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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á úrræðið Eftirfylgni í Hordaland í Noregi og fá 

innsýn í reynslu og upplifun ráðgjafa og ráðþega af úrræðinu. Rannsóknin byggir á viðtölum 

við fjóra ráðgjafa og yfirmann Eftirfylgni. Einnig voru tekin viðtöl við sex ungmenni á aldrinum 

18-21 árs sem voru ráðþegar Eftirfylgni. Niðurstöður sýndu að innan Eftirfylgni er ákveðið 

vinnulag viðhaft til að nálgast ráðþega og vilji þeir aðstoð er hún veitt. Nokkur úrræði standa 

ráðþegum til boða og reynt er að finna hentugt úrræði. Ráðgjöfum bar saman um að 

skólakerfið ætti að hlúa betur að nemendum í vanda og að snemmtæk íhlutun inn í líf ráðþega 

skilaði góðum árangri. Þeir lögðu áherslu á að ráðgjöfin byggði á umhyggju og festu. 

Ráðþegarnir voru allir brotthvarfsnemendur, en voru komnir í framhaldsskóla eða önnur 

úrræði sem Eftirfylgni hafði haft milligöngu um. Viðhorf nemendanna til ráðgjafa Eftirfylgni 

einkenndust af virðingu og þakklæti og þeir virtust finna í ráðgjöfunum fullorðinn einstakling 

sem gott var að leita til. Framtíðarsýn flestra ráðþeganna var að ljúka framhaldsskóla, en það 

var að þeirra mati lykillinn að vinnumarkaðinum. Niðurstöður rannsóknarinnar geta komið að 

gagni við að koma á fót eftirfylgni við íslensk ungmenni, sem yrði nýjung á sviði náms- og 

starfsráðgjafar. 

  



 

Abstract 

The purpose of the study was to examine the practice of follow-up guidance in Hordaland, 

Norway and gain an insight into the experience that counselors and counselees have had with 

this resource. The study is based on interviews with four counselors and the director of follow-

up guidance. Six 18- to 21-year-old, follow-up guidance counselees were also interviewed. The 

results showed that special procedures are used within follow-up guidance to approach 

counselees, and several resources are available to them. The counsellors agreed that the 

school system should take more notice of troubled students and that early intervention in the 

counselees’ lives was successful. They emphasised that the counsel should be both caring and 

firm. All the counselees had previously left school but were now in secondary school or using 

other resources through the mediation of follow-up guidance. Their attitude towards the 

follow-up guidance counsellors was respectful and thankful, and in the counsellors, they 

seemed to find adults that they could turn to.  Most counselees planned to finish their 

secondary education, which they believed to be the key to entering the job market. The results 

of the study may be useful in establishing follow-up guidance for Icelandic youths, which 

would be an innovation in education and career counselling.
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Formáli 

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

félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Rannsóknin var unnin með eigindlegri 

rannsóknaraðferð, en markmið hennar var að varpa ljósi á úrræðið Eftirfylgni í Hordaland í 

Noregi og kynnast reynslu og upplifun ráðgjafa og ráðþega af úrræðinu. Að auki var þess vænst 

að hægt væri að nýta niðurstöður rannsóknar til að koma á fót eftirfylgni við ungmenni hér á 

landi.  

Val á viðfangsefni rannsóknarinnar tengist starfsreynslu minni, en ég hef starfað sem 

grunnskólakennari í fjöldamörg ár, lengst af á unglingastigi. Þó flestum fyrri nemendum mínum 

hafi vegnað vel, eru alltaf einhverjir sem ekki finna sig í skóla eða vinnu og eru hálfniðurbrotnir 

vegna þessa, og úrræðin eru fá. Fyrir mörgum árum heyrði ég af úrræði í Noregi sem miðaði 

að því að koma ungu fólki, sem var óvirkt í samfélaginu, aftur til virkni. Þegar kom að því að 

velja viðfangsefni fyrir meistararitgerð, kom þetta úrræði upp í hugann og við nánari athugun 

var ég ekki í vafa um að þetta væri það sem ég vildi rannsaka nánar. Á Íslandi virðist þessi hópur 

falinn, yfirsýn vantar og enginn vinnur skipulega að því að aðstoða hann.  

Rannsóknin var unnin undir handleiðslu dr. Kristjönu Stellu Blöndal og Ingu H. Andreassen. 

Eru þeim báðum færðar mínar bestu þakkir fyrir mjög góða og gefandi leiðsögn. Dr. Gerði G. 

Óskarsdóttur þakka ég fyrir hvatningu og leiðsögn í upphafi rannsóknar og Inga Guðrún 

Kristjánsdóttir, kennari í eigindlegri aðferðafræði, fær kærar þakkir fyrir hvatningu og stuðning. 

Eiginmanni mínum, börnum, fjölskyldu og vinum færi ég þakkir fyrir stuðning og einstaka 

þolinmæði og umburðarlyndi meðan á skrifum stóð.  
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1 Inngangur 

Markmið þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á úrræðið Eftirfylgni í Hordaland í Noregi og 

öðlast innsýn í reynslu og upplifun ráðgjafa og ráðþega af úrræðinu. Vonast er til að hægt verði 

að draga lærdóm af rannsókninni og í framhaldi velta því upp hvernig hægt sé að útfæra 

framkvæmd við eftirfylgni ungmenna á Íslandi. Eftirfylgni er úrræði fyrir ungt fólk á aldrinum 

16-21 árs sem tekur ekki virkan þátt í samfélaginu, það er hvorki að finna á vinnumarkaði né 

innan menntakerfisins. Úrræði af þessu tagi er ekki til staðar á Íslandi en hefur verið við lýði í 

fjölda ára á hinum Norðurlöndunum. Noregur varð fyrir valinu sökum tengsla rannsakanda við 

Noreg, en hann bjó þar í 11 ár, þekkir norskt samfélag vel og hefur gott vald á norskri tungu. 

