsta undirkafla, 

Lærdómar er varpað fram hugmyndum að úrbótum. Í lokaorðum ritgerðarinnar eru 

síðan settar fram hugleiðingar um efni hennar og það sem rannsóknin leiddi í ljós. 

  

1.1 Skilgreiningar á helstu hugtökum  

Hér verður fjallað um helstu hugtök sem tengjast viðfangsefni ritgerðarinnar og þau 

skilgreind.  
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1.1.1 Hópráðgjöf  

Hópráðgjöf (e. group counseling) er árangursrík aðferð þar sem unnið er með 

margvísleg viðfangsefni í þeim tilgangi að aðstoða ráðþega við að breyta hegðun 

sinni til að vinna með ákveðin vandamál (Gladding, 2014; Corey o.fl., 2010). Náms- 

og starfsráðgjafar hafa nýtt hópráðgjöf sem inngrip fyrir ráðþega til að sporna gegn 

brotthvarfi (Corey o.fl., 2010; Anna Sigurðardóttir o.fl., 2004). Hópráðgjöf er jafn 

áhrifarík og einstaklingsráðgjöf við meðhöndlun á sálrænum vandamálum og einnig 

hagkvæmari þar sem ráðgjafi nær til fleiri ráðþega í einu (Corey o.fl., 2010).  

1.1.2 Brotthvarf  

Margvíslegar ástæður geta valdið brotthvarfi (e. dropouts) nemenda úr námi og geta 

margir ólíkir þættir haft þar sitt að segja, þættir sem tengjast til dæmis fjölskyldu 

nemandans, skóla og nærsamfélaginu öllu.  

Allajafna er talað um brotthvarf sem ferli sem nær yfir langan tíma og því fleiri 

áhættuþættirnir sem eru til staðar því meiri líkur verða á brotthvarfi. Áhættuþættirnir 

eru meðal annars andleg vanlíðan, námsörðugleikar, námsval ekki við hæfi og 

fjárhagsvandi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012). Fram kemur hjá Jóni 

Torfa Jónassyni og Kristjönu Stellu Blöndal (2002) að til brotthvarfshóps eru 

skilgreindir þeir einstaklingar sem ekki hafa farið í nám að loknum grunnskóla eða 

hafa hætt í framhaldsskóla. Í þessari rannsókn er stuðst við þá skilgreiningu að 

nemendur í brotthvarfshættu séu þeir sem eru í framhaldsskóla og hafa fallið á önn 

þar sem allir þátttakendur rannsóknarinnar fyrir utan einn höfðu fallið á önninni áður 

en rannsókn hófst. 

1.1.3 Trú á eigin getu 

Trú á eigin getu (e. self-efficacy) er skilgreind sem trú einstaklings á hæfni sinni á 

ólíkum sviðum, hvernig hann skynjar eigin kosti og trú hans á sjálfum sér. 

Einstaklingur með mikla trú á eigin getu er vænlegri til að setja sér hærri markmið og 

takast á við erfiðari verkefni. Hann er staðráðnari í að ná markmiðum sínum, tekst 

frekar á við krefjandi verkefni og gefst síður upp en einstaklingur sem hefur minni trú 

á eigin getu. Líklegra er að sá sem hefur minni trú á eigin getu gefist upp við 

erfiðleika eða hindranir (Bandura, 1986, 1997). 
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1.1.4 Einelti 

Einelti (e. bullying) er skilgreint sem ofbeldi, endurtekin ósanngjörn, vítaverð háttsemi 

sem á sér stað yfir ákveðið tímabil. Tilgangurinn er að niðurlægja, gera lítið úr, 

mismuna, særa, móðga, ógna og valda þolanda vanlíðan með síendurtekinni 

hegðun. Einelti getur bæði verið andlegt og líkamlegt þar sem þolandi er 

niðurlægður, áreittur, svívirtur og honum hótað (Menntamálaráðuneytið, 2010; Page 

og Page, 2003).  

1.2 Réttur til náms- og starfsráðgjafar 

Að hætta í námi er afdrifarík ákvörðun í lífi ungrar manneskju og mikilvægt að 

upplýsingar og ráðgjöf sé nærtæk þegar slíkt er í aðsigi. Í þessum kafla verður fjallað 

um rétt til náms og að allir hafi jafnan aðgang að þjónustu náms- og starfsráðgjafa 

óháð félagslegum uppruna, stétt og stöðu. Sýnt hefur verið fram á að náms- og 

starfsráðgjöf er gagnleg til að vinna gegn brotthvarfi. Þegar lög og reglugerðir voru 

samþykkt þá markaði það tímamót í sögu náms- og starfsráðgjafar þar sem allir eiga 

nú jafnan rétt á að njóta náms- og starfsráðgjafar. Hér verður fjallað um lög, 

reglugerðir og upplýsingar sem varða rétt nemenda til menntunar og náms- og 

starfsráðgjafar ásamt faglegri ábyrgð á vinnu náms- og starfsráðgjafa.  

Barnasáttmálinn var samþykktur árið 1989 á allsherjarþingi Sameinuðu 

þjóðanna, hann var tekinn í gildi á Íslandi 1992 og að lokum lögfestur á Alþingi árið 

2013 með lögum nr. 19/2013 (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014b,). Fjallað 

er um menntun í 28. gr. Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna (1989) og í 1. mgr. 28. 

gr. kemur fram að aðildarríki skuli viðurkenna rétt barns til menntunar og sjá til þess 

að honum sé framfylgt. Einnig eiga allir að njóta sömu möguleika á ókeypis 

grunnmenntun og eiga kost á framhaldsmenntun. Þá segir í sáttmálanum að allir 

skuli eiga aðgang að æðri menntun eftir hæfileikum og ráðgjöf og upplýsingum um 

náms- og starfsval (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, 1989). 

Í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 kemur fram í I. kafla 3. gr. að skólaskylda 

sé að jafnaði í tíu ár og öllum börnum á aldrinum 6–16 ára sé skylt að sækja 

grunnskóla. Í IV. kafla 13. gr. sem fjallar um rétt nemenda segir að nemendur eigi rétt 

á náms- og starfsráðgjöf frá aðilum sem uppfylla skilyrði um náms- og starfsráðgjafa 

(Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Einnig kemur fram í aðalnámskrá grunnskóla 2011 

að náms- og starfsráðgjöf sé lögbundinn hluti af sérfræðiþjónustu skóla, allir 

nemendur eigi að fá jöfn tækifæri til náms og eigi rétt á námi við hæfi. Náms- og 
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starfsráðgjöf í grunnskóla byggist á því að vinna með nemendum, foreldrum, 

kennurum, skólastjórnendum og öðru starfsfólki skólans að margvíslegu 

velferðarstarfi er lýtur að námi, líðan og framtíðaráformum nemenda. Náms- og 

starfsráðgjöf felst í því að aðstoða nemendur við að finna hæfileikum sínum, 

áhugasviði og kröftum farveg (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013).  

 Í VI. kafla 32. gr. laga um framhaldsskóla nr. 92/2008, segir að nemandi sem 

lokið hefur grunnskólanámi, grunnskólaprófi, hefur fengið jafngilda menntun eða 

hefur náð 16 ára aldri, geti hafið nám á framhaldsskólastigi og eigi rétt á að stunda 

nám í framhaldsskóla til 18 ára aldurs. Fram kemur í 37. gr. að nemendur eigi rétt á 

að njóta náms- og starfsráðgjafar af til þess bærum aðilum (Lög um framhaldsskóla 

nr. 92/2008). Einnig kemur fram í 1. mgr. 76. gr. Stjórnarskrár Íslands að öllum skuli 

tryggður réttur til almennrar menntunar og fræðslu við sitt hæfi (Stjórnarskrá 

lýðveldisins Íslands nr. 33/1944). 

Fram kemur í 1. gr. laga um náms- og starfsráðgjafa nr. 35/2009 sem sett voru 

árið 2009 að lögverndun er á starfsheitinu, rétt til að kalla sig náms- og starfsráðgjafa 

og starfa sem slíkur hefur sá einn sem til þess hefur leyfi. Í 5. gr. er fjallað um 

þagnarskyldu, þar sem náms- og starfsráðgjafi er bundinn þagnarskyldu um atriði 

sem hann fær upplýsingar um í starfi sínu og helst þótt viðkomandi láti af starfi. Í 6. 

gr. sömu laga er getið um skyldur náms- og starfsráðgjafa, honum ber að þekkja 

skyldur sínar samkvæmt lögum. Hann ber einnig ábyrgð á þeirri ráðgjöf sem hann 

veitir og ber að viðhalda þekkingu sinni og tileinka sér nýjungar sem snýr að faginu 

(Lög um náms- og starfsráðgjafa nr. 35/2009). 

Stefnumótun á sviði náms- og starfsráðgjafar hófst í maí 2014 á vegum 

mennta- og menningarmálaráðuneytisins sem skipaði starfshóp með það að 

markmiði að koma með tillögur um framtíðarsýn, stefnu og aðgerðir fyrir náms- og 

starfsráðgjöf hér á landi. Hópurinn vann að greiningu á innra og ytra umhverfi og 

lagði almennt mat á stöðu náms- og starfsráðgjafar á Íslandi (Capacent, 2015) og 

hefur mennta- og menningarmálaráðuneytið framangreinda skýrslu til athugunar en 

hefur ekki tekið afstöðu til hennar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2016). 

Skýrsla starfshópsins, Grunnur að stefnu um náms- og starfsráðgjöf á Íslandi, var 

gefin út í maí 2015. Skýrslan er hugsuð sem grunnur að framtíðarsýn náms- og 

starfsráðgjafar, fram koma markmið og aðgerðir um hvernig best verði hagað náms- 

og starfsráðgjöf til framtíðar. Gert er ráð fyrir að í lok árs 2024 verði staða náms- og 

starfsráðgjafar á Íslandi framúrskarandi og byggir starfshópurinn framtíðarsýn fyrir 
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náms- og starfsráðgjöf á fimm meginþáttum. Fyrsti þátturinn er náms- og 

starfsráðgjöf alla ævi með það að marki að styðja við starfsþróun einstaklinga, 

lágmarka brotthvarf og stuðla að aukinni atvinnuþátttöku, samfellu og góðum árangri 

í þjónustu. Annar þáttur er þróun starfsferils alla ævi: þar er lögð áhersla á að 

einstaklingur stjórni starfsferli sínum í samvinnu við skólakerfi og atvinnulíf. Þriðji 

þáttur er aðgengi að náms- og starfsráðgjöf, að allir hafi aðgang að náms- og 

starfsráðgjöf og fái hana sniðna að sínum þörfum. Fjórði þátturinn er uppbygging og 

þróun þjónustunnar þar sem lögð er áhersla á gæðakerfi, hagnýtar rannsóknir og 

markvissa starfsþróun náms- og starfsráðgjafa. Fimmti og síðasti þátturinn fjallar um 

samstarf, að stjórnsýsla, atvinnulíf, vinnumálastofnanir og menntastofnanir vinni 

saman auk aðgerðaráætlunar sem er í stöðugri þróun (Capacent, 2015). 

Líkt og fram hefur komið eiga allir rétt á að njóta náms- og starfsráðgjafar. 

Fagfélag er mikilvægt til að styðja við og efla fagvitund náms- og starfsráðgjafa svo 

ráðþegar fái ávallt bestu þjónustu. Félag náms- og starfsráðgjafa er fagfélag þeirra. 

Það gaf út starfslýsingu árið 2003 með það að markmiði að auðvelda náms- og 

starfsráðgjöfum að móta ramma um störf sín og skiptist hún í eftirfarandi þætti: 

Ráðgjöf í námi og starfi, ráðgjöf um vinnubrögð, persónuleg ráðgjöf og stuðningur, 

ráðgjöf, hagsmunagæsla og upplýsingamiðlun vegna sérhæfðra réttinda, ráðgjöf um 

náms- og starfsval, mat og greining á náms- og starfsfærni, þróunarverkefni, viðhald 

fagþekkingar og að lokum kannanir og rannsóknir. Undir þættinum persónuleg 

ráðgjöf og stuðningur er minnst á að náms- og starfsráðgjafi sinni hópráðgjöf sem 

styrkir einstaklinginn í námi. Í þættinum viðhald fagþekkingar er tekið fram að náms- 

og starfsráðgjafar eigi að þróa nýjar starfsaðferðir og huga að endurmenntun. Undir 

þættinum kannanir og rannsóknir er talað um að hann meti starfsaðferðir, fylgi eftir 

verkefnum og hugi að aðstæðum og viðhorfum ráðþega (Félag náms- og 

starfsráðgjafa, 2003).  Árið 2006 samdi félagið siðareglur FNS með það að markmiði 

að auka fagvitund náms- og starfsráðgjafa og efla fagmennsku. Siðareglurnar eiga 

að veita almenningi upplýsingar um hugsjónir og faglegar skyldur náms- og 

starfsráðgjafa, vera þeim siðferðilegt leiðarljós í starfi og ávísun á vönduð vinnubrögð 

innan stéttarinnar. Siðareglurnar fjalla um ráðgjafarsamband, faglega ábyrgð og 

siðanefnd og brot á siðareglum. Fram kemur í 9. gr. að náms- og starfsráðgjafi beri 

ábyrgð á að viðhalda færni sinni og fagþekkingu. Einnig á hann að leitast við að 

tileinka sér nýjungar innan sviðsins og bæta þá faglegu þjónustu sem hann veitir 

(Félag náms- og starfsráðgjafa, 2006). Fram kemur í 2. grein laga Félags náms- og 
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starfsráðgjafa hvert hlutverk félagsins er, en það snýst meðal annars um að efla 

náms- og starfsráðgjöf og efla fag- og stéttarvitund íslenskra náms- og starfsráðgjafa. 

Einnig á félagið að efla faglegt starf og stuðla að endurmenntun félagsmanna (Félag 

náms- og starfsráðgjafa, 2015).  

Fram kemur í grein Guðbjargar Vilhjálmsdóttur (2000), Skilar náms- og 

starfsfræðsla árangri? að rannsóknir sýna marktækan mun á þátttakendum sem 

fengu náms- og starfsfræðlu þar sem þeir stóðu betur að vígi við að ákvarða nám og 

störf og voru betur upplýstir um námsmöguleika og horfur um framtíðarstarf en 

samanburðarhópur. Eins og fram hefur komið í grunn- og framhaldsskólalögum frá 

2008 eiga allir nemendur rétt á náms- og starfsráðgjöf. Til að tryggja þennan rétt þarf 

að huga að viðmiðum um fjölda ráðþega á hvert stöðugildi ráðgjafa, þörf er á 

heildstæðu upplýsingakerfi um nám og störf og mikilvægt að gera starf náms- og 

starfsráðgjafa áhrifaríkara og móta heildstæða stefnu (Capacent, 2015; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014a; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Ingibjörg H. 

Björnsdóttir, 2013; Forsætisráðuneytið, 2010; Menntamálaráðuneytið, 2008). Einnig 

telja Gysbers og Henderson (2006) að heildræn náms- og starfsráðgjafaráætlun 

tryggi öllum nemendum greiðari aðgang að náms- og starfsráðgjöf í skólum og geti 

aukið líkur á forvarnargildi náms- og starfsráðgjafar. Jafnframt auðveldar það náms- 

og starfsráðgjöf forgangsröðun verkefna.  

Farið hefur verið yfir rétt til náms og náms- og starfsráðgjafar út frá 

barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og lögum um grunn- og framhaldsskóla. Einnig 

var fjallað um hlutverk og skyldur náms- og starfsráðgjafa. Náms- og starfsráðgjöf er 

mikilvægur þáttur til að vinna gegn brotthvarfi og því verður nú fjallað um ástæður 

þess að nemendur hverfa frá námi, hvaða afleiðingar það hefur í för með sér og 

hvernig koma megi í veg fyrir brotthvarf.  

1.3 Brotthvarf 

Talið er að brotthvarf sé ákveðið ferli og þegar nemandi hættir í skóla þá er sú 

ákvörðun sjaldan tekin í skyndi, heldur gengur nemandinn í gegnum reynslu sem 

gerir það að verkum að hann hættir að lokum í skóla (Menntamálaráðuneytið, 2010; 

Björg Birgisdóttir, 2003). Ástæður fyrir brotthvarfi geta verið margvíslegar og telja 

sérfræðingar að hægt sé að spá fyrir um það strax í grunnskóla hvort nemandi muni 

hætta í námi (Menntamálaráðuneytið, 2010). Þó margir samverkandi þættir geti haft 

áhrif á ástæður brotthvarfs þá sýna rannsóknir að vissar vísbendingar eru til staðar 
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um ástæður þess að nemandi ákveður að hætta í skóla. Fyrri árangur í námi vegur 

þar þungt, metnaðarleysi, fjárhagsörðugleikar, atvinnuþátttaka og stuðningur og álit 

foreldrar hefur þar mikið að segja (Rumberger og Lim, 2008). Þá leggja sérfræðingar 

OECD til að hugað verði betur að því að námsstaða er mismunandi hjá nemendum 

þegar þeir hefja nám í framhaldsskóla og við því verði að bregðast 

(Menntamálaráðuneytið, 2010). Ef nemanda gengur illa í grunnskóla aukast líkur á 

því að hann hætti námi í framhaldsskóla (Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella 

Blöndal, 2002; Menntamálaráðuneytið, 2010). Einnig sjást tengsl milli stöðu í námi 

við 24 ára aldur og hvernig nemenda leið í efri bekkjum grunnskóla. Ef nemendi var 

óánægður í efri bekkjum grunnskóla var hann líklegri til að hætta námi (Kristjana 

Stella Blöndal og Jón Torfi Jónasson, 2002). Meiri líkur eru á að einstaklingur með 

háar einkunnir ljúki stúdentsprófi fyrir 24 ára aldur (Kristjana Stella Blöndal o.fl., 

2011).  

Þá skal vikið að því hvernig hægt er að varna brotthvarfi. Brotthvarf er ekki 

einangrað vandamál, allir verða að taka saman höndum til að koma í veg fyrir það. 

Margar leiðir hafa verið reyndar og hafa þær einkum beinst að þremur atriðum. Þar er 

fyrst að nefna það að skima þá nemendur sem líklegir eru til að hverfa frá námi. Í 

öðru lagi er mikilvægt að hvetja skólayfirvöld, kennara, menntastofnanir og foreldra til 

samstarfs. Taki foreldrar þátt í skólastarfi barna sinna er líklegra að börnin fái aukinn 

stuðning og að foreldrarnir sýni námi þeirra áhuga. Í þriðja lagi er lögð áhersla á 

stuðningskerfi innan skólanna sem eykur líkur á hærra sjálfsmati og betri líðan 

nemenda. Gæti það meðal annars falið í sér náms- og starfsráðgjöf, 

stuðningskennslu og einstaklings- og hópráðgjöf (Björg Birgisdóttir, 2003). 

Mikilvægur þáttur til að vinna gegn brotthvarfi er skuldbinding nemenda í garð 

náms og skóla. Ef nemandi er áhugasamur um námið, hefur metnað til að standa sig 

vel og ná góðum árangri, er virkur í félagsstarfi og lagar sig þannig að skólanum í 

heild eru minni líkur á að hann hætti námi (Fredricks, Blumenfeld og Paris, 2004).  

Í greininni Dropout in a Small Society: Is the Icelandic Case somehow 

Different? sem birtist árið 2011, er fjallað um ástæður brotthvarfs nemenda úr 

framhaldsskólum hér á landi og tekið mið af þremur þáttum. Þeir eru einstaklingurinn, 

skólinn og skipulagið. Fram kemur að nemendur telja fjárhagsvanda og námsleiða 

vera aðalástæðu brotthvarfs. Piltar hættu oftast af því að þeim bauðst freistandi tilboð 

um atvinnu en stúlkur vegna barneigna (Kristjana Stella Blöndal, Jón Torfi Jónasson 

og Anne- Christin Tannhauser, 2011). Það eru meiri líkur á að vinnan gangi fyrir 
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náminu ef fjárhagsvandi er til staðar. Skýrsla mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins (2012), fjallar um átaksverkefnið Nám er vinnandi vegur 

og byggist á stefnumörkun Íslands 20/20. Markmið verkefnisins er að lækka hlutfall 

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

Öllum yngri en 25 ára sem sóttu um í framhaldsskóla haustið 2011 var tryggð 

skólavist og námstækifæri sköpuð fyrir 1000 atvinnuleitendur. Áhersla var lögð á að 

fylgja nemendunum sérstaklega eftir til að sporna gegn brotthvarfi en að lokinni 

haustönn 2011 mældist brotthvarf samt sem áður 36,58% sem er hátt hlutfall. Því 

næst var gerð könnun á ástæðum brotthvarfs. Fram kom að andleg veikindi, 

þunglyndi og kvíði voru algengasta orsökin, einnig var námsval ekki við hæfi, 

fjárhagsvandi sem olli því að vinna var látin ganga fyrir náminu og námsörðugleikar 

voru algengar ástæður brotthvarfs (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012).  

Rannsókn var gerð á atvinnuþátttöku 13–17 ára íslenskra námsmanna með 

skóla veturinn 2007–2008. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að námsmenn unnu 

vegna peninganna. Þau töldu sig öðlast ákveðið sjálfstæði gagnvart foreldrum sínum 

með því að vinna (Margrét Einarsdóttir, 2010). Einnig kemur fram að á árunum 2003–

2005 unnu um það bil 60% námsmanna á aldrinum 16–24 ára samhliða námi í um 28 

klukkustundir á viku (Kristjana Stella Blöndal o.fl., 2011). Atvinnuþátttaka 

námsmanna hér á landi er mikil, vinna með námi og að nemendur hverfa um tíma frá 

námi til vinnu gerir það að verkum að unga fólkinu sækist námið seint. Þessi hæga 

námsframvinda er meðal annars orsök ýmissa galla á menntakerfinu ásamt 

félagslegum þáttum. Kemur fram að stór hópur grunnskólanemenda hefur fengið 

óviðunandi undirbúning úr grunnskóla ásamt skorti á námi og þjónustu við hæfi í 

framhaldsskóla sem getur leitt til brotthvarfs (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2014a). 

Til að fyrirbyggja brotthvarf er þörf á markvissum forvarnaraðgerðum ásamt 

fjölbreyttum og heildstæðum úrræðum. Rætur brotthvarfs í framhaldsskóla má oft 

rekja til grunnskólaáranna og því er mikilvægt að byrja að takast á við vandann þar. 

Æskilegt er að framkvæma skimun í upphafi skólagöngu til að finna börn sem eru í 

áhættuhópi og veita þeim stuðning við hæfi. Leggja skal áherslu á einstaklingsmiðað 

nám, auka stoðþjónustu, samþætta skólastigin og tryggja samvinnu þeirra svo að 

hagsmunir nemenda um samfellu í námi séu tryggðir. Auka þarf ráðgjöf um menntun 

og atvinnu ásamt ráðgjöf og upplýsingum um náms- og starfsmöguleika á einum 

stað. Auka þarf áherslu á verk- og tæknigreinar í grunnskólum. Náms- og 
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starfsráðgjafar gegna hér mikilvægu hlutverki og nauðsynlegt er að verja og styrkja 

öfluga náms- og starfsráðgjöf (Forsætisráðuneytið, 2012; Menntamálaráðuneytið, 

2010). 

Mikið hefur verið fjallað um hvort lengd náms til stúdentsprófs hafi áhrif á 

brotthvarf. Fram kemur í skýrslum forsætisráðuneytisins (2010; 2012) að stytta megi 

nám til stúdentsprófs en brotthvarf úr framhaldsskóla er einn helsti löstur á íslenska 

menntakerfinu. Tekið er í sama streng í skýrslu Kristjönu Stellu Blöndal og félaga 

(2011); þar er vitnað í tillögur OECD um að ef nám til stúdentsprófs yrði stytt og 

nemendur hefðu val um að ljúka því á þremur árum líkt og stendur til boða í flestum 

nágrannalöndum í staðinn fyrir fjögur ár hér á landi þá gæti það dregið úr brotthvarfi. Í 

Hvítbók, aðgerðaáætlun námstími, kom fram að meirihluti framhaldsskóla stefndi að 

því að bjóða nemendum að hefja nám í nýju kerfi haustið 2015 sem þýðir að þriggja 

ára nám til stúdentsprófs verði í boði (Capacent, 2015). Í greininni Stytting námstíma 

– brottfall nemenda úr námi eftir Jónínu Bjartmarz (2003) spyr höfundur þeirrar 

spurningar hvort æskileg leið til að draga úr brotthvarfi sé að stytta nám til 

stúdentsprófs. Hún varar þar við því að líta á styttingu náms sem allsherjarlausn á 

vandamálum brotthvarfs í skólakerfinu en vitnar í íslenska rannsókn á brotthvarfi úr 

námi eftir Kristjönu Stellu Blöndal og Jón Torfa Jónasson frá 2002 þar sem fram 

kemur að aðrar ástæður en lengd námstíma hafi áhrif á brotthvarf. Einnig skipti máli 

hver afstaða foreldra sé til náms og að augljós þörf sé á að nemendur njóti stuðnings 

þeirra (Jónína Bjartmarz, 2003). Sjö árum síðar þann 3. júlí 2010 kom út grein í 

Fréttablaðinu, Minna menntuð en við héldum þar sem Kristjana Stella Blöndal segir 

að nemendur hafi getað lokið stúdentsprófi á þremur árum um langt skeið í 

áfangakerfi framhaldsskólanna og bendir ennfremur á að flestir hverfi frá 

framhaldsskólanámi innan árs frá því það hófst og því muni stytting námstíma ekki 

koma til með að draga úr brotthvarfi (Minna menntuð en við héldum, 2010). Jafnframt 

segir Kristrún Birgisdóttir (munnleg heimild, 18. apríl 2016), höfundur skýrslunnar 

Brotthvarf úr framhaldsskólum haust 2014, að hún hafi ekki trú á því að stytting náms 

til stúdentsprófs dragi úr brotthvarfi úr framhaldsskólum þar sem nemendur sem ljúka 

stúdentsprófi á þremur árum séu ekki þeir sem eru að hætta í námi. Þar sem skiptar 

skoðanir eru um þessa hugmynd mun tíminn leiða í ljós hvaða áhrif þessar breytingar 

hafa á brotthvarf nemenda úr framhaldsskólum. 

Hvítbók, um bætur í menntamálum er skýrsla unnin af mennta- og 

menningarmálaráðuneytinu (2014a). Tilgangur hennar er að skapa grundvöll frekari 
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umræðna og aðgerða til úrbóta í menntamálum á Íslandi í samráði við alla sem vilja 

veg menntunar sem mestan. Fram kemur að einungis 44% íslenskra 

framhaldsskólanema ljúka námi á tilsettum tíma og er það töluvert lægra hlutfall en í 

samanburðarlöndum. Markmiðið sé að hlutfall þeirra sem ljúka námi verði komið upp 

í 60% árið 2018. Til að ná því markmiði verði ráðist í að endurskipuleggja námstíma, 

stytta nám til stúdentsprófs í þrjú ár og stytta starfsnám. Þá verði markviss skimun 

fyrir áhættuþáttum gegn brotthvarfi framkvæmd meðal allra nemenda í 

framhaldsskólum landsins. Starfsnám verði endurskoðað með tilliti til einföldunar á 

grunnnámi og uppbyggingu fagháskólastigs. Aðrar mögulegar aðgerðir til að sporna 

gegn brotthvarfi eru nefndar í skýrslunni, svo sem skimun fyrir áhættuþáttum 

brotthvarfs í efstu bekkjum grunnskóla, að þróaðar verði frekari skráningar á 

ástæðum brotthvarfs, samstarf verði eflt milli skóla og heilbrigðis- og félagsþjónustu 

um að vinna með nemendum sem líklegir eru til að hverfa frá námi og virkja aðila 

sem bjóða upp á framhaldsfræðslu til að veita ráðgjöf til þeirra sem horfið hafa frá 

námi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014a).  

Mennta- og menningarmálaráðuneytið hóf aðgerðir til að draga úr brotthvarfi 

nemenda í samstarfi við framhaldsskólana. Einn þáttur í þessum aðgerðum var að 

afla upplýsinga um brotthvarf og skima fyrir brotthvarfi nemenda í framhaldsskólum. Í 

október 2013 var byrjað að skima fyrir brotthvarfi í þremur framhaldsskólum í 

tilraunaskyni. Haustið 2014 bættust 14 framhaldsskólar í hópinn og í október 2015 

var skimunarprófið lagt fyrir í 31 skóla eða öllum framhaldsskólum á landinu (Kristrún 

Birgisdóttir, munnleg heimild, 18. apríl 2016; Kristrún Birgisdóttir, 2015).  

Skimunin felur í sér spurningalista þar sem lagt er mat á áhættuþætti 

brotthvarfs og er hann lagður fyrir alla nýnema á fyrstu önn í framhaldsskóla. Að 

fyrirlögn lokinni vinna náms- og starfsráðgjafar með niðurstöðurnar með það að 

markmiði að finna úrræði fyrir þá nemendur sem mælast í mestri brotthvarfshættu. 

Náms- og starfsráðgjafar telja að skimunin nýtist vel til að takast á við og vinna gegn 

brotthvarfi (Kristrún Birgisdóttir, 2015).  

Það eru ekki eingöngu skólarnir sem sjá tilgang með skimunarprófinu heldur 

eru nemendur jákvæðir í garð þess, þeim finnst það jákvætt að einhver hafi áhuga á 

því hvernig þeim gengur (Kristrún Birgisdóttir, munnleg heimild, 18. apríl 2016).  

Markmiðið með skimunarprófinu er að finna þá nemendur sem eru í mestri 

hættu á brotthvarfi og koma í veg fyrir að þeir hverfi frá námi. Niðurstöður úr 

skimunarprófunum gera það að verkum að náms- og starfsráðgjafar, kennarar og 
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stjórnendur skólanna verða sér meðvitaðir um hvað er að gerast hjá nemendum og 

hvaða ástæður liggja að baki því að þeir eru í brotthvarfshættu. Í ljósi niðurstaðna er 

hægt að móta kerfi innan skólans til að taka á þeim þáttum sem valda brotthvarfi. 

Sem dæmi má nefna að þar sem skortur á stuðningi frá foreldrum virðist skýr 

áhættuþáttur, þá er lögð áhersla á að efla foreldrasamstarf innan skólans. Annað 

dæmi um áhættuþátt er skortur á áhuga og honum má mæta með því að auka náms- 

og starfsfræðslu (Kristrún Birgisdóttir, munnleg heimild, 18. apríl 2016).  

Fram kemur í skýrslu Kristrúnar Birgisdóttur (2015) að á haustönn 2014 höfðu 

31 framhaldsskóli sent inn upplýsingar til Námsmatsstofnunar um alla nemendur sem 

höfðu horfið frá námi á önninni áður en kom að lokaprófum. Í 31 skóla höfðu 790 

nemendur hætt námi án þess að ljúka prófi þá önnina, og af þeim fóru 117 nemendur 

í aðra skóla. Það voru því 673 nemendur sem hófu nám á haustönn 2014 og hættu í 

námi áður en kom að lokaprófum. Ástæður brotthvarfs voru meðal annars vinna, 

persónulegar ástæður, námið tilgangslaust, áhugaleysi, vísað úr skóla vegna brota á 

skólareglum, líkamleg veikindi, andleg veikindi og fjárhagserfiðleikar (Kristrún 

Birgisdóttir, 2015). Kristrún tók einnig þátt í starfshópi fyrir hönd mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins á vegum Evrópusambandsins (TWG on early school 

leaving) en hópurinn skilaði skýrslu um vinnu sína árið 2013. Í ljós kemur að þær 

ástæður sem íslenskir framhaldsskólanemar gefa fyrir brotthvarfi sínu eru 

sambærilegar við niðurstöður annarra landa, þ.e fjárhagserfiðleikar, námið ekki við 

hæfi, þátttaka í atvinnulífi, námsleiði og andlegir erfiðleikar. Hópráðgjöf hefur skilað 

árangri og flestir þeir áhættuþættir sem koma fram hjá nemendum eru þess eðlis að 

hægt er að vinna með þá í öflugri hópráðgjöf (Kristrún Birgisdóttir, munnleg heimild, 

18. apríl 2016).  

Þegar ástæður brotthvarfs voru flokkaðar eftir kyni, var nokkur munur milli 

kynja. Piltar hættu frekar til þess að fara að vinna, þeim var vísað úr skóla vegna 

brots á skólareglum eða þeir sögðu að námið væri tilgangslaust. Stúlkur hættu frekar 

vegna andlegra eða líkamlegra veikinda. Gefur þetta til kynna að ástæða sé til að 

beita mismunandi úrræðum eftir því hvert kyn nemendans er (Kristrún Birgisdóttir, 

2015). Meginforsenda þess að skólar geti beitt forvörnum að gagni, íhlutun og 

stuðningi við nemendur sína, er að skima fyrir nemendum í brotthvarfshættu. Því er 

brýnt að leggja skimunarpróf fyrir í öllum framhaldsskólum. Þessi upplýsingasöfnun 

er góð viðbót við aðrar aðgerðir sem notaðar eru til að koma í veg fyrir brotthvarf 

nemenda (Kristrún Birgisdóttir, 2015). Brotthvarf er ferli sem þýðir að það er hægt að 
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grípa í taumana áður en til þess kemur. Best væri að leggja skimunarprófið fyrir 

nemendur í efstu bekkjum grunnskóla og að niðurstöður gætu fylgt nemendum yfir í 

framhaldsskólann gæti það án efa hjálpað okkur við að draga úr brotthvarfi. Því fyrr 

sem gripið er inn í ferlið því meiri líkur eru á að nemendur haldi áfram námi (Kristrún 

Birgisdóttir, munnleg heimild, apríl 2016).  

