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Ágrip 

Brotthvarf hefur verið í umræðunni um áratugaskeið erlendis en umræðan 

hefur aukist á Íslandi síðastliðin ár. Brotthvarf er kostnaðarsamt fyrir 

þjóðfélagið í heild sinni og því mikilvægt að draga úr því. Markmið 

verkefnisins var að taka saman helstu rannsóknir sem gerðar hafa verið hér á 

landi á brotthvarfi ásamt því að skoða erlendar rannsóknir, ástæður og hvað er 

hægt að gera til að sporna við brotthvarfinu. Brotthvarf er flókið ferli og gerist 

yfir langan tíma. Meginástæður fyrir brotthvarfi má flokka í stærri flokka út 

frá lýðfræðilegum, fjölskyldutengdum, jafningjatengdum og skólatengdum 

þáttum ásamt hagfræðilegum og einstaklingsbundnum þáttum. Drengir falla 

frekar frá námi heldur en stúlkur, að tilheyra minnihlutahópi felur í sér aukna 

áhættu á brotthvarfi ásamt slæmum félags– og hagfræðilegum aðstæðum. 

Rannsóknum hér á landi og erlendis ber nokkuð saman um ákveðin einkenni 

sem eru sameiginleg með brotthvarfshópnum.Ýmis úrræði hafa verið hönnuð 

með það að markmiði að sporna við brotthvarfinu með misgóðum árangri. Það 

er ljóst að það þarf að beita markvissum og fjölþættum aðgerðum til að draga 

úr brotthvarfi hér á landi til að ná því markmiði að brotthvarf verði undir 10% 

árið 2020. 

 

 



 

Abstract 

Dropout have been in the mainstream discussion for the past years abroad but 

the discussion about dropout have increasd the past few year in Iceland. 

Dropout is costly for the society as whole and therefore it is important to 

decrease it. The aim of this study was to summarize studies that have been 

written about the matter in Iceland and abroad, reasons for dropout and what 

can be done about it. Dropout is a complicated process that occurs over long 

period of time. Main reasons for dropout can be categorized to main themes 

connected to demographical, family, peer and school related factors along with 

economic and individual related factors. Boys tend to dropout over girls, to be 

of a minority group is a risk factor along with poor socioeconomic status. 

Results of this review indicate that dropouts as a group has ceratin features that 

are the same. Various interventions have been developed aiming to decrease 

dropout rates but the results have been mixed. It is clear that systematic 

operations are necessary to decrease dropout rate in Iceland in order to reach 

the goal of dropout rate under 10% in 2020. 
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1. Inngangur 

Brotthvarf úr námi á framhaldsskólastigi hefur verið talsvert í umræðunni 

undanfarin ár en umræðan komst á verulegt skrið á tíunda áratugnum hér á 

landi. Erlendis hefur umræðan þó verið lengur í brennidepli til dæmis í 

Bandaríkjunum og á Norðurlöndunum (Gerður G. Óskarsdóttir, 2000, bls. 60). 

Hlutfall einstaklinga á Íslandi á aldrinum 25–64 ára án framhaldsskólaprófs er 

um 30% en það er fimmta hæsta meðaltal meðal ríkja Efnahags– og 

framfarastofnunarinnar (OECD) (Mennta– og menningarmálaráðuneytið, 

2014b, bls. 12). 

Hægt hefur gengið að hækka menntunarstig íslensku þjóðarinnar miðað 

við önnur ríki OECED. En það birtist meðal annars í því að lítill munur er á 

menntunarstöðu yngri og eldri kynslóða. Ísland sker sig einnig úr að því leyti 

að fáir ljúka námi á tilsettum tíma miðað við samanburðarlönd. Sem dæmi má 

nefna var hlutfall þeirra sem innrituðust í framhaldsskóla á haustönn 2003 og 

höfðu lokið náminu fjórum árum síðar um 44%. Aðeins 58% þessa hóps hafði 

útskrifast sex árum eftir innritun (Mennta– og menningarmálaráðuneytið, 

2014b, bls. 12–13 og 18). Hlutfall þeirra sem hverfa frá námi í framhaldsskóla 

hér á landi hefur þó haldist stöðugt undanfarin ár (Hrefna Pálsdóttir, Álfgeir 

Logi Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Birna Baldursdóttir og Jón 

Sigfússon, 2010, bls. 14–15). 

Ef miðað er við að brotthvarf úr framhaldsskólum hér á landi sé í 

kringum 20% er þjóðfélagslegur kostnaður brotthvarfs um 52,4 milljarðar á ári 

hverju. Ennfremur má áætla að brotthvarf eins nemanda úr námi á 

framhaldsskólastigi sé um 14 milljónir króna ef miðað er við verðlag árið 2012 

(Eyjólfur Sigurðsson, 2013, bls. 19 og 25; Gerður G. Óskarsdóttir, 2000, bls. 
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59; Mennta– og menningarmálaráðuneytið, 2014b, bls. 12–13). 

Tækniþróun og samfélagsbreytingar hafa verið hraðar undanfarna 

áratugi en á sama tíma hefur alþjóðavæðing aukist. Atvinnumarkaðurinn hefur 

einnig breyst töluvert frá því á árum áður. Því má gera ráð fyrir að traust 

menntun auðveldi einstaklingum að fóta sig í flóknu og breytilegu samfélagi. 

Menntun leggur grunn að öflugu atvinnulífi og eykur velsæld þegna 

samfélagsins. Hún hefur þróunarlegt gildi fyrir samfélagið, bæði efnahagslega 

og lýðræðislega en gæði menntunar hefur einnig mótandi áhrif á líf 

einstaklinga innan samfélagsins og hvernig þeim vegnar á lífsgöngu sinni 

(Mennta– og menningarmálaráðuneytið, 2014b, bls. 4 og 44). Í skýrslu Eyjólfs 

Sigurðssonar (2013) sem unnin var fyrir Samtök sveitarfélaga á 

höfuðborgarsvæðinu kemur fram að gera megi ráð fyrir því að þegar 

einstaklingur menntar sig og lýkur ákveðinni menntun fái hann hærri tekjur. 

Það þýðir að hann greiðir hærri skatttekjur af launum sínum til hins opinbera 

og þannig skilar hann meiru til samfélagsins. Þegar til lengri tíma er litið er 

ávinningur haldgóðrar menntunar því mikill, bæði fyrir einstaklinga og 

samfélagið í heild sinni (Eyjólfur Sigurðsson, 2013, bls. 5 og 9). 

Séu forsendur Eyjólfs Sigurðssonar (2013) hér að ofan hafðar í huga 

ásamt fleiri þáttum má færa fyrir því rök að það geti verið kostnaðarsamt fyrir 

þjóðfélagið til lengri tíma litið ef að hlutfall einstaklinga án 

framhaldsskólamenntunar er hátt. Sé miðað við reynslu annarra þjóða skortir 

einstaklinga án framhaldsmenntunar frekar hæfni til að finna sér stað á 

vinnumarkaði. Það eru meiri líkur á að einstaklingar sem lokið hafa 

framhaldsmenntun búi almennt við betri heilsu, þurfi síður á félagslegri aðstoð 

að halda, búi síður við atvinnuleysi ásamt því að vera ólíklegri til að stunda 

glæpsamlegt athæfi. Þessir þættir skýrast ekki eingöngu af getu eða bakgrunni 

einstaklinga eða mun á milli einstaklinga. Það má því segja að félags– og 

efnahagslegar afleiðingar geti verið töluverðar ef hátt hlutfall einstaklinga í 

þjóðfélaginu er án framhaldsmenntunar (Christenson og Thurlow, 2004, bls. 
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37; Eyjólfur Sigurðsson, 2013, bls. 4; Mennta– og menningarmálaráðuneytið, 

2014b, bls. 12–13). 

Gerður G. Óskarsdóttir (2000, bls. 10, 25 og 29) er annarrar skoðunar 

og talar um að umræðan um tengsl menntunar og hagsældar séu ekki nægilega 

skýr. Það er ljóst að aukin menntun getur komið sér vel fyrir einstaklinginn, til 

dæmis að hann fær betra starf og jafnvel auknar tekjur, án þess að aukin 

menntun hans skili aukinni hagsæld til hagkerfisins. Menntunin hefur ákveðið 

gildi fyrir einstaklinginn sjálfan, til dæmis hvað varðar sjálfsmynd eða 

heilsufar, en bætir ekki endilega stöðu hans á vinnumarkaði. Að mati Gerðar 

(2000) er því ekki nægilega skýrt hvort um sé að ræða ábata einstaklingsins 

sjálfs af menntuninni eða samfélagsins í heild. Hún telur að aukin menntun 

leiði því ekki sjálfkrafa til aukins ábata í vinnu, aukinnar þjóðarframleiðslu eða 

hagvaxtar. Taka verður tillit til aðstæðna sem ríkja á vinnumarkaði hverju sinni 

(Gerður G. Óskarsdóttir, 2000, bls. 10, 25 og 29). Gerður (2000) er þó sammála 

því að ef einstaklingur á erfitt með að fá vinnu ef hann hverfur frá námi má 

áætla að afleiðingar fyrir efnhagslífið séu þær sem Eyjólfur Sigurðsson (2013, 

bls. 4) bendir á til dæmis verra heilsufar, auknar líkur á glæpsamlegu athæfi og 

aukin þörf fyrir félagslegan stuðning. 

Ef tekið er tillit til ofangreindra atriða má draga þá ályktun að það sé 

hagur einstaklinga sem og þjóðfélagsins í heild sinni að sem flestir 

einstaklingar ljúki framhaldsmenntun af einhverjum toga (Eyjólfur 

Sigurðsson, 2013, bls. 19 og 25; Gerður G. Óskarsdóttir, 2000, bls. 59; 

Mennta– og menningarmálaráðuneytið, 2014b, bls. 12–13). 

1.1 Skilgreiningar á brotthvarfi 

Það er ekki til ein algild skilgreining á brotthvarfi og getur því verið óljóst hvað 

miðað er við þegar fjallað er um hugtakið. Samanburður við önnur lönd hefur 

reynst erfiður þar sem skólakerfin eru oft á tíðum byggð upp á ólíkan hátt. 
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Einnig hefur orða– og hugtakanotkun breyst í gegnum tíðina en áður var notað 

hugtakið brottfall um nemendur sem falla frá námi en í dag er notað hugtakið 

brotthvarf. Ekki er munur á þessum hugtökum og merkja þau það sama. 

Höfundur mun nota hugtakið brotthvarf í verkefninu. 

 Hagstofa Íslands (2004) hefur tekið saman tölur um brotthvarf í 

framhaldsskólum landsins um árabil en upplýsingum er safnað beint frá 

skólunum í gegnum nemendaskrárkerfi skólanna. Hagstofan skilgreinir 

brotthvarf úr námi sem nemendur í framhaldsskólum á ákveðnu skólaári sem 

ekki skrá sig í skóla næsta skólaár og hafa ekki útskrifast í millitíðinni. Til 

skilgreiningarinnar teljast nemendur sem stunda nám við hefðbundna 

framhaldsskóla á Íslandi, sérskóla eða háskóla, eru með skráðan iðnsamning 

eða í námi erlendis samkvæmt Lánasjóði íslenskra námsmanna (LÍN). Einnig 

er tekið tillit til í skilgreiningu Hagstofunnar ef nemendur sem ekki koma fram 

í skráningu í skóla hafi látist á árinu. Erlendir skiptinemar sem útskrifast 

sjaldan eftir ársdvöl hér á landi  og það sama á við um íslenska skiptinema sem 

dvelja ár erlendis. Því falla báðir þessir hópar undir skilgreiningu Hagstofunnar 

á brotthvarfshópi. Hagstofa Íslands skoðar ekki ástæður brotthvarfs heldur 

tekur hún einungis saman tölur um það hér á landi (Hagstofa Íslands, 2004, 

bls. 1). 

 Nemendur sem hafa ekki hafið nám að loknum grunnskóla eða hafa hætt 

námi á framhaldsskólastigi var skilgreining sem Jón Torfi Jónasson og 

Kristjana Stella Blöndal (2002, bls. 53) notuðu í rannsókn sinni. Málið er þó 

ekki einfalt því að erfitt getur reynst að skilgreina hvenær námi er hætt. Jón 

Torfi og Kristjana Stella (2002, bls. 14) miða við að einstaklingurinn hafi verið 

skráður í framhaldsskóla haustið áður en er ekki skráður næsta haust á eftir og 

hafi ekki útskrifast úr skólanum. Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristjana Stella 

Blöndal (2005, bls. 12) skilgreina brotthvarf aftur á móti sem þá einstaklinga 

sem ekki fara í framhaldsskóla eða ljúka námi á framhaldsskólastigi í rannsókn 

sinni á uppeldisaðferðum foreldra og brotthvarfi. Þar teljast einstaklingar sem 
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ekki hafa lokið framhaldsskóla við 22 ára aldur til brotthvarfshóps hvort sem 

þeir hófu nám í framhaldsskóla eða ekki. 

Efnahags– og framfarastofnunin (OECD) skilgreinir brotthvarf í 

rannsókn á brautskráningu nýnema á framhaldsskólastigi sem þá einstaklinga 

sem ekki höfðu útskrifast sex árum eftir innritun og voru ekki lengur skráðir í 

skóla. Skilgreining Hagstofu Evrópusambandsins (Eurostat) á brotthvarfi er 

það hlutfall einstaklinga á aldrinum 18–24 ára sem hefur einungis lokið námi 

í grunnskóla og hefur ekki verið í námi eða starfsþjálfun fjórum vikum áður en 

könnun þeirra er gerð (Mennta–  og menningarmálaráðuneytið, 2014b, bls. 20). 