Úrræðið heitir á norsku Oppfølgingstjenesten, skammstafað OT, en á ensku follow-up 

guidance. Erlendu heitin fela í sér orðin þjónusta og leiðsögn eða ráðgjöf. Þau orð eru góð og 

gild en hér verður talað um úrræði þar sem það er nær íslenskri menningu. Úrræðið verður 

hér nefnt Eftirfylgni og þá sem sérnafn til aðgreiningar frá samheitinu eftirfylgni sem einnig 

kemur fyrir. Í Noregi er þetta lögbundin þjónusta sem sett var á laggirnar fyrir rúmum 20 árum. 

Markmið þessa úrræðis er að ná til allra innan aldurshópsins sem ekki hafa sótt um 

framhaldsskóla, ekki þegið boð um skólavist, hafa fallið brott úr skóla, hefur verið vísað úr 

skóla af ýmsum ástæðum, eru hvorki í skóla né vinnu eða eru af öðrum orsökum ekki virkir í 

samfélaginu. Þeir sem starfa í Eftirfylgni hafa samband við þetta unga fólk, bjóða því ráðgjöf 

eða aðstoð við að finna vinnu, nám við hæfi eða önnur úrræði. 

Samkvæmt upplýsingum frá OECD falla um 6% karla og kvenna á aldrinum 15-29 ára á 

Íslandi í flokk óvirkra, en um 9% karla og kvenna í Noregi. Þetta er nokkuð fyrir neðan meðaltal 

OECD landanna, sem er 12% fyrir karla og 17% fyrir konur (OECD, 2016b; OECD 2016c). Sú 

staðreynd breytir því hins vegar ekki að á bak við þessar tölur er fólk sem gæti þurft á aðstoð 

að halda. Á Íslandi eru nokkur úrræði í boði fyrir ungt fólk sem ekki er virkt af ýmsum orsökum 

en svo virðist sem yfirsýn yfir þennan hóp skorti. Af því leiðir að skipulag utan um þennan hóp 

er ekkert og hægt að halda því fram að þessi ungmenni séu að miklu leyti týnd hér á landi. 

Ungt fólk sem er óvirkt er hvorki í skóla né vinnu og ástæðurnar fyrir því eru margar og jafnvel 

fjölþættar. Ein stór rannsókn hefur verið gerð á högum þessa hóps á Íslandi, en annars er lítið 

vitað um hann. Mjög mikilvægt er að fá vitneskju um þetta unga fólk og veita því aðstoð þegar 

þáttaskil verða í lífi þess, svo koma megi í veg fyrir að það lendi í vanda sem getur haft 

alvarlegar afleiðingar (Jóhanna Rósa Arnardóttir, 2016). Margt bendir til þess að því fyrr sem 
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gripið er inn í líf ungmenna í vanda, þess minni líkur séu á að þau verði óvirk í samfélaginu 

(Finn, 1989; Jóhanna Rósa Arnardóttir, 2016; White og Kelly, 2010). 

Skortur á eftirfylgni við þennan hóp á Íslandi er enn tilfinnanlegri, þegar haft er í huga að 

brotthvarf úr framhaldsskóla hefur verið mikið og stöðugt hér á landi um áratugaskeið 

(Hagstofan, 2014; Jón Torfi Jónasson og Guðbjörg Andrea Jónsdóttir 1992; Jón Torfi Jónasson 

og Kristjana Stella Blöndal, 2002; Kristrún Birgisdóttir, 2015). Hagstofan heldur utan um tölur 

um námsferil og útskriftir úr framhaldsskóla og sé hlutfall brautskráðra og þeirra sem hurfu 

frá námi skoðað, sex árum eftir að nemendur hófu nám í framhaldsskóla á árunum 1995-2011, 

kemur í ljós að hlutfall þeirra sem hverfa frá námi er um 30% (Hagstofan, 2014). Um tengsl á 

milli brotthvarfsnemenda og þeirra er hafna í hópi óvirkra þarf ekki að fjölyrða, en ein af 

meginástæðum þess að litið er á brotthvarf sem vandamál er afleiðingar þess fyrir samfélagið 

og ekki síður einstaklinginn. Hvort sem litið er til lengri eða skemmri tíma getur brotthvarf 

verið vandamál fyrir þá sem hverfa frá námi, því þeir eru í meiri hættu á að vera í hópi þeirra 

sem eiga í vandræðum á vinnumarkaði. Með því er átt við að þeirra bíða frekar láglaunastörf, 

atvinnuöryggi þeirra er almennt minna og þeir eiga jafnvel á hættu að lenda utan 

vinnumarkaðar til frambúðar. Sýnt hefur verið fram á að langtímaatvinnuleysi er meira meðal 

þeirra er minnstu menntunina hafa, sem getur haft þau áhrif að einstaklingar taki minni þátt í 

samfélaginu almennt, eigi oftar við heilsufarsvandamál að etja og eigi almennt séð erfiðara 

uppdráttar en þeir er ljúka framhaldsskóla (Arbeids- og sosialdepartementet, 2007; DG EAC, 

2005; EC, 2016; OECD, 2017; Oomen og Plant, 2014; Rumberger, 2011). Að sama skapi er 

brotthvarf samfélagsvandamál, samfara því eru meiri líkur á að þessir einstaklingar verði á 

framfæri hins opinbera og það jafnvel í langan tíma (Eyjólfur Sigurðsson, 2014; Finn, 1989; 

Hernes, 2010; Lillejord, Halvorsrud, Ruud, Morgan, Freyr,  Fischer-Griffiths, … Manger, 2015; 

Markussen, 2016; Oomen og Plant, 2014).  Brotthvarf úr framhaldsnámi hefur því gríðarleg 

samfélagsleg áhrif og kostnaður samfara því er mikill, en árið 2012 var kostnaður af brotthvarfi 

eins nemanda úr framhaldsskóla á Íslandi reiknaður um 14 milljónir króna (Eyjólfur Sigurðsson, 

2014). Það er því ávinningur fyrir samfélagið að finna leiðir til að minnka brotthvarf og virkja 

ungt fólk til þátttöku í samfélaginu, en ávinningurinn er ekki síður unga fólksins sem á þá von 

um betri framtíð.  