Líkt og fram hefur komið eru nemendur í brotthvarfshættu fjölbreyttur hópur 

með ólíkar þarfir. Í niðurstöðum Sóknaráætlunar 20/20 er lögð áhersla á að 

nemendur þurfi aukinn sveigjanleika og val á öllum skólastigum og mikilvægt sé að 

afburðanemendur fái stuðning í tengslum við áhugasvið sitt (Forsætisráðuneytið, 

2010). Náms- og starfsráðgjafi þarf að gera sér grein fyrir þeim þáttum sem hafa áhrif 

á mótun afburðanemenda. Afburðanemandi þarf að fá nægilega áskorun í námi, 

annars getur það leitt til þess að hann nái litlum árangri, missi áhugann og dragi sig í 

hlé. Helsti vandi afburðanemenda er meðal annars, fullkomunarárátta, kvíði, 

þunglyndi, brotthvarf, að mæta væntingum, að setja sér raunhæf markmið og 

erfiðleikar í samskiptum við jafningja. Náms- og starfsráðgjafi gæti unnið með þáttinn 

erfiðleikar í samskiptum við jafningja með því að bjóða nemanda upp á 

einstaklingsráðgjöf eða hópráðgjöf þar sem hann fengi tækifæri til að æfa sig í 

samskiptum við jafningja (Wood, 2010). Auka þarf virðingu fyrir verknámi og öflug 

náms- og starfsráðgjöf á að vera til staðar í efri stigum grunnskóla og í 

framhaldsskólum og vinna þarf gegn brotthvarfi með námslegri og félagslegri nálgun 

(Forsætisráðuneytið, 2010). Þættir sem hafa áhrif á árangur nemenda í námi eru 

áhugahvöt, námstækni, námsvenjur og viðhorf til náms (Credé og Kuncel, 2008). 

Þannig má sjá til þess að allir nemendur njóti góðs af náms- og starfsráðgjöf, hvort 

sem þeir eru afburðanemendur, eiga við námsörðugleika að stríða eða miðlungsgóðir 

námsmenn. Öllum gengur betur í námi ef þeir hafa áhuga og sjá tilgang með því. Á 

Íslandi er framtíðarsýnin sú að ungt fólk standi jafnfætis erlendum jafnöldrum hvað 

menntun varðar og búi að sömu tækifærum. Óhætt er að halda því fram að hafnar 

séu umbætur af hálfu yfirvalda og menntastofnana til að sporna gegn brotthvarfi 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014a). 

Fjallað hefur verið um ástæður brotthvarfs, hvaða þættir auka líkur á að 

nemendur hætti í námi og hvað hægt sé að gera til að fyrirbyggja brotthvarf. Talið er 

að hægt sé að spá fyrir um hvort nemandi muni hætta námi strax í grunnskóla svo 

sem ef hann er óánægður í efri bekkjum grunnskóla, einnig að brotthvarf sé ákveðið 

ferli sem nemandi gengur í gegnum áður en hann ákveður að hætta. Skuldbinding 
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nemenda í garð náms og skóla er mikilvægur þáttur til að vinna gegn brotthvarfi, ef 

nemandi er áhugasamur um námið, hefur metnað, sýnir góðan námsárangur og er 

virkur í félagsstarfi eru minni líkur á að hann hætti námi. Hafnar eru aðgerðir að hálfu 

yfirvalda í menntamálum í samstarfi við framhaldsskólana til að draga úr brotthvarfi 

nemenda sem felur í sér skimun nýnema til að kanna hvort áhættuþættir séu til 

staðar, ef áhættuþættir eru til staðar er hægt að vinna með nemandanum til að 

sporna gegn brotthvarfi. Hér á eftir verður fjallað um hópráðgjöf og hvernig hún virkar 

sem meðferðarform með nemendur í brotthvarfshættu.  

1.4 Hópráðgjöf 

Hópráðgjöf er árangursrík aðferð sem mikið hefur verið notuð innan ýmissa 

fræðasviða til að vinna með ákveðin vandamál. Markmið hópráðgjafar er að aðstoða 

þátttakendur við að breyta hegðun sinni til þess að stuðla að bættri líðan. Í hópráðgjöf 

vinna þátttakendur með margvíslega þætti til að vinna í vandamálum sínum og koma 

í veg fyrir að þau komi upp aftur eða að ný verði til. Í hópráðgjöf eru sett tímamörk og 

markmið sem unnið er að (Gladding, 2014; Corey o.fl., 2010). Hópráðgjöf hentar vel í 

nútímaþjóðfélagi þar sem hraðinn er mikill, þátttakendur hafa val um að taka þátt og 

lögð er áhersla á að hafa ráðgjöfina hnitmiðaða. Þá er minni kostnaður við hópráðgjöf 

en einstaklingsráðgjöf þar sem ráðgjafi nær til fleiri ráðþega í einu (Corey o.fl, 2010). 

Þátttakendum er kennt að leysa vandamál sín og þróa með sér samskiptafærni sem 

getur flýtt fyrir persónulegum breytingum (Corey o.fl, 2010). Þátttakendur halda oft og 

tíðum að þeir séu þeir einu sem eiga við vandamál að stríða, þeir upplifa létti við það 

að byrja í hópráðgjöf þegar þeir sjá að þeir eru ekki einir og þeir fái þar tækifæri til að 

taka á vandamálum sínum á annan hátt en þeir hafa gert án þess að vera dæmdir 

fyrir þau (Gladding, 2014; Corey, o.fl, 2010). Hópráðgjöf er verkfæri sem náms- og 

starfsráðgjafar nota við vinnu sína og hefur gefist vel fyrir ólíka hópa, svo sem 

nemendur í brotthvarfshættu (Anna Sigurðardóttir o.fl., 2004; Corey o.fl., 2010). 

Margir samverkandi þættir hafa áhrif á það hvernig hópráðgjöf gengur og 

hópráðgjafarferlið samanstendur af öllum þeim þáttum sem þróast í hópnum frá 

upphafi til loka hópráðgjafarinnar. Kraftur hópráðgjafarinnar getur verið mikill og 

byggist á innbyrðis samskiptum og endurgjöf sem þátttakendur veita hver öðrum 

(Corey o.fl., 2010; Johnson, 2009). Jafnframt er stuðlað að samkennd innan hópsins, 

virkni og að setja sig í spor hver annars, hvetja og gefa ráð (Björg Birgisdóttir, 2003). 

Raunverulegur kraftur í hópráðgjöf birtist á því augnabliki þegar þátttakendur veita 
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hver öðrum heiðarlega endurgjöf (e. feedback). Þátttakandi hefur þá upplifað svipaða 

reynslu og annar og gefur honum ráð og finnur þannig að hann geti haft áhrif á aðra. 

Þetta eykur árangursrík samskipti og mikilvægt fyrir þátttakanda þegar hann er opinn 

fyrir því sem aðrir hafa að segja, hlustar, endurspeglar það sem sagt er og veitir 

endurgjöf. Þátttakendur eru hvattir til að deila upplifun sinni því að hæfileikinn til að 

gefa öðrum heiðarlega endurgjöf er dýrmætur í samskiptum. Þegar þátttakandi veitir 

öðrum endurgjöf af heiðarleika þá sér hann hvernig hann getur haft áhrif á aðra en 

jafn mikilvægt er að þátttakandi læri að taka við endurgjöf. Hann þarf að taka við 

athugasemdum frá öðrum til að læra af endurgjöfinni. Endurgjöf hjálpar öðrum til að 

læra, eykur framfarir, tilfinningaleg tengsl myndast innan hópsins og samskiptin verða 

skilvirkari og opnari (Corey o.fl., 2010; Johnson, 2009). 

Ráðgjafi þarf að hafa trú á hópráðgjöf sem árangursríku meðferðarformi, hann 

þarf að hafa trú á sjálfum sér, trúa því að þátttakandinn geti gert betur og vera til 

staðar af heilum hug. Hann leggur áherslu á að falla inn í hópinn, er sér meðvitaður 

um veikleika sína og er traustur og heiðarlegur. Hópráðgjafi kemur með ábendingar 

sem miðast við það að hjálpa þátttakanda að breyta hegðun sinni eða hugsun. 

Farsæll ráðgjafi er jákvæður, sýnir virðingu og stuðning og er tilbúinn að takast á við 

krefjandi verkefni. Hann viðurkennir þegar hann hefur náð árangri í vinnu sinni með 

þátttakendum en hvetur jafnframt þátttakendur til að viðurkenna eigin getu til að 

þroskast og vaxa (Gladding, 2014; Corey o.fl., 2010). Þegar hópráðgjafi velur 

þátttakendur saman í hópi þá er meginmarkmið hans að hópurinn nýtist hverjum 

þátttakanda og að hver og einn öðlist persónulegan ávinning af því að vera að vinna í 

hópi með aðstoð þeirra sem í hópnum eru (Gladding, 2014; Corey o.fl., 2010; Anna 

Sigurðardóttir o.fl., 2004). 

Margir kostir fylgja því ef tveir hópráðgjafar vinna saman með hóp (e. co-

leadership). Tveir ráðgjafar bera þá ábyrgð og stýra saman ráðgjöfinni með það að 

markmiði að auðvelda ráðgjöfina og samskipti innan hópsins. Þegar fjöldi 

þátttakenda í hópráðgjöf er tólf eða fleiri þá er algengt að hópráðgjafarnir séu tveir 

(Gladding, 2014). Talið er að það sé jákvætt bæði fyrir ráðgjafana og þátttakendur að 

fá sjónarmið tveggja ráðgjafa og ráðgjafarnir fá stuðning hver af öðrum þar sem þeir 

geta rætt saman fyrir og eftir ráðgjöfina og veitt hvor öðrum endurgjöf (Corey o.fl., 

2010). Líkt og þátttakendur í hópráðgjöfinni vaxa ráðgjafar meira en þeir myndu gera 

ef þeir væru einir að leiða ráðgjöfina (Gladding, 2014). Þegar tveir ráðgjafar deila 

þekkingu sinni er það ávinningur fyrir alla sem hlut eiga að máli, bæði þegar 
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ráðgjafarnir deila þekkingu sín á milli og meðal hópsins. Áhrif hópráðgjafarinnar 

verða þá meiri (Gladding, 2014). Ráðgjafi þarf að vanda vel valið þegar hann ákveður 

að vinna með öðrum ráðgjafa, honum þarf að líka við hann og hann þarf að geta 

borið virðingu fyrir honum. Þó svo þeir séu ekki alltaf sammála þá þarf það ekki að 

vera ókostur. Ólíkar skoðanir geta eflt fagvitund ráðgjafans og ýtt undir þróun (Corey 

o.fl., 2010).  

Yalom hefur gert rannsóknir á gagnsemi hópráðgjafar og talar um ellefu 

lykilþætti hópráðgjafar. Þeir eru að skapa von og jákvæðar væntingar (e. instillation 

of hope), að vera hluti af alheiminum (e. universality), miðla upplýsingum (e. 

imparting information), að gefa af sér (e. altruism), að auka félagsþroska (e. 

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

að læra hver af öðrum (e. interpersonal learning), að tilheyra hópnum (e. group 

cohesiveness), árekstrar (e. catharsis), tilvistarlegir þættir (e. existential factors) og 

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

einstaklingur fær tækifæri innan hópsins til að breyta hegðun sinni á jákvæðan hátt 

sem fylgir honum áfram. Af þessum þáttum eru nokkrir sem tengjast tilfinningalegri 

reynslu og verður hér sagt stuttlega frá þeim (Yalom, 2005).  

Mikilvægur og ríkjandi þáttur í upphafi hópráðgjafar er að skapa von og 

jákvæðar væntingar þegar ráðgjafinn hittir þátttakendur í fyrsta skipti og kynnir efnið. 

Að skapa jákvæðar væntingar í upphafi, að þátttakandinn finni að ráðgjafinn hafi trú á 

honum og að þarna sé úrræði sem muni hjálpa honum skiptir miklu máli því erfitt 

getur reynst að skapa von og væntingar síðar. Því meiri trú sem þátttakendur hafa á 

ráðgjöfinni því betri verður mætingin í hópnum (Corey o.fl., 2010; Yalom, 2005; Anna 

Sigurðardóttir o.fl., 2004). Þátttakandi sem hefur öðlast von og hefur jákvæðar 

væntingar hefur trú á því að vandamál sín séu leysanleg (Gladding, 2014). Að vera 

hluti af alheiminum er það þegar þátttakandi upplifir sig sem hluta af hópnum. Þegar 

þátttakendur tjá sig um vandmál sín í hópnum og hlusta á aðra segja frá svipuðum 

vandamálum þá upplifa þeir ákveðinn létti, að þeir eru ekki einir að glíma við 

vandamál og eiga margt sameiginlegt með hinum í hópnum (Anna Sigurðardóttir o.fl., 

2004; Corey o.fl., 2010; Gladding, 2014; Yalom, 2005). Við það að gefa af sér finnur 

þátttakandi að það sé þörf fyrir hann í hópnum. Honum er sýnd virðing, það sem 

hann segir í hópnum skiptir máli og hann upplifir að hann geri gagn. Þetta er 

mikilvægur þáttur og gerir það að verkum að hann er tilbúinn að deila með öðrum og 
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gefa af sér (Yalom, 2005). Við að læra hver af öðrum við það að hefja þátttöku í 

hópráðgjöf þá upplifir nemandinn nýjar aðstæður. Þegar hann finnur sig  öruggan 

innan hópsins getur hann farið að læra af öðrum. Þá myndast oft góð tengsl á milli 

þátttakenda og þeir upplifa samkennd með öðrum (Yalom, 2005). Þátttakendur öðlast 

jafnframt skilning og læra af fyrri reynslu (Gladding, 2014). Að tilheyra hópnum er 

mjög sterkur þáttur í hópráðgjöf. Þegar þátttakandi finnur að hann er hluti af hópnum 

þá dregur það úr einmanakennd, honum fer að líða betur og hann skynjar meira 

öryggi. Þátttakandi verður fyrir áhrifum frá öðrum í hópnum og þeir frá honum (Yalom, 

2005). Við allt þetta myndast samheldni innan hópsins (Gladding, 2014). 

Í hópráðgjöf er unnið með mismunandi hópa. Hópráðgjafar eru með ólíka 

menntun að baki en sameiginlegar grundvallarkröfur og færni þarf að uppfylla til að 

vinna með hópa. Hópar sem unnið er með í hópráðgjöf eru verkefnamiðaðir hópar (e. 

task groups), sálfræðilegir og námsmiðaðir hópar (e. psychoeducational groups), 

ráðgjafarhópar (e. counseling groups), sálfræði- eða sállæknandi hópar (e. 

psychotheraphy groups) og skammtímahópar (e. brief groups) (Corey o.fl., 2010). 

Hér á eftir verður greint nánar frá ráðgjafarhópum. 

Ráðgjafi sem sérhæfir sig í ráðgjafarhópum hjálpar þátttakendum að vinna úr 

hefðbundnum vandamálum en jafnframt erfiðum málum sem tengjast til dæmis 

persónulegum eða félagslegum erfiðleikum, starfsframa eða námi. Miðað er að því 

að finna lausnir sem eru ekki of tímafrekar. Lausnamiðaðar aðferðir eru notaðar til 

dæmis þar sem er unnið í tengslum við hugsun og atferli í aðstæðum hér og nú og 

leitað að persónulegum styrkleikum. Þessa hópa er oft unnið með í grunnskólum, 

framhaldsskólum, háskólum, kirkjum, innan geðheilbrigðisþjónustu og á stofnunum. Í 

ráðgjafarhópum er lögð áhersla á mannleg samskipti og vandamál, lagt er upp með 

að vinna úr meðvituðum hugsunum, tilfinningum og hegðun sem valda streitu og 

vanlíðan. Hópurinn hentar vel þeim sem eru á tímamótum í lífi sínu, eru á krossgötum 

eða eiga á hættu að þróa með sér persónuleg eða líkamleg vandamál, þó aðallega til 

að efla persónulega þætti sína og styrkleika. Þátttakendur í ráðgjafarhópi eru 

meðvitaðir um vandamál sín, þeir leggja áherslu á að uppgötva innri styrkleika og 

vinna úr vandamálum sínum með uppbyggilegum samskiptum. Með þeim hætti er 

hægt að koma í veg fyrir að vandamálin þróist á neikvæðan hátt þegar unnið er með 

þau á líðandi stund. Í ráðgjafarhópum er veittur stuðningur og tekist á við áskoranir 

því það er mikilvægt fyrir heiðarlega sjálfskönnun. Þátttakendur geta notið góðs af 
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endurgjöf sem þeir fá frá öðrum með því að bera hana saman við þá skoðun sem 

þeir hafa á sjálfum sér. Síðan verða þátttakendur að ákveða hver fyrir sig hvað þeir 

gera við upplýsingarnar (Corey o.fl., 2010).  

Þar sem jafningjahópurinn hefur mikil áhrif á unglingsárum þá er hópráðgjöf 

kjörinn vettvangur fyrir unglinga. Þeir fá tækifæri til að vinna með jafningjum með  

vandamál sín og fá aukinn styrk og hvatningu hver frá öðrum. Í hópráðgjöf getur 

unglingur lært að þekkja sjálfan sig, öðlast sjálfsvirðingu og styrk og gert sér grein 

fyrir hvaða möguleika hann hefur. Hann einangrast síður, eflist í félagsfærni og 

andlegri líðan (Corey o.fl., 2010). Í grein eftir Wood (2010) fjallar hann um að 

hópráðgjöf nýtist vel ef um samskiptavandamál eða einelti er að ræða.  

Í rannsókn Sigríðar Dísu Gunnarsdóttur (2006), Að stuðla að þróun starfsferils 

nemenda: Þáttur náms- og starfsráðgjafa í grunn- og framhaldsskólum, er skoðað 

vægi einstaklingsráðgjafar, hópráðgjafar og fræðslu í hópum. Fram kemur að 77% af 

vinnutíma náms- og starfsráðgjafa í framhaldsskólum fer í einstaklingsráðgjöf en 

einungis 14% í hópráðgjöf. Sýnt hefur verið fram á að hópráðgjöf getur verið jafn 

áhrifarík og einstaklingsráðgjöf en tekur styttri tíma og er ódýrari (Corey o.fl., 2010). 

Nemendur upplifa breytingu þegar þeir fara á milli skólastiga og getur það valdið 

vanmætti. Minni nálægð og eftirfylgd getur valdið öryggisleysi og er stuðningur 

mikilvægur á þessum tíma. Hópráðgjöf hefur reynst vel og haft jákvæð áhrif á líðan, 

mætingu og námsárangur nemenda (Björg Birgisdóttir, 2003).  

Líkt og fram hefur komið þá er hópráðgjöf áhrifarík aðferð til að vinna með 

margvísleg vandamál. Þegar hópráðgjöf er valin þá er hún kostnaðarminni, tekur 

styttri tíma og nær til fleiri ráðþega í einu og ætti því að vera hvatning fyrir náms- og 

starfsráðgjafa að nýta sér hópráðgjöfina í meiri mæli. Það er því við hæfi að vitna í 

Johnson (2009) þar sem hann vitnar í orð Ormont í grein sinni, en þar segir að í 

hópráðgjöf sé meiri viska, innsæi og kraftur en hægt sé að vænta frá einum 

einstaklingi.  

Fjallað hefur verið um hópráðgjöf sem árangursríka aðferð í vinnu með 

nemendum í brotthvarfshættu. Hér verður fjallað um stuðningskerfi WATCH sem 

einnig er notað í hópráðgjöf og var hannað með brotthvarfsnemendur í huga.  
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1.5 Stuðningskerfi WATCH  

Stuðningskerfið WATCH (e. WATCH programme, What Alternatives? Thinking – 

Coping – Hoping) var þróað af íslenskum náms- og starfsráðgjöfunum. Höfundarnir 

eru Anna Sigurðardóttir, ráðgjafi hjá Mími – Símenntun og Myndlistaskólanum í 

Reykjavík og rekur hún einnig eigið ráðgjafafyrirtæki, Björg J. Birgisdóttir, námsstjóri 

við Listaháskóla Íslands og Sigríður Hulda Jónsdóttir, framkvæmdastjóri hjá SHJ 

ráðgjöf. Þær gáfu út bókina WATCH – Handbók um hópráðgjöf (e. Handbook for 

Facilitators when Assisting Learners in Groups). Bókin kom fyrst út á ensku árið 2004 

og nú hefur hún einnig verið gefin út á dönsku árið 2012 og sænsku árið 2014. 

WATCH-handbókin er hugsuð fyrir náms- og starfsráðgjafa og aðra sérfræðinga sem 

starfa með nemendum sem teljast í brotthvarfshættu úr námi og einstaklinga sem 

standa á krossgötum, til dæmis hvað varðar nám eða starfsþróun. WATCH-

handbókin hefur verið kennd í Háskóla Íslands, Háskólann í Malmö í Svíþjóð og 

notuð af fagfólki og ráðgjöfum í ýmsum löndum Evrópu (Listaháskóli Íslands, e.d.). 

Stuðningskerfi WATCH hefur verið lagað að ólíkum samfélögum og prófað í 

Danmörku, Írlandi, Íslandi, Slóvakíu, Svíþjóð, Tékklandi og Þýskalandi (Anna 

Sigurðardóttir o.fl., 2004). WATCH-stuðningskerfið er til komið af evrópska Leónardó 

samstarfsverkefninu SPIDERWEB (e. Support Program in Development Represented 

on the WEB). SPIDERWEB var þriggja ára rannsóknar- og samstarfsverkefni sex 

landa í Evrópu. Samstarfsaðilarnir komu frá Finnlandi, Grikklandi, Írlandi, Skotlandi, 

Slóvakíu og Íslandi. Markmið SPIDERWEB var í fyrsta lagi að þróa skimunartæki 

ætlað náms- og starfsráðgjöfum til að finna nemendur í áhættuhópi varðandi 

brotthvarf frá námi og í öðru lagi að þróa stuðningskerfi fyrir nemendur í 

brotthvarfshættu sem standa á tímamótum með framtíð sína og nám (Anna 

Sigurðardóttir o.fl., 2004; Björg Birgisdóttir, 2003).  

Markmið stuðningskerfis WATCH er að veita nemendum í brotthvarfshættu 

markvissan stuðning og aðstoð við að þróa með sér jákvæða sjálfsmynd og hjálpa 

þeim að öðlast færni til að taka árangursríkar ákvarðanir fyrir framtíðina. Lagt er upp 

með tvenns konar stuðning, einstaklingsráðgjöf þar sem nemandi hittir ráðgjafann 

eða annan tengilið að minnsta kosti tvisvar sinnum meðan á ráðgjöf stendur og er 

tilbúinn að vinna með nemandanum, bæði í námslegu og persónulegu tilliti. Hins 

vegar felst stuðningurinn í hópráðgjöf þar sem myndaðir eru sex til átta manna hópar 

sem hittast í átta skipti, klukkustund í senn og boðin er eftirfylgni ef þörf þykir. Í 
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upphafi hópráðgjafar er matslisti lagður fyrir nemendur og aftur í lokin, í þeim tilgangi 

að meta árangur af því að taka þátt í hópráðgjöfinni. Í hverri hópráðgjafarstund er 

lögð áhersla á ákveðið viðfangsefni. Við þróun stuðningskerfis WATCH var efnið 

valið með þarfir einstaklinga í huga og að það gæti nýst þeim áfram í lífinu. Lagt er 

upp með viðfangsefni fyrir fimmtán stundir og getur ráðgjafinn valið úr það sem 

hentar best. Dæmi um viðfangsefni er, jafningjar, námið, frestun, sjálfsmynd, kvíði, 

eiginleikar mínir, streita og framtíðin. Ráðgjafinn velur svo viðfangsefni sem hentar 

hverjum hópi (Anna Sigurðardóttir o.fl., 2004). 

Í stuðningskerfi WATCH er lögð áhersla á að veita hverjum einstaklingi 

viðeigandi stuðning þegar þeir standa á ákveðnum tímamótum í lífi sínu. Tímamótin 

geta verið þegar einstaklingur byrjar í nýjum skóla, byrjar aftur í skóla eftir hlé eða fer 

út á vinnumarkaðinn. Stuðningskerfi WATCH hjálpar einstaklingum að setja sér 

raunhæf markmið, þróa með sér jákvæð viðhorf, skipuleggja sig, átta sig á eigin 

styrkleikum og hæfni og að þekkja gildi sín. Aðaláherslan er á að styðja 

einstaklingum sem eru í brotthvarfshættu og hjálpa þeim að öðlast jákvætt viðhorf, að 

hámarka árangur sinn með skipulögðum vinnubrögðum, undirbúa þá fyrir frekara 

nám eða starf og að þeir öðlist færni til að taka markvissar ákvarðanir um framtíð 

sína (Anna Sigurðardóttir o.fl., 2004). 

Við val á þátttakendum í hópráðgjöf er nauðsynlegt að ráðgjafinn vandi valið 

svo hópurinn passi vel saman. Ráðgjafinn þarf meðal annars að huga að eftirfarandi 

þáttum: Lágum einkunnum, lélegri mætingu, lágu sjálfsáliti, áhættuhegðun og hvort 

félagsleg vandamál séu til staðar. Einnig þarf ráðgjafinn að huga að einstaklingum 

sem eru líklegir til að vera í brotthvarfshættu. Það er mikilvægt að hafa í huga hvernig 

þátttakendur falla inn í hópinn til að auka líkur á jákvæðum samskiptum innan hans. 

Ráðgjafi velur þá þátttakendur sem eru tilbúnir að taka þátt í hópráðgjöfinni, hafa vilja 

til að uppfylla þarfir hópsins og eru tilbúnir að bera ábyrgð á því að taka þátt í 

hópráðgjöf (Anna Sigurðardóttir o.fl., 2004).  

Þegar unnið er með nemendur í hópráðgjöf með stuðningskerfi WATCH er 

mikilvægt að upplýsa foreldra eða forráðamenn þeirra um þátttökuna og fá samþykki 

þeirra ef nemendur eru undir átján ára aldri (Anna Sigurðardóttir o.fl., 2004). 

Ráðgjafi sem vinnur með stuðningskerfi WATCH þarf að vera menntaður 

náms- og starfsráðgjafi, sálfræðingur, félagsráðgjafi eða með sambærilega menntun 

og hann þarf að búa yfir þekkingu og færni til að sinna bæði einstaklings- og 

hópráðgjöf. Aðalhlutverk ráðgjafans er að halda utan um hópráðgjöfina, velja 
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þátttakendur og kynna stuðningskerfi WATCH fyrir þeim. Hann velur hentuga 

staðsetningu fyrir hópráðgjafarfundina, velur viðfangsefni miðað við samsetningu 

hópsins en mikilvægasti þátturinn sem ráðgjafinn þarf að hafa í huga er að sérhver 

þátttakandi hafi gagn af samstarfinu (Anna Sigurðardóttir o.fl., 2004). Ráðgjafanum er 

frjálst að fá til sín gestaleiðbeinanda í hópráðgjöfina til að ræða um eitthvert 

viðfangsefnið, það getur til dæmis verið kennari, sérfræðingur eða stjórnandi. 

Gestaleiðbeinandi getur gefið ráðgjafanum og þátttakendum nýja sýn og skapað 

tilbreytingu í ráðgjafarferlinu. Ekki er þó mælt með að fá gestaleiðbeinanda oft því 

það kann að hafa áhrif á þróunarferli hópsins (Anna Sigurðardóttir o.fl., 2004). 

Mikilvægur þáttur í stuðningskerfi WATCH er að setja sér markmið. Í upphafi 

hópráðgjafar fer ráðgjafi yfir setningu markmiða og leiðbeinir þátttakendum varðandi 

mikilvægi þess að þau séu raunhæf. Þátttakendur fá sérstakt blað til að skrá markmið 

eftir hverja samverustund og fara svo yfir þau í upphafi næstu stundar til að sjá 

hvernig hafi gengið (Anna Sigurðardóttir o.fl., 2004). Stuðningskerfi WATCH nýtist vel 

nemendum í efri bekkjum grunnskóla, á framhaldsskólastigi og háskólastigi (Anna 

Sigurðardóttir o.fl., 2004). 

Fjallað hefur verið um gagnsemi stuðningskerfis WATCH í hópráðgjöf þar sem 

rannsóknin er byggð á því kerfi. WATCH er fyrirbyggjandi í vinnu með nemendur í 

brotthvarfshættu þar sem veittur er stuðningur og fræðsla með markvissum hætti. Hér 

á eftir taka við kaflar sem fjalla um fræðihugtök og kenningar sem geta verið skýrandi 

í umfjöllun um brotthvarf og áhrifaþætti þess. Næst verður fjallað um einelti og 

skömm en einelti er einn af áhrifaþáttum þess að nemendur hverfa frá námi og 

skömmin birtist þegar einstaklingur upplifir ógn frá öðrum.  

 

1.6 Einelti og skömm 

Einelti er algengt vandamál á öllum stigum skólakerfisins (Sampson, 2002). Margar 

rannsóknir sýna að nemendur verða sjaldnar fyrir einelti eftir því sem þeir verða eldri 

(Schneider o.fl., 2012; UNICEF, 2012). Einelti hefur slæm líkamleg og andleg áhrif á 

líðan nemenda, og má þar nefna þunglyndi, kvíða og líkamlegt ofbeldi (Schneider 

o.fl., 2012; Sampson, 2002). Einelti veldur því að fjarvistir frá námi aukast, nemandi 

finnur fyrir skorti á einbeitingu, sjálfsálitið minnkar, sjálfstraust er lítið, einmanaleiki 

vex og félagsfærni er léleg (Olweus, 2006). Niðurstöður rannsókna á einelti í grunn-, 

framhalds- og háskólum hafa leitt í ljós að einelti meðal nemenda er algengara í 
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grunnskólum en framhaldsskólum og minnst í háskólum. Jafnframt kemur fram að 

þeim nemendumr sem urðu fyrir einelti í grunnskóla er hættara við  að lenda í einelti í 

framhaldsskóla eða síðar í atvinnulífinu (Champell o.fl., 2006). Fram kemur í skýrslu 

UNICEF (2013), Réttindi barna á Íslandi, ofbeldi og forvarnir, að mikilvægt sé að allir 

skólar hafi eineltisáætlanir og að þeim sé veittur markviss stuðningur og aðhald við 

að framfylgja þeim. Áhrif eineltis eru mikil, bæði andleg og líkamleg og í flestum 

tilfellum eru meiri líkur en minni á að einelti hafi langvarandi áhrif á þann sem fyrir því 

verður. Einelti getur haft margvísleg áhrif á þolendur svo sem þunglyndi, lágt 

sjálfsmat og almenna vanlíðan og í alvarlegustu tilfellum getur einelti leitt til sjálfsvígs. 

Einnig kemur fram að mikið einelti er stór áhrifaþáttur á vanlíðan grunnskólanema og 

meiri líkur á að þeir nemendur sem verða fyrir miklu einelti einangrist og nái ekki að 

tengjast jafningjum sínum. Í annarri skýrslu á vegum UNICEF (2012), Staða barna á 

Íslandi 2011, er meðal annars fjallað um félagslega einangrun í kjölfar eineltis og ef 

námsörðugleikar eru til staðar hefur það áhrif á félagslega líðan, sem einnig getur 

haft áhrif á andlega líðan. 

Samkvæmt Erikson er skömm ein af grundvallartilfinningum okkar. Hann taldi 

þróun sjálfsins ganga í gegnum átta sálfélagsleg þroskastig. Á fyrsta stigi þróar 

barnið traust og vantraust, á öðru stigi þróar það með sér sjálfstæði, skömm og efa. 

Á þessu stigi myndast aðlögunarhæfni ásamt sjálfstjórn og viljastyrk. Barnið leitar eftir 

sjálfstæði og upplifir tilfinningu fyrir sjálfsvirðingu og sjálfstæði ef vel gengur en ef 

ekki þá upplifir barnið skömm og hefur efasemdir um eigin getu. Þegar einstaklingur 

finnur fyrir skömm er hann berskjaldaður og gerir sér grein fyrir að aðrir í samfélaginu 

fylgjast með honum. Hann er sjáanlegur þó að hann vilji það ekki. Það útskýrir 

hugsun um skömm í vandræðalegum aðstæðum (Erikson, 1995). Einstaklingur getur 

upplifað sig sterkt í gegnum aðra. Ef sagt er: „Þú ert leiðinlegur og ljótur“, upplifir 

hann sig þannig? Ef svo er, er hægt að segja að hann skilgreini sjálfan sig eða er það 

hinn aðilinn? Þessar hugsanir sýna fram á að hugmyndin um tvenns konar skömm sé 

til (Gilbert og Trower, 1990). Talað er um tvær tegundir skammar, ytri skömm (e. 

external shame) og innri skömm (e. internal shame). Þegar einstaklingur upplifir ytri 

skömm, þá hefur hann miklar áhyggjur af áliti annarra en þegar hann upplifir innri 

skömm, þá birtist innri líðan sem sýnir hvernig einstaklingnum líður innra með sér. 