Hafa verður í huga að skilgreiningar og mælingar á brotthvarfi eru 

sérstaklega viðkvæmar fyrir hagfræðilegum, félagslegum og menningarlegum 

gildum. Einnig skiptir samhengi samfélagsins máli til dæmis lengd 

skyldunáms, hvað fær einstaklingurinn út úr menntuninni og skilyrði á 

vinnumarkaði ásamt fjölda annarra þátta (European Commission Directorate 

General for Education and Culture, 2005, bls. 12). Rumberger (1987, bls. 107–

108) talar um í grein sinni að mikilvægt sé að horfa á hvernig brotthvarf sé 

skilgreint og hvernig mælingar á því fara fram. Sem dæmi má nefna að 

brotthvarfshlutfall í Bandaríkjunum hækkaði töluvert frá árinu 1972 til ársins 

1982 en lækkaði svo umtalsvert aftur árið 1984. Ekki er víst að það hafi dregið 

úr brotthvarfi sem slíku heldur getur verið að það hvernig brotthvarfshlutfallið 

var mælt og skilgreint á þessum tímabilum hafi haft áhrif á þessa sveiflu. 

Rumberger telur til dæmis að einn af áhrifaþáttunum í þessari sveiflu gagnanna 

á þessu tímabili hafi verið að ákveðinn hluti nemenda hafi seinkað útskrift og 

þar með skekkt gögnin (Rumberger, 1987, bls. 107–108).  

1.2 Markmið og aðferð 

Markmið verkefnisins var að taka saman helstu rannsóknir á brotthvarfi á 

framhaldsskólastigi hér á landi ásamt því að skoða erlendar rannsóknir, 
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ástæður þess og hvað er hægt að gera til að sporna við brotthvarfinu. Horft 

verður til neðangreindra þriggja atriða við vinnslu verkefnsins: 

 

1. Hvað einkennir hóp einstaklinga sem hverfur frá námi? 

2. Hverjar eru ástæður þess að einstaklingar hverfa frá námi? 

3. Hvað er hægt að gera til að sporna við brotthvarfi? 

 

Uppbygging verkefnisins er með eftirtöldum hætti: 1.kafli er inngangur og 

markmið verkefnisins, 2.kafli er um menntun á Íslandi, 3. kafli er um íslenskar 

rannsóknir á brotthvarfi, ástæður þess og hvað hefur verið gert til að sporna 

við brotthvarfinu, 4.kafli er um erlendar rannsóknir á brotthvarfi, ástæður þess 

og hvað hefur verið gert til að sporna við brotthvarfi á erlendri grundu og að 

lokum er samantekt á efninu og umræður.  

Við heimildaöflun verkefnisins voru notaðar ýmsir gagnagrunnar til 

dæmis Google Scholar, EBSCO Host, Science direct, JSTOR og Proquest. Við 

leit í gagnagrunnum voru orðin drop out, early school leavers, high school og 

middle school mest notuð. Einnig voru ýmsar bækur og greinar notaðar við 

heimildaöflun. Við leit að íslensku efni um brotthvarf voru notaðir 

gagnagrunnarnir Google Scholar og leitir.is. Einnig var íslenskt efni fundið 

með aðstoð starfsmönnum bókasafna. Leitarorðin sem notuð voru við leit á 

íslensku voru brotthvarf, brotthvarf í framhaldsskóla, úrræði gegn brotthvarfi 

og nemendur í framhaldsskóla. 

Við vinnslu verkefnisins var einblínt á heimildir sem fjölluðu um 

brotthvarf, ástæður þess og hvað hefur verið gert til að sporna við því. 

Rannsóknir sem tengdust ekki fyrrgreindum atriðum voru útilokaðar. Byrjað 

var á því að finna íslenskar heimildir og almennar upplýsingar um menntun á 

Íslandi, brotthvarf, ástæður þess og úrræði til að draga úr því. Til samanburðar 

við stöðu erlendis og einkenni þessa hóps var leitað að rannsóknum með 
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ofangreindum þáttum og voru rannsóknir sem innihéldu aðra sjónarhóla 

útilokaðir.  
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2. Menntun á Íslandi 

Á Íslandi er skólaskylda fyrir börn á aldrinum 6–16 ára sem þýðir að öllum 

börnum er skylt að sækja skóla á þessum aldri (Lög um grunnskóla nr. 

91/2008). Eftir að skólaskyldu lýkur tekur fræðsluskylda við til 18 ára aldurs. 

Í lögum um framhaldsskóla nr. 92/2008 er ekki talað beint um fræðsluskyldu 

en hins vegar kveður á um í 32.grein laganna að ólögráða ungmenni hafi rétt 

til náms í framhaldsskóla hafi þau lokið undirstöðumenntun eða náð 16 ára 

aldri. Öllum ólögráða ungmennum var með þessari lögfestingu tryggður réttur 

til náms á framhaldsskólastigi uppfylli þau framangreind skilyrði (Lög um 

framhaldsskóla nr. 92/2008; Reglugerð um innritun nemenda í framhaldsskóla 

nr.1150/2008; Umboðsmaður Alþingis, e.d.). 

 Í Aðalnámskrá framhaldsskóla (2011, bls. 10–13) er lögð áhersla á að 

skólakerfið eigi að mynda samstæða heild og heilstæð stefna ríki frá leikskóla 

til háskóla. Reynt er að hafa fjölbreytt viðfangsefni og fjölbreytta starfshætti 

til að mæta mismunandi námsþörfum hvers og eins. Helsta hlutverk skóla er 

því að stuðla að almennri menntun borgaranna óháð því á hvaða stigi skólinn 

er.  

Almenn menntun er þó ekki stöðugt fyrirbrigði en kröfur um almenna 

menntun hafa breyst í aldanna rás. Aukin hæfni einstaklingsins til að takast á 

við daglegt líf og að fóta sig í flóknu samfélagi sem og aukinn skilningur á 

eiginleikum og hæfileikum hans er meðal annars það sem telst til almennrar 

menntunar á 21.öld. Menntun er því bæði einstaklingsmiðuð og samfélagsleg 

(Aðalnámskrá framhaldsskóla: Almennur hluti, 2011, bls. 10–13). Inntak 

Aðalnámskrár framhaldsskóla (2011) snýr meira að alhliða þroska, hæfni í 

þekkingarleit, upplýsingaröflun og mati á upplýsingum frekar en 

staðreyndaþekkingu. Þó eru sumar námsgreinar sem ganga líklega meira út á 

staðreyndarþekkingu heldur en aðrar en áherslan hefur þó færst í auknum mæli 

á ofangreind atriði. 
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 Eitt af hlutverkum framhaldsskóla samkvæmt lögum (nr. 92/2008) er að 

stuðla að virkri þátttöku ungmenna í lýðræðisþjóðfélagi og að auka alhliða 

þroska þeirra. Hlutverk framhaldsskólans er margþætt en auk fyrrgreindra 

atriða á hann að undirbúa nemendur undir frekara nám og þátttöku í 

atvinnulífinu. Námið á ekki aðeins að tryggja almenna menntun heldur einnig 

að mæta kröfum atvinnulífsins og næsta skólastigs. Því hefur námsframboð í 

framhaldsskólum landsins aukist í áranna rás og veitir ýmis konar undirbúning 

eða réttindi til þátttöku í atvinnulífi (Aðalnámskrá framhaldsskóla: Almennur 

hluti, 2011, bls. 30). 

 Wolfgang Edelstein (1988, bls. 21) talar um að eftir því sem samfélagið 

verði flóknara því meiri þekkingar og hæfni krefst það. Hann telur að skólinn 

hafi það hlutverk að skipa einstaklingum á rétta hillu eftir áhuga, getu og 

hæfileikum. Hann segir: 

Sé um fáa kosti að ræða þarf lítillar þekkingar við til að velja. Þurfi menn 

hinsvegar að velja um hundruð eða þúsundir leiða, er efnahags– og 

þjóðfélagsheildinni sem og einstaklingnum lífsnauðsyn að nægilega margir 

rétt undirbúnir menn fáist til að sinna nauðsynlegum verkum. Skólinn hefur 

m.a. fengið það hlutverk að skipta ungu fólki á sviðin, dreifa því á 

menntastig og menntaleiðir eftir hæfileikum, getu og áhuga. (Wolfgang 

Edelstein, 1988, bls. 21) 

 Þrátt fyrir að Edelstein hafi skrifað þessi orð fyrir tæpum 30 árum þá 

eiga þau ekki síður við árið 2016 að mati höfundar. Menntun hefur á síðustu 

áratugum fengið aukið gildi í samfélagi okkar þar sem sérhæfing ákveðinna 

starfa er orðin meiri. Réttindi eða prófgráður þarf nú í mörg störf sem áður 

kröfðust ekki slíkra réttinda. Áður var nóg að hafa lokið grunnskóla– eða 

framhaldsskólaprófi en nú er yfirleitt krafist meiri menntunar til dæmis 

háskólagráðu af einhverjum toga. Það má því velta vöngum yfir því hvaða áhrif 

þetta hefur á samfélagið, uppbyggingu þess og atvinnumarkaðinn. Það þarf 

fleiri menntaða einstaklinga til að sinna flóknari störfum ásamt því að halda í 



10 

við hrað– og stórvirkar breytingar á atvinnumarkaði. Samfélag okkar er í 

stöðugri þróun, það breytir í raun sjálfu sér, og því verður menntun að ákveðnu 

hagafli (Edelstein, 1988, bls. 26). Kröfur vinnumarkaðarins um sérhæfingu og 

þekkingu munu aukast. Einstaklingar með litla formlega menntun að baki 

standa þá verr að vígi en þeir sem hafa lokið framhaldsmenntun af einhverjum 

toga (Eyjólfur Sigurðsson, 2013, bls. 5). 

 Þessi atriði hafa ekki einungis haft áhrif á nám nemenda heldur hefur 

þetta einnig áhrif á störf kennara þar sem örar breytingar hafa orðið á íslensku 

samfélagi síðustu áratugi hvað varðar til dæmis tækni, samskipti, efnahag og 

atvinnumál. Kröfur til skólanna hafa aukist en þær kröfur snúa að því að 

aðstoða samfélagið að takast á við þessar breytingar sem og að fella þarf 

skólastarf að breyttu umhverfi (Aðalnámskrá framhaldsskóla: Almennur hluti, 

2011, bls. 11–12). Það má skilja þetta sem svo að skólinn gegni mikilvægu 

hlutverki í aðlögun að breytingum.  

Á síðustu öld starfaði stærstur hluti vinnuafls á Íslandi við landbúnað 

eða framleiðslu en á undanförnum áratugum hafa orðið töluverðar breytingar 

á íslensku atvinnulífi. Nú í dag hefur áherslan færst meira yfir á ýmis konar 

þjónustu til dæmis verslun, viðskipti, samgöngur og heilsugæslu. Skólinn 

mótast óhjákvæmilega af þessum breytingum þar sem þær kalla á breyttar 

áherslur í menntamálum (Gerður G. Óskarsdóttir, 2003, bls. 5–6). Gerður 

(2003) vill meina að færni af ýmsum toga til dæmis samskiptahæfni og 

upplýsingaöflun séu meira virði heldur en prófskírteini og að prófgráður séu 

ekki trygging fyrir farsæld. Orð hennar eru í samhljómi við Aðalnámskrá þar 

sem meiri áhersla er lögð á hæfni, þekkingu og leikni í stað ákveðinna 

einkunna. Endurbætur á framhaldsmenntun hafa verið í brennidepli í 

alþjóðlegri stefnumótun til að menntastofnanir geti mætt þörfum 

atvinnumarkaðarins (Slowey og Schuetze, 2012, bls. 3–4). Hins vegar hefur 

þróun framhaldsskólans og námsframboði hans verið hæg þrátt fyrir kröfur 

atvinnurekenda um menntað og sveigjanlegt vinnuafl sem hefur mikla 
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aðlögunarhæfni. 

Um 90% hvers árgangs hefur nám á framhaldsskólastigi hér á landi og 

er hlutfallið svipað á öllum Norðurlöndunum. Hins vegar lýkur lægra hlutfall 

hvers árgangs námi hér á landi miðað við hin Norðurlöndin. Þetta má rekja að 

hluta til þess að hlutfall þeirra sem lýkur bóknámi hér á landi er svipað því á 

hinum Norðurlöndunum en færri ljúka starfsmenntun hér miðað við sömu lönd 

(Gerður G. Óskarsdóttir, 2000, bls. 53). Brotthvarfshópurinn á Íslandi telst 

mjög stór þar sem helmingur hvers árgangs hverfur frá námi (Jón Torfi 

Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002, bls. 6). Sé miðað við ofangreinda 

umfjöllun er mikilvægt að skoða þann hóp nemenda sem hverfur frá námi 

nánar, hvað einkennir hann og hvað er hægt að gera til að sporna við 

brotthvarfinu. Það er hagur alls samfélagsins að lágmarka brotthvarf úr 

hverjum árgangi fyrir sig í ljósi umfjöllunar að ofan.  
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3. Íslenskar rannsóknir 

Brotthvarf er flókið fyrirbæri en hér á landi er litið á það frá nokkrum 

sjónarhornum til dæmis skilvirkni skóla, sveigjanleika námstækifæra og 

efnahag sem einkennist af samkeppni. Hæfni einstaklings til að sinna ákveðnu 

starfi er þó sjaldan tengt við brotthvarf úr námi. Í mörg ár hefur aðalástæða 

brotthvarfs hér á landi verið góð atvinnutækifæri ungs fólks sem hafa litla 

formlega menntun (European Commission Directorate General for Education 

and Culture, 2005, bls. 95).  

Ætla má að tækifærum ungs fólks með litla formlega menntun hafi 

fækkað að einhverju leyti í efnahagskreppunni árið 2008 en hún hafði alvarleg 

áhrif á íslenskan efnahag og atvinnulíf. Samkeppni var um atvinnu eftir 

efnahagshrunið og þeir sem höfðu einhverja menntun virtust eiga auðveldara 

með að fá vinnu í samanburði við þá sem höfðu einungis lokið grunnskólaprófi. 