Rannsókn þessi miðar að því að gera grein fyrir úrræðinu Eftirfylgni í Hordaland í Noregi og 

kynnast reynslu og upplifun ráðgjafa og ráðþega af úrræðinu.  Í framhaldi er því velt upp hvort 
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nota mætti þá þekkingu sem til fellur til að leggja grunn að því að koma á fót úrræði, svipuðu 

Eftirfylgni, hér á landi. Úrræði sem héldi utan um hóp óvirkra ungmenna og reyndi að virkja 

þau á nýjan leik, úrræði sem væri þá nýjung á sviði náms- og starfsráðgjafar á Íslandi.  

1.1 Staða ungs fólks á vinnumarkaði 

Vinnumarkaðurinn í hinum vestræna heimi hefur tekið miklum breytingum undanfarna 

áratugi. Fyrir fjórum áratugum þótti það ekki tiltökumál, og í raun eðlilegt, að hluti ungs fólks 

færi út á vinnumarkaðinn að loknum grunnskóla og aflaði sér ekki frekari menntunar 

(Markussen, 2016). Í dag er krafan um aukna menntun og meiri sérhæfingu æ háværari, miklar 

tækniframfarir hafa átt sér stað, tilkoma internetsins breytti miklu og vinnumarkaðurinn er 

orðinn alþjóðlegri (Blustein, 2006; Brown og Lent, 2013; EC, 2016; Maree, 2014). Í greiningu 

Cedefop (2014) á þróun vinnumarkaðar í Evrópu fram til ársins 2025, er því spáð að störfum 

fyrir ófaglærða fari fækkandi þó þau verði alltaf til staðar.  

Vinnumarkaður 21. aldar felur ekki einungis í sér meiri sérhæfingu heldur einnig nýja 

tilhögun, þar sem föst atvinna er á undanhaldi og launþegar taka í auknum mæli að sér 

tímabundin verkefni. Þessi þróun frá stöðugleika til meiri hreyfanleika kallar á óvissu og 

óöryggi (Brown og Lent, 2013; Maree, 2014). Samfara þessu hefur samband launþega og 

vinnuveitenda einnig tekið miklum breytingum (Blustein, 2006). Það að finna sér 

starfsvettvang ævilangt, búa við starfsöryggi og eiga von um frama innan fyrirtækis í skiptum 

fyrir trúmennsku og velunnin störf, er fyrirkomulag sem er á undanhaldi (Hirschi og 

Dauwalder, 2015). Atvinnurekendur sækjast frekar eftir því að hafa fáa starfsmenn í fastri 

vinnu og ráða fremur fólk í tímabundin verkefni (Brown og Lent, 2013). Í tölum frá Hagstofu 

Íslands (2016a) yfir fjölda launagreiðenda og launþega kemur fram að 72% launagreiðenda á 

Íslandi eru með færri en fimm launþega í vinnu. Í tölum frá Hagstofunni má sjá að fjöldi 

launagreiðenda hefur aukist frá árinu 2014 um tæp 4% árlega (Hagstofan, e.d. -a.). Þetta 

bendir til þess að þróun í átt til minni fyrirtækja, með fáa starfsmenn, eigi líka við hér á landi.  

Orðasambönd eins og síbreytilegur starfsferill (e. protean careers), starfsferill án 

takmarkana (e. boundaryless career) og hlutafélagið ég (e. my incorporated), hafa skotið upp 

kollinum þegar rætt er um starfsferil (Brown og Lent, 2013) og sýna að launþegar verða að 

sýna seiglu og þróa með sér hæfni til að vera sjálfir virkir í að skapa eða finna verkefni. Þetta 

er mikil áskorun, getur valdið streitu og óöryggi, en er engu að síður sú mynd sem blasir við 

ungu fólki í vestrænum ríkjum í dag (Blustein, 2006). Af þeim sökum telja sumir fræðimenn, 
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líkt og Krumboltz (2009) það undarlegt, og úr takti við tímann, að biðja ungt fólk í dag um að 

spá fyrir um starfsferil sinn, þegar framtíðin er svona óviss. Aðrir fræðimenn eins og Savickas 

(2011) segja að réttara sé að tala um starfsferilsstjórnun (e. career management)  einstaklinga, 

en starfsþróun. Hvað sem þessu líður er ljóst að það að velja sér nám með tilliti til ákveðinna 

framtíðarstarfa getur reynst vandasamt, því störf hverfa og ný verða til sem krefjast annars 

konar menntunar eða hæfni.  

Þegar rætt er um vinnumarkaðinn verður ekki hjá því komist að ræða líka um atvinnuleysi. 

Atvinnuleysi er ekki nýtt af nálinni, það gengur í bylgjum og margvíslegar ástæður geta legið 

þar að baki. Samkvæmt Eurostat, hagstofu Evrópusambandsins, var atvinnuleysi í löndum 

Evrópusambandsins tæp 9% í apríl árið 2016 og mest meðal ungs fólks á aldrinum 15-24 ára 

eða rúm 21% (Eurostat, 2016a). Það bendir til þess að ungt fólk eigi í erfiðleikum með að 

komast inn á vinnumarkaðinn, sem er áhyggjuefni, því atvinnuleysi á unga aldri eykur líkurnar 

á því að viðkomandi verði flakkandi út og inn af vinnumarkaði í framtíðinni 

(Kunnskapsdepartementet, Arbeidsdepartementet, Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementet, 2013). Til að auðvelda samanburð milli landa er hagstofum 

Noregs og Íslands skylt að nota sömu mælikvarða og Eurostat við mælingar á atvinnuleysi 

(Statistisk sentralbyrå, e.d.; Hagstofa Íslands, e.d.-b). Hagstofa Íslands birtir ársfjórðungslega 

tölur um vinnumarkaðinn á Íslandi og á þriðja ársfjórðungi 2016 mældist atvinnuleysi 2,6% og 

hefur farið minnkandi um nokkurt skeið. Sama má segja um langtímaatvinnuleysi, en þeim 

sem hafa verið án atvinnu í langan tíma fækkar stöðugt. Mest atvinnuleysi mælist í 

aldurshópnum 16-24 ára eða 4% (Hagstofa Íslands, 2016e). Tölur um atvinnuleysi í Noregi sýna 

aðra mynd og verri, er kemur að atvinnuleysi. Þar mældist atvinnuleysi 4,9% á þriðja 

ársfjórðungi en í aldurshópnum 15-24 ára var það mun hærra, eða 10,6% (Statiskt sentralbyrå, 

2016b).  