Það sem hefur áhrif á innri skömm er hans eigin upplifun á sjálfum sér. Félagsleg 

ógn hefur merkingu í samskiptum sem hefur áhrif á hugarástand einstaklings. 

Einstaklingur getur upplifað ógn frá öðrum þegar hann finnur til vanmáttar í 
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samskiptum en það fer eftir því hvort hann er samþykktur sem einstaklingur og 

viðurkenndur í samfélaginu. Skömm er vísbending um að einstaklingur falli ekki í 

þessa kassa (Gilbert, 2002). Eins og fram hefur komið getur einelti og skömm haft 

mikil áhrif á andlega líðan nemenda og stuðlað að lélegu sjálfsmati. Til þess að 

nemendum gangi betur í námi er þörf á að efla trú á eigin getu. Hér á eftir verður 

fjallað um trú á eigin getu. 

 

1.7 Trú á eigin getu 

Hugtakið trú á eigin getu (e. self-efficacy) felur í sér trú einstaklings á eigin 

hæfileikum til að koma skipulagi á og framkvæma athafnir svo að hann geti innt af 

hendi tiltekið verk með tilætluðum árangri  (Bandura, 1977). Hæfni einstaklings getur 

haft áhrif á hegðun hans ef trú hans á sjálfan sig er óraunhæf. Bandura telur að trú 

einstaklings á eigin getu stýri því hvernig hann notar hæfileika sína og þann fróðleik 

sem hann býr yfir. Kenning Bandura snýst um að einstaklingurinn hafi til að bera 

hvatir og frumkvæði en ekki að líffræðileg öfl stjórni eða að hann lúti stjórn 

umhverfisins. Bandura segir fjögur atriði hafa áhrif á trú á eigin getu. Hið fyrsta er 

árangur (e. performance) þar sem eigin reynsla hefur mikil áhrif á einstaklinginn. Þá 

þarf hann að nýta sér ákveðna færni svo hann geti náð tökum á verkefninu sem 

hvetur hann að lokum áfram. Annað er fjölþætt reynsla (e. vicarious experience), 

einstaklingurinn lærir af eigin reynslu og annarra. Þriðja atriði er sannfæringarkraftur 

og hvatning (e. social/verbal persuasion), að fá viðurkenningu á getu sinni frá öðrum 

svo sem kennurum og samnemendum getur verið hvatning til að gera vel og hafa trú 

á sjálfum sér. Fjórða atriðið er sú tilfinningalega hvatning sem liggur að baki trú á 

eigin getu (e. emotional arousal), það að einstaklingi gangi vel að leysa verkefni gefur 

honum góða tilfinningu en ef illa gengur verður hann kvíðinn og óöruggur (Bandura, 

1977, 1997). 

Félagsleg og hugræn kenning um starfsferilinn (e. social cognitive career 

theory) eða SCCT eftir Lent, Brown og Hackett er byggð á kenningu Bandura þar 

sem skoðað er samband milli einstaklings, hegðunar og umhverfis. Í SCCT er lögð 

áhersla á mikilvægi þróunar á áhuga og hæfni til að ná árangri, bæði í námi og starfi, 

og má líkja því við hringrás ævina út. Hæfni einstaklingsins í námi sem hefur áhrif á 

trú hans á eigin getu og væntingar um niðurstöðu hefur áhrif á námsmarkmið sem 
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síðan hefur áhrif á frammistöðu í námi. Einnig hefur frammistaða áhrif á hæfni 

einstaklingsins sem síðan hefur áhrif á trú á eigin getu og væntingar um útkomu 

(Sharf, 2010).  

Trú á eigin getu hefur margvísleg áhrif á einstaklinginn svo sem áhuga, 

markmið, árangur, styrkleika og væntingar (Lent, Brown og Hackett, 2002; Bandura, 

1997). Lögð er áhersla á samspil þriggja persónulegra þátta í SCCT, þeir eru trú á 

eigin getu (e. self-efficacy), væntingar um útkomu (e. outcome expectations) og 

persónuleg markmið (e. personal goals). 

Trú á eigin getu hefur áhrif á það hvernig einstaklingur bregst við ýmsum 

hlutum eftir því hvaða kröfur og væntingar hann hefur gert til þeirra, til dæmis 

varðandi markmið, afleiðingar, útkomu, árangur og hvort honum tekst vel til eða ekki 

(Lent, 2005). Einstaklingurinn þarf í raun að setja sér sveigjanleg og raunhæf 

markmið og sýna varfærni í ákvarðanatöku til að eiga auðveldara með að takast á við 

hindranir sem á vegi hans verða. Að setja sér persónuleg markmið er gott fyrir 

einstaklinginn, þá hefur hann góða yfirsýn yfir efnið sem styður vel við skipulag. 

Nálgun verður markvissari og betri árangur næst. Ákvarðanataka verður auðveldari, 

væntingar um útkomu og árangur skýrari. Þegar einstaklingur stendur á krossgötum í 

vali á námi eða þarf á aðstoð að halda við að taka ákvörðun um ferli og ná yfirsýn yfir 

þá möguleika sem hann hefur val um, er gott að styðjast við SCCT. Könnun á 

áhugasviði nemendans til að auðvelda ákvarðanatöku og greina hindranir í samræmi 

við frammistöðu eða getu eykur trú og styrkir hann við eigið val á starfi (Lent, 2005; 

Lent o.fl., 2002).  

Sýnt hefur verið fram á að nemendur sem setja sér markmið í námi nái frekar 

árangri. Markmið stýrast af væntingum um að ná árangri og trú á eigin getu (Segal, 

Borgia og Schoenfeld, 2002). Einnig kemur fram í rannsókn Jóns Torfa Jónassonar 

og Kristjönu Stellu Blöndal (2002) að námsárangur og aukin rækt við nám tengist trú 

á eigin getu. Áhugi og hvatning hefur mikil áhrif þegar tekist er á við krefjandi verkefni 

svo góður árangur náist sem hefur áhrif á seiglu nemandans til að takast á við 

áskoranir eða að hann hættir námi. Rutter talar um að seigla sé dýnamískt ferli sem 

lýsir getu einstaklingsins til að þola álag án þess að bugast (Zimmerman og 

Arunkumar, 1994). Ef börn og ungmenni fá hvatningu og góðan stuðning eykur það 

trú á eigin getu og hjálpar þeim að ná markmiðum sínum. Góð frammistaða og 

námsárangur eflir þau í að ná markmiðum sínum og fyrri námsárangur hefur ákveðið 

forspárgildi um trú á eigin getu í námi (Kristjana Stella Blöndal og Jón Torfi Jónasson, 
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2002; Bandura, 1997). Hafi einstaklingur trú á eigin getu er hann líklegri til að takast 

á við krefjandi verkefni og takast á við áskoranir, við það aukast líkur á að hann sýni 

framfarir og seigla hans styrkist (Lent og Brown, 2001).  

Hér hefur verið fjallað um það hvernig trú á eigin getu hefur áhrif á 

einstaklinginn á margan hátt. Hvernig trú einstaklings hefur áhrif á það hvernig hann 

nýtir getu sína og styrkleika til að vinna úr verkefnum og hvernig það hefur áhrif á 

hvort honum gengur vel eða ekki. Verður nú vikið að starfsferilskenningum.  

  

1.8 Starfsferilskenningar 

Starfsferill einstaklings verður fyrir fjölbreyttum áhrifum á lífsleiðinni, því valda 

persónulegar ástæður, ytri áhrif, umhverfisþættir eða framþróun í ýmsum greinum 

(Sharf, 2010). Hér er stuðst við kenningu Super um ævilanga þróun starfsferils þar 

sem náms- og starfsferill þróast út frá sjálfsvitund einstaklingsins. Einnig er fjallað um 

hugsmíðakenningu Savickas sem fjallar um þróun aðlögunarhæfni einstaklingsins 

sem hefur áhrif á nemanda í brotthvarfshættu þar sem hann þarf að aðlagast 

breyttum aðstæðum. 

1.8.1 Kenning Super 

Kenning Super um ævilanga þróun starfsferils (e. life span development theory) 

leggur áherslu á að þróun starfsferils hefjist snemma í æsku og sé heildstætt 

ævilangt ferli (Sharf, 2010; Super, 1990). Super fjallar um fimm æviskeið á starfsferli 

eintaklingsins og þau eru vöxtur (e. growth), 0–14 ára, könnun (e. exploration), 15–25 

ára, staðfesting, að koma sér fyrir (e. establishment) 25–45 ára, viðhald (e. 

maintenance) 45–65 ára og starfslok (e. disengagement) 65 ára og eldri. Hvert skeið 

tengir hann aldri einstaklingsins þar sem ólík hlutverk og verkefni tilheyra 

mismunandi skeiðum þar sem hann þarf að laga sig að þeim breytingum sem á vegi 

hans verða. Einstaklingurinn gengur í gegnum þessi stig á starfsferlinum eins oft og 

þurfa þykir (Sharf, 2010). Super þróaði líkan af því hvernig einstaklingur mótar 

hugmyndir um sjálfan sig þar sem útskýrt er hvernig áhugi (e. interest) þróast og 

sjálfstjórn (e. self-control). Ein af frumhvötum mannsins er forvitni (e. curiosity) sem 

er oftast uppfyllt í gegnum könnun (e. exploration) sem aftur leiðir til 

upplýsingaöflunar (e. information). Áhugi (e. interest) þróast síðan með því að nota 

þær upplýsingar sem fást í gegnum könnun og vegna áhrifa frá fyrirmyndinni (Sharf, 
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2010). Einstaklingurinn þróar með sér leiðir til að stjórna eigin hegðun með því að 

fylgjast með og hlusta á sjálfan sig og aðra. Þegar hann er tilbúinn til að taka 

ákvörðun um nám eða starf þarf hann að þróa með sér tímaskyn (e. time 

perspective) til að skynja framtíðina. Það ásamt þróun sjálfsvitundar (e. self-concept), 

sem þróast í gegnum náms- og starfsferil einstaklingsins út frá þeim verkefnum sem 

hann tekst á við á lífsleiðinni, leiðir til betra skipulags þegar taka þarf ákvörðun um 

náms- eða starfsferil.  

Hér verður nánar greint frá könnunarstigi þar sem það tengist viðfangsefni 

rannsóknarinnar. Á könnunarstigi er einstaklingurinn að horfa í kringum sig, hann 

veltir fyrir sér hvert hann vilji stefna í lífinu með upplýsingagjöf og ákvarðanatöku 

varðandi náms- og starfsval. Undirstig könnunarstigs eru þrjú og nefnast 

sundurgreining (e. crystallizing), sérhæfing (e. specifying) og framkvæmd (e. 

implementing). Með sundurgreiningu er átt við það þegar einstaklingurinn gerir sér 

grein fyrir því hvaða starf hann hefur áhuga á, hvað það felur í sér og til hvers er 

ætlast til af honum, en því næst tekur hann ákvörðun um val á starfi miðað við gildi 

sín, hæfni og áhuga. Sérhæfing á sér stað þegar einstaklingur áttar sig á hvar 

styrkleiki og áhugi hans liggur og hvaða stefnu hann vilji taka sem felur í sér 

ákvarðanatöku varðandi starfsvettvang. Framkvæmd er það þegar einstaklingurinn 

býr sig undir breytingar og hefur áttað sig á því hvar hann ætli að skapa sér starfsferil 

(Sharf, 2010; Savickas, 2005; Super, 1990). 

 

1.8.2 Hugsmíðakenning Savickas 

Hugsmíðakenning Savickas um starfsferilinn (e. career construction theory) nær yfir 

breitt fræðasvið. Þar sameinar hann styrk kenninga frá öðrum fræðimönnum þar sem 

heildræn frásagnaraðferð og ráðgjöf kemur saman innan félagslegrar 

hugsmíðahyggju. Þannig byggir Savickas meðal annars á kenningum Super sem 

leggur mikla áherslu á ævilanga þróun starfsferils. Síðustu áratugi hefur 

starfsumhverfið breyst mjög bæði vegna aukinnar tæknivæðingar og stefnu margra 

hagkerfa ýmissa þjóða um alþjóðavæðingu. Því þarf það vinnuafl sem er á 

vinnumarkaði að laga sig að breyttum aðstæðum fyrirtækja, framþróun og samvinnu 

á alþjóðavísu. Í kenningu Savickas er gengið út frá því að einstaklingur byggi upp 

sinn eigin starfsferil og sjái að starf hans og verk hafi merkingu, hann njóti þeirra og 

sjái að hæfileikar hans nýtist. Að einstaklingurinn geti dregið lærdóm af starfi sínu og 
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starfsferli og hafi áhrif á hann. Hæfnin til að aðlaga sig er skilgreind sem sálfélagslegt 

ferli sem byggist á reynslu einstaklingsins þegar hann þarf að leita á annan vettvang 

til að bregðast við breytingu sem verður á starfsferli hans, vegna breytinga á þroska, 

áfalla eða umbreytinga í starfi (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðrún Birna 

Kjartansdóttir, 2009). Samkvæmt kenningunni snýst aðlögunarhæfni (e. adaptability) 

um það hvernig einstaklingnum tekst að aðlagast breytingum á starfsferli (Sharf, 

2010). 

Savickas leggur áherslu á mikilvægi þess að aðlagast umhverfinu og þeim 

atvikum sem einstaklingurinn stendur frammi fyrir. Hæfni einstaklingsins til að 

aðlagast er mismunandi eftir þroska hans og hvar hann er staddur á æviskeiði sínu. 

Starfsferill sem einstaklingurinn hefur byggt upp er í stöðugri mótun (Sharf, 2010).  

Savickas talar um að aðlögunarhæfni sé uppbygging sem sýnir hvernig 

einstaklingur tekst á við núverandi þróun verkefna sinna og bregst við erfiðleikum í 

starfi. Aðlögunarhæfni á starfsferli (e. career adaptability) er miðlægt hugtak í 

kenningunni þar sem lýst er hvernig tekist er á við breytingar á starfsferli í samspili 

við samfélagið. Svið aðlögunarhæfni Savickas eru umhugsun (e. concern), stjórn (e. 

control), forvitni (e. curiosity) og sjálfstraust (e. confidence). Sviðin lýsa þeim ráðum 

og aðgerðum sem fólk treystir á þegar það bregst við breytingum við uppbyggingu 

starfsferils. Umhugsun um eigin starfsferil er það þegar einstaklingur er meðvitaður 

um að þörf sé að skipuleggja framtíðina. Þegar hann fer að rifja upp og hugsa fram í 

tímann þá verður starfsferillinn raunverulegri. Ef skortur er á umhugsun verður 

einstaklingurinn sinnulaus um starfsferil sinn. Stjórn á starfsferli er það þegar 

einstaklingurinn trúir því að hann hafi stjórn á eigin gjörðum og ber ábyrgð á 

uppbyggingu starfsferilsins. Hann tekur af skarið en bíður ekki eftir að eitthvað gerist. 

Ef skortur er á stjórn þarf að hvetja einstaklinginn til að taka ákvörðun. Forvitni tengist 

því að skoða hvaða valmöguleikar eru á starfsferlinum og leita eftir betri skilningi á 

störfum. Áhugasvið einstaklingsins eykst og hann öðlast meiri sjálfskilning. 

Sjálfstraust er það þegar einstaklingurinn er öruggur með sig, ákveðinn, óhræddur 

við nýjungar. Hann hefur trú á eigin getu, leysir vandamál og við það eykst 

sjálfstraustið (Corey, 2010; Savickas, 2005).  

Hér hefur verið fjallað um starferilskenningu Super þar sem fram kemur að 

sjálfsvitund hafi áhrif á þróun náms- og starfsferils og kenningu Savickas þar sem 

aðlögunarhæfni skipti máli þegar einstaklingur byggir sinn eigin náms- eða starfsferil. 

Savickas segir að merkingarleitin drífi manneskjuna áfram á starfsferlinum; að hún 
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sjái að nám og vinna hefur merkingu og sér hæfileika sína koma að notum. 

Kenningar Super og Savickas um starfsferilinn leggja báðar áherslu á mikil áhrif 

félagslegra þátta á starfsferilinn, án þess að útfæra það mikið. Leita þarf í 

félagsfræðikenningar til að skýra þessa félagslegu virkni. Næst verður fjallað um 

félagslega þætti í tengslum við náms- og starfsval.  

1.9 Félagslegir þættir  

Skuldbinding ýtir undir námsárangur og félagsleg tengsl við samnemendur. Einnig 

hafa aukin félagsleg tengsl áhrif í þá veru að hvetja nemandur til frekari 

skuldbindinga. Þá eru meiri líkur á brotthvarfi ef skortur er á félagslegum tengslum og 

skuldbindingu nemandans (Wehlage, ofl., 1989). Kenning um menningarauð og 

habitus eru hugtök frá franska félagsfræðingnum Bourdieu. Í kenningu Bourdieu um 

menntakerfi og menningarlíf kemur fram að félagslegri mismunun sé viðhaldið í 

samfélögum nútímans og það réttlætt með því að fela hana (Gestur Guðmundsson, 

2008).  

Menningarauður einstaklings er fólginn í þekkingu og færni hans á sviði 

menningar og menntunar. Auðurinn er bundinn við einstaklinginn og er 

samfélagslegur þar sem hann byggir á samfélagslegri viðurkenningu. Menntun 

verður að vera metin á þeim vettvangi sem einstaklingurinn nýtir hana og einnig á 

það við um menningarlega færni og kunnáttu. Mikilvægi menningarauðs felst í því að 

hann sé nýttur á virkan hátt í mannlegu samfélagi. Ef einstaklingurinn nýtir 

menningarauð sinn rétt mun hann geta notið góðs af honum og þau gæði birtast til 

dæmis í virðingu annarra og tekjum. Í samfélaginu er að finna margs konar 

menningarvettvang. Svið menntunar er þar hvað mikilvægast og er þar 

háskólamenntun mest metin (Gestur Guðmundsson, 2008). Rannsóknir Bourdieu 

benda til þess að grunnur menningarauðs sé lagður strax í æsku. Hann telur að 

menningarauður færist á milli kynslóða en lýsir því sem flóknara ferli en ef um 

fjárhagsauð væri að ræða. Þá segir hann að flutningur menningarauðs milli kynslóða 

sé jafnframt flutningur á félagslegu misrétti milli kynslóða og þess vegna sé mikilvægt 

að hann sé ekki færður óbreyttur á milli. Menningarauð einstaklinga birtist með 

þrennum hætti, með stofnanabundnum auði, svo sem prófskírteini, hlutgerðum auði, 

svo sem bókum og list þar sem sjá má smekk fólks, í innhverfðum auði sem birtist til 

dæmis í viðmóti og fasi og er þar komið hugtak Bourdieu, habitus (Gestur 

Guðmundsson, 2008).  
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Guðbjörg Vilhjálmsdóttir (2005) fjallar um hugtök í kenningum Bourdieu í 

tengslum við náms- og starfsval. Bourdieu telur einstaklinginn búa yfir mismunandi 

reynslu, hegðun eða þekkingarskemum og kallar það habitus sem verður til í nánasta 

umhverfi hans. Habitus eða reynsla sem einstaklingur hefur þekkingu á leiðir til þess 

að sviðið verður merkingarbær veröld í augum hans. Á þann hátt verður hugsun um 

störf ólík eftir því hver habitus einstaklingsins er. Bourdieu útskýrir habitus sem 

félagslega huglægni en í því felst að einstaklingurinn hugsar og framkvæmir í 

samræmi við sínar félagslegu rætur. Þar sem habitus hvers manns er ómeðvituð 

félagsleg leikni þá getur hún til dæmis breyst við það að einstaklingur skiptir um skóla 

eða fer á milli skólastiga. Þannig getur habitus sýnt fram á tengsl milli félagslegrar 

stöðu og námskeiða eða starfa. Hversdagsleg reynsla gerir það að verkum að 

habitus verður til en er miklu síður undir áhrifum af leiðbeiningum í æsku (Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir, 2015). Þannig mótast einstaklingurinn ómeðvitað af umhverfi sínu, 

hegðun annarra og hvernig þeir velja og hafna. Einstaklingurinn mótast af nánasta 

umhverfi og fjölskyldu varðandi viðhorf og væntingar (Bourdieu, 1984). 

Bourdieu lagði áherslu á að skoða habitus sem félagslegt fyrirbæri, að við 

erum alin upp í ákveðnum félagshópi og höfum vanið okkur á ákveðna hegðun og 

ákveðið viðmót. Hann hafði ekki áhuga á að rannsaka einstaklingsbundinn habitus, 

heldur þann félagslega þar sem hópar fólks eiga eitthvað sameiginlegt og eru hluti af 

hinni félagslegu stéttskiptingu (Gestur Guðmundsson, 2008). Habitus breytist á 

tvenns konar hátt. Annars vegar ef miklar breytingar verða á lífsleiðinni, svo sem að 

byrja í framhaldsskóla og hins vegar með félagsgreiningu, þá tekur einstaklingurinn 

mið af þeim áhrifum sem hann hefur orðið fyrir á lífsleiðinni. Hugtakið habitus hefur 

verið notað til að skýra félagslegan mun í frístundaiðju barna, unglinga og fullorðinna 

(Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2008). Sambandið á milli hugtakanna menningarauður og 

habitus birtist einna helst í því að menningarauður er bundinn við einstaklinginn og 

varðar menntun, þekkingu og færni hans, en hann byggist einnig á samfélagslegri 

viðurkenningu. Habitus er fremur tengdur persónuleika og líkama einstaklingsins sem 

hefur mótast frá unga aldri og er að mestu ómeðvitað atferli (Gestur Guðmundsson, 

2008). Að mati Bourdieu er ekki hægt að aðskilja einstakling og umhverfi, enda 

hafnar hann tvíhyggju og segir einstaklinginn afurð þess samfélags sem hann lifir í. 

Tengsl milli einstaklings og umhverfis er ekki hægt að rjúfa þótt einstaklingurinn geti 

haft áhrif á sinn habitus og aðstæður sínar. Bourdieu segir að til að geta breytt 
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habitus þurfi einstaklingurinn að gera meðvitaða félagsgreiningu á honum (Bourdieu, 

1984).  

Þegar við tökum ákvarðanir um að velja eða hafna þá stjórnar því 

hugsunarháttur sem á sér  félagslegar rætur í habitus. Þá er það habitus 

einstaklingsins sem gerir það að verkum að hann tekur rökréttar ákvarðanir án 

umhugsunar (Bourdieu, 1984). Hér hefur meðal annars verið fjallað um það að 

Habitus sé félagsleg leikni og getur breyst þegar farið er á milli skólastiga, sem og 

þegar einstaklingur tekur ákvörðun þá stjórnast það af félagslegum rótum habitus.  

Talið er að margvíslegar ástæður geta legið að baki brotthvarfi og samspil 

margra áhættuþátta hafa þar áhrif.  Hægt er að greina áhættuþætti hjá nemendum 

strax í grunnskóla sem auka getað líkur á að hann hætti í skóla þegar hann kemur í 

framhaldsskóla, sem dæmi má nefna andlega líðan, námslega líðan og félagslega 

þætti sem snúa að fjölskyldunni. Mikar breytingar verða á lífi unglinga þegar þeir 

hefja nám í framhaldsskóla, meiri kröfur eru gerðar til náms, skólaumhverfið breytist 

þar sem minna utanumhald er heldur en í grunnskóla en jafn mikil þörf á stuðningi. 

Einnig er mikilvægt að félagsleg tengsl séu sterk og skuldbinding eykur námsgengi 

og félagsleg tengsl. Talað er um að náms- og starfsferill einstaklingsins þróist út frá 

sjálfsvitund, hefjist snemma í æsku og sé heildrænt ævilangt ferli. Aðlögunarhæfni er 

mikilvægur þáttur hjá unglingum þar sem miklar breytingar verða þegar þeir hefja 

nám í framhalsskóla og stórar ákvarðanir teknar með framtíðarsýn í huga þar sem 

þróun sjálfsvitundar hefur mikil áhrif. Mikilvægt er að nemandi fái stuðning og 

leiðsögn í gegnum þetta ferli. Líkt og fjallað hefur verið um er hópráðgjöf áhrifaríkur 

kostur til að vinna gegn brotthvarfi. Rannsóknir hafa sýnt að nemendur verða sterkari 

félagslega og betur undirbúnir til að takast á við skólagöngu sína. Einnig eykst trú 

þeirra á eigin getu og seigla styrkist sem gerir það að verkum að minni líkur verði á 

brotthvarfi. WATCH stuðningskerfi er hannað með þarfir nemenda í huga sem þurfa á 

stuðningi að halda og hefur reynst vel í hópráðgjöf með nemendum í 

brotthvarfshættu.  

Hér á eftir verður greint frá rannsóknarspurningum rannsóknarinnar. 

 

Í ritgerðinni verður leitast við að greina frá eftirfarandi rannsóknarspurningum. 

Fyrstu spurningu verður svarað út frá megindlegum gögnum og í hinum fjórum verða 

svörin byggð á eigindlegri gagnasöfnun.  
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Rannsóknarspurningarnar eru: 

1. Hvernig meta danskir náms- og starfsráðgjafar stuðningskerfi WATCH í 

hópráðgjöf? 

2. Hvað einkennir fyrri skólagöngu, líðan og bakgrunn nemenda? 

3. Hvað einkennir félagslegan veruleika nemenda á framhaldsskólastigi í 

brotthvarfshættu? 

4. Hver er upplifun og reynsla nemenda í brotthvarfshættu af stuðningskerfi 

WATCH í hópráðgjöf? 

5. Hvernig birtist framtíðarsýn nemenda? 
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2 Aðferð 

Í þessum kafla er fyrst fjallað um ástæður að baki vali á verkefninu. Því næst er sagt 

frá markmiði og rannsóknarspurningum. Þá er fjallað um þá rannsóknaraðferð sem 

notuð var til að framkvæma rannsóknina. Að því loknu er fjallað um megindlegan þátt 

rannsóknarinnar og sagt frá þátttakendum, framkvæmd rannsóknarinnar, gagnaöflun 

og greiningu gagna. Síðan er fjallað um eigindlega þáttinn þ.e.a.s. þátttakendur í fyrri 

hluta rannsóknarinnar og framkvæmd rannsóknarinnar ásamt gagnaöflun og 

greiningu gagna. Að lokum er umfjöllun um siðferðileg álitamál. 

2.1 Ástæða að baki vali á verkefninu 

Í þessari rannsókn er sjónum beint að nemendum í brotthvarfshættu og hópráðgjöf. 

Mikið hefur verið fjallað um brotthvarf úr framhaldsskólum hér á landi. Sjálf  hef ég 

mikinn áhuga á brotthvarfi og vann eigindlega rannsókn í tengslum við lokaverkefni 

mitt í uppeldis- og menntunarfræðum, Brotthvarf úr námi – Upplifun og reynsla 

ungmenna á framhaldsskólastigi. Vinnan við þá rannsókn jók til muna áhuga minn á 

að mennta mig í náms- og starfsráðgjöf og var jafnframt meginástæða þess að þetta 

viðfangsefni rannsóknar minnar varð fyrir valinu ásamt því að þar kynntist ég einnig 

hópráðgjöf. 

Líðan ungmenna á stóran þátt í því hvernig þeim gengur í námi. Þess vegna 

er mikilvægt að skoða þann þátt vel í tengslum við brotthvarf og reynsla þátttakenda 

minna styður að þörf er á markvissri íhlutun strax í grunnskóla. Mikilvægt er að 

börnum og ungmennum líði vel í skóla, bæði námslega og félagslega. Í skýrslunni 

Ísland 2020 – sókn fyrir atvinnulíf og samfélag er lögð áhersla á að þörf sé á að 

sporna gegn brotthvarfi úr framhaldsskólum og beita í því skyni bæði námslegri og 

félagslegri nálgun (Forsætisráðuneytið, 2011). 

 Markmiðið var að gera eigindlega rannsókn á stuðningskerfi WATCH í 

hópráðgjöf, fylgja eftir hópi nemenda í framhaldsskóla þar sem náms- og 

starfsráðgjafi var að vinna með unglinga í brotthvarfshættu í hópráðgjöf og fá að 

kynnast upplifun og líðan unglinganna sem taka þátt í hópráðgjöf. Síðan fékk ég 

áhuga á að heyra sjónarhorn náms- og starfsráðgjafa sem vinna með nemendum í 

hópráðgjöf og styðjast við stuðningskerfi WATCH. Eftir samtal við meðleiðbeinanda 
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minn var ákveðið að leita til danskra náms- og starfsráðgjafa þar sem þeir hafa mikið 

unnið með þetta kerfi en fáir hér á landi. Ákvað ég þá að nýta mér blandað 

rannsóknarsnið, eigindleg viðtöl við íslenska nemendur og megindlega spurningalista 

sem lagðir voru fyrir danska náms- og starfsráðgjafa.  

2.2 Markmið rannsóknarinnar  

Markmið rannsóknarinnar er að kynnast upplifun og líðan ungmenna á 

framhaldsskólastigi sem eru í brotthvarfshættu og taka þátt í hópráðgjöf byggðri á 

stuðningskerfi WATCH. Áhersla var lögð á að fá að kynnast fyrri skólareynslu 

þátttakenda svo og félagslegum veruleika þeirra. Reynt var að öðlast skilning á 

ástæðum þess að þátttakendur eru í brotthvarfshættu og hvernig framtíðarsýn þeirra 

birtist sem og væntingar til frekara náms. Einnig var það markmið rannsóknarinnar að 

fá að kynnast mati danskra náms- og starfsráðgjafa á stuðningskerfi WATCH í 

hópráðgjöf. 

2.3 Rannsóknaraðferð 

Við rannsóknina var stuðst við blandað rannsóknarsnið (e. mixed methods design) til 

að nýta styrkleika beggja aðferða, eigindlegra rannsóknaraðferða (e. qualitative 

research methods) og megindlegra rannsóknaraðferða (e. quantitative research 

methods). Þegar rannsókn er framkvæmd með blönduðum aðferðum er um að ræða 

ferli til að afla gagna, greina þau og blanda saman eigindlegum og megindlegum 

aðferðum. Þetta er gert til að glöggva sig betur á viðfangsefni rannsóknarinnar 

(Sigurlína Davíðsdóttir og Anna Ólafsdóttir, 2013). Fram kemur hjá Teddlie og 

Tashakkori (2009) að ávinningur þess að nota blandað rannsóknarsnið sé þrenns 

konar. Í fyrsta lagi veitir blandað rannsóknarsnið möguleika á tvenns konar 

spurningum. Annars vegar eigindlegum spurningum þar sem markmiðið er að skoða 

ákveðið fyrirbæri og leitast við að skilja félagslegt ferli í samhengi og merkingu 

atburða fyrir þá sem upplifa þá. Hins vegar megindlegum spurningum þar sem 

markmiðið er að kanna ákveðnar tilgátur þar sem orsakalögmál er fundið í því skyni 

að segja fyrir um almenn mynstur mannlegrar hegðunar. Í öðru lagi má draga sterkari 

niðurstöður af rannsókn með blönduðu rannsóknarsniði og í þriðja lagi bjóða þær upp 

á fleiri ólík sjónarmið.  

Notað var samleitandi snið (e. convergent parallel design), þar sem 

eigindlegra og megindlegra gagna var aflað, þau greind hvor í sínu lagi og síðan 
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borin saman eða tengd í umræðunni (Sigurlína Davíðsdóttir og Anna Ólafsdóttir, 

2013). Tuttugu og sex eigindleg viðtöl voru hljóðrituð, þau afrituð orðrétt og 

þemagreind. Þá var megindlegum gögnum safnað með spurningalistum og unnið var 

úr þeim með lýsandi tölfræði. Að lokum verða niðurstöður úr báðum rannsóknum 

skoðaðar og þær tengdar saman í umræðunni.  

Eins og fram hefur komið var eigindlegum rannsóknaraðferðum fylgt í fyrri 

hluta rannsóknarinnar en megindlegum rannóknaraðferðum í seinni hluta hennar. Þar 

sem eigindlegi hlutinn er veigameiri í þessari rannsókn þá er honum gefið meira vægi 

en þeim megindlega í næstu köflum.  

2.4 Megindlegur hluti rannsóknarinnar 

Megindlegar rannsóknaraðferðir fela í sér að tölfræðilegar upplýsingar eru notaðar til 

að lýsa stórum hópi fólks en eru ekki til þess fallnar að skilja upplifun einstaklinga eða 

flókin félagsleg ferli (Esterberg, 2002).  

2.4.1 Þátttakendur 

Við val á þátttakendum var stuðst við markvisst úrtak þar sem skilyrðin fyrir þátttöku 

voru að vera, menntaður náms- og starfsráðgjafi í Danmörku, hafa setið námskeið 

um stuðningskerfi WATCH og nota það kerfi í hópráðgjöf. Þátttakendur voru 23 

danskir náms- og starfsráðgjafar, fimm karlar og þrettán konur. 