Þeir sem höfðu litla formlega menntun þegar efnahagshrunið varð voru því í 

meiri hættu á að verða atvinnulausir en stór hluti þeirra sem höfðu verið 

atvinnulausir í langan tíma eða um 73% höfðu einungis lokið grunnskólaprófi. 

Staðan virtist vera slæm hjá einstaklingum undir þrítugu ári eftir 

efnahagshrunið en hlutfall þeirra sem höfðu einungis lokið grunnskólaprófi var 

um 67% í þeim aldursflokki árið 2009 (Félags– og tryggingarmálaráðuneytið, 

2009, bls. 28–32). Samkvæmt nýlegum tölum frá Vinnumálastofnun (2016) 

hefur staðan örlítið breyst frá árinu 2009 en nú eru 59% þeirra sem eru undir 

þrítugu og hafa einungis lokið grunnskólaprófi án atvinnu. 

Hagstofa Íslands hefur tekið saman fjölda skráðra nemenda í skólum hér 

landi um nokkurt skeið en á töflu 1 má sjá fjölda skráðra nemenda við 

framhaldsskóla og háskóla landsins árið 2013. Skráðir nemendur á 

framhaldsskólastigi eru rúmlega helmingur þeirra sem skráðir eru á bæði stigin 

(Hagstofa Íslands, 2014, bls. 196–197). Nemendum á framhaldsskóla– og 

háskólastigi hefur fjölgað hægt og bítandi frá árunum 2001–2003. Fjölgunina 
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má að hluta til rekja til stærðar árganga á framhaldsskólaaldri. Haustið 2009 

voru skráðir nemendur við framhaldsskóla og háskóla landsins alls 48.706 eða 

29.698 nemendur við framhaldsskóla og 19.008 nemendur í háskóla og hafa 

nemendur á þessum tveimur skólastigum aldrei verið fleiri. 

 

  Tafla 1. 

Fjöldi skráðra nemenda árið 2013 í framhaldsskóla og háskóla 

Skólastig Karlar Konur Nemendur alls 

Framhaldsskólar og háskólar 20.400 24.979 45.379 

Framhaldsskólar 12.951 12.671 25.622 

 

Konur eru umtalsvert fleiri á öllum skólastigum ofan grunnskóla nema 

á viðbótarstigi en þær hafa verið að sækja í sig veðrið á því stigi undanfarin ár 

(Hagstofa Íslands, 2009, bls. 2–4; Hagstofa Íslands, 2010, bls. 2–4; Hagstofa 

Íslands, 2011, bls. 4). Skráðum nemendum í skóla fækkaði haustið 2010 milli 

ára um 3,1% en það er í fyrsta skipti síðan árið 1997 að nemendum fækkaði 

frá því að Hagstofa Íslands hóf að birta tölur um skráða nemendur sama ár. 

Samdráttur í fjarnámi og öldungadeildum á framhaldsskólastigi er talin vera 

helsta skýring þessarar fækkunar (Hagstofa Íslands, 2011, bls. 1). 

Samkvæmt Hagstofu Íslands (2004, bls. 1–3)  var brotthvarf nemenda 

úr framhaldsskólum 22,3% árið 1997 en fimm árum síðar hafði talan lækkað í 

19,3%. Hins vegar hafði rúmlega helmingur brotthvarfshópsins frá árinu 1997 

hafið nám á ný fimm árum síðar. Brotthvarfið var meira meðal karla heldur en 

kvenna og var brotthvarfið mest við upphaf náms. Í tölum Hagstofunnar kemur 

ekki fram afgerandi munur á milli kynja þegar kemur að brotthvarfi en 

munurinn var um 1,5 prósentustig (Karlar: 20%, konur: 18,5%) árin 2002– 

2003 (Hagstofa Íslands, 2004, bls. 1–3). 

Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal (2002, bls. 13–14) 

söfnuðu upplýsingum um námsferil 4180 íslenskra unglinga sem voru fæddir 
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árið 1975. Einnig var tekið 1000 manna úrtak af þessum 4180 einstaklingum 

til að svara ítarlegri spurningakönnun um reynslu úr framhaldsskóla og viðhorf 

þeirra til námsins. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að um 46% árgangsins 

hafði lokið stúdentsprófi, 6% sveinsprófi eða burtfararprófi í iðn og 5% höfðu 

lokið réttinda– eða hæfnisprófi verkgreina við 24 ára aldur. Um 11,7% 

árgangsins hafði ekki lokið neinni einingu á framhaldsskólastigi. Hins vegar 

var brotthvarfshópurinn um 36% af 1975 árganginum ef miðað var við þá sem 

hætt höfðu námi í framhaldsskóla eða ekki farið í nám að loknum grunnskóla. 

Greinilegur kynjamunur var hvað varðaði lok á stúdentsprófi en konur voru í 

meirihluta þeirra sem höfðu lokið stúdentsprófi. Hins vegar voru karlar líklegri 

til að hafa lokið prófi í einhvers konar verkgreinum. Þrátt fyrir það hafði hærra 

hlutfall kvenna en karla lokið námi í framhaldsskóla (Jón Torfi Jónasson og 

Kristjana Stella Blöndal, 2002, bls. 15 og 53). 

 Ekki hafa verið gerðar sambærilegar árgangsrannsóknir sem höfundur 

veit til á yngri árgöngum til að kanna hvort afgerandi munur er á milli árganga 

eða önnur viðhorf ríki meðal yngri kynslóða. Hagstofa Íslands hefur þó tekið 

saman yfirlit yfir námsferil 1982 árgangsins árið 2008. Samkvæmt 

nemendaskrá Hagstofunnar stundaði 95% árgangsins 1982 nám og um 62% 

árgangsins hafði lokið einhverju námi. Um 32,8% árgangsins hafði byrjað í 

námi en ekki lokið því. Konur voru í meirihluta þeirra sem hafa stundað nám 

og lokið því en 69,7% kvenna hafa lokið einhverju námi á móti 55% karla 

(Hagstofa Íslands, 2008, bls. 3–4). Hagstofan skipti einstaklingum í 

árganginum sem ekki höfðu lokið námi í tvo hópa; annars vegar þeir sem hafa 

stundað nám á Íslandi en ekki lokið því árið 2006 eða 1427 einstaklingar og 

hins vegar þeir sem ekki hafa verið skráðir í neitt nám árin 1998–2006 eða 224 

einstaklingar. Það vekur athygli að færri erlendir ríkisborgarar ljúka námi en 

hlutfall erlendra ríkisborgara er 1,6% af brotthvarfshópnum en 0,9% 

árgangsins í heild en hins vegar verður að líta til þess að fáir einstaklingar eru 

á bak við þessar tölur og erfitt er að alhæfa út frá þeim. Flestir í 
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brotthvarfshópnum eða 209 af 1427 einstaklingum hættu námi á fyrsta ári í 

framhaldsskóla og hafa ekki verið skráðir í nám eftir það (Hagstofa Íslands, 

2008, bls. 10–12). 

 Hluti nemenda sem teljast til brotthvarfshópsins eru aðeins í hléi frá 

námi. Námshléið getur varað mislengi og mismunandi ástæður liggja að baki 

slíks hlés (Hagstofa Íslands, 2004, bls. 1). Hins vegar taka þeir sem eru í 

starfsnámi sér frekar hlé heldur en þeir sem stunda bóknám og eitthvað er um 

að nemendur taki einingar án þess að teljast í fullgildu námi (Jón Torfi 

Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002, bls. 82). Árin 2002–2003 var 

brotthvarf úr verklegu námi 21,5% á móti 18,1% í bóklegu námi (Hagstofa 

Íslands, 2004, bls. 1–2). Brotthvarf úr fjarnámi, kvöldskóla og utanskólanámi 

var meira árin 2002–2003 heldur en í dagskólum eða yfir 40 af hundraði. Leiða 

má líkur að því að margir nemendur í slíku skólaformi ætli sér ekki að ljúka 

náminu heldur séu aðeins að bæta við sig þekkingu á ákveðnum sviðum 

(Hagstofa Íslands, 2004, bls. 2–4). 

 Í rannsókn European Commission Directorate General for Education 

and Culture (2005, bls. 96 og 136) á brotthvarfi kom fram að aðstæður á Íslandi 

væru frábrugðnar aðstæðum í öðrum löndum að því leyti að hægt er að ljúka 

námi smám saman. Skólakerfið á framhaldsskólastigi er sveigjanlegt á þann 

hátt að námið er opið eldri árgöngum þrátt fyrir að kerfið sé sniðið að 

aldurshópnum 16–19 ára en meirihluti nemenda er í þeim hópi  (Kristjana 

Stella Blöndal, Jón Torfi Jónasson og Anne–Christin Tannhäuser, 2011, bls. 

241). Einstaklingar geta því hafið nám og hætt því eins og þeim hentar en engin 

takmörk eru fyrir því að ljúka námi fyrir ákveðinn aldur. Þessi eiginleiki 

skólakerfisins getur bæði talist sem kostur og galli sem fjallað verður nánar um 

í kaflanum um ástæður brotthvarfs. 

Námstími í framhaldsskólum er mjög mismunandi eftir því á hvaða 

braut einstaklingurinn hefur nám. Í Hvítbók um umbætur menntun (Mennta– 

og menningarmálaráðuneytið, 2014b) voru skoðuð voru afdrif 4.161 nemanda 
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sem innritaðist árið 2007 í nám í framhaldsskóla. Að sex árum loknum höfðu 

76,9% þeirra sem innrituðust á stúdentsnámsbrautir lokið náminu. Það er 

áhugavert að stór hluti nemenda sem innritaðist á almennar brautir (70%) og 

starfsnámsbrautir (55%) höfðu ekki lokið námi eftir sex skólaár. Ef miðað er 

við skilgreiningu Efnahags– og framfararstofnunarinnar (OECD) á brotthvarfi, 

það er að einstaklingur hafi horfið frá námi ef hann hefur ekki lokið prófi og 

er ekki lengur skráður í skóla, er hlutfallið 29% hér á landi. Þeir sem eru enn 

skráðir í skóla eftir sex ár en hafa ekki lokið námi eru í kringum 13% (Mennta– 

og menningarmálaráðuneytið, 2014b, bls. 18–20).  

Í samanburðarrannsókn Gerðar G. Óskarsdóttur o.fl. (1997) á brotthvarfi 

meðal finnskra og íslenskra nemenda kom í ljós að brotthvarf meðal íslenskra 

nemenda er töluvert algengara. Á Íslandi var heildarbrotthvarf um 42% en um 

18% í Finnlandi. Það þýðir að fyrir hvern einn nemenda sem hverfur frá námi 

í Finnlandi eru rúmlega sex nemendur hér á Íslandi sem hverfa frá námi 

(Gerður G. Óskarsdóttir o.fl., 1997; sjá í Gerður G. Óskarsdóttir, 2000, bls. 65).  

Hlutfall þeirra sem hverfa úr námi á framhaldsskólastigi hefur þó haldist 

stöðugt undanfarin ár og hefur atvinnumarkaðurinn tekið við þessum hópi 

hingað til. Efnahagsástand hefur að einhverju leyti valdið því að atvinnuleysi 

hefur aukist og minni eftirspurn er eftir einstaklingum með litla formlega 

menntun. Í lok árs 2009 voru 2700 ungmenni á aldrinum 16–24 ára skráð 

atvinnulaus samkvæmt upplýsingum Vinnumálastofnunar. Þetta er töluverður 

fjöldi ungmenna og mikilvægt er því að huga vel að þeim einstaklingum sem 

hverfa úr námi svo þeir sitji ekki aðgerðarlausir og verði óvirkir þegnar í 

samfélaginu. Þessi hópur virðist einnig eiga erfitt uppdráttar og nær ekki að 

festa rætur innan framhaldsskólakerfisins. Vegna þessa ætti stefnumótun í 

málefnum ungs fólks á Íslandi að vera í forgangi hjá stjórnvöldum og 

stofnunum samfélagsins (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2010, bls. 14–15). Skilyrði á 

vinnumarkaði hafa færst til betri vegar síðustu tvö árin en í lok mars 2016 voru 

um 723 á aldrinum 16–24 ára á atvinnuleysisskrá. Þó svo að skilyrði á 
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vinnumarkaði hafi færst til betri vegar að einhverju leyti á síðustu tveimur 

árum er samt sem áður mikilvægt að stjórnvöld marki sér stefnu í málefnum 

ungs fólks og láti sig varða um stöðu þessa hóps.  

3.1 Ástæður brotthvarfs 

Kristjana Stella Blöndal o.fl. (2011, bls. 248) velta upp þeirri spurningu hvort 

að nemendur sem hætta námi hér á landi séu á einhvern hátt öðruvísi en 

jafningjar þeirra í öðrum löndum eða samsetning hópsins sé öðruvísi en 

samsvarandi hópur í löndum sem hafa hærra útskriftarhlutfall. Nemendur sem 

hætta námi er ekki einsleitur hópur og liggja ólíkar ástæður að baki brotthvarfs 

þeirra á ólíkum tíma í lífi einstaklinganna.  

Hluti brotthvarfshópsins hefur átt góðu gengi að fagna í námi sem vekur 

upp spurningar um hverjar ástæður brotthvarfsins séu í raun og veru. Því telja 

Kristjana Stella o.fl. (2011, bls. 248) mikilvægt að skoða nánar ástæður 

brotthvarfs þar sem nemendur með góðan námsárangur hverfa ekki síður frá 

námi en þeir sem hafa haft slakan námsárangur. Vert er að skoða samsetningu 

hópsins til dæmis viðhorf til náms, bakgrunn og námsgetu (Jón Torfi Jónasson 

og Kristjana Stella Blöndal, 2002, bls. 6). Erfitt er að ákvarða nákvæmlega 

hvað veldur því að einstaklingar hætta í námi þar sem brotthvarf úr námi er 

ekki einfalt ferli. Því er líklegt að brotthvarf sé samspil milli einstaklingsins og 

umhverfis hans og gerist yfir langan tíma (Kristjana Stella Blöndal, 2014, bls. 