Sé rýnt í tölur frá Eurostat kemur glögglega í ljós að menntun er ein besta vörnin gegn 

atvinnuleysi. Sé menntunarstaða fólks á aldrinum 25-64 ára borin saman við atvinnuleysistölur 

sést að um 18% þeirra sem eru minnst menntaðir eru atvinnulausir, en hlutfallið er rúm 6% 

hjá þeim sem lokið hafa háskólamenntun (Eurostat, 2016a). Sömu niðurstöður má finna 

annars staðar. Eitt af því sem margir eiga sameiginlegt sem missa vinnu, eða eiga á hættu að 

missa vinnu, er að þeir hafa litla menntun og oft litla sem enga framhaldsmenntun (Hagstofa 

Íslands, 2016e; Markussen, 2016; OECD, 2015). Hátt hlutfall ófaglærðra meðal atvinnulausra 
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og krafa vinnumarkaðarins um aukna sérhæfingu, beinir sjónum að mikilvægi menntunar. Það 

er mikilvægt að ljúka framhaldsmenntun af einhverju tagi til þess að eiga meiri möguleika á að 

taka þátt í atvinnulífinu til frambúðar (Kunnskapsdepartementet, Arbeidsdepartementet, 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 2013).  

Framtíð nemenda sem í dag eru á unglingastigi, er að vera á vinnumarkaði fram til ársins 

2070 og hver veit hvernig vinnumarkaðinum verður háttað þá? Hvaða menntun gefur þeim 

góðan aðgang að vinnumarkaði framtíðarinnar? Aðalhlutverk náms- og starfsráðgjafa gæti 

verið að hjálpa ungmennum að öðlast hæfni sem þau geta nýtt sér alla ævi, hæfni sem hægt 

er að byggja ofan á, vilji þau breyta um starfsvettvang. Því líkur benda til þess að flestir muni 

standa frammi fyrir vali um nám og störf oftar en einu sinni í lífinu, nokkuð sem kallar á öfluga 

náms- og starfsráðgjöf allt lífið (NOU, 2016:1).  

1.2 Brotthvarf  

Sú staðreynd að stór hluti ungs fólks hverfur frá námi án þess að ljúka framhaldsskóla er 

mörgum þjóðum mikið áhyggjuefni og hefur verið um áratugaskeið. Það hversu lífseigur 

vandinn er, sýnir að brotthvarf er um margt flókið og erfitt að finna lausnir sem duga gegn því 

(Rumberger, 2011). Þar sem afleiðingar brotthvarfs eru alvarlegri en áður (Arbeids- og 

sosialdepartementet, 2007; Brown og Lent, 2013; DG EAC, 2005; EC, 2016; Eyjólfur Sigurðsson, 

2014; Finn, 1989; Hernes, 2010; Kunnskapsdepartementet, Arbeidsdepartementet, Barne-, 

likestillings- og inkluderingsdepartementet, 2013; Lillejord o.fl., 2015; Markussen, 2016; 

Oomen og Plant, 2014; Rumberger, 2011), er ekki að undra að umræðan um brotthvarf hefur 

verið mjög áberandi undanfarin ár. Í nýrri bók, De frafalne, er þeirri spurningu varpað fram 

hvort brottfall sé eins alvarlegt og menn vilja vera láta. Er vísað til þess að ekki sé algilt að allir 

brotthvarfsnemendur lendi í vanda, því margir hverjir fara að vinna (Reegård og Rogstad, 

2016b; Rumberger, 2011) og samfélagið hefur líka þörf fyrir ófaglært fólk á vinnumarkaði 

(Cedefop, 2014; Reegård og Rogstad, 2016b). Bent hefur verið á að sumir sem ljúka 

framhaldsskóla geti líka átt við vanda að etja, þó meiri líkur séu á betra lífi ljúki fólk námi og 

svo má ekki gleyma að þeir nemendur sem á ákveðnum tímapunkti flokkast sem 

brotthvarfsnemendur geta farið aftur í skóla og útskrifast (Rumberger, 2011). Þessi umræða á 

líka rétt á sér en margar rannsóknir benda til að þeir sem hverfa frá námi geri það ekki alltaf 

að eigin ósk, og að aukin lífsgæði felist í því að ljúka framhaldsskóla (Hyggen, 2010; Jón Torfi 

Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002; White og Kelly, 2010).  
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Hlutfall þeirra er hverfa úr framhaldsnámi án þess að ljúka því er mismunandi eftir löndum 

Evrópu. Raunar er ekki einfalt að bera saman tölur um brotthvarf á milli landa, vegna þess að 

skilgreiningar á brotthvarfi úr framhaldsskóla eru misjafnar og má þar nefna að innan 

Norðurlandanna eru skilgreiningarnar jafn margar og löndin (Vibe, Frøseth, Hovdhaugen og  

Markussen, 2012). Hinar ólíku skilgreiningar gera samanburð á brotthvarfi milli landa erfiðan, 

þar sem nemendur sem eru skilgreindir sem brotthvarfsnemendur í einu landi eru það ekki í 

öðru landi (DG EAC, 2005; Markussen, 2016). OECD og Evrópusambandið notast við líkar 

skilgreiningar á brotthvarfi, en aðalmunurinn á milli þeirra liggur í aldursviðmiðum. Undir 

skilgreiningu OECD fellur fólk á aldrinum 20-24 ára sem ekki hefur lokið framhaldsskóla og er 

ekki í námi. Hjá Evrópusambandinu er notast við svipaða skilgreiningu, nema hvað miðað er 

við aldurshópinn 18-24 ára (DG EAC, 2005). Séu tölur Eurostat um brotthvarf frá árunum 2012  

og 2015 skoðaðar sést að brotthvarf hér á landi helst stöðugt og hátt á meðan Norðmönnum 

gengur eilítið betur að sporna gegn brotthvarfi (Eurostat, 2016b). 