2.4.2 Framkvæmd, gagnaöflun og greining gagna 

Í janúar 2014 fór ég á fund með með leiðbeinanda mínum og ræddi við hana um þá 

hugmynd að bæta við rannsóknina og taka eigindleg viðtöl við náms- og 

starfsráðgjafa sem vinna með stuðningskerfi WATCH í hópráðgjöf og fá að heyra 

sjónarmið þeirra. Eftir miklar vangaveltur komumst við að því að ekki er hlaupið að 

því að finna náms- og starfsráðgjafa hér á landi sem vinna með nemendur í 

hópráðgjöf og styðjast við stuðningskerfi WATCH. Þá setti meðleiðbeinandi minn 

fram þá hugmynd að leita til danskra náms- og starfsráðgjafa þar sem þeir hafa unnið 

töluvert með stuðningskerfi WATCH og því ákvað ég að nýta blandað 

rannsóknarsnið, taka eigindleg viðtöl við nemendur og leggja spurningalista fyrir 

danska náms- og starfsráðgjafa. Því næst sendi ég inn tilkynningu um rannsóknina til 

Persónuverndar. Meðleiðbeinandi minn kom mér í samband við náms- og 

starfsráðgjafa í Danmörku og útvegaði mér lista með netföngum þeirra náms- og 

starfsráðgjafa sem lokið höfðu námskeiði um stuðningskerfi WATCH í hópráðgjöf.  
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Sendur var út spurningalista með 14 spurningum til 23ja danskra náms- og 

starfsráðgjafa og 18 svöruðu, 78% svarhlutfall. Söfnun gagna hófst í maí 2014 og 

lauk í júlí 2014. Unnið var úr megindlegum spurningalistum með lýsandi tölfræði.  

2.5 Eigindlegur hluti rannsóknarinnar 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir gagnast vel þegar markmið rannsóknar er að öðlast 

skilning á upplifun og reynslu fólks á eigin lífi (Bogdan og Biklen, 2003). Þær byggjast 

á heimspekilegum grunni fyrirbærafræðinnar (e. phenomenology) þar sem markmið 

rannsóknaraðferðarinnar er að rannsaka og lýsa öllum fyrirbærum. Einnig geta þær 

veitt mikilvægar upplýsingar sem rannsakandi á erfitt með að afla með öðrum hætti. 

Jafnframt er rannsakandinn aldrei að alhæfa heldur dýpka skilning og auka vitneskju 

á fyrirbærinu sem slíku (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Samkvæmt hugmyndafræði 

eigindlegra rannsókna er merking ekki innbyggð í hluti heldur er hún félagsleg afurð 

sem verður til í gegnum samskipti einstaklinga sem skapa og endurskapa 

veruleikann og gefa honum merkingu (Creswell, 2013; Bogdan og Biklen, 2003).  

Hinn eigindlegi hluti rannsóknarinnar er byggður á nálgun fyrirbærafræðinnar 

þar sem það sjónarmið er talið henta vel til að varpa ljósi á þá þekkingu sem leitað er 

að. Stuðst er við aðferðir grundaðrar kenningar þar sem greining gagna fer fram 

jafnhliða gagnasöfnun og skipulögðum vinnubrögðum er beitt við framkvæmdina 

(Creswell, 2013). Þekkingarfræðin (e. epistemology) að baki fræðilegu sjónarhorni 

rannsóknarinnar byggist á félagslegri mótunarhyggju sem leggur áherslu á eðli 

þekkingar. Samkvæmt henni er ekki til neinn raunverulegur sannleikur, heldur er 

veruleikinn félagslega skapaður og endurgerður í samskiptum okkar við umhverfið og 

annað fólk (Crotty, 1998). Framkvæmd voru hálfopin viðtöl þar sem viðtalsrammi var 

hafður til hliðsjónar til að styðjast við en þátttakendur fá að tjá sig óhindrað. Tilgangur 

með hálfopnu viðtali er að fá þátttakendur til að tjá upplifun sína og skoðanir á 

viðfangsefninu, einnig getur rannsakandi skapað meiri nánd og aukið traust til að ná 

dýpri skilningi á viðfangsefninu (Kvale og Brinkmann, 2015).  

2.5.1 Þátttakendur 

Hér verður fjallað um þátttakendur rannsóknarinnar. Við val á þátttakendum var 

stuðst við markvisst úrtak þar sem skilyrðin fyrir þátttöku voru að vera þátttakandi í 

hópráðgjöf og vera í brotthvarfshættu.  
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Til að gæta trúnaðar við þátttakendur og koma í veg fyrir að hægt sé að rekja 

upplýsingar til þeirra verður fjallað sameiginlega um bakgrunn þeirra og vísað til 

gervinafna þegar fjallað er um reynslu og sögu þeirra í niðurstöðum. Þátttakendur 

voru þrettán talsins í tveimur hópum, sjö stúlkur og sex piltar á aldrinum 17–19 ára. 

Fengu þau gervinöfnin Brynja Davíðsdóttir, Elísabet Daníelsdóttir, Grímur Þórólfsson, 

Hrafnhildur Skúladóttir, Jóna Helgadóttir, Karl Hermannsson, Linda Jónsdóttir, Ottó 

Arnarsson, Páll Pálsson, Smári Sveinsson, Stefanía Bjarnadóttir, Trausti Sigurðsson 

og Valgerður Eggertsdóttir.  

Þátttakendur eiga margt sammerkt þó að bakgrunnur þeirra sé fjölbreyttur og 

að þau hafi alist upp við ólíkar aðstæður. Þátttakendur í rannsókn minni búa öll á 

höfuðborgarsvæðinu og meirihluti þeirra hefur búið þar alla sína tíð, tveir höfðu búið á 

landsbyggðinni á yngri árum og þrír í útlöndum. Öll eiga þau systkini, frá einu og upp 

í sjö. Af þrettán þátttakendum ólust sex þeirra upp hjá báðum foreldrum og 

systkinum, tvö ólust upp við kringumstæður þar sem foreldrar höfðu skilið og því alist 

upp hjá stjúpforeldrum og hálfsystkinum. Fjögur ólust upp hjá einstæðu foreldri og 

systkinum og einn hjá nákomnum ættingjum og systkini. Aðeins þrjú þeirra höfðu 

gengið í einn og sama skólann árin í grunnskóla, fjögur höfðu verið í tveimur 

grunnskólum, fjögur í þremur skólum, einn í fjórum og einn hafði gengið í sjö 

grunnskóla. Meiri hluta þátttakenda gekk ekki ýkja vel í námi í grunnskóla en þrjú 

útskrifuðust með afburðaeinkunn úr 10. bekk. Alls töluðu sex þátttakendur af þrettán 

um að þau hefðu orðið fyrir einelti og átt erfitt félagslega í yngri bekkjum grunnskóla. 

Tíu þátttakendur af þrettán eru með greiningu af einhverju tagi og þótti öllum nema 

einum erfitt að hefja nám í framhaldsskóla. Öll voru þátttakendurnir í vinnu samhliða 

námi og unnu flest einn virkan dag í viku og aðra hverja helgi. Öll fengu þau stuðning 

og hvatningu frá fjölskyldum sínum í tengslum við nám sitt í framhaldsskóla og 

langflest nefndu eldri systkini í þeim efnum.  

Tvö viðtöl voru tekin við alla þátttakendur, í upphafi hópráðgjafar og í lokin, alls 

26 viðtöl. Öll viðtölin voru tekin á skrifstofu inn af skrifstofu náms- og starfsráðgjafa 

skólans á skólatíma þátttakenda. Bogdan og Biklen (2003) fjalla um mikilvægi þess 

að gott traust myndist á milli rannsakanda og þátttakanda til að tengsl myndist, þar af 

leiðandi fær rannsakandi meiri dýpt í viðtölin og með því fær hann betri skilning á 

upplifun þátttakenda og þar af leiðandi á viðfangsefninu. Þar sem rannsakandi tók tvö 

viðtöl við hvern þátttakanda og tók einnig þátt í  hópráðgjöfinni, má ætla að betri 
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tengsl hafi myndast  en ef aðeins eitt viðtal við hvern þátttakanda hefði verið látið 

nægja.  

2.5.2 Framkvæmd, gagnaöflun og greining gagna 

Undirbúningur fyrir verkefnið hófst í september 2013 eftir að báðir leiðbeinendur 

höfðu samþykkt rannsóknarefnið og því næst sendi ég inn tilkynningu um 

rannsóknina til Persónuverndar. Í nóvember sendi ég fyrirspurn í tölvupósti á náms- 

og starfsráðgjafa í framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðinu. Þar lýsti ég stuttlega 

hugmynd minni að verkefninu og óskaði eftir fundi með henni svo að ég gæti kynnt 

betur hugmyndina að baki rannsókninni og kannað hvort hún væri tilbúin að vinna 

með mér að þeirri hugmynd. Í desember mætti ég á fund með náms- og 

starfsráðgjafanum, hann tók vel í hugmynd mína og sagðist ætla að fara af stað með 

tvo hópa í hópráðgjöf í janúar 2014. Fengi ég að fylgja þeim báðum eftir. Ég spurði 

því næst hvort ég ætti þess kost að fá  að taka þátt í hópráðgjöfinni með henni í þeim 

tilgangi að dýpka skilning minn á viðfangsefninu. Náms- og starfsráðgjafinn sýndi 

áhuga á verkefninu, var opinn fyrir hugmyndum mínum og leyfði mér að taka þátt í 

öllu hópráðgjafarferlinu. 

Í byrjun janúar fékk ég símtal frá náms- og starfsráðgjafanum þar sem hún gaf 

mér nánari upplýsingar um hópráðgjöfina sem var að hefjast. Þar var lagt upp með 

tvo hópa, tíu stúlkur og tíu pilta sem náms- og starfsráðgjafinn taldi uppfylla skilyrði til 

að taka þátt í hópráðgjöfinni. Ráðgjafinn boðaði þau síðan í forviðtöl til að kynna 

tilgang hópráðgjafarinnar, bjóða þeim þátttöku og kynnti verkefni mitt sem 

rannsakanda. Á sama tíma funduðum við um fyrirkomulag hópráðgjafarinnar. Úr 

þeim hópi sem boðin var þátttaka höfðu sjö piltar og átta stúlkur áhuga á henni. Allir 

nemendurnir voru skráðir í heimanám í stundatöflu tvisvar í viku og var þeim boðið að 

nota annan tímann til að taka þátt í hópráðgjöfinni einu sinni í viku. Allir nemendurnir 

voru í brotthvarfshættu þar sem þau höfðu, allir nema einn, fallið önnina áður, en 

náms- og starfsráðgjafinn taldi að hann hefði þörf á stuðningi í hópráðgjöf.  

Af þeim hópi sem tóku þátt í hópráðgjöfinni var ákveðið að taka viðtöl við tíu 

þátttakendur, fimm pilta og fimm stúlkur, eitt viðtal í upphafi hópráðgjafar og annað í 

lok hennar. Þegar ég mætti í fyrstu hópráðgjafarstundina vildu sex piltar og sjö 

stúlkur taka þátt í rannsókn minni. Ákvað ég þá að leyfa öllum sem vildu að taka þátt, 

tveir þátttakendur sem ekki vildu taka þátt í rannsókninni hættu í hópráðgjöfinni eftir 

stuttan tíma. Náms- og starfsráðgafinn hafði samband við foreldra allra þátttakenda, 
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kynnti fyrir þeim hópráðgjöfina, verkefni mitt sem rannsakanda og fékk leyfi fyrir 

þátttöku þeirra í henni. Eftir fyrstu stundina settist ég niður með náms- og 

starfsráðgjafanum og ákveðinn var tími fyrir fyrstu viðtölin. Markmiðið var að finna 

tíma fyrir viðtölin þegar þátttakendur voru með eyðu í stundatöflu og gekk það upp.  

Í upphafi viðtalanna var tilgangur rannsóknarinnar útskýrður fyrir 

þátttakendum, fullum trúnaði heitið við framkvæmd hennar og það upplýst að 

persónurekjanlegar upplýsingar kæmu hvergi fram. Þáttakendum voru gefin 

gervinöfn og þó að samþykki hefði fengist hjá foreldrum þátttakenda þá óskaði ég 

einnig eftir skriflegu samþykki þeirra. Þeir undirrituðu samþykkis- og 

trúnaðaryfirlýsingu ásamt rannsakanda. Þá var þátttakendum gerð grein fyrir því að 

þau gætu hætt þátttöku í rannsókninni hvenær sem væri, þyrftu ekki að svara 

einstaka spurningum og að öllum gögnunum yrði eytt að lokinni vinnu við 

rannsóknina. Viðtölin fóru öll fram á skrifstofu sem var inn af skrifstofu náms- og 

starfsráðgjafa skólans og voru fyrri viðtölin tekin í janúar 2014 og seinni viðtölin í apríl 

2014. 

Framkvæmd voru hálfopin viðtöl þar sem viðtalsrammi var hafður til 

hliðsjónar til stuðnings. Viðtölin voru öll hljóðrituð með leyfi þátttakenda og síðan 

afrituð orðrétt. Athugasemdir rannsakanda (A.R.) voru settar inn jafnóðum til 

stuðnings við greiningu gagna.  

Tilgangurinn með gagnagreiningu var að öðlast skilning á merkingu þeirra 

gagna sem safnað var. Þau voru lesin yfir nokkrum sinnum frá upphafi til enda, en 

greining gagna hófst þegar viðtölin voru afrituð. Unnið var með gögnin samkvæmt 

grundaðri kenningu sem felur í sér tvö stig kóðunar, opna kóðun og markvissa 

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

endurtekið fram í orðum þátttakenda. Þegar endurtekin þemu komu fram var 

framkvæmd markviss kóðun. Þá voru gögnin lesin yfir með eitt þema í huga í einu, 

sem gerði það að verkum að rannsakandi öðlaist dýpri skilning á því hvernig ólík 

þemu tengjast (Kvale og Brinkmann, 2015).  

Við kóðun voru viðtölin lesin nokkrum sinnum, merkt við atriði sem stóðu upp 

úr og komu endurtekið fram. Leitað var eftir samræmi í þeim atriðum sem komu fram 

og kóðar búnir til og þeir skráðir. Þegar skráð var það sem þótti standa upp úr kom í 

ljós mynstur hvað varðar metnað, trú á eigin getu, sjálfsmynd, stuðning, traust og 

félagslega líðan.  
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2.6 Siðferðisleg álitamál 

Hér verður sagt frá fjórum höfuðreglum í sambandi við siðferðislega þætti við 

framkvæmd rannsókna. Sú fyrsta er sjálfræðisreglan, sem kveður á um að upplýst og 

óþvingað samþykki fyrir þátttöku í rannsókn. Gera þarf þátttakendum grein fyrir hvað 

felst í þátttöku þeirra, um hvað rannsóknin snýst og hver tilgangur hennar er. Önnur 

er skaðleysisreglan, þar leggur rannsakandi áherslu á að verja þátttakendur gegn því 

að skaðast vegna þátttöku. Þriðja er velgjörðareglan, sem segir að rannsakandi gætir 

þess að láta gott af sér leiða og að velja þá leið sem veldur minnstum skaða. Fjórða 

er réttlætisreglan, þar er lögð áhersla á að rannsóknin komi samfélaginu til góða og 

bæði rannsakandi og þátttakandi sjái árangur af rannsókninni (Sigurður Kristinsson, 

2003). Í þessari rannsókn leitaðist ég við að fylgja þessum fjórum höfuðreglum. 

Viðfangsefni rannsóknarinnar var kynnt fyrir þátttakendum, þeim gerð grein fyrir 

tilgangi hennar og í hverju þátttaka þeirra fólst. Í upphafi rannsóknarinnar var fengið 

samþykki forráðamanna þátttakenda og upplýst samþykki frá þátttakendum sjálfum 

um þátttöku. Þau voru upplýst um að þau gætu hætt þátttöku hvenær sem væri og 

neitað að svara einstaka spurningum þegar þau vildu. Fengið var leyfi til að hljóðrita 

viðtölin á upptökutæki, fullum trúnaði heitið og að farið yrði með öll gögn sem 

trúnaðarmál. Rannskandi og þátttakendur undirrituðu samþykkis- og 

trúnaðaryfirlýsingu áður en viðtöl hófust. Lofað var að öllum gögnum yrði eytt að 

rannsókn lokinni og nöfnum þátttakenda og staðháttum breytt.  
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3 Niðurstöður 

Í upphafi verða markmið og rannsóknarspurningar rifjaðar upp. Því næst verður farið 

yfir helstu niðurstöður rannsóknarinnar og skiptist þessi kafli í fimm meginhluta. Í 

fyrsta hluta verður fjallað um megindlegar niðurstöður rannsóknarinnar, um mat 

danskra náms- og starfsráðgjafa á WATCH í hópráðgjöf. Í öðrum hluta er fjallað um 

fyrri skólagöngu og upplifun þátttakenda af námi með áherslu á stuðning og 

hvatningu sem þau fengu heima fyrir, tíða flutninga og félagslega líðan, námsgengi 

og andlega líðan, einelti ásamt námsörðugleikum og sérkennslu. Þriðji hluti fjallar um 

framhaldsskólagöngu, með áherslu á brotthvarfshættu afburðanemenda, greiningar 

og hindranir í námi, breyttan félagslegan veruleika og vinatengsl, afleiðingar eineltis 

og nálægð við fyrri skólafélaga ásamt atvinnuþátttöku samhliða námi. Í fjórða hluta er 

leitast við að greina upplifun þátttakenda af WATCH hópráðgjöf. Þar verður skoðuð 

skuldbinding og líðan í hópráðgjöf, traust sem forsenda árangursríkrar hópráðgjafar, 

félagsleg tengsl, samkennd og að tilheyra hópi ásamt aukinni sjálfsþekkingu og trú á 

eigin getu. Í fimmta og síðasta hluta verður farið í markmið og aukinn metnað og 

breytta framtíðarsýn í kjölfar hópráðgjafar.  

Eins og fram hefur komið var nöfnum þátttakenda breytt ásamt nokkrum 

atriðum og staðháttum til að varðveita trúnað og koma í veg fyrir persónurekjanlegar 

upplýsingar þátttakenda. Bakgrunnur þátttakenda var fjölbreyttur og voru 

fjölskylduaðstæður þeirra ólíkar.  

Markmið rannsóknarinnar er að kynnast upplifun og líðan ungmenna á 

framhaldsskólastigi, sem eru í brotthvarfshættu, og af því að taka þátt í hópráðgjöf 

byggðri á stuðningskerfi WATCH. Áhersla var lögð á að fá að kynnast fyrri 

skólareynslu þátttakenda svo og félagslegum veruleika þeirra. Reynt var að öðlast 

skilning á ástæðum þess að þátttakendur voru í brotthvarfshættu og hvernig 

framtíðarsýn þeirra birtist svo og væntingar til frekara náms. Einnig var markmiðið 

það að fá að kynnast mati danskra náms- og starfsráðgjafa á WATCH í hópráðgjöf. 

Rannsóknarspurningar sem lagt var upp með byggjast á fyrrnefndum 

markmiðum og endurspegla þau. Þær eru: Hvernig meta danskir náms- og 

starfsráðgjafar stuðningskerfi WATCH í hópráðgjöf? Hvað einkennir fyrri skólagöngu, 

líðan og bakgrunn nemenda? Hvað einkennir félagslegan veruleika nemenda á 
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framhaldsskólastigi í brotthvarfshættu? Hver er upplifun og reynsla nemenda í 

brotthvarfshættu af stuðningskerfi WATCH í hópráðgjöf? og hvernig birtist 

framtíðarsýn nemenda? Svörin við fyrstu rannsóknarspurningunni felast í megindlegri 

gagnasöfnun og hinum fjórum verður svarað með eigindlegum rannsóknargögnum.  

3.1 Mat danskra náms- og starfsráðgjafa á WATCH í hópráðgjöf 

Lýsandi tölfræði var beitt við gagnagreiningu megindlegra niðurstaðna. 

Spurningakönnun með fimmtán spurningum var lögð fyrir þátttakendur og er þeim 

skipt í þrjá kafla í þeim tilgangi að gera betur grein fyrir niðurstöðum. Í fyrsta kafla er 

sagt frá þátttakendum þar sem þeir voru spurðir bakgrunnsspurninga, um aldur, kyn 

og starfsvettvang. Í öðrum kafla er sagt frá þeim þáttum sem snúa að efni WATCH 

stuðningskerfisins, um það hversu sammála eða ósammála þátttakendur voru þeim 

fullyrðingum sem lagðar voru fram. Fyrst var spurt um það hvort leiðbeiningar væru 

skýrar og stuðningskerfið vel skipulagt, hvort þeir hefðu haft ánægju af WATCH, hvor 

þeir myndu mæla með því og hvernig hefði gengið að innleiða stuðningskerfið. Í 

þriðja og síðasta kafla kemur fram mat þátttakenda á hentugleika, gagnsemi og hvort 

efnið hefði náð vel til þátttakenda þeirra. Einnig var spurt hvort gott andrúmsloft hefði 

myndast í hópunum, hvort WATCH væri góður stuðningur, hvort markmiðasetningin 

væri gagnleg og að lokum hvar náms- og starfsráðgjafarnir hefðu frétt af 

stuðningskerfinu WATCH.  

3.1.1 Þátttakendur 

Kyn 

Þátttakendur voru átján,  þrettán konur og fimm karlar.  

Aldur 

Í könnuninni var aldri þátttakenda skipt niður í eftirfarandi aldursflokka. 30–39 ára, 

40–49 ára, 50–59 ára og 60 ára og eldri. Flestir þátttakenda voru á aldrinum 40–49 

ára eða alls níu. Fjórir voru 30–39 ára og fjórir á aldrinum 50–59 ára. Einn þátttakandi 

var eldri en 60 ára.  

Starfsvettvangur 

Allir þátttakendur rannsóknarinnar eru starfandi náms- og starfsráðgjafar, hafa setið 

námskeið í hópráðgjöf sem byggist á stuðningskerfi WATCH og notað kerfið í starfi 

sínu. Flestir þátttakenda nota WATCH stuðningskerfið á grunnskólastigi eða ellefu, 

fjórir á framhaldsskólastigi, fjórir utan menntastofnana og einn í iðnnámi. Tveir 
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þátttakendur unnu á tveimur stöðum sem útskýrir að fjöldi starfsvettvangs er fleiri en 

fjöldi þátttakenda (sjá mynd 1).  

 

 

Mynd 1. Starfsvettvangur þátttakenda. 

 

3.1.2 Efni WATCH stuðningskerfisins 

Spurningar hér á eftir varpa ljósi á þætti sem snúa að efni stuðningskerfis WATCH og 

náms- og starfsráðgjafanum sjálfum. Spurningar sem lagðar voru fyrir voru: 

Leiðbeiningar eru skýrar, stuðningskerfið er vel skipulagt, ég hafði ánægju af að 

vinna með WATCH, ég myndi mæla með WATCH við starfsfélaga mína og það gekk 

vel fyrir mig að innleiða WATCH.  

Þáttakendur voru jákvæðir í garð efnis stuðningskerfis WATCH þar sem þeir 

svöruðu allir að þeir væru mjög sammála eða frekar sammála fyrrnefndum 

spurningum (sjá mynd 2).  
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Mynd 2. Þættir sem snúa að efni stuðningskerfis WATCH. 

 

3.1.3 Mat á stuðningskerfi WATCH í hópráðgjöf 

Spurningar sem hér fara á eftir eiga að varpa ljósi á það hvernig náms- og 

starfsráðgjafarnir meta hentugleika hverrar stundar, gagnsemi efnis stundanna og 

hvort efnið hafi náð vel til þátttakenda (sjá mynd 3). Einnig sýna þær hvernig þeir 

meta andrúmsloftið í hópráðgjöfinni, stuðninginn og gagnsemi þess að vinna með 

markmiðasetningu (sjá mynd 4).  
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Eins og fram kemur á mynd 3, voru sjö þátttakendur mjög sammála því að 

form hverrar stundar væri hentugt, tíu voru frekar sammála og einungis einn frekar 

ósammála. Þegar spurt var hvort efni stundanna þætti gagnlegt voru fjórir mjög 

sammála, tíu frekar sammála en fjórir frekar ósammála. Fjórir voru mjög sammála því 

að efnið næði vel til þátttakenda, þrettán voru frekar sammála og einn frekar 

ósammála. Enginn þátttakandi var mjög ósammála fyrrnefndum þáttum. 

Allir þátttakendur voru jákvæðir þegar spurt var út í andrúmsloftið í 

hópráðgjöfinni, stuðninginn og gagnsemi þess að vinna með markmiðssetningu. Allir 

svöruðu að þeir væru mjög sammála og frekar sammála þessum þáttum. Þegar spurt 

var hvort gott andrúmsloft hefði myndast voru ellefu mjög sammála og sjö sögðust 

vera frekar sammála. Tólf voru mjög sammála því að WATCH væri góður stuðningur 

fyrir þátttakendur og sex frekar sammála því. Við spurningunni hvort það væri 

gagnlegt að vinna með markmiðssetningu þá voru jafn margir sem svöruðu mjög 

sammála og frekar sammála eða níu. Enginn var frekar ósammála eða mjög 

ósammála áðurnefndum þáttum (sjá mynd 4). Það myndaðist gott andrúmsloft í 

hópunum, Watch var góður stuðningur fyrir þátttakendur og það var gagnlegt að 

vinna með markmiðasetningu.  

 

 

Mynd 4. Mat á andrúmslofti, stuðningi og markmiðasetningu. 
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Að lokum voru þátttakendur spurðir hvar þeir hefðu frétt af stuðningskerfi 

WATCH. Meirihlutinn eða ellefu fóru á námskeið, sex höfðu fengið upplýsingar hjá 

vinnufélaga og einn annars staðar (sjá mynd 5). 

 

 

 

Mynd 5. Hvar fréttu þátttakendur af stuðningskerfi WATCH. 
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vinnufélaga og einn annars staðar (sjá mynd 5). Svarhlutfall þátttakenda var 78%. 

Hér hefur verið fjallað um megindlegar niðurstöður rannsóknarinnar og hér á eftir 

verður fjallað um eigindlega hlutann.  

 

3.2 Fyrri skólaganga og upplifun af námi  

Hér verður dregin fram fyrri skólaganga viðmælenda og upplifun þeirra af námi. Fyrst 

verður áhersla lögð á stuðning og hvatningu heima fyrir, tíða flutninga á milli skóla og 

félagslega stöðu, því næst einelti og félagslega líðan og að lokum verður fjallað um 

námsgengi og andlega líðan. 

Meirihluti viðmælenda talaði um að hafa liðið illa í grunnskóla, hvort sem um 

var að ræða í námi ellegar  andlega eða félagslega líðan. Líðanin var verri í yngri 

bekkjum grunnskólans en skánaði í elstu bekkjum.  

3.2.1 Stuðningur og hvatning heima fyrir 

Alllir viðmælendur töluðu um að þau fengju stuðning og hvatningu heima fyrir og 

meirihlutinn nefndi að þeim þætti stuðningurinn oft og tíðum vera of mikill þar sem 

þeim þætti óþægilegt þegar foreldrar spyrðu of mikið út í heimalærdóminn og gengi í 

skóla. Páll Pálsson tók svo til orða: 

Ég fæ eiginlega bara allt of mikinn stuðning heima, það er alltaf verið að ýta 

á mann að læra. Auðvitað er það bara fínt, skilurðu, en stundum verður 

maður mjög þreyttur á því. Ég meina, auðvitað vilja þau að mér gangi vel 

og allt það en, kommon, hvað ég get orðið pirraður á því þegar það er alltaf 

verið að spyrja mann hvernig gengur og svoleiðis.  

Helmingur viðmælenda sagðist hafa fengið mikinn stuðning frá eldri syskinum og að 

systkinin stæðu sig betur en þau sjálf í skóla. Þau báru sig saman við árangur 

systkina sinna og notuðu orðin dúx, toppurinn í öllu, superbrain og séní í því 

samhengi. Trausti Sigurðsson lýsti þessu á þennan veg þegar hann talaði um systkini 

sín. 

Systkini mín eru dugleg að aðstoða mig ef ég þarf hjálp en auðvitað er líka 

mikið að gera hjá þeim, þau kláruðu bæði ári á undan, slepptu semsagt 10. 

bekk. Eldra kláraði svo framhaldsskólann á fjórum árum og hitt kláraði 

auðvitað líka. Eldra er búin að vera í Háskóla Íslands í tvö ár að læra [fag] 
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og hitt fór út í heim að ferðast eftir framhaldsskólann og er núna nýflutt 

heim og ætlar að fara í eitthvað háskólanám. Þau hafa dúxað í öllu en ég er 

svona svarti sauðurinn í fjölskyldunni.  

Viðmælendur voru mikið að bera sig saman við systkini sín og gera lítið úr sjálfum sér 

og gengi sínu í skóla. Allir viðmælendur sem áttu eldra systkini töluðu um að þau 

stæðu sig betur í skóla en þau sjálf. Þannig talar Stefanía Bjarnadóttir um námsgengi 

systkina sinna þriggja:  

Elsta systir mín er superbrain, hún er alveg ótrúleg, hún flýgur í gegnum allt 

nám. Hún lærði fjármálaverkfræði og vinnur hjá [fyrirtæki]. Bróðir minn er 

sko lesblindur en gengur samt voða vel og hann er að læra í [skóli], hann er 

mjög skipulagður og gengur vel. Svo á ég aðra systur og hún er líka 

sterkari en ég í námi, hún er líka hérna í skólanum, henni gengur já betur, 

já, henni gengur líka betur en mér. Hún er svona skipulagðari en ég og 

hefur fyrir hlutunum. 

Allir viðmælendur töluðu um að það sé mikilvægt að finna fyrir stuðningi og hvatningu 

í náminu þó að þau minnist mörg á að afskiptasemin sé  kannski of mikil. Þau tala um 

að það sé hvetjandi að finna að einhver hafi áhuga á því sem þau eru að gera og 

jafnframt finnist þeim mikil hvatning í því að geta aðstoðað syskini sín á móti. Karl 

Hermannsson segir frá stuðningi og hvatningu sem hann fær frá bróður sínum sem 

býr í öðru landi, þeir tala mikið saman í gegnum samskiptaforritið Skype og hann 

segir stoltur frá því að hann geti aðstoðað bróður sinn á móti: 

Ég fæ stuðning og hvatningu frá mömmu og pabba og mamma hjálpar mér 

alveg ef ég bið hana en pabbi er ekkert inni í því, en aaa ... hvatningin 

kemur samt aðallega frá bróður mínum sem býr úti. Ég heyri í honum á 

Skype á hverjum degi náttúrlega, þegar ég er búinn í skólanum þá er hann 

alltaf búinn á æfingu og hann er bara í þremur fögum núna þannig að hann 

er alltaf með tvo til þrjá tíma til að tala við mig. Við lærum oft saman þó 

hann sé úti. Hann hjálpar mér mikið og ég hjálpa honum stundum, það fer 

eftir því hvað við erum að læra. Hann er námsmaður og dúxar í öllu, hann 

heldur mér ... já, hann er að halda mér við efnið og passar að ég sé að 

læra.  
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Fram kom í máli allra viðmælenda að foreldrar eða forráðamenn veittu þeim stuðning 

og hvatningu, þá sérstaklega að mæður þeirra og eldri systkini aðstoðuðu við 

heimalærdóm þegar þörf var á. Hér hefur verið fjallað um stuðning og hvatningu sem 

viðmælendur fengu heima fyrir og hvernig þau upplifðu sjálf sig í samanburði við 

systkini sín.  

3.2.2 Tíðir flutningar á milli skóla og félagsleg staða 

Meirihluti viðmælenda hefur búið alla sína tíð á höfuðborgarsvæðinu og búa þar öll í 

dag. Á sínum yngri árum höfðu þrjú þeirra búið á landsbyggðinni og þrjú í útlöndum. 

Einungis þrjú í hópi viðmælenda höfðu gengið í einn og sama grunnskólann, fjögur 

höfðu farið í tvo grunnskóla, fjögur í þrjá skóla, einn í fjóra og einn í sjö grunnskóla. 

Félagsleg staða viðmælenda er misjöfn, sex þeirra urðu fyrir einelti í grunnskóla og 

einangruðu sig. Það jók enn á slæma líðan þeirra í grunnskóla og olli því að félagsleg 

staða þeirra var ekki góð. Þau sem höfðu flust búferlum, hvort sem það var 

innanlands eða utan, áttu það sameiginlegt að hafa upplifað sig utangátta og fundu 

fyrir óöryggi þegar þau voru að fóta sig við nýjar aðstæður.  

Grímur Þórólfsson gekk í sjö grunnskóla og sagði að sér hefði aldrei gengið 

vel í námi. Hann átti ekki nána vini, einungis kunningja því hann var alltaf að flytja og 

félagsleg staða hans ekki góð. Þannig lýsti Grímur grunnskólagöngu sinni:  

Tja ... ég var náttúrlega alltaf nýi krakkinn en það var kannski ekki slæmt 

því krökkunum fannst spennandi að fá nýjan í bekkinn. [...] ég átti ekki nána 

vini, bara svona kunningja út um allt en ég held að mér hafi bara gengið vel 

að aðlagast, ætli það sé ekki búið að vera pushið mitt í lífinu. En auðvitað 

… já, þetta var auðvitað oft erfitt, mamma er rosaleg kona … þetta er 

mamma ... þú veist single mom með tvö börn og í vinnu, já, hún er rosaleg 

kona en hún hefur ekkert neinn rosalegan tíma og ég reyni að vera sem 

minnst fyrir.  