19). 

Ef horft er á ástæður brotthvarfs út frá uppbyggingu menntakerfisins þá 

má telja upp nokkra þætti sem geta haft áhrif. Í fyrsta lagi er talið að nám á 

framhaldsskólastigi sé of langt og það þurfi að stytta. Tilgátan byggir á því að 

nemendur sem komast í gegnum fyrri hluta námsins séu líklegri til að ljúka 

náminu eigi þeir eitt ár eftir í staðinn fyrir tvö (Jón Torfi Jónasson, 2002; sjá í 

Kristjana Stella Blöndal o.fl., 2011, bls. 242). Í öðru lagi er sveigjanleiki 
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kerfisins of mikill en nemendur geta hafið nám og hætt eins og þeim hentar og 

þar með skorti þá þvingun til að klára námið. Því má líta á sveigjanleika hér, 

sem venjulega er kostur, sem ókost. Í þriðja lagi er of mikil áhersla á bóknám 

og velja margir nemendur bóknám án innsæis þegar þeir hafa í raun og veru 

áhuga á iðngreinum. Í fjórða lagi er aðdráttarafl atvinnumarkaðarins mikið en 

hér á landi eru atvinnutækifæri fyrir ungt fólk með litla formlega menntun og 

hæfni oftar í boði miðað við önnur Evrópulönd (European Comission 

Directorate General for Education and Culture, 2005, bls. 131; Jón Torfi 

Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002; Kristjana Stella Blöndal o.fl., 

2011, bls. 242). 

 Í rannsókn Jóns Torfa Jónassonar og Kristjönu Stellu Blöndal á 1975 

árganginum (2002) voru helstu ástæður fyrir brotthvarfi úr námi góð tækifæri 

á atvinnumarkaði, barneignir, fjárhagserfiðleikar og áhugaleysi á náminu. Það 

síðastnefnda er í samhljómi við niðurstöður samanburðarrannsóknar Gerðar G. 

Óskarsdóttur (1997; sjá í Gerður G. Óskarsdóttir, 2000, bls. 77) á íslenskum 

og finnskum nemendum en þar kom fram að helstu ástæður fyrir brotthvarfinu 

væru námsleiði og áhugaleysi. Hins vegar er erfitt að segja til um að hversu 

miklu leyti skipulag námsins og námstækifæri höfðu áhrif þar um. Í sumum 

tilfellum er framboð á námi einhæft ásamt skorti á stöðum í verklegu námi og 

kemur það í veg fyrir að nemendur ljúki náminu (Gerður G. Óskarsdóttir o.fl., 

1997; sjá í Gerður G. Óskarsdóttir, 2000, bls. 77). 

 Jón Torfi og Kristjana Stella (2002, bls. 55–57) könnuðu viðhorf 

brotthvarfshópsins til náms við 24 ára aldur en rúmlega 55,3% 

brotthvarfshópsins töldu sig hafa tekið rétta ákvörðun um að byrja ekki eða 

hætta í framhaldsskóla ef þeir litu til aðstæðna sem voru til staðar á þeim tíma. 

Hins vegar taldi tæplega helmingur brotthvarfshópsins (47,5%) að staða þeirra 

á vinnumarkaði væri betri ef að þeir hefðu lokið námi í framhaldsskóla. 

Áhugavert er að hlutfall kvenna sem taldi að staða sín væri betri á 

vinnumarkaði ef þær hefðu lokið námi var hærra en karla (54% á móti 47%). 
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Um 60% þátttakenda töldu að erfitt yrði að hefja nám að nýju innan 

skólakerfisins og var hlutfall kvenna þar einnig hærra eða 68% á móti 50% 

karla. Niðurstöður Jóns Torfa og Kristjönu Stellu (2002, bls. 68) sýndu 

ennfremur að nemendur höfðu almennt lægra sjálfsmat við 24 aldur ef þeir 

höfðu haft lágar einkunnir við lok grunnskóla. 

 Niðurstöður Hrefnu Pálsdóttur o.fl. (2010, bls. 13) benda til þess að 

hagir og líðan ungmenna á aldrinum 16–20 ára utan skóla séu síðri en þeirra 

ungmenna sem stunda nám af einhverjum toga. Í rannsókn Hrefnu o.fl. kom í 

ljós að 69% þeirra þátttakenda sem voru aðallega í námi og voru yngri en 18 

ára og 77% eldri en 18 ára í sömu stöðu sögðu að áhugaleysi væri aðalástæða 

þess að þeir tóku ákvörðun um að hætta í námi. Þegar hópurinn sem var 

aðallega í vinnu var skoðaður voru hlutföllin 75% hjá yngri en 18 ára en 80% 

hjá þeim sem voru eldri en 18 ára. Meira en helmingur hópsins sem aðallega 

voru í vinnu sögðu að þeir þyrftu að vinna og því hefðu þeir hætt í námi. Sama 

var upp á teningnum meðal atvinnulausra en 46% sögðu að það að þeir þyrftu 

að vinna hefði haft áhrif á ákvörðun um að hætta í námi. Skólaleiði virtist hafa 

þó nokkur áhrif á ákvörðun um að hætta í námi en meðal þeirra sem aðallega 

voru í námi voru 31% þeirra sem voru yngri en 18 ára sem hættu vegna leiða í 

námi. Hlutfall 18 ára og eldri sem hættu vegna námsleiða var 55% og var það 

aðeins hærra en hjá þeim sem voru aðallega í vinnu (52%) en hlutfallið var 

óháð aldri. Meðal atvinnulausra yngri en 18 ára voru 64% sem töldu skólaleiða 

hafa haft áhrif á ákvörðun um að hætta í skóla en 46% hjá þeim voru eldri en 

18 ára. Ungmennum á Íslandi virðist finnast mikilvægt að geta séð fyrir sjálf 

en um 75% þeirra sem eru aðallega í vinnu og eru yngri en 18 ára telja 

mikilvægt að geta séð fyrir sér sjálf. Um 78% þeirra sem eru eldri en 18 ára 

telja það mikilvægt. Hlutfallið er hærra meðal atvinnulausra ungmenna eða um 

71% yngri en 18 ára en 81% hjá þeim sem eldri eru (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 

2010, bls. 55–62). 

 Að hafa lent í einelti í skóla virtist ekki hafa mikil áhrif á ákvörðun um 
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að hætta í námi. Hjá einstaklingum eldri en 18 ára (5%) hafði það lítil áhrif en 

hefur þó nokkuð meiri áhrif hjá þeim sem eru yngri en 18 ára en 23% þess hóps 

sem ákvað að hætta námi hafði lent í einelti. Hlutfallið er innan við 5% hjá 

þeim sem eru aðallega í vinnu en meðal atvinnulausra er hlutfallið hærra eða 

21% meðal þeirra sem eru 18 ára og yngri og 12% hjá þeim sem eru eldri en 

18 ára . Námsörðugleikar, til dæmis lesblinda, virðist ekki hafa afgerandi áhrif 

en um 10% drengja og 17% stúlkna telja að lesblinda hafi haft mikil áhrif á 

ákvörðun um að hætta í námi. Hlutföllin eru svipuð meðal þeirra sem eru 

aðallega í vinnu eða 19% drengja og 21% stúlkna (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2010, 

bls. 58 og 63). Áhugavert er að hærra hlutfall stúlkna en drengja telur að 

lesblinda hafi haft áhrif á ákvörðun um að hætta námi. 

 Í rannsókn Sigrúnar Aðalbjarnardóttur og Kristjönu Stellu Blöndal 

(2005, bls. 18) kom fram að ungmenni voru líklegri til að hafa lokið 

framhaldsskóla við 22 ára aldur ef þau höfðu upplifað viðurkenningu og 

stuðning frá foreldrum sínum. Ungmennin voru einnig líklegri til að hafa lokið 

framhaldsskóla ef þau bjuggu við góða efnhags– og félagslega stöðu (e. 

socioeconomic status). Þessar niðurstöður Sigrúnar og Kristjönu (2005) eru 

áhugaverðar í ljósi þess að ekki hefur verið mikið horft á þessa tvo þætti í 

íslenskum rannsóknum en stéttarskipting í íslensku samfélagi hefur verið lítil 

eða óljós hingað til. Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til að tengsl væru á 

milli uppeldisaðferða foreldra við 14 ára aldur ungmenna og brotthvarfs frá 

námi þegar litið er fram í tímann eða við 22 ára aldur. Þessi tengsl koma fram 

að teknu tilliti til efnhags– og félagslegrar stöðu foreldra, kyns ungmenna og 

einkunna á samræmdu prófi í íslensku í 10. bekk. Ekki kom fram kynjamunur 

á brotthvarfi frá námi í rannsókn Sigrúnar og Kristjönu þrátt fyrir að aðrar 

rannsóknir hafi sýnt fram á drengir hætti frekar í námi en stúlkur (sjá Jón Torfa 

Jónasson og Kristjönu Stellu Blöndal, 2002; Hagstofa Íslands, 2004; European 

Commission Directorate General for Education and Culture, 2005, bls. 9–10). 

Stuðst var við mat unglinganna sjálfra á uppeldisaðferðum og því kom 
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sjónarmið foreldra ekki fram í rannsókninni (Sigrún Aðalbjarnardóttir og 

Kristjana Stella Blöndal, 2005, bls. 18–20). Hafa ber í huga að sjálfsmat er 

alltaf huglægt og gæti það haft áhrif á niðurstöður Sigrúnar og Kristjönu. 

Menntakerfi ákveðinna landa geta stutt við neikvæðar afleiðingar 

slæmra félagshagfræðilegra aðstæðna en hins vegar virðist menntakerfi eins 

og er á Norðurlöndunum bæta á einhvern hátt fyrir þessar neikvæðu 

afleiðingar. Það er þörf á að skoða það nánar þar sem í skýrslu  European 

Commission Directorate General for Education and Culture (2005, bls. 9–10) 

kemur fram að ungt fólk með afbrotasögu eða frávikshegðun eru líklegri til að 

hverfa frá námi. Mikill ábati væri í því að reyna sporna við brotthvarfi til að 

draga úr því að þessi hópur hverfi frá námi. 

 Velferðarráðuneytið (2011) setti á laggirnar átaksverkefnið Nám er 

vinnandi vegur til að sporna við brotthvarfi. Helstu ástæður brotthvarfs meðal 

þátttakenda í verkefninu voru fjárhagsaðstæður, andleg veikindi, nám hæfði 

ekki áhuga eða getu, námsörðugleikar eða ADHD og atvinna (Inga Guðrún 

Kristjánsdóttr, 2013, bls. 56–57). Þetta rímar við niðurstöður Jóns Torfa 

Jónassonar og Kristjönu Stellu Blöndal frá árinu 2002. Það er athyglisvert að 

um 35–37% töldu andleg veikindi sem ástæðu brotthvarfs á skólaárinu í 

verkefninu (Inga Guðrún Kristjánsdóttir, 2013, bls. 56–57). Umræða um 

andleg veikindi og áhrif þeirra á nám hafa ekki farið hátt í fræðilegri umfjöllun 

um brotthvarf. Inga Guðrún Kristjánsdóttir bendir á að þörf sé á að bregðast 

við andlegum vanda nemenda og huga að fyrirbyggjandi aðgerðum hvað það 

varðar (Inga Guðrún Kristjánsdóttir, 2013, bls. 56–57). Þetta er í samræmi við 

niðurstöður skýrslu European Commission Directorate General for Education 

and Culture (2005, bls. 9–10) en þær benda til að ungt fólk með andleg eða 

líkamleg veikindi eru líklegri til að vera mikið fjarverandi frá skóla og hverfa 

á endanum frá námi. 

Mennta– og menningarmálaráðuneytið (2014b, bls. 35) áætlar að um 

20% nemenda hætti vegna andlegra eða líkamlegra veikinda og kallar það á 
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samstarf milli velferðar– , heilbrigðis– og menntakerfisins. Slök mæting er 

ástæða brotthvarfsins hjá flestum og því væri athyglisvert að skoða það í 

samhengi við andleg og líkamleg veikindi. Til að sporna við brotthvarfi var 

farið að skrá ástæður brotthvarfs ásamt því að skima fyrir nemendum í 

brotthvarfshættu með ákveðnum listum. Nemendum í brotthvarfshættu er 

veittur stuðningur til að auka líkur á því að þeir haldist í námi (Mennta– og 

menningarmálaráðuneytið, 2014b, bls. 35). 

 Í skýrslu European Commission Directorate General for Education and 

Culture (2005, bls. 39) kom fram að skyldunámsaldur hefur áhrif á brotthvarf 

en því hærri sem skyldunámsaldurinn er því lægra er brotthvarfshlutfallið. Hins 

vegar ber að geta að tengslin milli þessara tveggja þátta eru mjög veik og það 

eru fjölmargir aðrir þættir sem spila þarna inn í. Þessi þáttur virðist ekki hafa 

mikil áhrif á brotthvarfshlutfall hér á landi. Skyldunámsaldur er með hærra 

móti en gengur og gerist hér á landi og brotthvarfshlutfallið er tiltölulega hátt 

miðað við mörg önnur lönd. Það virðist hins vegar ekki vera tengsl á milli þess 

hversu mikið stjórnvöld eyða í menntamál og lægra brotthvarfshlutfalls 

samkvæmt skýrslu European Commission Directorate General for Education 

and Culture (2005, bls. 8). Það hversu mismunandi ástæður og þættir tengjast 

brotthvarfi úr námi gerir skólakerfinu erfitt fyrir að taka á brotthvarfinu með 

afgerandi hætti (Mennta– og menningarmálaráðuneytið, 2014b, bls. 35).  