Það ætti að vera hagur hverrar þjóðar að hækka menntunarstig þjóðfélagsþegna sinna, 

því hærra menntunarstig skilar meiri tekjum í þjóðarbúið (Eurostat, 2016c; 

Forsætisráðuneytið, 2011). Evrópusambandslöndin mörkuðu sér stefnu fram til ársins 2020 

og eitt af markmiðunum er að minnka brotthvarf úr framhaldsmenntun niður í 10% í 

aðildarlöndunum og samfara því auka hlutfall þeirra er ljúka framhaldsmenntun (Eurostat, 

2016c). Íslendingar settu sér líka markmið af sama toga eða að hlutfall Íslendinga á aldrinum 

25-64 ára, sem ekki hafa formlega framhaldsmenntun, fari úr 30% niður í 10%  

(Forsætisráðuneytið, 2011). Samkvæmt tölum frá OECD hefur menntunarstig þjóðarinnar 

farið hækkandi, en hlutfall þeirra sem ekki hafa lokið neinu prófi eftir grunnskóla, á aldrinum 

25-64 ára var 32% árið 2005, en 27% árið 2014 (Education at a Glance, 2015). Árið 2005 

höfðu um 23% Norðmanna á aldrinum 25-64 ára ekki meiri menntun en grunnskólapróf, en 

árið 2014 var hlutfallið komið niður í 18% (Education at a Glance, 2015).  

Í doktorsritgerð sinni segir Kristjana Stella Blöndal (2014) að með það í huga hversu 

mikilvægt er fyrir ungt fólk í dag að ljúka framhaldsskóla, þá sé það eitt af stærstu 

þroskaverkefnum þess að taka ákvörðun um hvort það eigi að ljúka framhaldsnámi eður ei. 

Ljóst er hversu brýnt er að auðvelda fleirum að ljúka framhaldsskóla og liður í því er að skoða 

vel ástæður brotthvarfs og auka við þekkingu á þeim flóknu ferlum er einkenna brotthvarf  svo 

hægt sé að grípa til aðgerða sem leiða til úrbóta. 
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1.2.1 Ástæður brotthvarfs 

Brotthvarf er ekki augnabliksákvörðun um að hverfa frá námi, heldur lokapunktur á ferli þar 

sem nemandi missir smám saman áhuga á náminu, sem og skólanum, sem að lokum getur 

orðið til þess að nemandi hættir. Þetta er ferli sem gæti jafnvel hafa byrjað mörgum árum fyrr 

(Finn, 1989; Reegård og Rogstad, 2016a; Rumberger, 2004, 2011). Í áratugi hafa verið gerðar 

rannsóknir þar sem ungmenni eru spurð um ástæður þess að þau hurfu frá námi. Væru svörin 

einhlít væri vandamálið úr sögunni, en svörin gera það að verkum að erfitt er að koma auga á 

eina ástæðu sem veldur brotthvarfi, eða hvernig mismunandi ástæður hafa áhrif hver á aðra 

(Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002; Kristrún Birgisdóttir, 2015; Rumberger, 

2004, 2011). Þetta undirstrikar að brotthvarf er flókið ferli þar sem margir þættir geta haft 

áhrif hver á annan, oft yfir langt tímabil og afleiðingarnar verða einnig margslungnar (Finn; 

1989; Hernes, 2010: Reegård og Rogstad, 2016a; Rumberger, 2004, 2011).  

Sýnt hefur verið fram á að fyrri námsárangur er sá þáttur sem spáir sterkast fyrir um 

brotthvarf og margar rannsóknir hérlendis og erlendis benda til þess að námsárangur úr 

grunnskóla sé mikilvæg vísbending um gengi í framhaldsskóla (Finn, 1989; Jón Torfi Jónasson 

og Kristjana Stella Blöndal, 2002; Menntamálaráðuneytið, 2010; Rumberger, 2011). 

Í rannsóknum á brotthvarfi hefur komið í ljós að skuldbinding nemenda við skólann, bæði 

félagslega og námslega, virðist hafa mikið að segja um líkurnar á brotthvarfi og er skuldbinding 

til náms og skóla lykilhugtak í kenningum um brotthvarf (Finn, 1989; Freeman og Simonsen, 

2015; Newmann, Wehlage og Lamborn, 1992; Rumberger, 2011). Margir þættir geta gefið 

vísbendingu um hvernig skuldbindingu nemanda gagnvart námi og skóla er háttað. Suma þætti 

má finna hjá einstaklingnum sjálfum, en aðra má finna í umhverfi hans, það er  fjölskyldu, 

skóla, samfélagi eða félögum (Rumberger, 2004, 2011). 

Hugtakið skuldbinding er hins vegar ekki einfalt og Fredricks og félagar skrifuðu grein árið 

2004 þar sem þær gagnrýndu að rannsóknir á skuldbindingu tækju ekki hliðsjón af því hversu 

fjölbreytt eða margþætt hugtakið væri. Í framhaldinu settu þær fram tillögu um þrískiptingu, 

þar sem skuldbindingu er skipt í þrjár víddir: hegðunarlega, tilfinningalega og vitsmunalega 

(Fredricks, Blumenfeld og Paris, 2004). Í einföldu máli snýst þetta um hvernig nemandi hagar 

sér, hvernig honum líður og hvernig hann hugsar. Þessir þættir eru bundnir sterkum böndum 

og því hægt að öðlast dýpri skilning á aðstæðum nemandans með því að kanna allar víddirnar 

(Fredricks, Blumenfeld og Paris, 2004). Hegðunarleg skuldbinding kemur fram, eins og nafnið 
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bendir til, í því hvernig nemandi hagar sér í skólanum, hvernig hann mætir, hvernig hann sinnir 

námi sínu og hvort hann tekur þátt í félagslífi skólans (Finn; 1989; Fredricks, Blumenfeld og 

Paris, 2004; Rumberger, 2004). Tilfinningaleg skuldbinding snýr að tengslum nemandans við 

samnemendur, kennara og starfsfólk skólans, sem og viðhorfi til skólans almennt séð og þá 

hvort viðkomandi finnist hann eiga heima þar (Fredricks, Blumenfeld og Paris, 2004). Neikvæð 

tilfinningaleg skuldbinding getur birst sem námsleiði, en námsleiði er eitt af því sem margir 

íslenskir nemendur hafa nefnt sem ástæðu fyrir brotthvarfi sínu (Jón Torfi Jónasson og 

Kristjana Stella Blöndal, 2002; Jón Torfi Jónasson og Guðbjörg Andrea Jónsdóttir 1992; Kristrún 

Birgisdóttir, 2015). Síðasta víddin vísar til þess hversu mikið nemendur leggja sig fram til að ná 

markmiðum sínum, sem getur birst á jákvæðan hátt í því að þeir eru tilbúnir til að takast á við 

ögrandi verkefni (Fredricks, Blumenfeld og Paris, 2004). 