Grímur flutti oft á milli staða á grunnskólaárum sínum, hann eignaðist ekki nána vini 

en það hjálpaði honum hversu góður hann var að aðlagast breyttum aðstæðum. 

Hann talar um mömmu sína sem hörkuduglega en finnst hún ekki hafa mikinn tíma 

fyrir hann og að hann haldi sig frekar til hlés en að ónáða og íþyngja henni.  

Eins og fram hefur komið er bakgrunnur viðmælenda fjölbreyttur og þau ólust 

upp við ólíkar aðstæður. Meirihluti viðmælenda talaði um að hafa liðið vel í 
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uppvextinum og búið við gott atlæti, tveir viðmælendur sem fluttu út á landi töluðu um 

að það hefði tekið á að flytja og valdið þeim kvíða að vita ekki hversu lengi þau 

myndu búa á þeim stað, tveir viðmælendur sögðust ekki vita hvar annað foreldri sitt 

væri niður komið og viti ekki við hvað það starfaði en viti samt að það hafi flutt til 

útlanda. Einn viðmælandi býr hjá móðurforeldrum sínum þar sem hann bjó við erfiðar 

aðstæður og foreldrarnir ekki í stakk búnir til að annast hann og systkini hans. Hann 

sagðist ekki vita við hvað foreldrar hans störfuðu né hvaða menntun þau hefðu.  

Af þrettán viðmælendum ólust sex upp hjá báðum foreldrum og systkinum, 

fjögur hjá öðru foreldri og systkinum, einn hjá foreldri, stjúpföður og systkinum, einn 

hjá foreldri, stjúpföður og hálfsystkinum og einn hjá móðurforeldrum og systkinum.  

Þegar viðmælendur voru spurðir út í fjölskylduaðstæður og 

grunnskólagönguna þá tók Elísabet Daníelsdóttir svo til orða: 

Í dag bý ég með mömmu og stjúppabba en ég á alveg sex eldri systkini. 

Sko, elsta er að verða 36 held ég, næsta er 31, svo eru tvíburar 23 og einn 

20 og svo síðasta 18. Þetta er sko rosa pakki, sko, ég á bara eitt alsystkini. 

Ég var svo í þremur grunnskólum og mér fannst erfitt að flytja út á land eða 

það var kannski alveg gott að búa á [staður] en mér fannst svo óþægilegt 

að vita ekki hvað við ætluðum að búa þarna lengi eða mér fannst ég alltaf 

vera að bíða eftir að flytja aftur til [staður].  

Elísabet lýsir systkinafjöldanum sem rosa pakka og fann til óöryggis við það að flytja 

út á landsbyggðina og fannst biðin löng þar til hún flutti aftur á höfuðborgarsvæðið.  

Karl Hermannsson bjó fyrstu tíu árin úti á landi og fluttist á höfuðborgarsvæðið 

þegar foreldrar hans fóru í nám. Þegar hann talaði um grunnskólagönguna og líðan 

tengda því að flytja sagði hann:  

Mér gekk illa að komast inn í hópinn og þetta var alveg hræðilegur tími og 

svo loksins … já, eiginlega loksins þegar mér var farið að líða betur þá var 

ég alltaf með áhyggjur. Ég var alltaf með áhyggjur að þurfa að flytja aftur á 

[staður]. Þau voru þá búin í skólanum og þau voru alltaf að tala um að flytja 

aftur til [staður]. Æ, ég nennti ekki að fara að byrja aftur upp á nýtt ... þetta 

var búið að vera hundleiðinlegt bara. 

Það tók mikið á Karl að flytja og hann lýsir tímanum sem það tók hann að aðlagast 

sem erfiðum. Hann lýsir áhyggjum sínum af því að vera rifinn upp aftur þegar honum 
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var loksins farið að líða betur. Af orðum viðmælenda þá tók það á þau að flytja á milli 

staða og að þurfa að skipta um skóla. Rótleysið og að hafa ekki festu olli þeim kvíða 

og áhyggjum.  

3.2.3 Einelti og félagsleg líðan 

Alls töluðu sex viðmælendur af þrettán um að þau hefðu orðið fyrir einelti og átt erfitt 

félagslega í yngri bekkjum grunnskóla. Eineltið olli þeim bæði félagslegri og andlegri 

vanlíðan þar sem afleiðingarnar birtust sem kvíði, sinnuleysi í námi, útskúfun úr 

nemendahópnum, líkamlegt ofbeldi, fjarvistir í skóla, einmanaleiki og brotin 

sjálfsmynd. Þau áttu erfitt með að tengjast jafnöldrum sínum og tóku þátt í litlu sem 

engu félagslífi. Viðmælendur töluðu um afleiðingar eineltis á mismunandi vegu, Linda 

Jónsdóttir talaði um mikinn einmanaleika, að hún hefði hætt að mæta í skólann og 

ekki haft neinn áhuga á náminu. Trausti Sigurðsson sagðist hafa átt erfitt með að 

komast inn í hópinn í nýjum skóla og alltaf verið einn. Brynja Davíðsdóttir upplifði 

útilokun frá hinum stelpunum og hunsun. Hún varð kvíðin og hætti að mæta í 

skólann. Jóna Helgadóttir lýsti líkamlegu ofbeldi, minnimáttarkennd og brotinni 

sjálfsmynd.  

Hér er vitnað til Karls Hermannsonar þegar hann talaði um eineltið sem hann 

upplifði í grunnskóla og hvernig það hafði áhrif á gengi hans í náminu: 

Þegar við fluttum og ég byrjaði í fjórða bekk þá átti ég dáldið erfitt með að 

koma mér inn í nýjan hóp, ég lenti í eineltisvandamálum og þetta var 

hundleiðinlegt og mjög mjög mikið vesen. Það var skitið í skólatöskuna 

mína, kveikt í skápnum og þetta var bara svo ruglað, eldri strákarnir þarna 

voru bara eitthvað ruglaðir. Mér leið ekki vel og datt mjög mikið aftur úr. Ég 

lenti í vandræðum út af mætingunni og langaði nefnilega ekki að mæta í 

skólann, það var bara mjög mikið vesen. Ég hætti bara að læra, hætti að 

læra heima. Ég var geðveikt feiminn og lét lítið fyrir mér fara því ég var 

alltaf hræddur um að lenda í þessu aftur. Þegar þetta félagslega kom þá 

byrjaði mér að líða miklu betur í skólanum ... ég var minna stressaður ... þú 

veist, ég var minna stressaður að lenda í einhverju veseni, ég hafði meira 

sjálfstraust og námið mitt fór að ganga betur þegar ég var kominn í 9. bekk. 

Líkt og fram kemur hér að ofan þá lýsir Karl því hvernig líðanin breyttist við það að 

skipta um skóla og hvernig eineltið hafði neikvæð áhrif. Neikvæðar tilfinningar brutust 

úr, hann upplifði hræðslu og áhyggjur og tengir það sterkt við námsárangur sinn þar 
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sem hann hafði litla ánægju af skólagöngu sinni, fjarvistum fjölgaði og honum fór að 

ganga verr í námi. Karl dró sig í hlé þar sem hann hafði áhyggjur af því að verða fyrir 

meira einelti. Karl talar um betri líðan um leið og honum fór að ganga betur 

félagslega, sjálfstraust hans jókst í kjölfarið og námið fór að ganga betur. Valgerður 

Eggertsdóttir komst svo að orði þegar hún sagði frá eineltinu sem hún upplifði:  

Ég hef samt í rauninni aldrei átt svona alvöru vinkonu sem ég get leitað til… 

þú veist. Ég átti eina vinkonu en hún hætti bara svo að tala við mig. Æi, hún 

bara notfærði sér það að ég væri ... að hún væri eina vinkona mín ... ef ég 

nennti ekki að hanga með henni eða þegar ég gat ekki verið með henni eftir 

skóla þá talaði engin við mig næsta dag í skólanum. Það var eins og hún 

hafi sagt eitthvað svona, einhverja sögu og ég var alltaf, þú veist, ein í 

frímínútum … hún bara svona hrakti alla í burtu. Ammm … bara þú veist ... 

ég var bara mjög óörugg og eitthvað ... æ, ég veit það ekki, það kom bara 

þú veist … ég var mjög sjaldan eitthvað ánægð, ég vildi helst bara aldrei 

fara í skólann og eitthvað. Það voru allir bara eitthvað svo, sérstaklega 

strákarnir, svo dómharðir eða þannig, þú veist. Ég stóð mig aldrei vel í 

íþróttum og, þú veist, ég var alltaf kölluð ýmsum nöfnum og eitthvað, 

þannig að ég dróst aftur úr að reyna að vera eitthvað með, ég var alltaf 

valin síðust í lið og svona, þau vildu ekki leyfa mér að vera með. Ég var 

kölluð vampíra, gangandi beinagrind, spítan, ógeð og margt fleira, það voru 

bæði strákarnir og stelpurnar. Fólk notfærði sér það svo hversu lítil ég var í 

mér, mér fannst mjög erfitt í grunnskóla út af þessu. Svo var ég eitthvað 

svo lítil, ég var sjúklega grönn.  

Valgerður lýsir hér einelti sem hún varð fyrir, að hún átti enga nána vinkonu sem hún 

gat leitað til þegar þörf var á, henni var útskúfað og neitað um aðgengi að félagsskapi 

jafningja sinna. Hún var baktöluð og útilokuð. Valgerður upplifði kvíða og óöryggi í 

samskiptum sínum við bekkjarfélagana og var viðkvæm og lítil í sér sem olli því að 

hún dró sig í hlé og hætti að reyna að fá að vera með. Eineltið leiddi síðan til mikillar 

vanlíðunar og kvíða.Valgerður ásakar sjálfa sig að einhverju leyti fyrir að hafa orðið 

fyrir einelti þar sem  hún var óörugg og lítil í sér og hefði getað staðið betur með 

sjálfri sér í stað þess að gefa höggstað á sér..  
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3.2.4 Námsgengi og andleg líðan 

Meirihluti viðmælenda talaði um að þeim hefði ekki gengið nógu vel í námi í 

grunnskóla og eins og fram kom í kaflanum hér á undan þá hafði einelti mikil áhrif á 

líðan þeirra í skóla. Viðmælendum leið illa andlega og félagslega sem olli því að þau 

fóru að mæta illa í skóla en það hafði síðan áhrif á námsárangur. Þrír viðmælendur 

sem áttu við námsörðugleika að stríða töluðu um að hafa verið send í sérkennslu í 

grunnskóla og öll höfðu orð á því að þau hefðu ekki skilið af hverju þau voru sett í 

sérkennslu. Þeim fannst þau engan veginn eiga heima þar. Þegar Grímur talaði um 

námsgengi sitt sagði hann að sér  hefði aldrei gengið vel í námi og að það hefði ekki 

verið fyrr en í 9. bekk að hann fékk aðstoð vegna námsörðugleika og þá hefði honum 

farið að ganga aðeins betur. Hann segir svo frá: 

Mér er búið að ganga illa námslega séð í gegnum alla skólagönguna. 

Auðvitað hafði það áhrif að fara á milli og svo var ég alinn upp við ensku hjá 

pabba og á sama tíma íslensku hjá mömmu svo hvarf hann bara allt í einu 

og þá fór hann bara í ruglið. Svo er ég með lesblindu og svona og þetta er 

búið að vera erfitt. Það var sem sagt þegar ég var í 5.–8. bekk, þá fannst 

mér ég ekki hafa lært neitt á þeim tíma. Það var bara allt í rugli og rosa mál 

á milli mömmu og kennarans. […] ég fékk æðislegan kennara og hann 

hjálpaði mér því ég var lesblindur. Svo tók það mig svona hálft ár að 

komast inn í hópinn og þá leið mér miklu betur og allt varð betra.  

Grímur tengir lélegt námsgengi við tíða flutninga og segir það  hafa haft áhrif á hann 

að alast upp við tvö tungumál og missa svo tengslin við föður sinn. Hann fann 

togstreitu á milli mömmu sinnar og kennarans en lýsir svo léttinum við það að fá 

nýjan kennara og hvernig líðanin varð betri þegar hann komst inn í nemendahópinn.  

Stefanía Bjarnadóttir var greind með athyglisbrest og sagðist hafa verið kvíðin 

í grunnskóla, hún kveið því að mæta í tíma þar sem henni gekk illa í flestum fögum.  

Ég man að ég var rosalega lengi að læra að lesa og ömurleg í ensku og 

svona, þá var ég oft tekin út úr hópnum til að fara í einhverja sérkennslu og 

eitthvað svoleiðis. Ég fór þá í einhvern hóp með einhverjum krökkum og 

svo var einhver kennari sem kunni ekki einu sinni ensku sjálf. Ég var mjög 

ósátt við þetta ... og sem betur fer þá var ég það frek að ég komst út úr 

þessari sérkennslu þannig að ég fór ekki út úr hópnum. Þeir sem börðust 

ekki fyrir sínu plássi að vera með bekknum voru ekkert hluti af hópnum.  
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Hér segir Stefanía frá því hvernig hún upplifði það að vera í sérkennslu, hún lýsti því 

hvernig hún barðist fyrir því að vera ekki tekin út úr bekknum sem gerði það að 

verkum að hún náði að fylgja hinum nemendunum eftir en þeir sem létu ekki í sér 

heyra og börðust ekki fyrir því að fá að fylgja bekknum sínum voru ekki hluti af 

bekkjarheildinni. Páll Pálsson sagði einnig frá upplifun sinni af sérkennslu: 

Þetta var alveg fáránlegt, ég skil það ekki ennþá í dag af hverju ég var 

settur í þennan hóp í svona sérkennslu. Þetta var bara alveg út í hött. Ég 

var virkilega að skíta á mig í skóla og allt það en ég var í mjög spes bekk 

get ég sagt þér. Ég gat alveg lært ef ég hafði áhuga, þarna var ég með 

krökkum sem gátu ekkert lært og voru ekkert á leiðinni að fara að læra 

neitt. Þetta var bara retard bekkur, sko.  

Þarna kemur fram hjá Páli að honum fannst hann engan veginn hafa tilheyrt þeim 

hópi sem hann var með í sérkennslu og var ekki að standa sig í skóla sökum 

áhugaleysis. 

Hrafnhildi gekk ágætlega í námi í fyrstu bekkjum grunnskólans, en þegar hún 

byrjaði í 7. bekk varð hún áhugalaus og fór að finna fyrir þunglyndi. Þannig lýsir hún 

andlegri líðan sinni. 

Mér leið alveg vel í grunnskóla ... eða já svona fyrstu árin en svo þegar ég 

flutti þá gekk ekki vel, sko … þegar ég var í 7. bekk þá var ég fallin á 

mætingu, ég nennti bara ekki neinu og eiginlega bara hætti að læra. Ég var 

send til sálfræðings og hann sagði að ég væri eiginlega bara orðin 

þunglynd og þetta var ekki gott, ég hafði ekki áhuga á neinu, ég hætti að 

æfa handbolta og allt. Ég var í [skóli] þar til hálfan 9. bekkjar þá fór ég í 

[skóli] þá gekk það sko betur og mér leið bara miklu betur, ég fékk líka 

einhver lyf en ég man ekki alveg hvenær það var en það var áður en ég 

skipti aftur um skóla.  

Flutningar á milli skóla, áhugaleysi á náminu og andleg vanlíðan hafði áhrif á 

Hrafnhildi og árangur hennar í námi. Eftir að hún fékk viðeigandi meðferð við andlegri 

líðan og skipti um skóla í annað skipti fór henni að líða betur og fékk aftur áhuga og 

metnað fyrir náminu.  

Karl skipti um skóla þegar hann var í 7. bekk, hann átti erfitt með að tengjast 

félagslega og var sífellt hræddur um að verða lagður í einelti líkt og í fyrri skólanum 



65 

og gekk illa í námi. Þegar hann var kominn í 8. bekk breyttist staðan eins og fram 

kemur í orðum hans: 

í 8. bekk kynntist ég bara eiginlega öllum í árganginum mínum og þetta 

voru bara mjög skemmtilegir krakkar. Ég byrjaði aftur að æfa [íþrótt] á 

þessum tíma og byrjaði að grennast og leið bara miklu betur og byrjaði að 

mæta í tímana betur, byrjaði að fylgjast með en … Ég náði öllum prófunum 

en slefaði eiginlega í gegnum þetta þá en í 9. bekk þá gekk mér bara mjög 

vel, ég tók mig vel á, mér gekk bara mjög vel með 9. og 10. bekkinn og leið 

bara mjög vel. Já, þegar þetta félagslega kom þá byrjaði mér að líða miklu 

betur og vildi fara að mæta í skólann og þú veist … þá byrjaði ég að fylgjast 

með og ... […] Það var bara svona … jákvæðu þættirnir … mér leið vel og 

eignaðist góða vini, námið mitt var farið að ganga betur og mér var farið að 

líða betur í náminu og mér var farið að líða miklu betur í skólanum … ég var 

minna stressaður … Þú veist, ég var minna stressaður að lenda í einhverju 

veseni, ég hafði meira sjálfstraust … þú veist ég hafði nefnilega … ég var 

mjög feiminn. […] Neikvæðu þættirnir voru sko … bara það að ég hugsaði 

stundum um að þetta gæti gerst aftur og ég svona, ég var svona stundum 

stressaður yfir því að ég myndi klúðra einhverju t.d. ef ég lenti í rifrildi við 

vini mína eða eitthvað þá var ég dálítið hræddur um að ég myndi kannski 

lenda í þessu aftur eins og í [grunnskóli].  

Hér lýsir Karl því þegar hann upplifir breytingar á líðan og námsgengi í grunnskóla. 

Hann eignaðist vini, byrjaði aftur að stunda íþróttir og fór að ganga betur í náminu. 

Allt hafði þetta áhrif á andlega líðan hans og sjálfstraustið jókst, honum leið betur á 

allan hátt.  

Líðan viðmælenda á stóran þátt í því hvernig þeim gengur í námi og því er 

mikilvægt að skoða þann þátt vel ef nemandi er í brotthvarfshættu og hvaða ástæður 

liggja þar að baki. 

3.3 Framhaldsskólaganga 

Hér verður farið yfir framhaldsskólagöngu viðmælenda, fyrst verður fjallað um 

brotthvarfshættu afburðanemenda, þar á eftir greiningar og hindranir í námi og síðan 

verður farið yfir breyttan félagslegan veruleika og vinatengsl. Þar á eftir verður fjallað 

um afleiðingar eineltis og nálægð við fyrri skólafélaga og að lokum atvinnuþátttöku 

viðmælenda samhliða námi. 
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Allir viðmælendur fóru beint í framhaldsskóla að loknum grunnskóla og allir 

nema einn töluðu um að þeim hefði þótt erfitt að hefja nám í framhaldsskóla. 

Mismunandi ástæður lágu þar að baki en þrír töluðu um að vanlíðan sökum eineltis í 

grunnskóla hefði haft mikið að segja og tveir sem hófu framhaldsskólagöngu sína í 

iðnnámi en færðu sig yfir í bóknám sögðu að það hefði verið mikil breyting og erfitt að 

byrja í bóknámi.  

3.3.1 Brotthvarfshætta afburðanemenda 

Þrír viðmælendur töluðu um að þeim hefði þótt námið í grunnskóla vera létt og að 

þau hefðu lítið sem ekkert þurft fyrir því að hafa. Þau fundu fyrir námsleiða og biðu 

óþreyjufull eftir því að klára grunnskólann og geta hafið nám í framhaldsskóla en voru 

svo ekki tilbúin að byrja að læra þegar þau komu þangað. Þau luku öll 10. bekk með 

afburðaeinkunn. Trausti Sigurðsson bjó erlendis til 13 ára aldurs og hóf 

grunnskólagöngu sína á Íslandi í 8. bekk. Hann talaði um leiða í skóla eftir að hann 

flutti heim og hér lýsir hann því þegar hann hóf skólagöngu sína á Íslandi: 

Það var mjög skrítið í [skóli], ég átti mjög fáa vini og var svona ekki að 

passa neins staðar inn í, […] ég fann rosalega mikinn mun, ég lærði heima 

á hverjum einasta degi úti og þurfti að gera það því það var mjög erfitt nám. 

Svo þegar ég kom til Íslands þá var þetta barnaleikur, ég þurfti ekkert að 

læra öll þessi þrjú ár. 

Trausti lýsir því hvernig hann átti erfitt með að aðlagast nýjum aðstæðum, hann átti 

erfitt með að tengjast félagslega, þurfti ekkert að hafa fyrir náminu og leiddist í skóla. 

Trausti talaði jafnframt um að honum hefði liðið betur félagslega þegar hann var 

kominn í 9. bekk en leiddist sem fyrr í náminu. Hér lýsir Trausti því þegar hann hóf 

nám sitt í framhaldsskóla:  

Grunnskólinn var bara barnaleikur, ég þurfti ekkert að læra neitt heima ... 

ég hélt svo bara eins áfram þegar ég var kominn í framhaldsskóla, ég 

slakaði bara á eins og í 10. bekk og lærði ekkert heima en það virkaði ekki 

nógu vel. Ég náði að fleyta mér svona fram fyrstu annirnar en svo ... hefði 

ég átt að byrja að læra og standa mig betur en ég gerði það ekki. Þá fór allt 

að fara niður á við.  

Námið í grunnskóla var alltof létt að mati Trausta, hann þurfti ekkert að hafa fyrir 

náminu, lærði aldrei heima og hélt sama striki þegar hann hóf 
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framhaldsskólagönguna sem fleytti honum áfram fyrst um sinn. Hann skorti færnina til 

að læra heima og að þurfa að hafa fyrir því að læra.  

Ottó Arnarson þurfti lítið að hafa fyrir námi sínu í grunnskóla líkt og Trausti. 

Hér lýstir hann því  hvernig námsleiði í grunnskóla hafði slæm áhrif á upphaf hans í 

framhaldsskóla.  

Námið var aldrei neitt mál í grunnskóla, þetta var aldrei vesen. Mér gekk 

alltaf vel í grunnskóla en ætli það hafi ekki bara verið leti, kæruleysi og 

unglingavesen á mér í 10. bekk. Ég var bara orðinn svo kærulaus, þurfti 

lítið að læra og var orðinn þreyttur á þessu. Ég tók mig svo bara á í lok 10. 

bekkjar og kláraði skólann með flottar einkunnir, þetta var ekkert mál. […] 

Ég fór svo að læra forritun, það var mjög létt og ekkert mál en hafði bara 

engan áhuga á því og vissi bara ekkert hvað mig langaði til að læra, vissi 

bara að ég var góður í því og fór þá í það. Eftir að ég kom hingað þá nennti 

ég bara ekki að fara að læra, já … það var eitthvað svo langt síðan ég þurfti 

að læra eitthvað af viti og ég var bara kærulaus og ekki að nenna því.  

Ottó sagði að sér hefði gengið vel í grunnskóla en lítill áhugi og kæruleysi gert vart 

við sig í 10. bekk. Hann vissi ekki hvað hann langaði til að læra í framhaldsskóla og 

fór því í eitthvað sem hann vissi að hann væri góður í. Þegar hann hóf núverandi 

nám sitt þá skorti hann vilja og áhuga til að leggja sig fram í náminu.  

Af ummælum Trausta og Ottós voru þeir ekki í stakk búnir til þurfa að hafa fyrir 

því að læra þegar þeir komu í framhaldsskóla, það var hvorki áhugi né kunnátta til 

staðar.  

3.3.2 Greiningar og hindranir í námi 

Átta viðmælendur af þrettán voru með eftirtaldar greiningar, athyglisbrest og ofvirkni, 

athyglisbrest, kvíða, þunglyndi, lesblindu eða talnablindu og tvö voru í greiningarferli. 

Þegar viðmælendur töluðu um hindranir í námi sínu þá töluðu þau sem voru með 

greiningar undantekningarlaust um þær sem hindrun á námsgengi þeirra ásamt 

fjölskylduaðstæðum, námsleiða og áhugaleysi og oft og tíðum fór þetta allt saman. 

Ekkert af þeim viðmælendum sem voru með greiningu fengu hana snemma á 

skólagöngunni, þrjú fengu greiningu í efstu bekkjum grunnskólans og fimm fengu ekki 

greiningu fyrr en þau voru komin í framhaldsskóla þó svo að grunur hafi kviknað 

miklu fyrr.  
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Hrafnhildur Skúladóttir var nýbúin að fá greiningu, hún var með athyglisbrest, 

lesblindu og talnablindu. Hér lýsir hún því hvernig hún sá að framhaldið yrði:  

Mér gekk mjög illa á síðustu önn, ég fór ekki í greiningu fyrr en eftir önnina 

og þá kom í ljós að ég er með lesblindu, talnablindu og athyglisbrest. Ég 

held að ég þurfi ekki að taka stærðfræðina og eitthvað þriðja tungumálið, 

held ég. Núna er ég komin með aðgang að hljóðbókasafninu og svoleiðis 

sem ég á eftir að nota mikið núna því ég er núna í fögum sem ég á mikið að 

lesa bækur. Ég er búin að prófa hljóðbók og mér finnst það hjálpa mikið, 

svo held ég að ég eigi að fá lengri tíma til að taka prófin en ég hef alltaf 

verið alltof lengi að taka próf og næ eiginlega aldrei að klára. Ég held að 

þetta eigi eftir að verða miklu betra núna.  

Hrafnhildur er jákvæð eftir að hún fékk greiningu, hún trúir því að sér eigi eftir að 

ganga betur í náminu og lítur björtum augum á framtíðina. Brynja Davíðsdóttir talaði 

um að henni hefði þótt erfitt að hefja nám í framhaldsskóla, hún var líkt og Hrafnhildur 

nýlega búin að fá greiningu. Þegar Brynja var spurð um ástæður þess að henni gengi 

ekki vel í náminu þá lýsti hún því þannig: 

Ummmm … sko ég er búin að vera þunglynd og fer til sálfræðings út af því 

og mér líður aðeins betur núna og mæti allavegana betur en á síðustu önn. 

Hann er búinn að vera að skoða hvort ég sé með athyglisbrest, hann heldur 

að það sé. Mér hefði aldrei dottið það í hug sjálf en … hann trúði því ekki 

að ég sé svona … að ég bara nenni ekki náminu … ég er alveg að hlusta 

og svona og þegar ég hef áhuga á náminu þá geri ég það best sem ég hef 

áhuga á. Ef mér finnst efnið ekki skemmtilegt þá nenni ég bara ekki að 

hlusta og hann vill meina að það sé eitthvað tengt athyglisbresti. Ef það 

hjálpar mér þá er ég auðvitað til.  

Brynja lýsir hér þeirri aðstoð sem hún fær vegna þunglyndis og greiningu á 

athyglisbresti. Henni líður betur og mætir betur í skólann. Hún segist ekki leggja sig 

nægilega vel fram í fögum sem hún hefur ekki áhuga á og trúir því varla að hún sé 

með athyglisbrest, heldur sé það áhugaleysið sem hafi sín áhrif. Þó er hún til í að ljá 

máls á greiningu ef það hjálpar henni.  

Smári Sveinsson er með athyglisbrest og ofvirkni og fékk þá greiningu þegar 

hann var í grunnskóla. Þegar hann talaði um gengi sitt í náminu á önninni áður en 

viðtölin voru tekin lýsti hann því svo: 
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Ég er með ADHD sko en á síðustu önn þá var ég ekki á lyfjum. Ég var alltaf 

á [lyf] en svo hætti ég að taka þau því ég missti svo mikið matarlystina og 

léttist svo mikið og það var náttúrlega ekki gott þar sem ég er svo mikið í 

íþróttum. Ég byrjaði svo á [lyf] og þá get ég einbeitt mér betur, get setið 

meira við að læra og tek betur eftir í tímum, áður var ég aldrei kyrr og var 

ekkert að fylgjast með, ég var örugglega alveg óþolandi. Ég gat líka alveg 

snappað á fólk bara út af engu, til dæmis ef einhver ýtti við mér þá tók ég 

því svo persónulega og hélt alltaf að það væri viljandi og reif þá alveg í 

hann og ætlaði bara að ganga í hann. Ég næ betur að stjórna skapinu mínu 

núna og næ að hugsa áður en ég framkvæmi.  

Smári talaði um að hann fyndi mikinn mun á sér eftir að hann fékk lyf við hæfi. 

Honum gengi betur í náminu og einnig í samskiptum við aðra. Meirihluti 

viðmælenda töldu að andleg vanlíðan kæmi niður á náminu og því nauðsynlegt að 

leita sér hjálpar. Þó að viðmælendur tali um hindranir í námi þá hafa þeir trú á því 

að þau geti staðið sig betur og eru öll tilbúin að þiggja aðstoð. 

3.3.3 Breyttur félagslegur veruleiki og vinatengsl 

Tveir viðmælendur töluðu um að hafa verið svo uppteknir við að eignast nýja vini og 

sinna félagslífinu að þeir náðu ekki tökum á náminu þegar þeir hófu 

framhaldsskólagönguna. Þeir upplifðu báðir einelti í grunnskóla. Jafnframt kom fram 

hjá tveimur sem byrjuðu í iðnnámi en færðu sig yfir í bóknám að það hefði verið mikil 

breyting og erfitt að byrja í bóknámi. Brynja Davíðsdóttir lýsir því hvernig var að byrja 

í framhaldsskóla: 

Grunnskólinn var mjög léttur skóli, það gekk bara vel og maður þurfti ekkert 

að leggja á sig. Þegar ég kom í menntaskólann þá kunni ég ekki neitt, ég 

vissi ekkert hvað ég átti að gera. Ég fór að mæta illa og eða … af því að, þú 

veist … ég átti erfitt með að finna mér stað til að vera á, þess vegna fannst 

mér óþægilegt að koma í skólann til að, þú veist … vera bara ein og 

þannig.  

Brynju þótti erfitt að fóta sig í framhaldsskóla, bæði í námi og félagslífi. Hún kunni 

ekki að hafa fyrir náminu og upplifði sig eina sem hafði áhrif á mætingu.  

Karl kom inn í nýjan hóp þegar hann hóf framhaldsskólagöngu sína, hann var 

lagður í einelti í grunnskóla og tengir þá reynslu við mikilvægi þess að komast strax 

inn í vinahóp í framhaldsskóla: 
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Ég átti erfitt með að koma mér í gang, ég byrjaði of seint. Sem sagt, fyrst 

var ég bara að pæla í vinum og var meira svona í félagslífinu og ekkert 

mikið að pæla í náminu. Ég hef eiginlega alltaf haft áhyggjur af því að 

passa ekki nógu vel inn og mér líður vel hérna bara, þetta er skemmtilegt 

bara yfirhöfuð. Ég á mikið af vinum hérna, hef alltaf einhvern til að tala við 

og er aldrei einn eitthvað. […] Auðvitað veit ég það að ég þarf að taka mig á 

í náminu og ég er alveg að gera það núna. 

Karl lagði meiri áherslu á félagslífið en námið fyrstu önnina og fannst það skipta 

meira máli á þeim tíma. Honum líður vel í skólanum, á vini og er að taka sig á í námi.  

Þegar Grímur var spurður út í gengi sitt á önninni áður en gagnasöfnun hófst 

og hvernig honum hefði gengið að fóta sig í upphafi framhaldsskólagöngunnar sagði 

hann frá fíkniefnaneyslu sinni og var hann eini viðmælandinn sem talaði um neyslu. 

Hann segir svo frá: 

Ég hafði engan metnað í fyrra og þarf aðeins að vinna í því. Ég var bara út 

úr því í fyrra, sko, var að fikta við kannabis og svoleiðis rugl en ég er ekkert 

lengur að því, sko. Í eiturlyfjum missir maður sko allan metnað, maður var 

bara heima að gera ekki neitt, sko.  

Hér tengir Grímur metnaðarleysi sitt í náminu við afleiðingar þess að hafa verið í 

fíkniefnaneyslu.  

Valgerður átti erfitt félagslega í grunnskóla líkt og flestir aðrir viðmælendur. 