Mennta – og menningarmálaráðuneytið (2013) óskaði eftir upplýsingum 

um brotthvarf nemenda frá skólastjórnendum hvers skóla. Á mynd 1 má sjá 

helstu ástæður brotthvarfs nemenda flokkaðar eftir kyni. Um 25% nemenda 

hættu námi vegna þess að þeir stóðust ekki viðmið um mætingar. Ýmsar 

ástæður geta legið að baki þess að nemendur uppfylli ekki viðmið um mætingar 

svo sem andleg og líkamleg veikindi. Hlutfall nemenda sem var vikið úr skóla 

vegna brots á skólareglum var um 6% (61 nemandi) og 43 nemendur alls hættu 

vegna lítils áhuga á náminu (Mennta – og menningarmálaráðuneytið, 2013, 

bls. 5–6). Ef vorönn 2013 er borin saman við vorönn 2014 hefur brotthvarfið 
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dregist saman um nokkur prósent í ákveðnum málaflokkum. Ekki er mikil 

breyting á milli anna að öðru leyti. Stærsti hluti brotthvarfshópsins eða 251 

einstaklingur af 1002 uppfyllti ekki viðmið sem sett voru fyrir mætingu.  

 

 

Mynd 1. Helstu ástæður brotthvarfs flokkaðar eftir kyni (Mennta - og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 6). 

 

Skynsamlegt væri að Evrópulöndin tækju sig saman og skiptust á 

aðferðum sem hafa reynst vel hvað varðar brotthvarf. Hægt væri að nýta úrræði 

sem hafa reynst vel til dæmis hvað varðar sameiginleg einkenni nemenda sem 

hverfa frá námi þar sem það eru nokkur sameiginleg einkenni sama hvar í 

heiminum einstaklingurinn býr (European Commission Directorate General 

for Education and Culture, 2005, bls. 9).  
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3.2 Hvað hefur verið gert til að sporna við 

brotthvarfi? 

Í Hvítbók um umbætur í menntun (Mennta– og menningarmálaráðuneytið, 

2014b, bls. 3) kemur fram að um 44% íslenskra framhaldsskólanemenda ljúka 

námi á tilsettum tíma en það er lægra hlutfall en í samanburðarlöndum. Einnig 

ljúka nemendur í verknámi og almennum brautum síður námi á tilsettum tíma 

en aðrir. Mennta– og menningarmálaráðuneytið setur fram markmið í 

Hvítbókinni að hlutfall nemenda sem ljúka námi úr framhaldsskólum á 

tilsettum tíma hækki úr 44% í 60 af hundraði. Leiðir sem ráðuneytið setur fram 

til að ná þessu markmiði er að stytta námstíma, draga úr brotthvarfi og breyta 

skipulagi menntunar (Mennta– og menningarmálaráðuneytið, 2014b, bls. 3). 

Árið 2012 höfðu 20% ungmenna á aldrinum 18–24 ára ekki lokið námi í 

framhaldsskóla eða verið skráð í skóla það skólaár. Mennta– og 

menningarmálaráðuneytið (2014b, bls. 21) hefur lagt áherslu á að leita leiða til 

að sporna við brotthvarfi úr framhaldsskólum og lækka hlutfall þeirra sem 

hverfa frá námi. Ein leiðin sem hefur verið til umræðu undanfarin ár er að bjóða 

upp á styttri námsbrautir. Flest Evrópuríki, þar á meðal Ísland, hafa sett 

markmið um að brotthvarf verði undir 10% árið 2020 og því er ljóst að þörf er 

á áhrifaríkum aðgerðum hér á Íslandi til að lækka hlutfall þeirra sem hverfa frá 

námi (Mennta– og og menningarmálaráðuneyti, 2014b, bls. 21). Hægt hefur 

gengið að draga úr brotthvarfi hér á landi en á árunum 2009–2012 dróst 

brotthvarf einungis saman um 1,2% samkvæmt tölum Hagstofu Evrópu 

(Eurostat). Til samanburðar má nefna að í löndum þar sem brotthvarfshlutfall 

er hærra, til dæmis á Spáni, Möltu, í Portúgal og Tyrklandi hefur tekist að draga 

hraðar úr brotthvarfi úr námi (European Comission Directorate General for 

Education and Culture, 2005, bls. 1–7; Mennta– og menningarmála– 

ráðuneytið, 2014b, bls. 21). Þó nokkrum löndum hefur þegar tekist að ná 

markmiðinu til dæmis Noregur, Pólland, Svíþjóð, Dannmörk, Austurríki og 
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Litháen (European Comission Directorate General for Education and Culture, 

2005, bls. 7). 

  Þegar unnið er að breytingum til dæmis í menntakerfinu er talið farsælla 

að vinna að fáum höfuðþáttum sem líklegir eru til að skila ávinningi, bæði til 

lengri og skemmri tíma. Einnig verður að hafa í huga að breytingar taka oft 

langan tíma og skynsamlegt er að flýta sér hægt í innleiðingu breytinga á 

stórum kerfum eins og skólakerfinu (Mennta– og menningarmálaráðuneytið, 

2014b, bls. 21).  

 Það sem kann að auka líkur á brotthvarfi og hægri námsframvindu ungs 

fólks hér á landi er að atvinnuþátttaka þessa hóps er mikil. Vinna með skóla og 

nám með atvinnuhléum getur stuðlað að hægari námsframvindu. Orsök hægrar 

námsframvindu íslenskra framhaldsskólanemenda er talin vera meðal annars 

vegna margvíslegra galla á menntakerfinu í heild sinni í bland við félagslega 

þætti. Einn þeirra galla sem Mennta– og menningarmálaráðuneytið telur vera 

á menntakerfinu og ýta mögulega undir brotthvarf er að stór hópur kemur ekki 

nægilega vel undirbúinn úr grunnskóla og þessi hópur fær ekki þjónustu og 

nám við hæfi í framhaldsskólakerfinu. Afleiðingar hægrar námsframvindu og 

brotthvarfs eru að margir fara aftur í nám eftir tvítugt. Þetta sést glögglega á 

því að 30–40% fleiri nemendur stunda nám umfram fólksfjölda í árgöngum á 

framhaldsskólaaldri og meðalaldur starfsnámsnemenda er hár eða um 25 ár 

(Mennta– og menningarmálaráðuneytið, 2014b, bls. 21). 

 En hvað gefur hæg námsframvinda til kynna? Hæg námsframvinda 

gefur vísbendingar um að það þurfi að endurskoða skipulag náms í 

framhaldsskólum til dæmis hvað varðar lengd námstíma og uppbyggingu 

námsbrauta. Þetta á ekki síst við á starfsnámsbrautum. Lengd náms hér á landi 

er óvenju löng miðað við önnur lönd, til dæmis landa innan OECD, en aldur 

nemenda sem hefja nám við háskóla er hæstur á Íslandi. Verði námstími í 

framhaldsskólum endurskipulagður og aukið tillit tekið til ákveðinna 

nemendahópa má ætla að fleiri ljúki námi á tilsettum tíma. Leiðir sem Mennta– 
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og menningarmálaráðuneytið (2014b, bls. 32–33) setur fram til að hækka 

hlutfall nemenda sem ljúka námi á tilsettum tíma er að ljúka þurfi námi fyrir 

ákveðinn aldur eða mörk um námstíma verði sett. Fordæmi eru fyrir slíku í 

öðrum löndum en sem dæmi má nefna að í Noregi þarf að ljúka námi fyrir 25 

ára aldur en einstaklingar hafa þá aðra valkosti, til dæmis fullorðinsfræðslu eða 

sérleiðir innan framhaldsskóla sem ætlaðar eru fullorðnum (Mennta– og 

menningarmálaráðuneytið, 2014b, bls. 32–33). Íslenska ríkið hefur reynt með 

nýrri lagasetningu að stuðla að minna brotthvarfi og auka áherslu á ráðgjöf 

innan skólakerfisns (Kristjana Stella Blöndal o.fl., 2011, bls. 245). 

Átaksverkefninu Nám er vinnandi vegur var hrundið af stað til að sporna 

við brotthvarfi en aðalmarkmið verkefnisins var að fyrir árið 2020 yrði hlutfall 

þeirra sem ekki hefðu hlotið formlega framhaldsmenntun 10% í stað 30%. 

Hópurinn sem tók þátt í verkefninu var tvískiptur, annars vegar var hópur 

einstaklinga í atvinnuleit hjá Vinnumálastofnun og hins vegar var hópur 

nemenda á aldrinum 18–24 ára sem voru án skólavistar. Þessir tveir hópar 

innrituðust til viðbótar við hefðbundna ársnemendur í framhaldsskóla. Í 

átaksverkefninu var leitast við að mæta þeim nemendum sem höfðu átt við 

námsörðugleika að stríða og leiða leitað til að koma í veg fyrir brotthvarf.  

Einnig var sérstök eftirfylgni ef að nemendur hurfu frá námi en í átakinu voru 

316 af 1479 nemendum sem hættu námi á haustönn en einungis 147 nemendur 

á vorönn. Talsvert brotthvarf varð úr báðum hópunum á haustönn eða tæp 

21,4%. Á vorönn dró heldur úr brotthvarfi en þá var það 11,5% (Inga Guðrún 

Kristjánsdóttir, 2013, bls. 52–55). Nánari sundurliðun má sjá í töflu 2. 

Brotthvarf meðal nemenda á almennum brautum var áberandi mikið en þar 

stunda þeir nemendur nám sem ekki hafa lokið tilteknum inntökuskilyrðum á 

aðrar brautir. Helstu hindranir sem nemendahópurinn glímdi við voru sértækir 

námsörðugleikar eins og til dæmis lesblinda, athyglisbrestur, líkamleg og 

andleg veikindi, áhugaleysi og erfiðleikar með félagsleg tengsl innan skólans. 

Það má því segja að hópurinn var langt því frá að vera einsleitur og ólíkar 
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ástæður liggja að baki erfiðleikum með nám og ástæðum fyrir brotthvarfi úr 

námi (Inga Guðrún Kristjánsdóttir, 2013, bls. 52–55).  

Verkmenntaskólinn á Akureyri setti af stað tilraunaverkefni árin 2011–2013 

sem fólst í því að þróa nýjar leiðir til að sporna við brotthvarfi nemenda 

skólans. Nemendum á almennri braut skólans bauðst að taka sérstaka 

starfsnámsbraut og útskrifast af henni með framhaldsskólapróf. Áhersla 

námsleiðarinnar var á vinnustaðaþjálfun og þurftu nemendur að ljúka 52 

einingum til að brautskrást. Í upphafi verkefnisins voru alls 18 þátttakendur en 

fimm hættu námi þann tíma sem verkefnið stóð yfir. Nemendur sem luku 

verkefninu náðu betri árangri en búist var við þegar horft var á námsferla þeirra 

og litið til mats kennara við upphaf verkefnisins (Hjalti Jón Sveinsson og 

Rúnar Sigþórsson, 2014, bls. 4 og 19).  

 

Tafla 2. 

Brotthvarf úr átaksverkefninu Nám er vinnandi vegur 

Tímabil Hópur % Fjöldi nemenda sem 

hurfu úr námi 

Haustönn Nemendur í 

atvinnuleit 

16,7% 88 

Nemendur án 

skólavistar 

23,8% 228 

Vorönn Nemendur í 

atvinnuleit 

8,98% 29 

Nemendur án 

skólavistar 

13,2% 118 

 

Tilraunaverkefnið hér að ofan er ekki eina verkefni skólans en brotthvarf 

og aðgerðir til að koma í vega fyrir það er hugðarefni skólameistara skólans, 

Hjalta Jóns Sveinssonar. Áfangakerfi er í Verkmenntaskólanum á Akureyri og 
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því getur það verið töluverð umbreyting að fara úr vernduðu bekkjarkerfi 

grunnskólans í stóran skóla með áfangakerfi. Skólinn hefur reynt að minnka 

þessa umbreytingu með því að bjóða upp á sérstaka áfanga í lífsleikni og náms– 

og starfskynningu. Lífsleiknin var hugsuð sem utanumhald með ákveðnum 

hópi og umsjónarkennara þar sem kynnt væri starfsemi og námsframboð 

skólans ásamt öðrum gagnlegum málefnum. Náms– og 

starfskynningaráfanginn þjónaði tvenns konar hlutverki: annars vegar að 

kynna nemendur fyrir hinum ýmsu verknámsbrautum skólans og að minnka 

bóknám fyrstu önnina til að draga úr brotthvarfi. Þrátt fyrir þetta þá er 

brotthvarfið samt sem áður hátt eða um 60% (Hjalti Jón Sveinson og Börkur 

Hansen, 2010, bls. 92). Hjalti Jón og Börkur fór af stað með rannsókn til að 

leita ástæða fyrir brotthvarfinu. Niðurstöður rannsóknar Hjalta og Barkar 

(2010, bls. 106) leiddu í ljós að átta af tíu manna úrtaki nemenda af almennri 

braut höfðu litla trú á eigin getu eða hvata til náms. Nemendurnir sem tóku þátt 

í rannsókninni höfðu allir nema einn glímt við námsörðugleika síðan í 

grunnskóla. Stór hluti nemendanna voru einnig með kvíða og einhver hluti 

hafði orðið fyrir einelti á skólagöngu sinni. Úrtakið í rannsókn Hjalta og Barkar 

er lítið en gefur þó ákveðnar vísbendingar um hvað er að valda brotthvarfinu 

hjá þessum hópi nemenda.  