Við rannsóknir á skuldbindingu verður að hafa í huga fjölbreyttan, félagslegan veruleika 

ungmenna, því enginn einn þáttur getur útskýrt til fulls hvernig skuldbindingu er háttað (Wang 

og Eccles, 2012). Einstaklingurinn lifir og hrærist í félagslegu umhverfi og samspil hans og 

umhverfisins getur verið snúið, en í tengslum við brotthvarf hefur verið sýnt fram á að 

fjölskyldan er mikill áhrifavaldur. Þættir eins og menntun foreldra, tekjur, viðhorf þeirra til 

menntunar, uppeldisaðferðir og fjölskyldugerð hafa allir áhrif á einstaklinginn (Rumberger, 

2004, 2011). Langtímarannsókn á áhrifum uppeldisaðferða foreldra á skólagöngu barna, leiddi 

í ljós að unglingar sem nutu leiðandi uppeldis, sem felst í miklum stuðningi og jákvæðri 

hegðunarstjórnun, sýndu meiri skuldbindingu við skóla á unglingsárum, hættu síður í skóla og 

voru líklegri til að hafa lokið námi þegar þeir voru 22 ára (Kristjana Stella Blöndal og Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2014). Þessar niðurstöður eru athyglisverðar sé það haft í huga að unglingar 

sýna oft minni áhuga á námi og skóla einmitt á þessum árum (Wang og Eccles, 2012). 

Niðurstöðurnar eru ekki síður athyglisverðar fyrir þá sök að í ljós kom að hegðunarleg og 

tilfinningaleg skuldbinding nemenda við 14 ára aldur og hvernig hún þróaðist til 15 ára aldurs, 

spáði fyrir um hvort nemendur höfðu lokið framhaldsskóla við 22 ára aldur (Kristjana Stella 

Blöndal og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2012). 

 Aðrir umhverfisþættir sem geta haft áhrif á hvort nemandi hættir námi eða lýkur því, eru 

skólinn og félagarnir, en stuðningur frá foreldrum, kennurum og félögum getur haft góð áhrif 

á skuldbindingu nemenda. Þessir aðilar hafa mismikil  áhrif á skuldbindingu og sýnt hefur verið 

fram á að áhrif foreldra og kennara eru oft meiri en félaga (Wang og Eccles, 2012). Ákveðnir 



14 

þættir tengdir skólum eru á valdi stjórnvalda, eins og námsframboð og stefna í menntamálum, 

en þættir er snúa beint að skólunum tengjast starfsháttum og kennslu. Má þar nefna góð 

tengsl á milli nemenda og kennara, skólareglur og viðurlög við brotum á þeim, svo og reglur 

um námsframvindu (Rumberger, 2004, 2011). Annar þáttur sem vert er að nefna er, að það að 

eiga von um atvinnu getur ýtt undir brotthvarf, ef nemandinn sér meiri ávinning af að vinna 

en stunda nám (Jón Torfi Jónasson og Guðbjörg Andrea Jónsdóttir 1992; Rumberger, 2004).  

Þegar nemendur eru beðnir um að gefa upp ástæðu þess að þeir hættu námi, er því oft 

þannig farið að þeir geta einungis gefið upp eina ástæðu. Þetta getur reynst þeim erfitt, því að 

baki er langt ferli þar sem margir þættir spila saman og ef til vill ekki augljóst hvað veldur. Hin 

seinni ár hefur einn þáttur fengið æ meiri athygli í umræðunni um brotthvarf, en það er andleg 

heilsa og áhrif hennar (Reegård og Rogstad, 2016a). Vandkvæði í tengslum við andlega heilsu 

eru mun oftar gefin upp sem ástæða fyrir brotthvarfi en áður (Kristrún Birgisdóttir, 2015; 

Utdanningsdirektoratet. 2016a). Sú staðreynd bendir til þess að hlúa þurfi betur að andlegri 

heilsu ungmenna og vera á varðbergi áður en erfiðleikarnir verða of miklir.  

Séu hinar fjölmörgu ástæður brotthvarfs hafðar í huga og ekki síst hvernig þær geta fléttast 

saman á ýmsu vegu, á einstaklingsbundinn hátt og jafnvel yfir langt tímabil, er ekki að undra 

að erfitt sé að finna leiðir til að minnka það. Fyrsta skrefið er þó að bæta þekkingu á þeim 

flóknu ferlum sem eru gagnvirk, bæði á einstaklinga og umhverfi og greina ástæðurnar, til þess 

að hægt sé að vinna að fyrirbyggjandi aðgerðum og búa til inngrip sem eru vænleg til árangurs.  

1.2.2 Hvað er til ráða? 

Í gegnum árin hefur ýmislegt verið reynt til að minnka brotthvarf en lítið áunnist, enda erfitt í 

framkvæmd í ljósi þess að oft er um flókið ferli að ræða, sem tekur langan tíma, eins og fram 

hefur komið. Af þeim sökum er skortur á rannsóknum með tilraunasniði um hvaða inngrip eru 

vænleg til árangurs (Freeman og Simonsen, 2015; Lillejord o.fl., 2015). Dynarski og félagar 

(2008) bjuggu til handbók þar sem safnað var saman niðurstöðum úr rannsóknum, sem sýnt 

hafði verið fram á að gætu gagnast sem forvörn eða inngrip gegn brotthvarfi. Hið sama var 

gert í Noregi nokkrum árum síðar, þegar Lillejord og félagar (2015) í Kunnskapssenter for 

utdanning fengu það verkefni frá menntamálaráðuneytinu, að skoða inngrip, sem sýnt hafði 

verið fram á með rannsóknum, að virkuðu. Lillejord og félagar (2015) skoðuðu alþjóðlegar 

rannsóknir frá árunum 2010-2014 og skiptu inngripunum í þrjá flokka, en Dynarski og félagar 

(2008) skiptu þeim í sex flokka. Sameiginleg niðurstaða allra inngripanna er sú, að það að auka 
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skuldbindingu nemenda virðist vera besta forvörnin gegn brotthvarfi. Einnig var sammerkt 

þessum rannsóknum að hvorugur hópurinn fann rannsóknir á inngripum sem miðuðu að því 

að fá nemendur er höfðu horfið frá námi, aftur inn í skóla.  