Þannig farast henni orð um vinahópinn í framhaldsskóla og ber hann saman við 

vinina í grunnskólanum: 

Ég hef ekki farið mikið út fyrir minn vinkonuhóp fyrr en núna eftir að ég 

byrjaði í [framhaldsskóli], þá á ég meira svona, þú veist, svona meira víðari 

vinahóp, þú veist, ég er ekki eins náin neinum … ég er heldur ekkert ein í 

skólanum, það eru alltaf einhver sem ég get talað við sem var ekki í 

[grunnskóli]. Núna er ég með vinkonum mínum í tímum þannig að ég er 

ekki eitthvað ein í tímum. Ég held ég sé með aðeins meiri metnað núna en 

ég hafði á síðustu tveimur önnum, þá mætti ég sko mjög lítið. Þetta var 

bara, þú veist, þunglyndi og alls konar sem hafði áhrif og ég hafði bara 

enga löngun til að mæta í skólann. Þú veist, þá fór mætingin mín bara 

alveg í rugl og ég var næstum því ekki búin að komast inn í skólann þessa 

önn. En hérna, fyrsta önnin eða annirnar voru kannski allt í lagi, þá hafði ég 



71 

ekki tíma til að hugsa hversu illa mér leið þar sem ég var svo mikið að pæla 

... æi, ég veit ekki … maður var svo mikið að reyna að kynnast, þú veist, 

skólanum og nýjum vinum … já, mér líður samt betur þessa önn heldur en 

síðustu 2–3 annir. Ég set bara upp svona semí-grímu og reyni að vera 

geðveikt hress og hérna ég bara eignast einhvern veginn bara vinkonur og, 

þú veist … ég einhvern veginn bara eignaðist þessar vinkonur en veit ekki 

hvernig… ég bara byrjaði eitthvað að tala við þær. Ég kynnist líka bara 

einhverjum nýjum bara með því að sitja með einhverjum gömlum, síðan 

kemur einhver ný og þá byrja ég að tala við hana. Ég bara einhvern veginn 

reyni að kynnast. 

Valgerður segir frá því að hún sé ekki náin stelpunum í vinkonuhópnum en að 

hún hafi alltaf einhverja til að tala við sem hún hafði ekki á árum sínum í grunnskóla. 

Hún talar um að fyrstu annirnar hafi verið í lagi þar sem hún var upptekin við að 

komast inn í skólann og félagslífið og einnig segist hún setja upp grímu til að fela það 

að henni liði illa andlega sökum þunglyndis. Hún lýsir því hvernig mætingin og 

metnaðurinn hafi dalað og hún var í hættu á önninni áður en viðtölin voru tekin að 

falla út úr námi en segir að metnaður sinn hafi aukist gagnvart skólanum og hún sé 

farin að mæta betur.  

Allir viðmælendur töluðu um mikilvægi þess að eiga vini í skólanum og ganga 

vel félagslega. Þó að viðmælendum gengi ekki nógu vel í náminu þá leið þeim öllum 

betur félagslega í skólanum en í grunnskóla á þeim tíma sem viðtölin voru tekin og 

stefndu öll að því að ljúka stúdentsprófi.  

3.3.4 Afleiðingar eineltis og nálægð við fyrri skólafélaga 

Þrjú í hópi viðmælenda töluðu um að afleiðingar eineltis í grunnskóla hefði haft mikil 

áhrif á það hve þeim þótti erfitt að byrja í framhaldsskóla, til dæmis átti eitt þeirra 

mjög erfitt með að komast inn í nýjan hóp í grunnskóla og hafði áhyggjur af því að 

lenda í sömu aðstæðum í framhaldsskóla, annar talaði um að það hafi verið erfitt að 

fara í sama framhaldsskóla og þeir sem lögðu hann í einelti í grunnskóla og að 

honum hefði liðið illa fyrstu annirnar. Þegar viðmælendur voru spurð út í upphaf 

framhaldsskólagöngunnar höfðu nokkur á orði að þau upplifðu skólann sem stærri 

útgáfu af grunnskólanum þar sem framhaldsskólinn var í sama hverfi og grunnskólinn 

og því færu margir úr grunnskólanum í sama framhaldsskóla. 
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Þegar Valgerður Eggertsdóttir var spurð hvernig henni leið þegar hún hóf nám 

í framhaldsskóla þá rifjaði hún upp líðan sína þegar hún var lögð í einelti í 

grunnskóla: 

… þannig mér finnst frekar erfitt að vera með þeim í skóla, æ, þú veist, ég 

verð einhvern veginn svo ... um leið og ég sé þetta fólk þá verð ég einhvern 

veginn aftur svona þessi litla týpa og líður einhvern veginn illa og líður eins 

og ég sé eitthvað ... fólk er svona ennþá ég hélt að það væri búið að 

þroskast en það er bara eitthvað ... æ, ég veit það ekki ég bara eitthvað hef 

svo mikla gremju gagnvart þessu fólki. 

Hér talar Valgerður um líðan sína þegar hún stendur andspænis þeim einstaklingum 

sem lögðu hana í einelti í grunnskóla. Henni finnst erfitt að umgangast þá og er reið 

og sár út í þessa einstaklinga. Hún lýsir því hvernig hún upplifir aftur sömu 

tilfinningarnar frá því hún var litil hrædd stelpa í grunnskóla sem komið var illa fram 

við. Hún er einnig vonsvikin yfir því að þessir einstaklingar hafi ekki þroskast með 

árunum.  

Þarna fylgja gerendur í einelti þolandanum eftir í framhaldsskóla líkt og gerðist 

hjá Jónu Helgadóttur, Jóna byrjaði í framhaldsskóla sem var í sama hverfi og 

grunnskólinn hennar, söðlaði síðan um og fór í annan framhaldsskóla en sneri svo 

aftur. Jóna segir svo frá:  

Mér leið bara ágætlega sko … en mér leið ekki vel fyrst. Þetta var meira 

svona [grunnskóli] númer tvö. Það voru búnir að vera alveg sömu 

krakkarnir en núna er þetta orðið svona fjölbreyttur skóli, við komum úr 

öllum áttum. Þetta var eiginlega bara orðið svona krakkar sem bjuggu á 

[staður] fóru allir í [framhaldsskóli] þannig að mér leið ekki alveg nógu vel 

hérna fyrst. En síðan þegar maður fékk að breyta um og fór í iðnnám þá var 

svona … Að prufa að breyta um umhverfi og koma svo aftur hingað þá var 

þetta bara allt annar skóli, ég er … já … mér leið miklu betur hér heldur en 

fyrst.  

Jóna líkir upphafi framhaldsskólagöngunnar við að fara aftur í grunnskólann sinn þar 

sem sömu krakkarnir voru með henni, sömu krakkarnir og lögðu hana í einelti. Eftir 

að hún breytti til og sneri aftur þá upplifði hún skólann fjölbreyttari með nýjum 

nemendum og henni leið betur en í upphafi.  
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Karl var lagður í einelti í grunnskóla líkt og Valgerður og Jóna en gerendurnir 

fylgdu honum ekki í framhaldsskóla. Eineltið hafði mikil áhrif á Karl þar sem hann 

fann til hræðslu og kvíða við að byrja í framhaldsskóla og ganga inn í nýjan vinahóp. 

Þegar Karl var spurður út í afleiðingar eineltisins sem hann upplifði og varð fyrir þá 

komst hann svo að orði: 

Að lenda í einelti hefur alltaf áhrif á mann, maður gleymir ekkert hvenig 

þetta var. Ég vildi bara loka mig inni. Það hafði mest áhrif á skapið, mér leið 

bara … skapið og bara andlega … mig langaði stundum bara ekki í 

skólann. Ég var hræddur við að fara í skólann á morgnana og hræddur um 

að lenda í þessu aftur. Ég vildi ekki fara í skólann, þóttist vera veikur og 

þannig. Ég hef alltaf passað að koma vel fram við fólk, ég er ekki með 

vesen og vil ekki vesen. Ég reyni að halda vinum mínum bara sem vinum 

mínum, þú veist, ég fer vel með vini mína, ég nota þá ekki eða neitt þannig 

og ég reyni ekki að breyta þeim. Ég nenni ekki að reyna að breyta fólki sem 

ég er með. Ég reyni bara að vera ég sjálfur og ef fólk er ekki að sætta sig 

við það þá bara, sorry fyrir þau, þá geta ég bara alveg fundið eitthvað 

annað. Auðvitað er óþægilegt að fá stundum upp einhverjar gamlar 

minningar eða svona óþægilegar tilfinningar, til dæmis ef ég fer að rífast við 

vini mína þá getur komið upp, dem … ég vil ekki missa hann sem vin minn, 

kannski bara af því ég stend við mína skoðun en er ekki að gera neitt 

vitlaust. Svo er það líka eitt þarna … þetta ýtti manni áfram í íþróttinni … ég 

hugsaði með mér, ef ég stend mig geðveikt vel þá næ ég kannski að flýja 

þetta land. Það er svona ástæðan fyrir því að ég sótti um að komast út í 

skóla úti, þetta ýtti við mér svona … að komast út til þess að losna út úr 

þessu öllu veseni heima en svo fór það og ég sótti samt um að fara út og 

núna ætla ég út … sem er fínt.  

Karl lýsir því hvernig hann upplifði eineltið og hvernig það hefur mótað hann. Hann 

reynir að koma vel fram við vini sína og meta þá eins og þeir eru. Hann talar um að 

verða stundum hræddur um að missa vini sína og tengir það við líðan frá því að hann 

var lagður í einelti í grunnskóla. Einnig talar hann um að afleiðingar eineltisins hafi ýtt 

við honum að sækja um í skóla úti því hann vildi losna úr þessum óþægilegu 

aðstæðum sem eineltið olli. 

Einelti hafði varanleg neikvæð áhrif á viðmælendur og eins og fram kemur olli 

það þeim kvíða, áhyggjum, einmanaleika, þau mættu illa í skóla, fundu fyrir litlu 
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sjálfstrausti, höfðu minni metnað gagnvart námi sínu og áttu erfitt í samskiptum við 

vini sína.  

3.3.5 Atvinnuþátttaka samhliða námi 

Öll unnu viðmælendurnir með námi sínu, flest unnu einn virkan dag í viku og aðra 

hverja helgi og sá sem mest vann, vann alla daga vikunnar sex tíma á dag. Þegar 

viðmælendur voru spurð hvernig þeim gengi að samþætta nám og vinnu þá töluðu 

þau öll um að það væri ekkert vandamál, nema einn. Algengt viðhorf hjá 

viðmælendum var að ef maður væri ekki að vinna með skóla þá væri maður latur eða 

atvinnulaus og enginn tengdi mikla atvinnuþátttöku við það að eiga á hættu að hverfa 

frá námi. Fjögur viðmælenda eru í ströngum æfingum í íþróttum sem taka mikinn 

tíma og öll tala þau um að íþróttirnar og að vinna með skóla geri það að verkum að 

þau skipuleggi sig betur. 

Karl er að þjálfa börn í íþróttum, hann er sjálfur að æfa og er að æfa með 

landsliði að auki. Þegar Karl var spurður hvort hann ynni með skóla þá sagði hann: 

Ég er að þjálfa yngri flokka í [íþrótt], við erum tveir að þjálfa tvo hópa þrisvar 

í viku. Ég fæ borgað fyrir að þjálfa og fyrir að æfa með meistaraflokki líka. 

Þetta getur verið svolítið mikið en ég er að æfa með meistaraflokki og 

mínum flokki, svo eru landsliðsæfingarnar auka. Þær eru fjórum sinnum í 

viku. Þannig að ég er alveg 18 sinnum í viku stundum ef það eru 

landsliðsæfingar. Það eru eins og hálftíma æfingar og svo eru 

lyftingaæfingar líka fjórum sinnum í viku, þá er ég kominn upp í 24 æfingar 

á viku sem getur verið alveg andskoti erfitt. 

Linda Jónsdóttir er einnig að æfa íþróttir og vinnur með skólanum. Linda tók svo til 

orða: 

Ég er að vinna í [verslun] alla föstudaga og svo alltaf aðra hvora helgi, ég er 

að vinna á mjög hentugum tíma þar sem þetta er alltaf á helgum. Svo er 

ekkert mál að fá frí þegar ég er að keppa í [íþrótt]. Ég er á æfingum í [íþrótt] 

þrisvar í viku í mínum flokki svo er ég á aukaæfingum hjá meistaraflokki og 

svo eru það unglingalandliðsæfingar.  

Bæði Karl og Linda stefna á að komast erlendis í skóla og á styrk í tengslum við þær 

íþróttir sem þau stunda. Þau eru að æfa í ólíkum íþróttagreinum en æfa álíka mikið. 

Þegar þau voru spurð hvernig þeim gengi að samþætta nám, vinnu og íþróttir þá voru 
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þau sammála um að þau væri orðin vön að skipuleggja sig og því meira sem væri að 

gera því betur næðu þau að skipuleggja sig og að halda utan um þetta allt. Jafnframt 

tóku þau fram að þau teldu íþróttirnar til áhugamáls þar sem þau ættu stóran og 

góðan vinahóp þar.  

Þegar Elísabet Daníelsdóttir var spurð út í atvinnuþátttöku samhliða námi sínu 

og hvernig henni gangi að samþætta námið og vinnu sagði hún: 

Ég er búin að vera að vinna í [matvöruverslun] í næstum tvö ár og ég er að 

vinna alla föstudaga og svo aðra hverja helgi. […] sko, það gengur ekkert 

allt of vel að púsla þessu saman. Stundum svona, sérstaklega þegar ég á 

að klára eitthvað í skólanum yfir helgi og er akkurat að vinna þá helgi þá er 

svo erfitt að reyna að fá einhvern til að vinna fyrir mig. Ég er búin að vera 

svo lengi að vinna hjá þeim og á bara mínar föstu vaktir þá á ég bara að 

redda mér sjálf, ég þarf að redda einhverjum til að vinna fyrir mig ef ég 

kemst ekki og það getur verið mjög erfitt.  

Elísabet talar um að það geti verið snúið að samþætta námið og vinnuna og finnst 

hún fá lítinn stuðning frá vinnuveitendum við að hjálpa sér að útvega annan 

starfsmann til að leysa sig af ef á þarf að halda.  

Tvö í hópi viðmælenda hafa verið virk innan skátahreyfingarinnar og hefur sú 

vinna tekið talsverðan tíma ásamt því að stunda íþróttir og að vinna samhliða námi. 

Þetta sagði Trausti þegar hann var spurður út í vinnu sína: 

Ég er að vinna í [verslun] og búin að vera í þrjú ár en er að vinna rosalega 

lítið þar, ég vinn annan hvern fimmtudag og annan hvern sunnudag, þrjá 

tíma eftir skóla svo það gengur bara fínt. Svo er ég stuðningsfulltrúi fyrir 

fatlað barn og það er voðalega misjafnt hversu mikið ég er að vinna þar. Ég 

er bara nýhættur í skátunum, ég var skátaforingi mjög lengi og hafði bara 

ekki tíma í þetta lengur en ég held ég fari í hjálparsveitina eftir 

stúdentsprófið, það verður rosalega gaman. […] Að skipuleggja mig … 

þetta hefur alveg gengið upp en auðvitað veit ég að mér hefði ekki gengið 

svona illa á síðustu önn ef ég hefði skipulagt mig nógu vel, þetta á alveg að 

ganga hjá mér núna. Ég er farinn að skipuleggja mig betur, vinnan er ekkert 

mál og ég næ að gera það sem mig langar til að gera, ég fer í [íþrótt] 

þrisvar í viku og fer í ræktina þrisvar í viku og svo er ég formaður [nefnd] í 

skólanum. Auðvitað er stundum mikið að gera en þetta gengur vel upp. 
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Trausti gerir lítið úr þeirri vinnu sem hann er í og finnst ekki mikið mál að vinna með 

skóla. Hann gerir sér grein fyrir því að hann hefði átt að skipuleggja sig betur á 

síðustu önn og nýta tímann betur við lærdóminn en hefur jafnframt fulla trú á því að 

það muni ganga betur hjá honum þessa önnina.  

Líkt og fram hefur komið þá unnu allir viðmælendur með námi sínu og töldu 

langflest að það væri ekki vandamál að samþætta námið og vinnuna. Algengt viðhorf 

hjá viðmælendum var að því meira sem væri að gera því skipulagðari yrðu þau að 

vera. Viðmælendur hafa verið iðin við að taka að sér verkefni í tengslum við félagslíf 

skólans og af þrettán viðmælendum rannsóknarinnar höfðu fjögur unnið við 

sjálfboðaliðastörf í lengri eða skemmri tíma.  

Eins og fram hefur komið þá lágu ólíkar ástæður að baki því að viðmælendum 

þótti erfitt að hefja nám í framhaldsskóla. Það getur verið erfitt að hefja nám á 

framhaldsskólastigi og upplifa það síðan að ná ekki markmiðum sínum og vera þess 

vegna í brotthvarfshættu. Þessi upplifun getur haft afdrifarík áhrif á líðan 

viðmælenda. Andleg og félagsleg líðan viðmælenda á stóran þátt í því hvernig þeim 

gengur í námi og þar af leiðandi er mikilvægt að skoða líðan vel ef nemandi er í 

brotthvarfshættu og hvaða ástæður liggja að baki vanlíðaninni. Það þarf ekki síður að 

skoða hvað veldur því að nemendur, sem standa sig mjög vel í námi í grunnskóla, 

eiga erfitt með að hefja framhaldsskólagöngu. Hver svo sem ástæðan er þá er 

mikilvægt að veita þessum nemendum stuðning við upphaf framhaldsskólagöngu svo 

og þeim sem standa sig verr í námi eða líður illa andlega. 

3.4 Upplifun þátttakenda af stuðningskerfi WATCH í hópráðgjöf  

Hér verður lögð áhersla á helstu þemu sem komu fram í orðum viðmælenda þegar 

þau höfðu lokið þátttöku í hópráðgjöfinni. Skoðuð verður upplifun þeirra af WATCH 

hópráðgjöf og hvað skipti þau mestu máli eftir að hafa tekið þátt í henni. Fjallað 

verður um skuldbindingu og líðan í hópráðgjöf, traust sem forsenda árangursríkrar 

hópráðgjafar, félagsleg tengsl, samkennd og þá tilfinningu að tilheyra hópi. Loks 

verður tekin fyrir skömm og félagsleg stimplun, markmið og aukinn metnaður. Þau 

þrettán sem tóku þátt í hópráðgjöfinni, luku þátttöku og tvö viðtöl voru tekin við þau 

öll, í upphafi hópráðgjafar og í lokin.  
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3.4.1 Skuldbinding og líðan í hópráðgjöf 

Viðmælendur voru öll jákvæð í garð hópráðgjafar þó að þau töluðu um það í upphafi 

að þau hefðu lítið sem ekkert vitað um hvað hópráðgjöf snerist. Jafnframt töluðu þau 

öll um það að þeim hefði liðið vel í hópráðgjafarstundunum. Þegar viðmælendur voru 

spurð út í þá þætti sem höfðu áhrif á að þau mættu í hópráðgjöfina þá nefndu þau 

þætti eins og lítill hópur, persónulegur stuðningur, að geta tjáð sig um markmið sín, 

stundirnar voru öðruvísi en aðrir tímar í skólanum og að þau fengju mætingu metna til 

eininga, samanber orð Jónu: 

Ég reyni að mæta í alla tíma og þetta hefur hjálpað mér að mæta betur í 

eiginlega alla tíma. Sko … ég vil mæta þegar ég er búin að segjast ætla að 

taka þátt í einhverju og fann að ég vildi ekki missa af tíma þegar við vorum 

farnar að kynnast í hópnum. Það var alveg ein, já, eða tvær sem voru ekki 

alveg nógu duglegar að mæta og maður fann alveg að það vantaði.  

Jóna talar um að mætingin skipti hana máli og hópráðgjöfin hafi gert það að verkum 

að hún mætir betur í aðra tíma. Hún segir jafnframt að þegar nánara samband var 

farið að myndast í hópnum þá vildi hún ekki missa af þessum stundum og það skipti 

hana máli þegar einhverja aðra vantaði í stundina. 

Hér segir Páll einnig frá því hvernig mætingin í hópráðgjafarstundirnar skipti 

hann máli: 

Ef maður ætlar að taka sig á í skóla þá er eins gott að mæta. Þetta er líka 

tilbreyting, þessir tímar eru ekki eins og aðrir tímar og ekki er verra að fá 

einingu fyrir. Nei, svona í alvöru, þá ætlaði ég að vera með í þessu og þá 

mæti ég og það er flott að einhver fylgist með manni.  

Líkt og fram kemur í orðum Jónu og Páls þá skiptir það þau máli að mæta og tilheyra 

hópnum. Páll talar um að stundirnar í hópráðgjöf hafi verið fín tilbreyting frá hinum 

hefðbundnu tímum og ekki spillti fyrir að fá einingu fyrir að mæta en líkt og fram hefur 

komið voru viðmælendur öll skráð í heimanám tvisvar í viku þar sem þau fengu eina 

einingu fyrir og var boðið að mæta í hópráðgjöfina í annan þann tíma. Páll finnur 

stuðning í hópráðgjöfinni þar sem hann segir að honum þyki gott þegar fylgst sé með 

honum, ásamt því að það veiti honum stuðning við að taka sig á í náminu.  

Karl tók svo til orða þegar hann var spurður hvernig honum hefði fundist að 

taka þátt í hópráðgjöf:  
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Þetta var alveg skemmtilegt, ég hélt að þetta yrði svona niðurdrepandi en 

þetta var alveg fínt, sko, það kom mér sem sagt mikið á óvart, ég bjóst alls 

ekki við að þetta yrði skemmtilegt. Það að þetta hjálpaði manni gerði það 

að verkum að þetta var skemmtilegt.  

Karl lýsir því að hópráðgjöfin hafi komið honum á óvart og það að hún hafi nýst 

honum í náminu og að honum leið vel í hópnum gerði það að verkum að honum þótti 

skemmtilegt. Að sjá tilgang með hópráðgjöfinni gerði hana áhugaverða.  

Stefanía nefndi líkt og Karl að hópráðgjöfin hefði komið henni ánægjulega á 

óvart:  

Það kom mér á óvart að ég hlakkaði alltaf til að koma þarna í tímann, já, 

það kom mér á óvart. Bara það að skipuleggja sig og hvernig maður á að 

koma fram í ... bara í lífinu einhvern veginn. Mér finnst þetta rosalega svona 

gott veganesti, þú veist, það kom mér á óvart að ég var alltaf spennt fyrir 

næsta tíma. Ég hefði ekki viljað sleppa þessu, mér finnst þetta eitthvað sem 

ég alveg þurfti á að halda. Það skiptir ekki máli hvernig þessi önn fer, þá 

lærði ég alveg fullt. 

Hér segir Stefanía frá því hvernig hópráðgjöfin nýttist henni á ólíkum sviðum, bæði í 

námi og einkalífi. Hún talar um að ráðgjöfin sé gott veganesti út í lífið, allt frá því að 

skipuleggja sig í náminu til þess hvernig hún eigi að haga sér almennt í lífinu. Hún 

segist hafa haft gott af þessu, var spennt fyrir stundunum, hlakkaði til þeirra og lærði 

mikið. Smári lýsir hér líðan sinni í hópráðgjöfinni: 

Ég held ég verði eiginlega bara að segja að ég hafi verið ótrúlega spenntur 

yfir þessum tímum, ég var ekki viss hvað þetta var sko í byrjun en síðan 

þegar ég sá hvernig þetta var og hvernig þetta virkar þá var ég alveg 

ótrúlega spenntur, já, bara spenntur að prófa eitthvað svona nýtt. Svo var 

alltaf auðveldara og auðveldara að tjá sig þegar maður var búinn að mæta í 

fleiri tíma. 

Smári talar um hópráðgjöfina sem spennandi og að hann hefði haft gaman af því að 

prófa eitthvað nýtt. Einnig átti hann auðveldara með að tjá sig í stundunum eftir því 

sem á leið og að þannig hefði honum vaxið ásmegin í samskiptum við samnemendur 

sína samhliða þátttöku í hópráðgjöfinni.  
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Brynja ræddi um stuðninginn innan hópsins. Þegar hún var spurð út í þá 

reynslu að taka þátt í hópráðgjöf tók hún svo til orða: 

Það er gott að vera í svona hópi sem hjálpar nemendum, mér leið vel þarna 

og leið vel þegar ég hugsaði það að einhver var tilbúinn til að hjálpa mér og 

okkur sem erum ekki að standa okkur vel, það er ekki bara gefist upp á 

manni.  

Hér lýsir Brynja því að henni hafi liðið vel í stundunum og það hafi skipt hana máli að 

einhver hafi verið tilbúinn að aðstoða hana við að ná markmiðum sínum í náminu en 

ekki gefist upp á henni þó svo hún hafi ekki verið að standa sig í náminu.  

Það sem skipti máli hjá þátttakendum í hópnum var að finna að þau tilheyrðu 

hópnum, að einhverjum var annt um að þau sýndu árangur og hafði trú á þeim. 

Þegar viðmælendur sáu tilganginn með hópráðgjöfinni og fundu hvernig hún nýttist 

þeim, fóru þau að sjá árangur. Þau áttu auðveldara með að tjá sig, mættu betur í 

aðra tíma og fannst gott að fá stuðning og eftirfylgd. Síðast en ekki síst leið þeim 

betur andlega og félagslega, urðu sterkari, áhugasamari og spennt fyrir hverri stund. 

Þegar viðmælendur fóru að kynnast betur þá jókst skuldbindingin og þau vildu ekki 

missa af hópráðgjöfinni.  

3.4.2 Traust, forsenda árangursríkrar hópráðgjafar 

Orðið traust kom upp hjá öllum viðmælendum, hvort sem þau fundu fyrir trausti 

innan hópsins eða ekki og öll töldu þau nauðsynlegt að traust væri til staðar svo að 

þau þyrðu að tjá sig um persónuleg málefni í stundunum. Viðmælendur töluðu um 

að þau hefðu átt auðveldara með að tjá sig eftir því sem leið á hópráðgjöfina og 

virtust stelpurnar treysta hver annarri betur en strákarnir.  

Jóna tók svona til orða þegar hún talaði um hversu örugg hún var með sig í 

stundunum: 

Ég var óviss svona fyrst af því að ég vissi ekkert hvað þetta var og hvað 

maður átti að gera en þetta breyttist mikið, maður varð öruggari með 

tímanum og öruggari í kringum þær og maður átti auðveldara með að tala. 

Það virkaði eiginlega bara frekar róandi að mæta í þessa tíma, mér fannst 

það bara mjög fínt og mjög þægilegt að fara í eitthvað annað en þessa 

bóklegu tíma.  
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Jóna talar um að öryggi hennar hefði aukist með hverri stund, eftir því sem tengslin 

milli þátttakenda urðu sterkari og smám saman treysti hún hópnum betur. Henni leið 

vel og fannst gott að fá hvíld frá hinum hefðbundnu bóklegu tímum. 

Tveir viðmælendur höfðu upplifað erfiðar aðstæður og voru óhrædd við að 

deila þeirri reynslu en báðir hefðu viljað finna meira traust innan hópsins til að fá 

meira út úr hópráðgjöfinni. Jafnframt töluðu þeir um að þeir hefðu skráð meira niður á 

verkefnablöðin en þeir vildu segja yfir hópinn, sem bendir til þess að viðmælendur 

upplifðu traustið aðeinsupp að vissu marki þegar kom að því að deila því sem stóð 

þeim nærri. Sem minnir einnig á hve vandmeðfarið traustið er innan hópa sem þessa 

og að ekki sé sjálfgefið að það ávinnist.  

Stefanía komst svo að orði, þegar hún ræddi um mikilvægi trausts og hvernig 

hún upplifði að hún gæti opnað sig fyrir hópnum án þess að þurfa að óttast um orð 

sín eða að eiga á hættu að verða dæmd fyrir það sem hún deildi með 

samnemendum sínum: 

Það var margt sagt í hópnum sem ég er ekkert að segja um allan skóla, ég 

er ekkert að segja, já, ég er léleg að læra við hvern sem er út um allan 

skóla. Þarna fann ég að ég gat sagt svona án þess að vera dæmd eða 

eitthvað þannig. 

Einnig kom fram í máli Valgerðar hve traustið er vandmeðfarið þegar hún ræddi um 

mikilvægi trausts og forsendu þess gagnvart því að nemendur opni sig í 

hópráðgjöfinni:  

Ég bjóst við að við myndum opna okkur meira … þú veist, ég held samt 

örugglega að það hefði hjálpað ef við hefðum talað meira og gefið meira af 

okkur en kannski er bara mjög erfitt að búa til svona traust á svona stuttum 

tíma eitthvað, eða ég veit það ekki, en mér leið bara vel. Æi … kannski 

fórum við alveg djúpt í það reyndar en ég held samt að við höfum ekki náð 

að tengjast nógu vel eða ég hefði viljað að við hefðum náð betur saman.  

Þarna talar Valgerður um að hún hefði viljað að þær hefðu opnað sig meira í 

stundunum, að þær hefðu náð að tengjast betur og hefðu verið óhræddari við að tjá 

tilfinningar sínar. Samkvæmt þessu má ætla að Valgerður hafi upplifað það sem svo 

að sterk tengsl væru forsenda þess að traust myndist í samskiptum innan hópsins, 

sem hefur bein áhrif á það hvernig nemendur upplifa árangurinn af hópráðgjöfinni.  
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Eins og fram kom þá upplifðu allir viðmælendur traust sem mikilvægan þátt í 

hópráðgjöfinni. Það að strákarnir virtust þekkja betur hver til annars fyrir 

hópráðgjöfina en stelpurnar gæti hafa haft áhrif á traust þeirra á milli og líklegt er að 

það að þeir upplifðu allir skömm við að vera í hópráðgjöf hafi haft áhrif í því 

samhengi. Þegar viðmælendur voru spurðir út í líðan í hópráðgjöfinni þá voru svör 

piltanna af svipuðum toga. Þó sögðust tveir ekki hafa upplifað traust innan hópsins, 

samanber orð Ottós: 

Þetta eru allt svo mismunandi strákar og ég ... veit það ekki, ég myndi ekki 

treysta neinum af þeim. Þeir eru allir svoooo ... sérstakir á sinn hátt. Það er 

eitthvað … ég meina, ég tala ekki við neinn af þeim, ég vinn þarna með 

einum og … það gerði það smá skrítið.  

Ottó talar um að í hópinn hafi valist talsvert ólíkir einstaklingar og hann finni ekki fyrir 

trausti innan hópsins. Hann talaði ekki við þá utan hópráðgjafarinnar og hann vann 

með einum sem gerði það að verkum að honum fannst andrúmsloftið þvingað. Karl 

hafði svipaða sögu að segja þegar hann talaði um að hafa ekki fundið traust innnan 

hópsins: 

… bara mjög góð, leið bara mjög vel en auðvitað var erfitt að vita af tveimur 

sem ég treysti ekki því þá gat maður ekki alveg tekið 100% þátt í þessu. 

Karli leið vel í hópráðgjöfinni en fann ekki nægilegt traust innan hópsins sem gerði 

það að verkum að hann gat ekki tjáð sig eða tekið eins mikinn þátt í umræðunni og 

hann hefði viljað. 

Öll töldu viðmælendur traust vera mikilvægan þátt í hópráðgjöf og af orðum 

þeirra má ráða að forsenda árangurs innan hópsins byggist að talsverðu leyti á 

trausti og gagnkvæmri virðingu í samskiptum. Af þrettán viðmælendum voru 

einungis tveir sem ekki fundu fyrir trausti innan hópsins. Gott andrúmsloft, traust og 

virðing fyrir öðrum þátttakendum skipti viðmælendur miklu máli.  

3.4.3 Félagsleg tengsl, samkennd og að tilheyra 

Meirihluti viðmælenda talaði um bætta félagslega líðan við að taka þátt í 

hópráðgjöf, að kynnast öðrum þátttakendum og finnast þau tilheyra hópnum. Það 

að sjá að þau voru ekki ein að glíma við vandamál í námi gerði það að verkum að 

þeim leið vel.  
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Öll fundu viðmælendur fyrir samkennd innan hópsins og þótti gott að hlusta á 

aðra sem voru í svipaðri stöðu og að fá góð ráð. Trausti var elstur af strákunum og 

virtist hann bera meira traust til hópsins en hinir. Hann tók svo til orða þegar hann 

var spurður út í samskipti innan hópsins: 

Ég fann fyrir bæði trausti og samkennd. Það var traust innan hópsins af því 

að það var enginn stoltur af því að vera þarna, við vorum allir eins og 

svona. Það var enginn að fara að dreifa neinu, skilurðu, og mér fannst gott 

að tjá mig með fólki sem þekkir vandamálið. Fyrst var þetta vandræðalegt 

fyrir alla að vera þarna. Svo í lokin þá var allt bara orðið mjög rólegt.  

Trausti fann fyrir trausti og átti auðvelt með að tjá sig innan hópsins. Hann samsamar 

sig hópnum og á auðvelt með að sjá það sem þeir eiga sameiginlegt. Hann talar um 

að þetta hafi verið vandræðalegt í byrjun, sem má ætla að tengist skömminni yfir því 

að vera boðið að koma í hópinn, en segir það hafa lagast í lokin.  

Líkt og Trausti átti Stefanía auðvelt með að samsama sig hópnum. Hún segir: 

Mér fannst bara mjög góð stemning í stofunni, mér fannst mjög gaman að 

heyra þær tala og hvað það var margt sem átti við mann, maður fann alveg 

að við áttum oft margt sameiginlegt og vorum með svipuð vandamál. Það 

hlustuðu allar á hvor aðra, þegar einhver var að tala þá fann maður að þær 

voru allar að hlusta og tóku eftir og það var margt sem þær voru að segja 

sem ég var sjálf að pæla í og svoleiðis. Þá hugsaði maður alveg, æi já, ég 

er akkurat líka þannig. 

Stefanía naut sín í hópráðgjöfinni og fann fyrir virðingu og samkennd innan hópsins. 