Í skýrslu nefndar um eflingu náms– og starfsráðgjafar í grunn– og 

framhaldsskólum sem úrræðis gegn brottfalli nemenda (2008, bls. 6–8)  kemur 

fram að til að sporna gegn brotthvarfi nemenda er mikilvægt að efla náms– og 

starfsráðgjöf í skólum landsins. Nefndin lagði til að hún yrði skyldugrein í 

grunn– og framhaldsskólum og fræðslan yrði samþættuð inn í sem flesta 

innviði námsins. Markmiðið með náms– og starfsfræðslu yrði þá að kynna 

nemendur fyrir hinum ýmsu starfsgreinum atvinnulífsins ásamt því að kenna 

þeim nauðsynlega námstækni. Efling náms– og starfsráðgjafar er mikilvægur 

þáttur í að kenna nemendum góð vinnubrögð í námi sem og námstækni 

(Menntamálaráðuneytið, 2008, bls. 6–8).  
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Mennta– og menningarmálaráðuneytið (2013, bls. 8) setti af stað 

tilraunaverkefni í þremur framhaldsskólum á landinu til að sporna við 

brotthvarfi. Verkefnið fólst í því að leggja fyrir spurningarlista sem skimar fyrir 

nemendum í brotthvarfshættu. Ef að nemandi er metin í hættu á að hverfa frá 

námi er hann boðaður til náms– og starfsráðgjafa og unnið er með honum á 

einstaklingsgrundvelli. Til lengri tíma litið gæti skimun verið farsæl leið til að 

koma auga á nemendur í brotthvarfshættu og reyna leysa úr málum þeirra á 

einstaklingsgrundvelli. En þá þarf að styrkja stoðþjónustu skólanna svo sem 

náms– og starfsráðgjöf og sálfræðiþjónustu.  

Umfjöllunin að ofan gefur til kynna að ýmislegt hefur verið reynt til að 

sporna við brotthvarfi nemenda og það er mikilvægt að sú þróun haldi áfram. 

Reglulegt mat á inngripum er nauðsynlegt eins og rætt var hér að ofan til að 

meta árangur þeirra og hvort breyta þurfi einhverjum þáttum inngripsins.   
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4. Erlendar rannsóknir 

Brotthvarf er ekki einungis áhyggjuefni hér á landi heldur einnig víðsvegar um 

Evrópu. Ríki innan evrópska efnahagssvæðisins hafa gert með sér sáttmála um 

að minnka brotthvarf meðal ungmenna á aldrinum 18–24 ára. Í sáttmálanum 

er gert ráð fyrir að fyrir árið 2020 verði brotthvarfshlutfall komið niður fyrir 

10% (Evrópusambandið, e.d.). Atvinnuleysi í Evrópu er minna á meðal þeirra 

sem hafa meiri menntun en í Suður–Evrópu er sagan önnur. Þar er meira 

atvinnleysi meðal þeirra sem hafa lokið hærri menntun ásamt því að færri 

fríðindi fylgja á atvinnumarkaði ( European Comission Directorate General for 

Education and Culture, 2005, bls. 10). 

Samkvæmt skýrslu Evrópusambandsins (2013, bls. 8) um að minnka 

brotthvarf var brotthvarfshlutfallið 12,7% fyrir ungmenni á aldrinum 18–24 

ára. Það þýðir að um 5,5 milljónir ungmenna Í Evrópu hverfa frá námi. 

Brotthvarf er flókið og margþætt fyrirbæri og skólar gegna mikilvægu 

hlutverki til að sporna við brotthvarfi en geta ekki unnið í einangrun. Það þarf 

meira að koma til að mati Evrópusambandsins en brotthvarf endurspeglast 

bæði í innri og ytri þáttum einstaklingsins (Evrópusambandið, 2013, bls. 12). 

Evrópusambandið leggur fram skipulag um forvarnir (e.prevention), íhlutun 

(e. intervention) og uppbót (e.compensation) til að sporna við brotthvarfinu 

(sjá nánar í skýrslu Evrópusambandsins frá árinu 2013). Forvarnir snúa að því 

að reyna að koma í veg fyrir að fyrstu merki brotthvarfs komi fram. Íhlutun á 

að koma í veg fyrir erfiðleika nemenda á byrjunarstigi. Uppbót á þá við þegar 

brotthvarfið hefur þegar orðið en reynt er að fá einstaklinga til að skuldbinda 

sig aftur að náminu (Evrópusambandið, 2013, bls. 21–22).   

 Hin Norðurlöndin líta einnig á brotthvarf sem alvarlegt vandamál. 

Markussen (2010, bls. 11) telur að þegar útskriftarhlutfall sé milli 60–80% hafi 

skólinn svikið hlutverk sitt sem að hans mati felst í því að skila sem flestum út 

úr skóla með framhaldsmenntun. Hann telur að samfélagið verði af mikilvægri 
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hæfni ásamt því að þeir sem ekki hafa lokið framhaldsmenntun standi verr að 

vígi á atvinnumarkaðinum. Á síðustu áratugum hefur aðsókn í framhaldsskóla 

aukist í Danmörku en talað er um að 95% hvers árgangs hefji nám í 

framhaldsskólum þar í landi. Hlutfall þeirra sem ekki fara í einhvers konar 

framhaldssnám í hverjum árgangi hefur lækkað töluvert eða úr 34% árið 1980 

niður í 15% árið 2005 (Jørgensen, 2010, bls. 22–25).  

Í dönskum framhaldsskólum má greina sama mynstur og hér á landi, 

konur eru í meirihluta þeirra sem stunda nám í bóklegum greinum en karlar eru 

í meirihluta í iðnnámi. En jafnari kynjadreifingu milli námsbrauta má sjá hjá 

ungmennum af erlendum uppruna. Konur af erlendum uppruna í dönskum 

framhaldsskólum velja frekar almennar brautir, það er félags– og heilsutengdar 

greinar, á meðan karlar af erlendum uppruna velja helst iðnnám eða tækninám. 

Innfæddir Danir ljúka frekar námi en hins vegar er líklegt að 62–75% nemenda 

af erlendum uppruna í dönskum framhaldsskólum ljúki námi. Reiknað er með 

að heldur lægra hlutfall nemenda af erlendum uppruna ljúki iðnnámi og 

starfsnámi eða um 38% (Danska menntamálaráðuneytið, 2010, bls. 69–74; sjá 

í Jørgensen, 2010). 

Menntastofnanir í Danmörku útskýra brotthvarf úr námi fyrst og fremst 

sem persónuleg vandamál nemenda og erfiðleikar við námskröfur skólanna 

(Jørgensen, 2010, bls. 29–30). Danska menntamálaráðuneytið (2010, bls. 72; 

sjá í Jørgensen, 2010) vænti að aðeins tæpur helmingur eða um 48%, þeirra 

sem hófu iðn– eða starfsnám árið 2008 ljúki þvi. Forsendur sem danska 

menntamálaráðuneytið gaf sér var að ekki allir nemendur fá samning við 

meistara, sumir hverfa frá námi og enn aðrir skipta um braut eða nám. 

 Chuang (1997, bls. 171–172) kannaði hina hliðina á brotthvarfi, það er 

að segja, hvaða þættir hafa áhrif á ákvörðun bandarískra nemenda sem hafa 

horfið frá námi að hefja aftur nám. Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til að 

þeir sem hurfu frá námi voru líklegri til að eiga við hegðunarvanda til dæmis 

reynslu af áfengis– og vímuefnaneyslu ásamt því að eiga sögu hjá lögreglu. 
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Drengir voru líklegri til að hverfa frá námi vegna atvinnutækifæris en stúlkur 

voru líklegri til að hverfa frá námi vegna þátta tengdum fjölskyldu til dæmis 

barneigna (Chuang, bls. 171–172 og 176). Þetta er í samræmi við niðurstöður 

margra annarra rannsókna. 

Stúlkur voru líklegri til að hefja nám aftur heldur en drengir samkvæmt 

niðurstöðum Chuang (1997, bls. 176). Hlutfall þeirra sem hófu nám aftur var 

um 40% fyrir ungmenni á aldrinum 15–18 ára en féll niður í 20% fyrir 

ungmenni eldri en 21 árs. Það er að segja eftir því sem nemendur voru eldri 

þegar þeir hurfu frá námi minnkuðu líkurnar á því að þeir hæfu nám á ný. Það 

sem var áhugavert við niðurstöður Chuang (1997, bls. 176) var að 

systkinafjöldi ungmenna virtist hafa töluverð áhrif. Nemendur sem áttu fleiri 

en þrjú systkini voru líklegri til að hverfa frá námi (76%) heldur en þeir sem 

áttu færri systkini. Brotthvarfshlutfall var einnig hærra á svæðum þar sem mikil 

atvinnutækifæri fyrir ungt fólk voru en þegar tækifærum fækkuðu þá voru 

ungmenni líklegri til að snúa aftur í skóla. Hins vegar voru konur ólíklegri 

heldur en karlar til að snúa aftur í skóla þegar atvinnuleysi jókst (Chuang, 1997, 

bls. 176). 

South, Haynie og Bose (2007, bls. 90) skoðuðu áhrif flutninga 8516 

ungmenna á brotthvarf. Niðurstöður rannsóknar þeirra bentu til að þeir 

nemendur sem höfðu flutt og skipt um skóla voru tvisvar sinnum líklegri til að 

hverfa frá námi heldur en þeir sem höfðu ekki flutt og ekki skipt um skóla 

miðað við árs tímabil. Skýring á þessu er meðal annars sú að við flutning þá 

þarf ungmennið að byggja upp nýtt félagslegt net og hefur ekki eins sterk 

jafningjatengsl. Ungmenni sem hafa flutt og skipt um skóla eru einnig líklegri 

til að fara í félagslega hópa sem eru ekki sterkir námslega eða eru í aukinni 

áhættu við að hverfa frá námi. Niðurstöður South, Haynie og Bose (2007, bls. 

92) skýra þó ekki að fullu hvers vegna ungmenni sem flytja og skipta um skóla 

séu í aukinni áhættu við að hverfa frá námi. Það er því margt óútskýrt hvað 

þann þátt varðar. Mögulegt er að félagslegar aðstæður hafi áhrif hér um og því 
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sé það ekki flutningurinn sjálfur sem hafi bein áhrif. Engu að síður er 

mikilvægt að hlúa að nemendum sem flytja oft og skipta um skóla. Það þarf að 

styrkja sambönd og hlúa að nærumhverfi þessa hóps ungmenna að þeirra mati 

og að skólar þurfi að vinna saman og huga að námsárangri þessara nemenda 

(Christenson og Thurlow, 2004, bls. 38). 

Christenson og Thurlow (2004, bls. 37) benda á að við vitum meira um 

ástæður brotthvarfs heldur en um áhrifarík inngrip til að koma í veg fyrir 

brotthvarfið. Inngrip sem hafa reynst áhrifarík eru einhvers konar snemmtæk 

íhlutun í lestri, aukatímar í fögum, ráðgjöf og leiðsögn. Ásamt því hafa 

inngripin lagt áherslu á að búa til umvefjandi umhverfi og styrkja sambönd 

ungmennisins (Christenson og Thurlow, bls. 38). Það er þó nauðsynlegt að vita 

hvað veldur brotthvarfinu til þess að hægt sé að bregðast við. Hins vegar má 

spyrja sig að því hvort að skólunum sé gefið svigrúm til að nota íhlutanir til að 

sporna við brotthvarfinu.  

Stofnunin The Norwegian Institute for Studies in Innovation, Research 

and Education gerði úttekt á brotthvarfi úr verklegu námi í suðaustur hluta 

Noregs. Þátttakendur voru alls 9749 ungmenni og snéri rannsóknin að því 

hvenær nemendur í verknámi lykju námi, brotthvarfi og námslokum með 

prófskirteini. Rannsóknin stóð yfir í rúm fimm ár eða frá 2002 til 2007 og var 

ungmennunum fylgt eftir frá síðasta ári í grunnskóla til lok framhaldsskóla 

(Markussen, Frøseth, Lødding og Sandberg, 2008, bls. 31 og 49).  

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að 65,8% ungmennana sem 

höfðu lokið grunnskóla árið 2002 höfðu lokið annað hvort bóklegu eða 

verklegu námi fimm árum síðar. Hlutfall þeirra sem höfðu ekki lokið námi voru 

34,2% en af þeim höfðu 14,8% horfið frá námi án þess að ljúka náminu en 

19,4% höfðu fallið en ekki horfið frá námi. Mikill munur var á 

brotthvarfshlutfalli milli bóklegra greina og verklegra greina í rannsókninni. 

Brotthvarfshlutfallið var sérstaklega hátt innan verknámsins. Hins vegar var 

misjafnt hversu hátt brotthvarfshlutfallið var eftir deildum í verknáminu. Sem 
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dæmi má nefna var um helmingur nemenda sem hvarf frá námi í hótel– og 

veitingarekstri og aðeins 29,5% luku náminu en í íþróttafræði var 

brotthvarfshlutfallið aðeins 3%. Til viðmiðunar við bóklegar greinar þá luku 

80% nemenda námi í viðskiptafræði (Markussen o.fl., 2008, bls. 31 og 49).  

Þegar horft er á brotthvarfshlutfallið í norsku langtímarannsókninni hér 

að ofan verður að hafa í huga að stöður í starfsnámi eru takmarkaðar í Noregi. 

Atvinnumarkaðurinn ákvarðar hverju sinni hversu margar stöður eru í boði 

fyrir nema í starfsnámi. Ef horft er á hlutfall brotthvarfs meðal þeirra nemenda 

sem komast í starfsnám er það 4,6% en 70,9% luku starfsnámi og 24,5% náðu 

ekki starfsnáminu. Ástæðan fyrir betri árangri meðal nemenda sem komast í 

starfsnám er að þessi hópur er valinn. Þeir sem hafa góða mætingu og sýna 

fram á betri námsárangur eiga meiri möguleika á því að vera teknir inn í 

starfsnám úti á vinnumarkaði (Markussen o.fl., 2008, bls. 50) 

Í norsku langtímarannsókninni voru einnig skoðaðir þeir þættir sem 

höfðu áhrif á líkurnar á því hvort að nemendur lykju námi, hyrfu frá því eða 

héldu áfram til loka án útskriftar. Sá þáttur sem virtist hafa mest áhrif á líkurnar 

á því að nemendur lykju námi voru einkunnir úr grunnskóla. Aðrir þættir sem 

höfðu einnig áhrif voru til dæmis menntun foreldra, hvort að viðkomandi 

nemandi tilheyrði minnihluta– eða meirihlutahópi og heimilisaðstæður við 15 

ára aldur (báðir foreldrar á heimili eða einstætt foreldri). Þessir þættir höfðu 

bæði bein og óbein áhrif á það hvort að nemendur lykju námi í framhaldsskóla 

(Markussen o.fl., 2008, bls. 50). 