Þeir flokkar inngripa sem báðar rannsóknirnar fundu eru í takt við margt sem aðrir 

fræðimenn hafa sett fram og geta hvort heldur snúið að einstaklingsþáttum, eða þáttum í 

umhverfi einstaklingsins, en mikilvægt er að styðja við nemandann hvort heldur er námslega 

eða félagslega (Dynarski o.fl., 2008; Lillejord o.fl. 2015; White og Kelly, 2010). Margir af 

þessum þáttum snúa að skólunum, en aðrir þættir í umhverfi nemenda verða líka að vera 

virkir. Á það verður þó ekki alltaf kosið og sýnt hefur verið fram á mikilvægi þess að styðja vel 

við nemendur sem af einhverjum ástæðum fá ekki stuðning heima fyrir (Kristjana Stella 

Blöndal og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2014). Mörg inngrip sem vænleg eru til árangurs, miða 

einmitt að því að veita nemendum í brotthvarfshættu fullorðinn stuðningsmann, sem þeir geta 

leitað til (Dynarski o.fl., 2008), eða stuðningsmann úr hópi samnemenda (Lillejord o.fl. 2015; 

White og Kelly, 2010).  

Ýmislegt bendir til þess að snemmtæk íhlutun inn í líf nemenda skili árangri og að vinnan 

við að minnka brotthvarf þurfi að byrja í grunnskólanum, því þátttaka nemenda í skólastarfi, 

viðhorf þeirra til skóla og hegðun, eru þættir sem koma oft snemma í ljós. Því er mikilvægt að 

koma snemma auga á nemendur sem þurfa stuðning og leiðsögn (Finn, 1989; Hernes, 2010; 

Rumberger, 2011; White og Kelly, 2010). Miklar fjarvistir strax við lok grunnskóla eru 

vísbending um að skuldbinding við skóla sé lítil (Markussen, 2016) og það hefur sýnt sig að 

námsárangur við lok grunnskóla getur verið fyrirboði um brotthvarf (Jón Torfi Jónasson og 

Kristjana Stella Blöndal, 2002; Kristjana Stella Blöndal og Sigrún Aðalbjarnardóttir 2012, 

Markussen, 2016). Ekki er hægt að tala um brotthvarf úr grunnskóla, þar sem nám í grunnskóla 

er skylda, en engu að síður virðast einhverjir hverfa frá námi strax þá, sem birtist helst í miklum 

fjarvistum. Margir velja samt að hefja nám í framhaldsskóla, að minnsta kosti að nafninu til, 

og brotthvarfið kemur þá fram þar (Reegård og Rogstad, 2016a). 

Í framhaldsskólanum þarf að koma snemma auga á þá sem eru í brotthvarfshættu, til að fá 

yfirsýn yfir hópinn áður en farið er í inngrip til að auka skuldbindingu (Dynarski o. fl. 2008; 

White og Kelly, 2010). Ein leið til að ná til þessara nemenda er að fylgjast með mætingu, og 

inngrip sem snúa að því að bæta mætingu og hegðun hafa reynst vel (Dynarski o.fl. 2008; 

Freeman og Simonsen, 2015; Lillejord o.fl., 2015; Reegård og Rogstad, 2016a; Rumberger, 
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2011). Inngrip af þessu tagi getur falið í sér að koma á tengslum milli þeirra aðila sem bera 

ábyrgð á nemandanum – foreldrum og skólafólki – fá þá til að tala saman og bera saman bækur 

sínar og grípa í framhaldi inn í, til að reyna að leysa vandann (Lillejord o.fl., 2015; White og 

Kelly, 2010). Önnur leið til að ná snemma til nemenda er að spyrja þá sjálfa um stöðu mála. Á 

Íslandi hefur undanfarin ár verið lagður spurningalisti fyrir framhaldsskólanemendur til að 

skima fyrir brotthvarfi. Skimunin er lykilþáttur í forvörnum, því spurningalistinn metur ýmsa 

þætti í tengslum við brotthvarf og af svörum nemenda má bera kennsl á þá sem virðast í mestri 

brotthvarfshættu. Þeim nemendum geta svo náms- og starfsráðgjafar fylgt eftir, til að koma á 

stuðningi og reyna að finna farsæla lausn á þeirra málum (Kristrún Birgisdóttir, 2015; 

Menntamálaráðuneytið, 2014).  

Aðrir þættir er snúa að skólunum eru þættir sem hægt er að breyta og það ætti að vera 

skólum kappsmál að búa svo í haginn fyrir nemendur að þeir vilji vera þar. Það mætti gera með 

því að hanna persónulegt og skipulagt námsumhverfi, hvetja til góðra samskipta milli kennara 

og nemenda og nota inngrip til að auka félagsfærni nemenda (Dynarski o fl.; Rumberger, 2011; 

White og Kelly, 2010). Brotthvarfsnemendur segja oft að þeir hafi upplifað að enginn hafi tekið 

eftir því hvort þeir mættu eða ekki og jafnvel hafi öllum verið sama hvort þeir mættu yfirhöfuð. 

Það að búa til umhverfi sem gefur nemendum þá tilfinningu að þeir tilheyri skólanum, ýtir 

undir skuldbindingu  (Rumberger, 2011).  