Virðingin í samskiptum endurspeglast meðal annars í því að þær lögðu sig fram við 

að hlusta hver á aðra þegar þær höfðu orðið. Stefanía fann stuðning og að þær voru 

flestar í sömu sporum og því fékk hún mikið út úr hópráðgjöfinni. 

Elísabet og Grímur nefndu einnig hvernig þau upplifðu samkennd innan 

hópanna. Elísabet tók svo til orða þegar hún ræddi það hvernig hún hefði áttað sig á 

að hún væri að deila sameiginlegri reynslu og vandamálum með hópfélögum sínum, 

að þær væru í raun og veru í sömu sporum: 

Mér fannst gott að vita að það eru fleiri sem eru í erfiðleikum, það er sem 

sagt ekki bara ég. Við vorum allar í sömu stöðu og ekkert til að skammast 

sín fyrir.  
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Þegar Grímur ræðir um sært stolt og persónuleg vandamál sem hópfélagar hafi tjáð 

sig um segir hann: 

Við vorum allir með svona svipað en auðvitað voru sumir meira spes en 

aðrir. Ég veit ekki hvort þetta er bara svona stolt hjá öllum, það eru allir með 

sitt stolt. Við viljum allir standa okkur í skóla en stóðum okkur kannski ekki 

vel í fortíðinni. [nafn] opnaði sig alveg nokkrum sinnum í þessum tímum, 

hann sagði alveg frá því hvernig hann var lagður í einelti í skóla og svona 

og mér fannst það mjög gott hjá honum, maður fann alveg að hann er með 

dálitla skel en þegar hann var að lýsa hvernig þetta var þá fann maður 

alveg til með honum.  

Bæði Elísabet og Grímur finna til samkenndar, þeim finnst þau tilheyra hópnum og 

eiga auðvelt með að setja sig í spor annarra þegar kemur að því að ræða erfiða 

reynslu úr fortíðinni.  

Öll fundu viðmælendurnir til samkenndar og það skiptir þau máli að finnast 

þau  tilheyra hópnum. Að finna samkennd og heyra að fleiri einstaklingar eru að 

glíma við svipaða reynslu styrkir samkenndina og er eitt af því dýrmætasta sem 

viðmælendur fá út úr hópráðgjöfinni. 

3.4.4 Aukin sjálfsþekking og trú á eigin getu 

Þegar líða tók á hópráðgjöfina fann meirihluti viðmælenda fyrir aukinni sjálfsþekkingu 

og að þau höfðu aukna trú á eigin getu. Aukin sjálfsþekking gerði þeim kleift að átta 

sig betur á stöðu sinni í náminu þegar þau sáu hvar styrkleikar þeirra lágu og hvað 

þau gerðu vel. Einnig þegar þau skoðuðu veikleika sína og hvað þau þurftu að bæta. 

Við lok hópráðgjafar höfðu þau öll trú á að þau gætu bætt sig í náminu og voru með 

jákvæðari sýn á að þau lykju önninni með sóma. Flest þeirra höfðu trú á að þau 

myndu halda áfram námi að loknu stúdentsprófi.  

Trausti átti erfiða skólagöngu og féll hvað eftir annað. Að standa sig í námi og 

ljúka því er því mikilvægt í huga hans og hópráðgjöfin hefur gefið honum aukna trú á 

að hann nái því markmiði sínu þar sem skuldbinding hans við námið hefur aukist og 

ástundun batnað. Hann segir þetta um áhrif hópráðgjafarinnar: 

Ég hef núna fallið þrisvar á önn og er ekki hættur. Það er út af því að ég sé 

ekki fyrir mér að ég geti lifað með sjálfum mér ef ég er ekki með 

stúdentspróf. Ég verð að klára það áður en ég get gert eitthvað annað með 
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líf mitt. Þetta hefur hvatt mig áfram að klára þetta, rusla þessu af og hjálpað 

mér að leggja meiri vinnu í námið, ég held ég sé komin með meiri trú á 

sjálfan mig, ég get klárað þetta og ég ætla að klára.  

Eins og fram hefur komið féllu öll viðmælenda nema einn á önninni áður en 

gagnasöfnun hófst og nefndu þau öll að það að ganga illa í námi og falla á önn hefði 

haft mikil áhrif á andlega líðan þeirra. Það jók síðan á vanmátt þeirra og dró þar af 

leiðandi úr trú þeirra á eigin getu. Jóna segir: 

Við töluðum mjög mikið um bara svona hvernig þetta er í kringum námið 

þannig að maður fattar meira hvað maður er að gera rangt eða þannig, eða 

svona eins og maður er að fresta og þannig þá fattar maður sjálfur í staðinn 

fyrir að vera alltaf að neita því að maður sé að gera það, maður er meira 

svo að vita hvað maður er að gera rangt og maður er ekki einn að gera 

eitthvað sem maður ætti ekki að vera að gera.  

Jóna talar um aukna sjálfsþekkingu þegar hún lýsir því hvernig hún er að átta sig á 

því sem hún gæti gert betur í náminu í staðinn fyrir að vera í afneitun í þeim efnum, 

meðal annars  þegar kemur að því að fresta því að takast á við verkefni sem bíða.  

Þegar Valgerður var spurð út í reynslu hennar í hópráðgjöfinni tók hún svo til 

orða: 

Þetta hefur hjálpað mér að vita hvað ég vil og eitthvað svona og vita að ég 

vil eiga stór markmið en ekki bara setja eitthvað takmark svona … ég var 

náttúrlega að setja mörkin einhvers staðar en maður á ekki að hafa enga 

trú á sér og segja „ég mun aldrei geta þetta“. Ég er komin með meiri 

hugmyndir um hvað mig langar að gera í framtíðinni, já, ég sé fram á að 

klára þennan skóla og halda áfram. Ég er ekki eins og ég var, ég vissi bara 

ekkert hvað ég vildi gera.  

Trú Valgerðar á eigin getu hefur aukist, hún trúir því að hún muni ljúka skólanum og 

halda áfram í námi. Hún er komin með skýrari sýn á það hvað hana langar til að gera 

og horfir björtum augum til framtíðar. Þá er hún fullviss um að markmið hennar náist, 

sér í lagi þar sem þau eru orðin mun skýrari í huga hennar en áður og nánast 

áþreifanleg.  

Viðmælendur hafa almennt jákvæðara viðhorf gagnvart námi sínu og 

sjálfsþekking þeirra hefur styrkst líkt og trú þeirra á eigin getu. Við lok hópráðgjafar 
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höfðu viðmælendur öll trú á að þau gætu bætt sig í náminu og voru með jákvæðari 

sýn á að þau myndu ljúka önninni með sóma. Flest þeirra höfðu einnig trú á að þau 

myndu halda áfram námi að loknu stúdentsprófi.  

3.4.5 Skömm og félagsleg stimplun 

Mörg viðmælenda töluðu um að þau hefðu fundið fyrir skömm eftir  að hafa fallið á 

önn og verið boðið að taka þátt í hópráðgjöf. Slíkt kom fram hjá öllum piltunum og 

þremur stúlkum. Þannig komst Ottó að orði:  

Það var fínt að vera í hópráðgjöf en samt var maður ekkert að segja frá því 

að maður væri í því, maður skammaðist sín fyrir það en annars var það 

bara fínt, það var ekkert slæmt við það. 

Ottó talar um að það hafi verið fínt að taka þátt í hópráðgjöf en hann skammaðist sín 

fyrir að vera í þessum hópi og sagði þess vegna ekki frá þátttöku sinni þó að reynsla 

hans af þátttökunni hefði verið jákvæð.  

Sjö af þrettán viðmælendum líktu hópráðgjöfinni við AA-fund í upphafi, 

Stefanía tók svo til orða þegar hún ræddi um upplifun sína í upphafi 

hópráðgjafarinnar um það hvernig skömmin er nátengd fyrra gengi í námi sem leiðir 

til þess að þarna eru þau stödd:  

Sko, fyrst þegar við vorum þarna þá var ég sjálf með pínu fordóma, „hæ ég 

heiti Stefanía og ég féll á síðustu önn“, eins og maður væri kominn á 

einhvern AA-fund eða eitthvað. Viðhorfið mitt var bara svona slappt og 

eitthvað en svo bara með hverjum tímanum þá sá ég að þetta var ekki svo 

vitlaust. 

Stefanía talar hér um fordóma sína gagnvart hópráðgjöf í upphafi þegar hún líkir 

umgjörðinni við AA-fund. Linda var á sama máli og Stefanía og sagði: 

Þegar við vorum að byrja í hópráðgjöfinni þá bjóst ég allavegana ekki við 

þessum hring, svona AA-fílingur. Mér fannst þetta bara geðveikt skrýtið, ég 

myndi ekki vilja láta neinn sjá mig í hringnum. En þú veist, þetta er búið að 

hjálpa mér mikið, þetta er búið að hjálpa mér að forgangsraða og líka með 

líðan. Það var mjög gott að hugsa svona mikið um líðanina. Hringurinn var 

kannski ekki svo slæmur.  
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Linda lýsir því hvernig upplifun það var að sitja í hring líkt og á AA-fundi, það hefði 

komið henni á óvart og hún hefði ekki viljað láta sjá sig í hringnum, sem vísar til þess 

að hún fann til skammar við þessar aðstæður. Í samfélaginu er greinilega enn 

neikvætt viðhorf til alkohólisma og líkja viðmælendur skömminni að falla á önn og 

vera í hópráðgjöf við þá skömm sem tengist því að vera alkohólisti og mæta á AA-

fundi.  

Meirihluti viðmælenda upplifði skömm við það að vera í hópráðgjöf, þau 

skömmuðust sín fyrir að hafa fallið og höfðu miklar áhyggjur af því að ná ekki að 

útskrifast á réttum tíma. Eins og fram kom þá fundu allir strákarnir til skammar og til 

að mynda læstu þeir alltaf hurðinni þegar þeir hittust í hópráðgjöfinni því að þeir 

vildu ekki að einhver kæmi þeim að óvörum og sæi þá sitja saman í hring að ræða 

málin. Má telja að skömmin hafi haft áhrif á traust innan hópsins, ef viðmælandi 

skammast sín fyrir þann stað sem hann er staddur á þá er líklegra að hann treysti 

ekki hópnum og segi síður frá persónulegum málum. Það leiðir til þess að hann fær 

ekki eins mikið úr úr hópráðgjöfinni.  

3.4.6 Markmið og aukinn metnaður 

Öll nefndu viðmælendur markmiðasetningu þegar þau voru spurð út í það hvaða efni 

í hópráðgjöfinni hefði nýst þeim best. Æfing í markmiðasetningu og aukið skipulag 

stendur upp úr í huga allra viðmælenda og jafnframt fundu þau flest fyrir auknum 

metnaði í námi.  

Þessi aukni metnaður, í samræmi við bætt skipulag og skýrari markmið, 

endurspeglast vel í orðum Karls þegar hann var spurður hvernig hópráðgjöfin hefði 

hjálpað honum:  

Þetta hjálpaði mér dáldið mikið, sko, ég fór að mæta mikið betur í skólann 

og ég er kominn með mikinn metnað. Ég er komin með metnað fyrir að 

mæta í skólann, ég er farinn að skipuleggja mig, ég er farinn að gera alltaf 

viku plön. Já svona, ég er með metnað yfir þessu, kominn með metnað 

aftur sem ég hef ekki haft frá því ég var í grunnskóla eða eitthvað. […] Mitt 

markmið er náttúrlega að fara þarna út til [land] og ég er alveg ákveðinn að 

fara þarna í [nám]. 

Viðmælendur töluðu einnig um hversu gott var að fá hvatningu í stundunum og 

hvernig þau gengu út full sjálfstrausts, staðráðin að ná markmiðum sínum fyrir næstu 

stund. Páll talaði um markmiðin líkt og Karl gerði og sagði:  
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Mér fannst þetta þægilegt, sko, að setja mér markmið og pæla í því að ég 

var ekki að standa mig á síðustu önn og þetta ýtir manni áfram núna. Þetta 

hefur hjálpað mér að skipuleggja mig fyrir tíma og er að hvetja mig áfram til 

að mæta, sko. Ég er keppnis og markmiðin virka vel, ég legg allt á mig til að 

standa við markmiðin fyrir næsta tíma. 

Páll talar um hvernig það að setja sér markmið fyrir hverja stund hafi hvatt hann 

áfram og hjálpað honum við að skipuleggja sig, ásamt því að skuldbinding við námið 

hefur vaxið samhliða aukinni færni við að setja sér markmið. Stefanía var á sama 

máli varðandi nytsemi þess að setja sér markmið þegar hún sagði: 

Mér fannst þessi markmiðasetning alveg ótrúlega sniðug, þar voru verkefni 

sem ég hefði aldrei gert nema af því að við vorum að fara í þetta í tímunum 

og ég vissi að ég yrði spurð út í það í næsta tíma. Þannig að það hjálpaði 

alveg. Maður sá alveg að það voru allir að bæta sig og, þú veist, að setja 

sér markmið í náminu hjálpaði rosalega mikið, ég sá það mjög mikið.  

Stefanía talar um að setning markmiða hefði hjálpað henni. Það að skrifa markmiðin 

niður eftir hverja stund og vera spurð út í þau í þeirri næstu ýtti á eftir henni um að ná 

markmiðum sínum og veitti henni jákvætt aðhald. Stefaníu virtist markmiðasetningin 

hafa hjálpað öllum í hópnum og þannig hefðu allir sýnt framfarir og bætt sig. 

Viðmælendur töluðu öll um það að markmiðasetning hefði nýst þeim, það 

hefði hvatt þau áfram að skrifa niður markmiðin og segja öðrum frá þeim. 

Viðmælendur upplifðu jákvæðan þrýsting innan hópanna þar sem allir vildu standa 

sig sem best við að ná markmiðum sínum. Einnig ætluðu þau öll að halda setningu 

markmiða áfram eftir að hópráðgjöf lyki og þannig hlytist yfirfæranleg færni af því sem 

gagnaðist á öðrum sviðum lífsins.  

3.4.7 Breytt framtíðarsýn í kjölfar hópráðgjafar 

Meirihluti viðmælenda hafði óljósa framtíðarsýn í upphafi hópráðgjafarinnar en í lokin 

voru þau flest komin með hugmyndir að möguleikum sem þau gætu nýtt sér og farin 

að leiða hugann að því að búa sig undir frekara nám að loknum framhaldsskóla. Af 

þrettán viðmælendum stefndu níu á að fara beint í háskólanám að loknu 

stúdentsprófi, tveir viðmælendur stefndu til útlanda, annar í háskóla og hinn í annað 

nám, einn stefndi á flugnám og aðeins einn viðmælandi var óviss um hvað hann 
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ætlaði að gera að loknu stúdentsprófi og stefndi á að vinna í einhvern tíma áður en 

hann færi í frekara nám. Þegar Elísabet var spurð út í framtíð sína sagði hún: 

Ég ætla að klára [Braut] hérna og ég veit að það er ekki hægt að gera neitt 

ef maður er ekki búinn að læra neitt. Ég er ekkert svo viss um að ég ætli í 

háskóla og svona, það er svo dýrt og eitthvað. Æ ... eða ég er samt núna 

búin að vera að pæla hvort ég fari kannski í eitthvað meira, kannski eitthvað 

tengt leikskóla en ég veit það ekki. Ég er náttúrlega að vinna með skóla og 

get það alveg þó ég fari í háskóla og svo er hægt að taka námslán, er það 

ekki? Jú, mig langar eiginlega að fara og læra leikskólakennarann.  

Elísabet stefnir á að klára stúdentinn en telur háskólanámið vera of dýrt. Hún hefur 

áhuga á frekara námi og segist geta unnið með háskólanum líkt og hún gerði með 

framhaldsskólanum en svo sé möguleiki á að taka námslán. Elísabetu langar að læra 

til leikskólakennara. Jóna fór úr verklegu námi yfir í bóknám og lýsir því hér hvernig 

hópráðgjöfin hjálpaði henni: 

Þegar ég byrjaði hér eftir að hafa verið bara í verklegu námi þá … æ, það 

var … mér fannst það rosalega erfitt, já, það var mjög erfitt að koma hingað 

og byrja í bóklegu. Þessir tímar hafa hjálpað mér, þeir hafa hjálpað mér 

allavegana með að skipuleggja mig, líka bara að halda áfram í náminu sem 

mér finnst náttúrlega bara hápunkturinn. Mér finnst þetta hafa hjálpað mér 

mikið. Ég er núna að sjá að ég get þetta alveg, það var bara svo erfitt að 

byrja. […] Þar sem ég er mjög lesblind og svona þá hélt ég að það væri 

bara alltof erfitt að taka stúdentsprófið en það sem mig langar að gera er að 

klára hérna og fara svo beint í sálfræði í háskólanum.  

Jónu þótti erfitt að hefja bóklegt nám og segir hópráðgjöfina hafa hjálpað sér við 

skipulagningu og haft áhrif á að hún hélt áfram í náminu sem var mikilvægasti 

þátturinn. Hún talar um breytta sýn þar sem hún hafði ekki trú á að hún gæti lokið 

stúdentsprófi vegna lesblindu en stefnir á að ljúka því og fara í háskólanám. Þegar 

Ottó var spurður út í markmið sín og framtíðaráform sagði hann: 

Mér hefur ekki gengið nógu vel hérna ... svona misvel ... en núna ætla ég 

að láta það ganga. Það gekk ekkert svakalega vel í fyrra. Það er kannski 

ástæðan fyrir því að ég er í þessari hópráðgjöf en núna virðist metnaðurinn 

vera og það virðist allt ganga miklu betur núna. Mitt aðalmarkmið núna er 
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að klára þennan skóla og sjá svo hvað mig langar til að læra en 

lokamarkmiðið er að klára háskólapróf og komast í góða vinnu sem ég hef 

mikinn áhuga á.  

Ottó talar um að honum hefði ekki gengið nógu vel í skólanum en gangi miklu betur 

núna og að hann finni fyrir því að metnaðurinn er til staðar. Markmið hans er að ná 

stúdentsprófi, ljúka síðan háskólaprófi og finna sér góða áhugaverða vinnu. 

Páll er með margar hugmyndir og lýsir því svo þegar hann talar um framtíðina: 

Ég ætla að klára stúdentinn og svo langar mig að fara út. Mig langar til að 

verða flugmaður en það er bara svo fáránlega dýrt að læra það hérna 

heima og því langar mig út. Að vísu þá langar mig líka til að læra 

flugvirkjann eða jafnvel bara að reka mitt eigið fyrirtæki. Kannski 

kjötfyrirtæki eða minn eigin veitingastað eða eitthvað. Maður fær ekkert í 

dag bara með stúdentspróf, maður þarf að læra eitthvað meira. Fyrst ætla 

ég samt að klára stúdentinn og svo ætla ég að gera eitthvað meira.  

Páll ætlar að klára stúdentinn, hann talar um að ekkert fáist ef hann taki eingöngu 

stúdentspróf og stefnir því á að læra meira. Það hefur sín áhrif hversu dýrt námið er 

sem hann hefur áhuga á og því stefnir hann til útlanda til frekara náms. Margt kemur 

til greina, flug, flugvirkjun, kjötiðn eða veitingarekstur.  

Allir viðmælendurnir töluðu um að það væri þeim mikilvægt að mennta sig til 

að eiga betri möguleika á að fá vinnu við hæfi sem gæfi vel af sér, en það sögðu þau 

vera hvatningu til að ljúka framhaldsskólanum og komast í háskóla. Viðmælendur 

tengdu getu sína og markmið við væntingar og framtíðarsýn.  
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4 Umræða 

Þessi kafli skiptist í þrjá hluta. Í fyrsta hluta er Samantekt og umræður, þar sem 

niðurstöður rannsóknarinnar eru dregnar saman með fræðilegan bakgrunn til 

hliðsjónar og rannsóknarspurningum svarað. Annar hluti nefnist Lærdómar þar sem 

dregnar eru fram hugmyndir að úrbótum. Ritgerðinni lýkur síðan á stuttum lokaorðum. 

4.1 Samantekt og umræður 

Markmið rannsóknarinnar var að kynnast upplifun og líðan ungmenna á 

framhaldsskólastigi, sem eru í brotthvarfshættu, af því að taka þátt í hópráðgjöf 

byggðri á stuðningskerfi WATCH. Áhersla var lögð á að fá að kynnast fyrri 

skólareynslu þátttakenda svo og félagslegum veruleika þeirra. Reynt var að öðlast 

skilning á ástæðum þess að þátttakendur voru í brotthvarfshættu og hvernig 

framtíðarsýn þeirra birtist svo og væntingar til frekara náms. Einnig var markmiðið 

það að fá að kynnast mati danskra náms- og starfsráðgjafa á WATCH í hópráðgjöf. 

Þær rannsóknarspurningar sem settar voru fram byggjast á fyrrnefndum 

markmiðum og endurspegla þau. Spurningarnar eru fimm, fyrsta spurning er: Hvernig 

meta danskir náms- og starfsráðgjafar stuðningskerfi WATCH í hópráðgjöf? Þeirri 

spurningu verður svarað út frá megindlegum gögnum. Næstu fjórum spurningum 

verður svarað út frá eigindlegum gögnum, þær eru: Hvað einkennir fyrri skólagöngu, 

líðan og bakgrunn nemenda? Hvað einkennir félagslegan veruleika nemenda á 

framhaldsskólastigi í brotthvarfshættu? Hver er upplifun og reynsla nemenda í 

brotthvarfshættu af stuðningskerfi WATCH í hópráðgjöf? Og að lokum hvernig birtist 

framtíðarsýn nemenda? 

Megindlegar niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á jákvæða reynslu 

danskra náms- og starfsráðgjafa í garð þess að vinna með stuðningskerfi WATCH. 

Meirihluti þátttakenda voru konur, flest eru á aldrinum 40–49 ára, hafði meirihluti 

þeirra notað stuðningskerfi WATCH á grunnskólastigi síðan í framhaldsskólum, utan 

námsstofnana og einn í iðnnámi. Þáttakendur voru jákvæðir í garð efnis 

stuðningskerfis WATCH, þau voru ánægð að vinna með það og  myndu mæla með 

því við aðra. Meirihlutanum hafði gengið vel að innleiða efnið, þeim þótti form hverrar 

stundar hentugt og efnið hafi verið gagnlegt og náði vel til þátttakenda þeirra. Þá hafi 
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myndast gott andrúmsloft í hópráðgjöfinni, stuðningskerfið WATCH væri góður 

stuðningur og að gagnlegt hafi verið að vinna með markmiðasetninguna. Þegar spurt 

var hvar þau hafi frétt af WATCH þá sagði meirihluti  náms- og starfsráðgjafanna hafa 

farið á námskeið eða fengið upplýsingar hjá vinnufélaga og einn hafði frétt af því  

annars staðar. Niðurstöðurnar benda til þess að hópráðgjöf geti gegnt veigamiklu 

hlutverki til að sporna gegn brotthvarfi og bæta líðan nemenda óháð því hver 

vandamálin eru. 

Rannsakandi hafði áhuga á að á að heyra sjónarhorn náms- og starfsráðgjafa 

sem vinna með nemendum í hópráðgjöf og styðjast við stuðningskerfi WATCH hér á 

landi en eftir samtal við meðleiðbeinanda var ákveðið að leita til danskra náms- og 

starfsráðgjafa þar sem þeir hafa mikið unnið með þetta kerfi en fáir hér á landi. Upp 

vöknuðu spurningar um hvers vegna fáir náms- og starfsráðgjafar á íslandi nýttu sér 

stuðningskerfi WATCH. Fram kemur í lögum að náms- og starfsráðgjafi ber ábyrgð á 

þeirri ráðgjöf sem hann veitir og ber skilda til að viðhalda þekkingu sinni og tileinka 

sér nýjunar (Lög um náms- og starfsráðgjafa nr. 35/2009). Einnig kemur fram í 

starfslýsingu Félags náms- og starfsráðgjafa undir þættinum persónuleg ráðgjöf og 

stuðningur að náms- og starfsráðgjafi eigi að sinna hópráðgjöf sem styrkir 

einstaklinginn í námi. Jafnframt kemur fram í sömu starfslýsingu að náms- og 

starfsráðgjafar eigi að þróa með sér nýjar starfsaðferðir og huga að endurmenntun 

(Félag náms- og starfsráðgjafa, 2003). Fram hefur komið að hópráðgjöf er 

árangursrík aðferð í vinnu með nemendum í brotthvarfshættu (Corey, ofl.,2010). Af 

hverju nýta náms- og starfsráðgjafar það ekki í ríkara mæli á íslandi. Er það kannski í 

verkahring Félags náms- og starfsráðgjafa að ýta á félagsmenn sína? Fram kemur í 

2. grein laga Félags náms- og starfsráðgjafa hvert hlutverk félagsins er, en það snýst 

meðal annars um að efla náms- og starfsráðgjöf og efla fag- og stéttarvitund 

íslenskra náms- og starfsráðgjafa. Einnig á félagið að efla faglegt starf og stuðla að 

endurmenntun félagsmanna (Félag náms- og starfsráðgjafa, 2015).  

Þátttakendur í eigindlegum hluta rannsóknarinnar voru nemendur í 

brotthvarfshættu í framhaldsskóla sem boðið var að taka þátt í hópráðgjöf sem 

byggist á stuðningskerfi WATCH. Markmið hópráðgjafar er að aðstoða þátttakendur 

við að breyta hegðun sinni til þess að stuðla að betra námsgengi og bættri líðan. 

Unnið er með margvíslega þætti til að vinna að vandamálum þeirra og koma í veg 

fyrir að þau komi upp aftur eða að ný verði til (Gladding, 2014; Corey o.fl., 2010). 
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Þátttakendur læra að leysa vandamál sín og þróa með sér samskiptafærni sem getur 

flýtt fyrir persónulegum breytingum. Einnig er hópráðgjöf kjörinn vettvangur til að 

vinna með unglingum þar sem jafningjahópurinn hefur mikil áhrif og þeir fá tækifæri til 

að vinna á jafningjagrundvelli með sín vandamál og fá aukinn styrk og hvatningu hver 

frá öðrum. Unglingarnir einangrast síður, eflast í félagsfærni og andlegri líðan (Corey 

o.fl., 2010). 

Í upphafi rannsóknar var ákveðið að taka viðtöl við tíu þátttakendur, eitt viðtal í 

upphafi hópráðgjafar og annað í lok hennar. Samtals var tuttugu nemendum boðin 

þátttaka og ákváðu fimmtán að taka þátt í hópráðgjöfinni en þrettán í rannsókninni. 

Fleiri nemendur óskuðu eftir þátttöku í rannsókninni en ákveðið var í upphafi en þar 

sem aðeins munaði þremur nemendum leyfði rannsakandi öllum þeim sem óskuðu 

eftir þáttöku að gerast þátttakendur í rannsókninni. Þátttakendur voru því alls þrettán, 

sex piltar og sjö stúlkur. Bogdan og Biklen (2003) fjalla um mikilvægi þess að gott 

traust myndist á milli rannsakanda og þátttakanda til að góð tengsl þróist, sem leiðir 

til þess að rannsakandi fær meiri dýpt í viðtölin, betri skilning á upplifun þátttakenda 

og  viðfangsefninu. Þar sem rannsakandi tók tvö viðtöl við hvern þátttakanda og tók 

einnig þátt í hópráðgjöfinni, má ætla að betri tengsl hafi myndast í hópráðgjöfinni. 

Þegar ráðgjafinn hittir þátttakendur í fyrsta skipti og kynnir efnið er mikilvægt að 

skapa jákvæðar væntingar, svo þátttakandinn finni að ráðgjafinn hafi trú á honum og 

að það sé von um að finna úrræði. Því erfitt getur reynst að skapa von og væntingar 

síðar. Því meiri trú sem þátttakendur hafa á ráðgjöfinni því betri verður mætingin í 

hópnum (Corey o.fl., 2010; Yalom, 2005; Anna Sigurðardóttir o.fl., 2004). Þátttakandi 

sem hefur öðlast von og hefur jákvæðar væntingar hefur trú á því að vandamál hans 

séu leysanleg (Gladding, 2014). Þátttakendur sýndu áhuga á þátttöku í rannsókninni 

frá upphafi og tengist það velgjörðarreglunni, þar sjá þátttakendur hag sinn í því að 

taka þátt og bæta sig í skólanum. Markmiðið var að kynnast upplifun þátttakenda af 

hópráðgjöf, styðja við bakið á þeim og sporna gegn brotthvarfi. Markmið 

stuðningskerfis WATCH er að veita nemendum í brotthvarfshættu markvissan 

stuðning og aðstoð við að þróa með sér jákvæða sjálfsmynd og hjálpa þeim að öðlast 

færni til að taka árangursríkar ákvarðanir fyrir framtíðina (Anna Sigurðardóttir o.fl., 

2004). Þegar skoðaður var bakgrunnur þátttakanda, fyrri skólaganga og upplifun af 

námi þá sýna niðurstöður að þátttakendur eiga margt sameiginlegt þó að bakgrunnur 

þeirra sé fjölbreyttur og þótt þeir hafi alist upp við ólíkar aðstæður. Þeir búa allir á 

höfuðborgarsvæðinu og meirihluti þeirra hefur búið þar alla sína tíð. Allir þátttakendur 
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eiga systkini, frá einu upp í sjö systkini. Tæplega helmingur þátttakenda ólst upp hjá 

báðum foreldrum og systkinum, hin ólust ýmist upp hjá foreldri og stjúpforeldri og 

hálfsystkinum, einstæðu foreldri og systkinum og einn hjá nákomnum ættingjum. 

Aðeins þrír þátttakendur höfðu gengið í einn og sama skóla á árum sínum í 

grunnskóla, önnur í fleiri skóla, allt frá tveimur upp í fjóra og einn gekk í sjö 

grunnskóla. Í yfirlitsrannsókn Pettits og félaga (2009) kemur skýrt fram að 

menntunarstig foreldra segir einna helst til um námsgengi barna þeirra. Einnig hafa 

samskipti á heimili mótandi áhrif á viðhorf þeirra og væntingar sem síðar hafa 

afgerandi þýðingu fyrir skólagöngu þeirra. Af niðurstöðum rannsóknar Amalíu 

Björnsdóttur og félaga (2009) má álykta að nokkrir þættir standi upp úr hvað varðar 

forspárgildi fyrir námsárangur íslenskra skólabarna, þ.e. menntun foreldra, 

samfélagsleg áhrif og stuðningur foreldra við nám barna sinna. Allir þátttakendur 

fengu stuðning og hvatningu frá fjölskyldum sínum varðandi nám í framhaldsskóla og 

langflest nefndu eldri systkini og móður í þeim efnum. Slík hvatning úr umhverfinu er 

mjög mikilvæg því hún hefur áhrif á áhuga og styrkir trú á eigin getu samkvæmt 

félagslegu og hugrænu kenningunni SCCT og getur það stuðlað að betri námsárangri 

(Lent o.fl., 2002). 

Ráðgjafarhópur hentar vel þeim sem er á tímamótum í lífi eða í hættu á að 

þróa með sér persónuleg eða líkamleg vandamál. Þátttakendur í ráðgjafarhópi eru 

sér meðvitaðir um vandamál sín, þeir leggja áherslu á að uppgötva innri styrkleika 

sinn og vinna úr vandamálum með uppbyggilegum samskiptum. Í ráðgjafarhópum er 

veittur stuðningur og tekist á við áskoranir, því það er mikilvægt fyrir heiðarlega 

sjálfskönnun (Corey, 2010). Fram kemur að fyrri skólaganga þátttakenda í 

grunnskóla einkenndist af vanlíðan og meirihluti þeirra talaði um að hafa liðið illa í 

grunnskóla, hvort sem um var að ræða námslega, andlega eða félagslega líðan. 

Tæplega helmingur varð fyrir einelti í grunnskóla og átti erfitt með að tengjast 

jafnöldrum sínum og tók þátt í litlu sem engu félagslífi. Eins og fjallað var um í 

inngangi hefur einelti slæm áhrif á líðan nemenda, bæði líkamlega og andlega. 

(Schneider o.fl., 2012; Sampson, 2002). Einnig getur andleg líðan sökum eineltis 

verið áhrifaþáttur þess að nemandi hætti námi (Menntamálaráðuneytið, 2010). Einelti 

hefur slæm líkamleg og andleg áhrif á líðan nemenda og kallar til dæmis á þunglyndi, 

kvíða og líkamlegt ofbeldi (Schneider o.fl., 2012; Sampson, 2002). Vegna eineltis eru 

fjarvistir frá námi algengari, nemandi finnur fyrir skorti á einbeitingu, sjálfsálitið 

minnkar, sjálfstraust er lítið, einmanaleiki mikill og félagsfærni léleg (Olweus, 2006).  
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Félagsleg staða þátttakenda er misjöfn. Þau sem flutt höfðu búferlum, 

innanlands eða utan, áttu það sameiginlegt að hafa upplifað sig utangátta og fundu 

fyrir óöryggi þegar þau voru að fóta sig við nýjar aðstæður. Margar rannsóknir sýna 

að nemendur verða sjaldnar fyrir einelti eftir því sem þeir verða eldri (Schneider o.fl., 

2012; UNICEF, 2012). Hvað námið varðar gekk þeim ekki nógu vel og meirihluti 

þátttakenda lýsti því  að andleg og félagsleg líðan hefði haft áhrif á nám þeirra í 

grunnskóla. Fjallað var um hæga námsframvindu í framhaldsskólum og að stór hópur 

grunnskólanemenda hafi fengið óviðunandi undirbúning úr grunnskóla ásamt skorti á 

námi og þjónustu við hæfi í framhaldsskóla sem getur leitt til brotthvarfs líkt og vísað 

er til í Hvítbók Menntamálaráðuneytisins (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2014a). Ein meginniðurstaða rannsóknarinnar varpaði ljósi á það hve vanlíðan í 

grunnskóla hafði mikil áhrif þegar þátttakendur í rannsókninni hófu 

framhaldsskólagöngu sína en gerðu sér jafnframt von um að líða betur í nýjum skóla. 