Rumberger (1987, bls. 112) vildi meina í grein sinni að það væri ekki til 

hinn eiginlegi brotthvarfsnemandi. Forsendur hvers og eins fyrir brotthvarfinu 

eru ólíkar, til dæmis hefur hvítur karlmaður af millistétt allt aðrar forsendur 

fyrir því að hætta námi heldur en fátækur karlmaður af afrískum–amerískum 

uppruna. Einnig telur hann að brotthvarf geti í sumum tilfellum verið gagnlegt 

fyrir ákveðna einstaklinga sem og skólana þeirra. Með því á hann við að sumir 

nemendur hafa ekki áhuga á námi eða hafa ekki getu til að sinna náminu og er 



35 

því árangursríkara fyrir þá að leita í annað en nám. Með því gera 

einstaklingarnir ánægjulega hluti fyrir þá sjálfa án þess að trufla nemendur sem 

vilja stunda nám og hafa áhuga á því. Hins vegar vilja sumir nemendur klára 

framhaldsskóla en eiga í erfiðleikum og ætti því að leitast við að aðstoða þá 

við að klára námið og bjóða þeim úrræði sem hentar þeim (Rumberger, 1987, 

bls. 112 og 116). 

Flest gögn virðast benda til að brotthvarf hafi neikvæð áhrif á líf 

einstaklingsins. Einstaklingar sem hverfa frá námi eru ólíklegri til að finna 

stöðuga og vellaunaða vinnu. Það á ekki einungis við skömmu eftir að þeir 

hætta námi heldur á það við allt lífshlaupið. Afleiðingar brotthvarfs er einnig 

eins og áður var nefnt kostnaðarsamt fyrir þjóðfélagið vegna taps á skatttekjum 

og auknar líkur eru á að einstaklingurinn þurfi á félagslegri aðstoð að halda 

(Rumberger, 1987, bls. 112; White og Kelly, 2010, bls. 227). 

4.1 Ástæður brotthvarfs erlendis 

Rumberger (1987, bls. 109) talaði um í grein sinni árið 1987 að ástæður 

brotthvarfs séu ólíkar og enginn viti í raun hvað veldur því að nemandi ákveður 

að hætta námi. Nemendur sem hverfa frá námi segja ólíkar ástæður liggja að 

baki. Á þeim tíma sem Rumberger ritar grein sína sagðist þriðjungur 

bandarískra kvenna hætta námi vegna persónulegra ástæðna svo sem þungunar 

eða hjónabands. Meira en helmingur hvítra karlmanna og karlmanna af 

afrískum – amerískum uppruna sögðu ástæðuna vera skólatengda til dæmis að 

líka illa í skólanum eða vera rekin úr skóla. Erfitt hefur reynst að koma auga á 

undirliggjandi orsakaþætti þrátt fyrir þessar mismunandi ástæður fyrir 

brotthvarfinu. Það er einnig vel þekkt í bandarísku skólakerfi að 

brotthvarfshlutfall er mismunandi eftir félagslegum hópum og skólakerfum. 

Til dæmis er brotthvarfshlutfall hærra í minnihlutahópum, meðal karlmanna og 

þeirra sem hafa lága félagslega stöðu (Rumberger, 1987, bls. 108–109).  
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Um 78% allra nemenda í Bandaríkjunum luku framhaldsskóla þar í 

landi. Það hallar verulega á aðra kynþætti en hvíta í bandarískum skólum en 

einn af hverjum þremur nemendum af amerískum–afrískum uppruna lauk ekki 

framhaldsskóla á fjórum árum en þrír af hverjum tíu af spænskum uppruna 

luku ekki framhaldsskóla á jafn löngum tíma (Children defense fund, 2014, 

bls. 34). Staðan hefur því ekki mikið breyst í Bandaríkjunum frá því að 

Rumberger ritaði grein sína árið 1987. 

Samkvæmt danska menntamálaráðuneytinu árið 1997 var aðalástæða 

brotthvarfs úr námi í dönskum skólum skortur á hvatningu. Um 10% 

framhaldsskólanema sögðu aðalástæður fyrir brotthvarfi úr námi vera 

vandamál heima fyrir, í skólanum eða á báðum stöðum. Niðurstöður könnunar 

danska menntamálaráðuneytisins árið 2009 sýndu að því hærra menntunarstig 

foreldra nemenda því minni líkur væru á brotthvarfi úr námi. Drengir voru í 

meiri brotthvarfshættu heldur en stúlkur sem er í samræmi við það sem gengur 

og gerist annars staðar. Einnig voru nemendur af erlendum uppruna í meiri 

hættu að hverfa frá námi heldur en nemendur sem fæddir voru í Danmörku 

(Danska Menntamálaráðuneytið, 2009; sjá í Jørgensen, 2010, bls. 29). Það er 

því hægt að flokka ástæður brotthvarfs í stærri flokka eða meginþemu út frá 

lýðfræðilegum, fjölskyldutengdum, jafningjatengdum, tengdum skóla, 

hagfræðilegum og einstaklingsbundnum þáttum (Rumberger, 1987, bls. 109). 

Rannsókn Bridgeland, Dilulio Jr. og Morison (2006, bls. 2–3) sýndi 

sjónarhorn nemenda á aldrinum 16–24 ára sem hafa horfið frá námi. 

Niðurstöður þeirra leiddu í ljós að ekki allir nemendurnir sem höfðu horfið frá 

námi höfðu verið með slakan námsárangur. Þvert á móti þá var 88% 

þátttakenda í rannsókn þeirra með ágætar einkunnir sem hefðu dugað til að þeir 

hefðu getað útskrifast. Rúmlega helmingur þáttakenda áttu tvö ár eftir eða 

minna af náminu þegar þeir hurfu frá náminu. Í samræmi við aðrar rannsóknir 

þá eru ástæður brotthvarfsins ólíkar og af margvíslegum toga í þessari 

rannsókn. Þó má eftir sem áður flokka ástæðurnar í meginþemu til dæmis 
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námsumhverfi, atburðir í lífi einstaklingsins, skortur á áhuga og ekki nægilega 

hvetjandi umhverfi eða leiðsögn í náminu (Bridgeland o.fl., 2006, bls. 3).  

Tæplega 70% þátttakenda í rannsókn Bridgeland og félaga (2006, bls.4–

5) greindu frá því að námið hefði ekki verið nægilega krefjandi, áhugavekjandi 

eða að kennarar hefðu ekki náð að vekja áhuga þeirra. Þetta gefur til kynna að 

námið þurfi að vera nægilega krefjandi og kennt á þann hátt að það veki áhuga 

nemenda. Sumir nemendanna þurftu að hverfa frá námi til að fara vinna eða 

um 32% þátttakenda. Enn aðrir hættu námi vegna þess að þeir þurftu að sinna 

heimili eða hugsa um yngri systkini (22%) og enn aðrir urðu foreldrar eða 26 

af hundraði (Bridgeland o.fl., 2006, bls. 4–6). 

Niðurstöður úr rannsókn Bridgeland o.fl. (2006, bls. 7) gefa eins og 

aðrar rannsóknir til kynna að brotthvarf er langt og flókið ferli. Niðurstöðurnar 

benda einnig til að fyrsta viðvörunarmerki um að nemandi sé í brotthvarfshættu 

sé þegar hann fer að mæta illa. Slæm mæting gerist ekki á einni nóttu heldur 

getur það tekið langan tíma að þróast, jafnvel eitt til þrjú ár. Þar sem mæting 

dalar hægt og rólega má gera ráð fyrir að ekki verði tekið eftir þessum fyrstu 

viðvörunarmerkjum. Mikilvægt er því fyrir kennara og skjólastjórnendur að 

vera vakandi fyrir mætingum nemenda sinna til að geta gripið inn á forstigum 

brotthvarfsins. Önnur viðvörunarmerki eru meðal annars lágar einkunnir, lítil 

þátttaka í tímum og í skólatengdum viðburðum, að sitja sama bekkinn aftur og 

aga– og hegðunarvandamál (Bridgeland o.fl., 2006, bls. 7–8).  

4.2 Hvað hefur verið gert til að sporna við 

brotthvarfi erlendis? 

Til að sporna megi við brotthvarfi nemenda þarf að hanna góð úrræði og 

íhlutanir sem henta ólíkum tegundum brotthvarfs. Úrræðin þurfa að vera ólík 

til að mæta þörfum ólíkra ástæðna að baki brotthvarfsins, blöndu af faglegum 

og ófaglegum teymum og að koma auga tímanlega og nákvæmlega á nemendur 
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sem eru í áhættu við að hverfa frá námi. Einnig er mikilvægt að hanna úrræði 

sem nær yfir snemmtæka íhlutun fyrir brotthvarfinu, íhlutun fyrir seinni stig 

brotthvarfs og að nemendur snúi aftur til náms (Rumberger, 1987, bls. 116). 

Það er ólíklegt að hægt sé að koma algerlega í veg fyrir brotthvarf en hægt er 

að gera ýmislegt til að bæði draga úr því. Það krefst samvinnu allra svo sem 

menntastofnana, stjórnamálamanna og fræðimanna (Rumberger, 1987, bls. 

119). Christenson og Thurlow (2004, bls. 38) telja að það sé vel hægt að sporna 

við brotthvarfi nemenda í Bandaríkjunum. Það sem þarf til þess er kerfisbundið 

eftirlit milli skóla á öllum stigum, það er að segja samstarf milli hverfa, 

bæjarfélaga og fylkis, til að nemandinn fái þau úrræði og stuðning sem hann 

þarf. 

White og Kelly (2010, bls. 229–230) skipta íhlutunum sem náms– og 

starfsráðgjafar geta notað til að draga úr brotthvarfi niður í tvo flokka: 

verndandi þætti og áhættuminnkandi þætti. Dæmi um verndandi þætti eru 

félagslegur stuðningur, eftirlit og leiðsögn, einstaklings– og félagsfærni og 

þátttaka foreldra. Áhættuminnkandi þættir eru stuðningur og leiðsögn í námi. 

Einn af verndandi þáttunum úr grein White og Kelly (2010, bls. 229–

231), félagslegur stuðningur, felst til dæmis stuðningi vina, fjölskyldu, 

jákvæðri reynslu í skóla og þátttöku í trúarlegu starfi. Í eftirlit og leiðsögn er 

nemandum leiðbeint og eftirlit er með mætingum og árangri hans ef hann er í 

hættu á að hverfa frá námi. Ef einstaklingar hafa lélega félagslega færni og eru 

með hegðunarvandamál eru þeir í aukinni áhættu að hverfa frá námi. Með því 

að auka félagslega færni þeirra nemenda sem eru í áhættu er hægt að draga 

töluvert úr henni. Þátttaka foreldra í námi barna og unglinga er mikilvæg. Það 

er talinn vera einn af verndandi þáttum gegn brotthvarfi ef foreldrar sýna námi 

barna sinna áhuga. Hægt er að hvetja foreldra til þátttöku í námi barna sinna 

með ýmsum hætti (sjá nánar í White og Kelly, 2010, bls. 231). 

Áhættuminnkandi þættirnir stuðningur og leiðsögn í námi ganga út á að 

veita nemandanum stuðning og hvetja hann til að sinna náminu. Þetta er hægt 
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að gera á marga vegu (sjá nánar í White og Kelly, 2010, bls. 232). Leiðsögn í 

námi getur falist í því að fá sjálfboðaliða til að taka að sér aukakennslu í 

ákveðnum fögum fyrir nemendur sem eru í brotthvarfshættu til að auka líkur á 

að nemendurnir nái árangri (White og Kelly, 2010, bls. 232). Það getur hins 

vegar reynst þrautinni þyngri að koma öllum ofangreindum atriðum í 

framkvæmd og fylgja einstaklingum eftir. Það vakna spurningar um hver ætti 

að bera ábyrgð á slíkri eftirfylgd og hver á að meta árangur þeirra inngripa sem 

beitt er. 

Þátttakendur í rannsókn Bridgeland o.fl. (2006, bls. 11–13) komu með 

úrlausnir á því hvað hefði verið hægt að gera til að sporna við brotthvarfi þeirra. 

Þær voru meðal annars að tengja námsefnið betur við daglegt líf, smærri 

bekkir, betri aðstoð með erfitt námsefni, betri bekkjarstjórn í tímum, gott 

samband við fullorðinn og betri samskipti milli heimili og skóla.  
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5. Samantekt og umræður 

Umræðan um brotthvarf úr námi hefur verið í brennidepli síðustu ár hér á landi 

en umræðan á sér lengri sögu erlendis. Fræðimenn erlendis hafa velt vöngum 

yfir ástæðum brotthvarfs og hvað hefur áhrif á það að nemendur hverfa frá 

námi (Gerður G. Óskarsdóttir, 2000, bls. 60; Rumberger, 1987, bls. 108–109). 

Augun hafa beinst í auknum mæli að því hvernig draga megi úr brotthvarfi og 

hafa stjórnvöld víða um heim sett sér það markmið að brotthvarf verði undir 

10% fyrir árið 2020 (Mennta – og menningarmálaráðuneytið, 2014b, bls. 21). 

Ísland er með fimmta hæsta meðaltal yfir fjölda einstaklinga án 

framhaldsmenntunar innan ríkja Efnahags– og framfararstofnunarinnar 

(OECD) en hlutfall einstaklinga á aldrinum 25–64 ára án framhaldsskólaprófs 

er um 30% (Mennta – og menningarmálaráðuneytið, 2014b, bls. 12). 