Fram kemur hjá Guðbjörgu Vilhjálmsdóttur (2008) að habitus breytist ef stórar 

breytingar verða á lífsleiðinni svo sem að byrja í framhaldsskóla. Þátttakendur töluðu 

öll um það hve mikilvægir vinir væru svo þeim liði vel félagslega í skólanum. Þó að 

þeim hefði ekki gengið vel í námi þá leið þeim betur félagslega og stefndu öll á að 

ljúka stúdentsprófi. Þátttakendur töldu öll mikilvægt að finna fyrir stuðningi og 

hvatningu,  að finna að einhver hefði áhuga á því hvernig þeim vegnaði.  

Áhugavert var að heyra þátttakendur segja frá því að þeim hefði þótt 

grunnskólinn of auðveldur, þeim hefði leiðst námsefnið og átt erfitt með að tengjast 

félagslega í grunnskólanum. Þegar þau komu í framhaldsskóla voru þau ekki í stakk 

búin til að þurfa að hafa fyrir því að læra, þau skorti áhuga og kunnáttan var ekki til 

staðar. Wood (2010) fjallar um afburðanemendur og segir að þeir þurfi að fá 

nægilega áskorun í námi, annars geti það leitt til þess að þeir nái litlum árangri, verði 

áhugalausir og dragi sig í hlé. Einnig kemur fram að tilvalið er að náms- og 

starfsráðgjafi vinni með afburðanemendur þar sem unnið er með erfiðleika í 

samskiptum og boðið upp á einstaklingsráðgjöf eða hópráðgjöf þar sem þeir fá 

tækifæri til að æfa sig í samskiptum við jafningja (Wood, 2010). Þættir sem hafa áhrif 

á árangur nemenda í námi eru áhugahvöt, námstækni, námsvenjur og viðhorf til 

náms (Credé og Kuncel, 2008). Þannig má sjá að allir þátttakendur njóta góðs af 

náms- og starfsráðgjöf hvort sem þeir eru afburðanemandur, eiga við 

námsörðugleika að stríða eða námsmenn í meðallagi. Öllum gengur betur í námi ef 

þeir hafa áhuga og sjá tilgang með því. 
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Meirihluti þátttakenda voru með greiningu, enginn fékk hana þó fyrr en í efstu 

bekkjum grunnskóla; þá voru tveir í greiningarferli. Allir töldu greininguna vera 

hindrun á námsgengi sínu ásamt námsleiða og áhugaleysi. Í lögum um grunnskóla 

nr. 91/2008 segir að skólaskylda sé að jafnaði í tíu ár og nemendur eiga rétt á náms- 

og starfsráðgjöf frá aðilum sem uppfylla skilyrði um náms- og starfsráðgjafa (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008). Einnig kemur fram í aðalnámskrá grunnskóla 2011 að 

náms- og starfsráðgjöf sé lögbundinn hluti af sérfræðiþjónustu skóla, allir nemendur 

eigi að fá jöfn tækifæri til náms og eigi rétt á námi við hæfi. Jafnframt er þörf á að 

auka sveigjanleika og val í námsvali á öllum skólastigum og tengja skapandi greinar 

og raungreinar til að kveikja áhuga hjá nemendum (Forsætisráðuneytið, 2010).  

Allir þátttakendur unnu með námi, flestir unnu einn virkan dag í viku og aðra 

hverja helgi en enginn taldi vinnuna hafa áhrif á árangur í námi og algengt viðhorf var 

að ef einstaklingur var ekki í vinnu með skóla þá var hann atvinnulaus. Niðurstöður 

rannsóknar, sem gerð var á atvinnuþátttöku 13–17 ára íslenskra námsmanna með 

skóla veturinn 2007–2008, sýndu að þeir unnu vegna peninganna og töldu sig þannig 

öðlast ákveðið sjálfstæði gagnvart foreldrum sínum (Margrét Einarsdóttir, 2010). 

Einnig kemur fram að á árunum 2003–2005 unnu um það bil 60% námsmanna á 

aldrinum 16–24 ára samhliða námi í um 28 klukkustundir á viku (Kristjana Stella 

Blöndal o.fl., 2011). Atvinnuþátttaka námsmanna hér á landi er mikil. Launavinna 

með námi og að nemendur hverfa um tíma frá námi til vinnu gerir það að verkum að 

nemendum sækist námið seint (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014a). Þó 

Líkt og fram hefur komið þá taldi enginn af þátttakendum að vinnan hefði áhrif á 

námsárangur þó svo öll nema einn hafi fallið á önninni á undan. Það var sammerkt í 

orðum þeirra að það vinna allir, það er enginn maður með mönnum nema hann vinni 

með skóla og maður verður bara að skipuleggja sig.  

Margir þátttakendur upplifðu skömm við það að hafa fallið á önn og höfðu 

áhyggjur af því að útskrifast ekki á réttum tíma. Þegar einstaklingur finnur fyrir skömm 

er hann berskjaldaður og gerir sér grein fyrir því að aðrir í samfélaginu fylgjast með 

honum (Erikson, 1995). Þátttakendur áttu það allir sameiginlegt að enginn vissi í 

upphafi hópráðgjafar út á hvað hún gekk og allir voru jafn undrandi yfir því 

fyrirkomulagi að sitja í hring. Rúmlega helmingur þátttakenda líkti hópráðgjöfinni við 

AA-fund í upphafi og sameiginleg reynsla þátttakenda var sú að þeim fannst þau 

berskjölduð í hópráðgjafarstundunum þar sem þess var alltaf gætt að loka hurðinni 
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svo enginn sæi þau sitja saman í hring. Annar hópurinn læsti reyndar alltaf 

kennslustofunni í sama tilgangi. Þegar einstaklingur upplifir ytri skömm, þá hefur 

hann miklar áhyggjur af áliti annarra en þegar hann upplifir innri skömm, þá birtist 

innri líðan sem sýnir hvernig einstaklingnum líður innra með sér. Það sem sem hefur 

áhrif á innri skömm er eigin upplifun á sjálfum sér (Gilbert og Trower, 1990). Allir 

þátttakendur töldu traust vera mikilvægan þátt í hópráðgjöf og nauðsynlegt að traust 

væri til staðar svo þau þyrðu að tjá sig um persónuleg málefni í tíma.  

Meirihluti þátttakenda talaði um bætta félagslega líðan við að taka þátt í 

hópráðgjöf, að kynnast öðrum þátttakendum, finnast þau tilheyra hópnum og sjá að 

þau voru ekki ein að glíma við vandamálin. Þátttakendur halda oft og tíðum að þeir 

séu þeir einu sem glíma við vandamál og upplifa mikinn létti við það að byrja í 

hópráðgjöf þegar þeir sjá að þeir eru ekki einir og þeir fái þar tækifæri til að taka á 

vandamálum sínum (Gladding, 2014; Cory o.fl, 2010). Þátttakendum er kennt að 

leysa vandamál sín og þróa með sér samskiptafærni sem getur flýtt fyrir 

persónulegum breytingum (Corey o.fl, 2010).  

Mikilvægt er að aðlagast umhverfinu og þeim atvikum sem einstaklingurinn 

stendur frammi fyrir. Hæfni einstaklingsins til að aðlagast er mismunandi eftir þroska 

hans og hvar hann er staddur á æviskeiði sínu. Sá starfsferill sem einstaklingurinn 

hefur byggt upp er í stöðugri mótun (Sharf, 2010). Niðurstöður rannsóknarinnar sýna 

að þátttakendur fundu öll fyrir samkennd innan hópsins og þótti gott að hlusta á aðra 

sem voru í svipaðri stöðu og fá góð ráð. Þegar líða tók á hópráðgjöfina fann meirihluti 

þeirra fyrir aukinni sjálfsþekkingu og meiri trú á eigin getu. Trú á eigin getu eykur 

samskiptafærni sem getur flýtt fyrir persónulegum breytingum (Corey o.fl, 2010). 

Margvísleg áhrif hennar á einstaklinginn svo sem aukinn áhugi, vilji til að setja sér 

markmið og betri árangur sýnir styrkleika og væntingar aukast (Lent o.fl., 2002; 

Bandura, 1997). Lögð er áhersla á samspil þriggja persónulegra þátta í SCCT, þeir 

eru trú á eigin getu, væntingar um útkomu og persónuleg markmið. Við lok 

hópráðgjafar höfðu þátttakendur öll með tölu trú á því að þau gætu bætt sig í námi og 

voru með jákvæða sýn á að þau myndu ljúka önninni. Flest höfðu trú á að þau myndu 

halda áfram námi að loknu stúdentsprófi. Áhugavert var að sjá að þátttakendur 

nefndu öll markmiðasetningu þegar spurt var hvaða efni í hópráðgjöfinni hefði nýst 

þeim best. Æfing í markmiðasetningu og bætt skipulag stóð upp úr. Eitt af 

markmiðum hópráðgjafar er að setja sér markmið, vinna í vandamálum sínum og 
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koma í veg fyrir að þau komi upp aftur eða að ný verði til (Gladding, 2014; Corey o.fl., 

2010).  

Meirihluta þátttakenda hafði óljósa framtíðarsýn í upphafi hópráðgjafarinnar, 

öll stefndu þau að því að ljúka framhaldsskóla en voru ekki viss um hvort þau væru í 

námi sem hentaði þeirra áhugasviði, einnig vissu þau ekki hvað þau hefðu áhuga á 

að gera að framhaldsskólanámi loknu. Þegar á leið í hópráðgjöfinni voru flest 

þátttakenda á því að fara beint í háskólanám eða annað nám að loknu stúdentsprófi. 

Einnig kom fram hjá mörgum þátttakendum að stúdentsprófið væri nauðsynlegt til að 

geta haldið áfram og eiga möguleika á að fá góða vinnu, lýsir það sterkri stöðu 

stúdentsprófsins í menningunni og má tengja það við sambandið milli menningarauðs 

og habitus sem birtist í því að menningarauður er bundinn við einstaklinginn og 

varðar menntun, þekkingu og færni hans, en hann byggist einnig á samfélagslegri 

viðurkenningu (Gestur Guðmundsson, 2008). Aðeins einn þátttakandi var óviss um 

hvað hann ætlaði að gera að loknu stúdentsprófi. Á könnunarstigi er einstaklingurinn 

að horfa í kringum sig, hann veltir fyrir sér hvert hann vilji stefna í lífinu með 

upplýsingagjöf og ákvarðanatöku varðandi náms- og starfsval. Einstaklingur gerir sér 

grein fyrir hvar áhugi hans liggur, velur stefnu sem hann ætlar að taka út frá áhuga 

sínum og hæfni, tekur svo ákvörðun um náms- eða starfsvettvang, Má því segja að 

þátttakendur hafi færst frá könnunarstigi á sundurgreiningarstig og jafnvel yfir á 

sérhæfingu. Sundurgreining bendir til þess að einstaklingur geri sér grein fyrir því 

hvaða starf hann hafi áhuga á, hvað það feli í sér og til hvers sé ætlast af honum, því 

næst tekur hann ákvörðun um val á starfi miðað við gildi sín, hæfni og áhuga. 

Sérhæfing á sér stað þegar einstaklingur áttar sig á hvar styrkleiki og áhugi hans 

liggur og hvaða stefnu hann vilji taka sem felur í sér ákvarðanatöku varðandi 

starfsvettvang (Sharf, 2010; Super, 1990). 

Allir þátttakendur í rannsókninni töluðu um að það væri þeim mikilvægt að 

mennta sig til að eiga betri möguleika á að fá vinnu við hæfi sem gæfi vel af sér og 

það sögðu þau vera hvatningu til að ljúka framhaldsskóla og komast í háskóla. 

Viðmælendur tengdu getu sína og markmið við væntingar og framtíðarsýn. Savickas 

leggur áherslu á mikilvægi þess að aðlagast umhverfinu og þeim atvikum sem 

einstaklingurinn stendur frammi fyrir. Hæfni einstaklingsins til að aðlagast er 

mismunandi eftir þroska hans og hvar hann er staddur á æviskeiði sínu. Starfsferill 

sem einstaklingurinn hefur byggt upp er í stöðugri mótun (Sharf, 2010).  
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Meginniðurstöður rannsóknarinnar voru þær að öllum þátttakendum þótti erfitt 

að hefja nám í framhaldsskóla. Öll nutu þau góðs af hópráðgjöfinni. Öll töldu þau að 

námið gengi betur ef þau hefðu áhuga og sæju tilgang með náminu. Merkingarleit 

hvetur einstaklinginn áfram þegar hann sér að nám hefur merkingu og að hann geti 

nýtt hæfileika sína (Savickas, 2005).  Af þrettán þátttakendum voru tíu með greiningu 

og töldu þau ölll greininguna vera hindrun á námsgengi sínu ásamt námsleiða og 

áhugaleysi. Við lok hópráðgjafar höfðu þátttakendurnir öll með tölu trú á að þau gætu 

bætt sig í náminu og töldu víst að þau lykju önninni og flest höfðu trú á að þau myndu 

halda áfram námi að loknu stúdentsprófi. Áhugavert var að sjá að allir þátttakendur 

nefndu markmiðasetningu þegar spurt var hvaða efni í hópráðgjöfinni hefði nýst þeim 

best. Þau upplifðu að markvisst utanumhald hópráðgjafarinnar virkaði sem 

stuðningur við námið og þau lærðu að setja sér raunhæf markmið. Æfing í 

markmiðasetningu og aukið skipulag stóð upp úr þegar þátttakendur voru spurð um 

það hvað hefði gagnast þeim best í hópráðgjöfinni og meirihluti þeirra talaði um 

aukinn metnað til að ljúka námi. Þá jókst skuldbinding þeirra þar sem öll nema einn 

töluðu um að það væri þeim mikilvægt að mennta sig til að eiga betri möguleika á að 

fá vinnu við hæfi sem gæfi vel af sér en það sögðu þau vera hvatningu til að ljúka 

framhaldsskólanum og komast í háskóla. Þátttakendur tengdu getu sína og markmið 

við væntingar og framtíðarsýn. Jafnframt þótti þeim gott að fá hvatningu í stundunum 

og töluðu um hvernig þau gengju út full sjálfstrausts, staðráðin í að ná markmiðum 

sínum fyrir næsta tíma. Mörg þátttakenda fundu fyrir skömm af því að hafa fallið á 

önn og að vera í hópráðgjöf, en slíkt kom fram hjá öllum piltunum og þremur stúlkum.  

Öll nefndu þátttakendurnir traust sem mikilvægan þátt í hópráðgjöfinni og töldu 

traust vera forsendu þess að þau gætu tjáð sig um viðkvæm málefni í tímum. Piltarnir 

fundu fyrir minna trausti en stúlkurnar og spyrja má hvort sú staðreynd að strákarnir 

virtust þekkja betur hver til annars fyrir hópráðgjöfina en stelpurnar gæti hafa haft 

áhrif á gagnkvæmt traust í þeirra hópi. Ætla má  að það að þeir upplifðu allir skömm 

við að vera í hópráðgjöf hafi haft áhrif í því samhengi. Tveir piltanna sögðust ekki 

hafa fundið fyrir trausti innan hópsins og nefndu líka að þeir hefðu skráð meira niður 

á verkefnablöðin sín en þeir vildu segja yfir hópinn. Það bendir til þess að piltarnir 

hafi aðeins fundið traust  að vissu marki þegar kom að því að deila því með öðrum 

sem stóð þeim nærri. Það undirstrikar einnig hve vandmeðfarið traust er innan hópa 

sem þessa og að ekki er sjálfgefið að það náist. Tveir þátttakendur höfðu upplifað 

erfiðar aðstæður og voru óhræddir við að deila þeirri reynslu en báðir hefðu viljað 
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finna meira traust innan hópsins til að fá meira út úr hópráðgjöfinni og töluðu um að 

þeir hefðu viljað að aðrir þátttakendur hefðu gefið meira af sér.  

Mjög góð þátttaka var bæði í hópráðgjöfinni og í viðtölunum. Má telja að meira 

traust og nánd hafi skapast þar sem rannsakandi tók þátt í öllu ferlinu. Þátttakendur 

tjáðu sig hiklaust og treystu henni vel í viðtölunum enda töldu þau öll að traust væri 

forsenda þess að hópráðgjöfin kæmi að gagni og nýttist þeim sem best. Meira traust 

skapaðist hjá stúlkunum en piltunum en samt hikuðu þær við að segja hug sinn í 

hópráðgjöfinni á þann hátt sem þær hefðu eflaust þurft. Þó treystu þær rannsakanda 

fyrir vandamálum sínum í viðtölunum og voru óhræddar við að halda áfram með erfið 

mál þegar hún hitti þær í seinna viðtalinu. Piltarnir minntust hins vegar oftar á að þeir 

treystu ekki hver öðrum og voru miklu opinskárri í einstaklingsviðtölunum en í 

hópnum. Oft var mikil spenna í hópi piltanna og spurning hvort það hafi verið sökum 

þess að þeir þekktust flestir áður en þeir hófu þáttöku í hópráðgjöfinni. Andinn í 

stúlkna hópnum var betri en það voru þrjár sem þekktust aðeins áður.  Þar sem 

rannsakandi var bæði þátttakandi í hópráðgjöfinni og rannsakandi þá hvarflaði að 

henni hvort það hefði haft áhrif á mætingu. Hver var ástæðan fyrir því að mætingin 

var góð? Að fá námseiningu fyrir mætingar hefur hér væntanlega skipt máli, nokkrir 

voru á samningi þar sem strangt var tekið á mætingu, aðrir töluðu um að vera búnir 

að skuldbinda sig hópnum með því að taka þátt í rannsókninni og að stuðningurinn í 

hópnum hefði virkað vel og þau farin að sjá tilgang með þátttöku sinni. Meirihluti 

þátttakenda talaði um að þau hefðu viljað fá svona hópráðgjöf fyrr, helst um leið og 

þau byrjuðu í framhaldsskóla.  

 

4.2 Lærdómar 

Til að verkfærið hópráðgjöf virki á þann jákvæða hátt sem stefnt er að í 

markmiðum hennar þarf hún að standa öllum til boða. Miðað við hvernig þátttakendur 

upplifðu skömm af því að taka þátt í hópráðgjöf og báru það saman við AA fund þá 

gefur það til kynna að þörf er á að gera átak til að koma í veg fyrir stimplun og 

skömm og uppræta fordóma. Hefja umræðu, fræðslu, kynna hópráðgjöf og gera hana 

að sjálfsagðri þjónustu innan skólakerfisins. Það er hægt að beita hópráðgjöf við ýmis 

vandamál svo að hún geti nýst betur í skólakerfinu. Niðurstöður rannsóknar minnar 

benda til þess að nemendur í brotthvarfshættu hafi ótvírætt gagn af hópráðgjöf. Með 

markvissu utanumhaldi reyndist hópráðgjöfin stuðningur við námið og þátttakendur 
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lærðu að setja sér raunhæf markmið. Traust á milli þátttakenda í hópráðgjöf gegndi 

lykilhlutverki varðandi trúnað og góð samskipti innan hópsins. Líkt og fram hefur 

komið þá er lagt skimunarpróf fyrir nýnema í framhaldsskólum og verður áhugavert 

að fylgjast með því hvernig það þróast og hvernig skólarnir vinna með þær 

upplýsingar. Miðað við niðurstöður rannsóknar minnar tel ég mikilvægt að hefja sem 

fyrst skimun hjá nemendum í grunnskólum til að komast að rótum vandans og hefja 

fyrirbyggjandi starf. Þrátt fyrir að stuðningskerfi WATCH í hópráðgjöf hafi komið út 

árið 2004 þá hafa fáir íslenskir náms- og starfsráðgjafar unnið með það, tími er 

kominn á að þýða stuðningskerfi WATCH yfir á íslensku og vonast til að það verði 

hvatning fyrir íslenska náms- og starfsráðgjafar til að nýta sér stuðningskerfið. 

 

4.3 Lokaorð 

Rannsókn mín var viðamikil þar sem aflað var bæði eigindlegra og megindlegra 

gagna og í því felst ekki síst styrkleiki hennar. Áhersla var lögð á að fá að kynnast 

upplifun og líðan ungmenna á framhaldsskólastigi í brotthvarfshættu við það að taka 

þátt í hópráðgjöf byggðri á stuðningskerfi WATCH. Einnig var það styrkur 

rannsóknarinnar að í megindlega hluta rannsóknarinnar fékk ég ótrúlegt tækifæri 

þegar danskir náms- og starfsráðgjafar samþykktu þátttöku um að svara 

spurningalistum þar sem mat var lagt á stuðningskerfi WATCH í hópráðgjöf og var 

svarhlutfall 78%.  

Styrkleikar eigindlegu rannsóknarinnar eru þeir helstir að þar var fylgt eftir 

tveimur hópnum nemenda í brotthvarfshættu. Í öðrum hópnum voru stúlkur og piltar í 

hinum. Í upphafi rannsóknarinnar var ákveðið að bjóða tíu nemendum að taka þátt en 

þrír til viðbótar óskuðu eftir þátttöku og segir það nokkuð um áhuga á hópráðgjöfinni. 

Þátttakendur voru þrettán, tvö viðtöl voru tekin við hvern þátttakanda, eitt í upphafi 

hópráðgjafar og annað í lokin, alls 26 eigindleg viðtöl. Einnig tók ég þátt í öllu 

hópráðgjafarferlinu. Þátttaka mín gerði það að að verkum að tengsl mín við 

þátttakendur var mikil. Þau sem áttu erfitt með að tjá sig í hópnum áttu auðveldara 

með að tjá sig í einstaklingsviðtölunum sérstaklega í því seinna. Þátttakendahópurinn 

átti að baki ólíka reynslu og margvíslegan bakgrunn, en meirihluti þeirra talaði um að 

líðan í grunnskóla hafi einkennst af vanlíðan hvort sem var námslega, andlega eða 

félagslega.  
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Meirihluti þátttakenda í megindlegu rannsókninni voru konur og flest voru á 

aldrinum 40–49 ára. Stuðningskerfi WATCH var mest notað á grunnskólastigi, svo í 

framhaldsskólum, þá utan námsstofnana og einn í iðnnámi. Þar sem þáttakendur 

voru jákvæðir í garð stuðningskerfis WATCH og töldu það gagnlegt í vinnu með 

nemendum í brotthvarfshættu þá er von mín sú að gerð verði sambærileg rannsókn 

og lögð fyrir íslenska náms- og starfsráðgjafa er fram líða stundir og að hópráðgjöf 

eflist á öllum skólastigum.  
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Fylgiskjöl 

Fylgiskjal 1 – Viðtalsrammi í fyrra eigindlega viðtalinu 

 

Hver er upplifun og líðan nemenda af því taka þátt  í hópráðgjöf? 

 

Minnispunktar og inngangur að viðtali 

 Hefja viðtalið með almennri umræðu til að liðka fyrir um samskiptin 

 Láta vita: 

o Af hverju ég er að taka við hana/hann viðtal 

o Hvað ég ætla að gera við upplýsingarnar 

o Að heita fullum trúnaði og nafnleyndar 

o Að viðtalið taki um 40 mínútur 

o Fá leyfi til að hljóðrita samtalið og hvers vegna 

o Að ég sé að leita eftir hennar/hans persónulegu upplifun og það séu 

engin rétt eða röng svör 

o Að hún/hann stjórni ferðinni, megi hætta hvenær sem hún/hann vilji og 

láta mig vita ef hún/hann vilji að ég slökkvi á diktarfóninum eða vilji ekki 

svara einhverjum spurningum 

o Þakka henni/honum fyrir að gefa sér tíma til að tala við mig 

Markmið rannsóknarinnar: 

Markmið rannsóknarinnar er að kynnast upplifun og líðan ungmenna á 

framhaldsskólastigi, sem eru í brotthvarfshættu, af því að taka þátt í hópráðgjöf 

byggðri á stuðningskerfi WATCH. Áhersla er lögð á að fá að kynnast fyrri 

skólareynslu þátttakenda sem og félagslegum veruleika þeirra. Reynt verður að 

öðlast skilning á ástæðum þess að þátttakendur eru í brotthvarfshættu og hvernig 

framtíðarsýn þeirra birtist sem og væntingar til frekara náms. 
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Viðtalsrammi 

 

 Bakgrunnsupplýsingar: 

 Fá að vita um fjölskyldutengsl vita uppvöxt og æskuárin, skólagangan, 

grunnskóli, námslega líðan og félagslega líðan  

o Nafn? 

o Aldur?  

o Hjúskaparstaða? 

o Búseta?  

o Heimilishagir?  

o Hjúskaparstaða foreldra?  

o Systkyni?  

o Áhugamál? 

o Grunnmenntun – hvaða grunnskóla? 

o Hvernig gekk námið í grunnskóla? Hvernig var árangurinn hvernig leið 

þér , áttirðu marga vini. Leggja mikla áherslu á grunnskólann og líðan 

þar, námslega líðan, voru námsörðuleikar og einhverjar greiningar 

o Hvernig var félagslífið í skólanum? Varstu virk/virkur í félagslífinu? Ef já 

að hvaða leyti, ef nei hvers vegna? 

o Hvaða jákvæðu þættir fylgdu skólagöngunni? 

o Hvaða neikvæðu þættir fylgdu skólagöngunni? 

o Framhaldsskólinn 

o Hvað varstu gamall / gömul þegar þú byrjaðir? 

o Hvað ertu búin /n að vera lengi í framhaldsskóla? 

o Á hvaða braut? 

o Af hverju valdirðu það nám?  

 Hvernig finnst þér að vera í framhaldsskóla? 

o rekja alveg skólagönguna, námsleg líðan og félagsleg líðan. 

o Hvernig líður þér í skólanum? 

o Hvernig er samband þitt við aðra nemendur? 

o Hvernig gengur þér að falla inn í nemendahópinn? 

o Hvernig er samband þitt við kennarana? 

o Hvernig líkaði þér í skólanum? 
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o Hvernig er félagslífið í skólanum? Ertu virk/virkur í félagslífinu? Ef já að 

hvaða leyti, ef nei hvers vegna? 

o Hver er aldursdreifingin á nemendunum? 

o Hvaða jákvæðu þættir fylgja skólagöngunni? 

o Hvaða neikvæðu þættir fylgja skólagöngunni? 

o Hvernig finnst þér námið?   

o Notfærir þú þér þjónustu námsráðgjafa? 

o Hvernig stuðning / aðhald færðu heima fyrir? 

o Hvaða hvatningu færðu? 

 

 Hversu mikilvægt er nám fyrir þér?  

 Hvaða markmið hefurðu sett þér með náminu? 

 Hefur þú áhuga fyrir náminu? 

 Hverjar telur þú líkurnar vera á að þú ljúkir brottfararprófi frá skólanum? 

 Ertu að vinna með skólanum? Ef já, við hvað? 

 Hvað hefurðu áhuga á að vinna við í framtíðinni? Hvers vegna ? 

 Hver eru markmið þín varðandi námið? 

 Hefur þú markmið varðandi frekara nám eða atvinnu? hver plönin eru? 

 Hefurðu áður tekið þátt í hópráðgjöf?  

 Hvernig líður þér með að vera að vera að taka þátt í hópráðgjöf? 

 Hvaða væntingar hefurðu til hópráðgjafatímana?  

 Hverjir eru styrkleikar þínir? 

 Er eitthvað sem þú villt bæta við í lokin? 

 Leyfa viðtölunum að flæða, nota þagnir,  

 Til að dýpka svörin, nota: Hvernig leið þér? Hvers vegna? Geturðu lýst því 

nánar? Hvað áttu við með því?  
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Fylgiskjal 2 – Viðtalsrammi í seinna eigindlega viðtalinu 

 Hver er menntun foreldra þinna? 

 Hvernig gengur systkinum þínum í námi? 

 Gengi í náminu á síðustu önn?  

 Hvað hafði áhrif á gengið á síðustu önn? 

 Upplifun af einelti, grunnskóla, framhaldsskóla! 

 Greining? 

 Hvaða væntingar hafðirðu til hópráðgjafatímana í upphafi? 

 Hver eru markmið þín með náminu hér í skólanum? 

o Áhugi 

 Hvernig finnst þér starfið í hópráðgjöfinni hafa hjálpað þér? 

o Þín sýn á námið? 

 Hvað í hópráðgjöfinni höfðaði best til þín? 

 Hvernig hefur hópráðgjöfin nýst þér ?  

 Hvernig fannst þér samsetningin á hópnum? 

 Hvernig fannst þér samskiptin innan hópsins í hópráðgjafar tímunum? 

o Hvernig fannst þér að tala út frá sjálfum þér í tímum? 

o Traust innan hópsins 

o Gefa af sér 

o Samkennd 

 Hvað kom þér á óvart í hópráðgjöfinni? 

 Hvað hefði mátt betur fara í hópráðgjöfinni? 

 Hvernig er þín upplifun og líðan að hafa verið í hópráðgjöf?  

o Hvernig leið þér í tímunum? 

o Hvernig breytttist líðan þegar leið á tímana? 

 Hvaða áhrif telur þú verkfallið hafa á nám þitt? námsárangur? 

 Hver eru markmið þín varðandi frekara nám eða 

atvinnu? 

 Hvað hefurðu áhuga á að vinna við í framtíðinni? 

 Hverjir eru styrkleikar þínir? 

 Mæting í hópráðgjöfina – hvað hafði áhrif á að þú mættir í tímana? 
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Fylgiskjal 3 – Megindlegi spurningarlistinn 

Evaluering af vejledningsprogrammet WATCH  

      

 

Meget enig – Enig – Uenig – Meget uenig 

 

Hvilket køn er du? 

  En mand  

  En kvinde 

Hvor gammel er du?  

  Yngre end 20 år  

  20-29 år   

  30-39 år  

  40-49 år  

  50-59 år 

  60 eller ældre  

1.  Instruktioner er klare 

2.  Støttesystemet er godt orginaseret 

3.  Form for hver time passer godt 

4.  Emne for hver time var meget nyttig. 

5.  Emnet fangede deltagernes opmærksomhed. 

6. Atmosfæren i grubben blev god. 

7. WATCH var en god støtte/ incitament for deltagerne. 

8.  Det var meget nyttigt at arbejde med at sætte sig et formål.  

9. Jeg var glad for at arbejde med WATCH. 
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         10. Jeg vil anbefale mine kollegaer at bruge WATCH 

11. Hvor fik du at vide om WATCH? 

a. på et semiar 

b. hos en kollega 

c. i en reklame 

d. Andet, i så fald hvad? 

12. Det gik godt for mig at, indføre WATCH 

13. For hvilke grupper har du brugt WATCH? 

o Folkeskole  

o Gymnasium 

o Erhvervsuddannelse  

o Unge udenfor uddannelse 

 

14  Er der noget andet du vil informere om? 

Undersøgelsen er færdig. 

Tak for hjælpen. 
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Fylgiskjal 4 – Trúnaðaryfirlýsing og samþykki fyrir þátttöku 

Háskóli Íslands        

Félags- og mannvísindadeild                                                                                 

Náms- og starfsráðgjöf 

Lokaverkefni til MA-gráðu 

Vormisseri 2014 

 

Rannsakandi: 

Sigríður Filippía Erlendsdóttir 

Meistaranemi í náms- og starfsráðgjöf við HÍ. 

 

Trúnaðaryfirlýsing og samþykki vegna þátttöku  

 

Farið verður með öll gögn þessarar rannsóknar sem trúnaðarupplýsingar og er 

algjör þagnarskilda um þau. Þátttakendum verða gefin gervinöfn og gætt verður 

sérstaklega að því að gefa ekki upp persónurekjanlegar upplýsingar. 

Persónugreinanlegum upplýsingum verður eytt að lokinni afritun gagna. Þátttakanda 

er frjálst að hætta þátttöku í rannsókninni hvenær sem er meðan á rannsókn stendur. 

 

 

________________________ 

Sigríður Filippía Erlendsdóttir 

 

 

Ég undirritaður / undirrituð samþykki hér með að gerast þátttakandi í rannsókn 

Sigríðar Filippíu Erlendsdóttur: Hver er upplifun og líðan unglinga af því að taka þátt í 

hópráðgjöf. 

 

 

 

             ____________________ 

              Undirskrift og dagsetning 
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Fylgiskjal 5 – Samþykkt Persónuverndar á eigindlegri rannsókn
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Fylgiskjal 6 – Samþykkt Persónuverndar á megindlegri rannsókn

 

 

 