 Brotthvarf nemenda úr námi er kostnaðarsamt fyrir þjóðfélagið í heild 

sinni til lengri tíma ef miðað er við forsendur Eyjólfs Sigurðssonar (2013, bls. 

19 og 25). Menntun leggur grunn að öflugu atvinnulífi og eykur velsæld 

þjóðfélagsþegna. Þegar einstaklingurinn lýkur ákveðinni menntun má gera ráð 

fyrir að tekjur hans aukist og að hann greiði hærri skatttekjur af launum sínum. 

Því skilar hann meiru til samfélagsins til lengri tíma litið (Eyjólfur Sigurðsson, 

2013, bls. 5 og 9). Það eru meiri líkur á því að einstaklingar sem eru án 

framhaldsskólamenntunar þurfi meiri opinbera aðstoð, búi síður við góða 

heilsu, búi við atvinnuleysi og vera líklegri til að stunda glæpsamlegt athæfi 

(Eyjólfur Sigurðsson, 2013, bls. 4). Þetta á ekki einungis við hér á landi heldur 

er þetta einnig í samræmi við erlendar rannsóknir (Christenson og Thurlow, 

2004, bls. 37; Rumberger, 1987, bls. 109). 

Skilgreiningar á því hvað átt er við með hugtakinu brotthvarf geta verið 

breytilegar. Samanburður rannsókna hefur oft á tíðum reynst erfiður þar sem 

skilgreiningar eru ólíkar. Samanburður er þó mikilvægur þar sem hægt er að 

nýta úrræði sem hafa gengið vel í öðrum löndum og aðlaga þau að íslensku 
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menntakerfi og öfugt. Jafnvel væri hægt að stofna einhvers konar gagnabanka 

þar sem hægt væri að sækja úrræði og skoða hvað hefur gengið vel og hvað 

hefur ekki gengið eins vel. Fræðimenn ættu að sættast á eina algilda skýringu 

á því hvað það þýðir að hverfa frá námi. En málið er þó ekki svo einfalt því að 

skólakerfi eru oft á tíðum byggð upp á ólíkan hátt og skólaskylda er ekki sú 

sama í öllum löndum. Það er eitt af því sem gerir samanburð milli landa 

erfiðan.  

Sumar skilgreiningar telja brotthvarf úr námi vera sú að ef nemandi á 

ákveðnu skólaári skráir sig ekki í skóla næsta skólaár og hann hefur ekki 

útskrifast í millitíðinni (Hagstofan, 2004, bls. 1). Aðrar skilgreiningar á 

brotthvarfi telja brotthvarf vera þegar nemandi hafi ekki hafið nám að loknum 

grunnskóla eða hefur hætt í námi á framhaldsskólstigi (Jón Torfi Jónasson og 

Kristjana Stella Blöndal, 2002, bls. 14). Enn aðrar miða við að nemandi sem 

ekki hefur útskrifast sex árum eftir innritun og er ekki lengur skráður í skóla 

sem brotthvarf (Mennta – og menningarmálaráðuneytið, 2014b, bls. 20). Það 

þarf að hafa í huga að skilgreiningar og mælingar á brotthvarfi eru viðkvæmar 

fyrir hagfræðilegum, félagslegum og menningarlegum gildum. Samhengi 

samfélagsins, lengd skyldunáms og skilyrði á vinnumarkaði eru þættir sem þarf 

að hafa í huga þegar brotthvarf er skilgreint og mælt (European Commission 

Directorate General for Education and Culture, 2005, bls. 12; Rumberger, 

1987, bls. 107–108 ). 

Ríki innan evrópska efnahagssvæðisins hafa gert með sér sáttmála um 

að draga úr brotthvarfi meðal ungmenna á aldrinum 18–24 ára. Í honum er gert 

ráð fyrir því að brotthvarf verði innan við 10% fyrir árið 2020 

(Evrópusambandið, e.d.).  
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5.1 Niðurstöður rannsókna um brotthvarf og 

ástæður þess 

Ljóst er af yfirferðinni að ofan að einstaklingar sem hverfa frá námi eru langt 

frá því að vera einsleitur hópur þó svo að ákveðin einkenni séu sameiginleg. 

Það þekkist til dæmis að nemendur sem hafa átt góðu gengi að fagna í námi 

hverfi frá náminu sem vekur óneitanlega upp spurningar um eðli 

brotthvarfsins. Þetta gefur til kynna að brotthvarfið sé ekki einfalt ferli. Líklegt 

er að ferlið sem leiðir til brotthvarfs nemanda gerist á löngum tíma og það sé 

einhvers konar samspil milli einstaklingsins og umhverfis hans (Kristjana 

Stella Blöndal, 2014, bls. 19). Ástæður fyrir brotthvarfinu eru af ólíkum toga 

en þó má greina ákveðin meginþemu. Árgangsrannsóknir eins og Jón Torfi 

Jónasson og Kristjana Stella Blöndal (2002) hafa gert eru gagnlegar til að 

skoða ástæður brotthvarfs til hlýtar og hvað verður um ákveðna hópa innan 

árgangsins. Helstu ástæður sem komu fram í rannsókn Jóns Torfa og Kristjönu 

voru góð atvinnutækifæri, barneignir, fjárhagserfiðleikar og áhugaleysi á 

náminu. Þetta er í samhljómi við aðrar rannsóknir sem gerðar hafa verið á 

brotthvarfi og ástæðum þess (Gerður G. Óskarsdóttir o.fl., 1997; sjá í Gerður 

G. Óskarsdóttir, 2000, bls. 77; Inga Guðrún Kristjánsdóttir, 2013, bls. 56–67; 

Rumberger, 1987, bls.109) 

Uppbygging menntakerfisins getur verið einn af áhrifaþáttunum í 

brotthvarfi. Í þó nokkurn tíma hefur verið rætt um að stytta námstíma í 

framhaldsskólum en talið er að námið sé of langt og því hverfi nemendur frá 

námi. Þá er talið líklegra að nemendur sem eiga aðeins eitt ár eftir ljúki frekar 

náminu heldur en ef þeir eiga tvö ár eftir til að ljúka framhaldsskóla (Jón Torfi 

Jónasson, 2002). Eins og framhaldsskólakerfið hér á landi er byggt upp núna 

þá geta nemendur lokið náminu smám saman, það er að segja þeir geta hafið 

nám og hætt eins og þeim hentar (European Commission Directorate General 

for Education and Culture, 2005, bls. 96 og 136). Þetta getur talist mikill kostur 
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en getur líka verið galli þar sem engin þvingun er að ljúka náminu fyrir 

ákveðinn tíma og ákveðinn aldur. Sveigjanleiki kerfisins er því tvíeggja sverð 

með kosti og galla.  

Nemendur velja oft bóklegt nám í stað verknáms þegar áhugi þeirra 

liggur í raun og veru í verlegum greinum. Bóklegu námi hefur lengi verið gert 

hærra undir höfði en verklegu námi. Framboð atvinnu fyrir einstaklinga með 

litla formlega menntun hefur verið mikið hér á landi miðað við önnur 

Evrópulönd (European Comission Directorate General for Education and 

Culture, 2005, bls. 131; Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002; 

Kristjana Stella Blöndal o.fl., 2011, bls. 242). Þó má ætla að þetta hafi breyst í 

kjölfar hrunsins en þá var hátt hlutfall ungmenna með litla formlega menntun 

að baki skráð atvinnulaust. Stefnumótun í málefnum ungs fólks ætti að vera 

eitt af forgangsatriðum stjórnvalda til að virkja þennan hóp til að verða virkir 

þegnar í þjóðfélaginu (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2010, bls. 14–15). 

Í rannsókn Sigrúnar Aðalbjarnadóttur og Kristjönu Stellu Blöndal (2005, 

bls. 18) var augunum beint að efnahags– og fjárhagslegri stöðu ungmenna en 

það hefur hingað til ekki verið mikið kannað í íslenskum rannsóknum. Talið er 

að stéttaskipting sé lítil á Íslandi en þó getur hún hafa komið betur ljós í kjölfar 

hrunsins. Meira bil er nú á milli millistéttar og lægst settu þegna samfélagsins.  

Árgangsrannsóknir eins og rannsókn Jóns Torfa og Kristjönu (2002) 

gefa okkur mikilvægar upplýsingar um stóran hóp ungmenna. Því er mikilvægt 

að endurtaka slíkar rannsóknir með reglulegu millibili í ljósi þess að 

samfélagsumgjörð, umhverfi og kröfur um menntun hafa breyst á stuttum tíma. 

Einnig hefur tækni og tækninýjungum fleygt gífurlega fram á nokkrum árum 

og því er vert að athuga hvort það hafi einhver áhrif á menntun og brotthvarf 

nemenda. Atvinnu– og efnahagslíf hefur breyst töluvert í kjölfar hrunsins og 

má segja að skilyrði á vinnumarkaði eru allt önnur en áður. Niðurstöður 

Chuang (1997, bls. 176) gáfu til kynna að brotthvarfshlutfall væri hærra á 

svæðum þar sem atvinnutækifæri fyrir ungt fólk voru mikil. En þegar 
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atvinnuleysi á sömu svæðum jókst þá voru ungmennin líklegri til að snúa aftur 

í skóla. Það sem var áhugavert við niðurstöður Chuang (1997) var að konur 

voru þó ólíklegri heldur en karlar til að snúa aftur í nám þegar atvinnuleysi 

jókst.  

5.2 Hvað hefur verið gert til að sporna við 

brotthvarfi nemenda 

Til að sporna við brotthvarfi nemenda hefur ýmislegt verið reynt. Skimað er 

fyrir nemendum í áhættu ásamt því að ástæður brotthvarfsins eru skráðar. Þeir 

nemendur sem eru í brotthvarfshættu fá aukinn stuðning til að auka líkur á að 

halda þeim í námi (Mennta – og menningarmálaráðuneytið, 2014b, bls. 35). 

Einnig hefur verið í umræðunni undanfarin ár að bjóða upp á styttri 

námsbrautir sem úrræði við brotthvarfi. Í skýrslu nefndar um eflingu náms– og 

starfsráðgjöf í grunn– og framhaldsskólum sem úrræðis gegn brottfalli 

nemenda (2008, bls. 6–8) er lagt til að efla náms– og starfsráðgjöf innan 

þessara tveggja skólakerfa til að sporna við brotthvarfi. Einnig var lagt til í 

samnefndri skýrslu að gera náms– og starfsfræðslu að skyldugrein á báðum 

skólastigum og að hún yrði samþættuð inn í sem flesta innviði námsins. Einnig 

hafa ýmis tilraunaverkefni verið sett af stað til að sporna við brotthvarfinu. 

Sem dæmi má nefna bauð Verkmenntaskólinn á Akureyri upp á sérstaka 

starfsnámsbraut og gátu nemendur útskrifast af henni með framhaldsskólapróf 

(Hjalti Jón Sveinsson og Rúnar Sigþórsson, 2014, bls. 4 og 19). Hins vegar er 

ekki nægjanlegt að inngrip gegn brotthvarfi snúi einungis að námsárangri og 

þáttum tengdum náminu. Það þarf meira til eins og til dæmis að styrkja 

sambönd einstaklingsins við nærumhverfi, fjölskyldu, vini og kennara.  

Ljóst er að aðeins brot af rannsóknum tengdum brotthvarfi úr námi eru 

teknar fyrir í þessu verkefni. Efnið er umfangsmikið og því ómögulegt að taka 

fyrir allar rannsóknir sem eru til í þessu verkefni. Samantektin hefur þó varpað 
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ljósi á ákveðna þætti brotthvarfsins, ástæður þess og hvað sé hægt að gera til 

að sporna við því. Drengir eru líklegri til að hverfa frá námi en stúlkur og að 

vera í minnihlutahópi eykur hættu á brotthvarfi en aðrir áhættuþættir sem horfa 

þarf til eru til dæmis góð skilyrði á vinnumarkaði og tíðir flutningar. Verndandi 

þættir fyrir brotthvarfinu virðast vera hærra menntunarstig foreldra, eiga góð 

sambönd við fullorðinn (kennara, foreldri eða annan í nærumhverfi) og 

þátttaka foreldra í náminu. Það er mikilvægt að leggja áherslu á þessa þætti og 

hvetja foreldra til að taka aukinn þátt í námi barna sinna ásamt því að hvetja 

þau áfram í námi. 

Það sem höfundur telur að vænlegt sé til árangurs er að skima nemendur 

markvisst til að athuga hvort þeir séu í brotthvarfshættu. Einnig er hægt að 

beina sjónum sérstaklega að þeim sem eru í áhættuhópum og veita þeim 

einstaklingsmiðaða þjónustu. Til þess að þetta sé hægt þá þarf að efla 

stoðþjónustu í skólum og aðilar af ólíkum fagstéttum þurfa að vinna þétt saman 

til að ná árangri. Ef að við horfum á úrræði sem var í umræðunni síðustu 

misseri að einstaklingar þurfi að ljúka námi fyrir ákveðinn tíma gæti það 

hjálpað til í einhverjum tilfellum að sporna við brotthvarfinu. Hins vegar gæti 

það einnig reynst tvíeggja sverð þar sem skólakerfið yrði þá lokað þeim sem 

ekki klára nám fyrir ákveðinn aldur. Ef að einstaklingar á ákveðnum aldri yrðu 

útilokaðir frá námi í framhaldsskóla yrði að bæta við úrræðum fyrir þá hópa til 

að sækja sér menntun og þekkingu. Höfundur telur að úrræði til að sporna við 

brotthvarfinu þurfi að koma að frá mörgum hliðum og vera margþætt. Ekki 

dugir að nota eitt úrræði til að sporna við brotthvarfinu heldur þyrfti mögulega 

að nota skimun fyrir áhættu ásamt því að bjóða upp á sértæk úrræði eða 

námsbrautir til að koma til móts við þá einstaklinga sem eru í áhættu að hverfa 

frá námi.  
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