Aukinn stuðningur við nám er inngrip sem gefur góða raun (Dynarski o.fl.; Freeman og 

Simonsen, 2015; Lillejord o.fl. 2015; Rumberger, 2011; White og Kelly, 2010). Rannsóknir hafa 

líka sýnt að það að leyfa nemendum að fara á undan, til dæmis með því að taka 

framhaldsskólaáfanga í grunnskóla eða fara út á vinnumarkað með skóla, eru inngrip sem 

virka. Markmiðið með þeim er að auka skuldbindingu við nám, með því að horfa fram á veginn 

og öðlast meiri tilfinningu fyrir tilgangi námsins (Lillejord, 2015). Rumberger tekur undir þetta 

þegar hann segir að vinnutengt nám til að undirbúa nemendur betur fyrir framtíðina, sé eitt 

af þeim inngripum sem hafi borið árangur (Rumberger, 2011).  

Ástæður brotthvarfs er líka að finna í skipulagi og starfsháttum skóla. Bæði í Noregi og á 

Íslandi hefur brotthvarf verið meira úr starfsnámi en bóknámi og sumir vilja kenna því um að í 

dag sé starfsnám of bóknámsmiðað, sem geri það að verkum að nemendur hverfa brott, þar 

sem bóknám einkenni um of fyrstu námsárin (Höst, 2016). Reegård og Rogstad (2016b) segja 

að til að skilja brotthvarf, sé kannski tímabært að hugsa minna um hvernig best sé að koma 
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öllum í gegnum framhaldsskólann á sem stystum tíma, en beina í staðinn sjónum að 

skólakerfinu og hvernig það geti orðið hentugra og sveigjanlegra fyrir ungmennin svo þau eigi 

auðveldara með að aðlaga sig nútímasamfélagi.  

Mikilvægt er að líta á inngrip í líf einstaklinga sem umhyggju, nemendur í vanda eru oft vanir 

því að litið sé á þá sem vandamál og því er mikilvægt að inngrip sendi nemendum ekki þau 

skilaboð að þeir séu vandamál sem þurfi að laga (Lillejord o.fl. 2015). Sum inngripin, sem 

Lillejord og fleiri skoðuðu (2015), sýndu fram á meiri árangur en önnur. Má þar nefna ráðgjöf 

og inngrip sem felast í umhyggju fyrir nemandanum og að koma á góðum tengslum við hann, 

en einnig að finna jafnvægi á milli stuðnings við hann og krafna til hans.  

Sé horft til þess hversu flókið brotthvarf er, er ekki að undra að árangursríkt sé að hafa 

inngripin sveigjanleg og að stundum sé nauðsynlegt að sníða þau að einstaklingnum 

(Rumberger, 2011) eða vandamálinu (Lillejord o. fl. 2015). Náms- og starfsráðgjafar ættu að 

vera í kjöraðstöðu til að vinna að þessum málum, greina nemendur sem hætta er á að hverfi 

frá námi, liðsinna þeim og finna hentug úrræði (Björg Birgisdóttir, 2003; White og Kelly, 2010). 

Náms- og starfsráðgjafar í grunnskólum, sem og framhaldsskólum, gegna mikilvægu hlutverki 

í tengslum við brotthvarf og White og Kelly (2010) lögðu til að það yrði í verkahring náms- og 

starfsráðgjafa að koma á áætlun innan skólanna til að koma í veg fyrir brotthvarf. Sýnt hefur 

verið fram á að óákveðni nemenda við val á framhaldsnámi spái fyrir um skuldbindingu þeirra, 

hegðunarlega, tilfinningalega sem og vitsmunalega, en meiri óvissa um námsval kom fram í 

minni skuldbindingu (Kristjana Stella Blöndal og Bjarney Sif Ægisdóttir, 2013). Skuldbinding er 

mikilvæg fyrir alla nemendur, ekki bara þá sem standa höllum fæti námslega, því jafnvel sterkir 

námsmenn hverfa frá námi ef skuldbinding þeirra er lítil (Finn, 1993; Kristjana Stella Blöndal 

og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2012). 

Þetta sýnir fram á mikilvægi náms- og starfsfræðslu í grunnskólum. Íslenskar rannsóknir 

hafa sýnt að nemendum sem fengu slíka fræðslu veittist auðveldara að taka ákvörðun um 

námsval en þeir sem ekki fengu fræðslu (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2000, 2007). Guðbjörg 

(2010) sýndi líka fram á tengsl á milli náms- og starfsfræðslu og brotthvarfs, en góð náms- og 

starfsfræðsla við 15-16 ára aldur jók líkurnar á því að nemendur lykju framhaldsskóla. Þessar 

niðurstöður benda á mikilvægi þess að nemendur taki ígrundaða ákvörðun um nám í 

framhaldsskóla, því hún getur leitt til meiri skuldbindingar og aukið líkur á því að þeir ljúki 

námi. 
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1.3 Óvirk ungmenni 

Í opinberri umræðu um ungt fólk sem stendur utan við vinnumarkaðinn og er ekki í námi, er 

skammstöfunin NEET gjarnan notuð til að skilgreina frekar stöðu þess. Skammstöfunin kom 

fram um 1990 í Bretlandi og stendur fyrir neither in employment nor in education or training 

eða hvorki í vinnu né við nám eða í starfsþjálfun (Eurofound, 2016; Furlong, 2006). Frá árinu 

2010 hefur NEET verið notað opinberlega af Evrópusambandinu til að skilgreina hóp ungs fólks 

sem tekur ekki virkan þátt í samfélaginu (Eurofound, 2016). 

Þegar hugtakið kom fyrst fram á Bretlandi var það bundið við aldurshópinn 16-18 ára 

(Eurofound, 2016; Furlong, 2006). Aldursdreifingin varð smám saman breiðari, náði fyrst til 

ungs fólks á aldrinum 15-24 ára og síðar til fólks á aldrinum 15-29 ára (Eurofound, 2016). Við 

fyrstu sýn virðist hópurinn vel afmarkaður, en samsetning hópsins afhjúpar aðra sögu og 

ástæður þess að ungt fólk lendir í þessum hópi eru fjölmargar og mismunandi. Í NEET hópnum 

eru til dæmis þeir sem hafa verið án atvinnu í langan tíma, þeir sem eru ýmist í og úr vinnu, 

þeir sem hverfa frá námi, þeir sem sinna börnum, þeir sem eru fatlaðir, veikir og þeir sem eru 

í fríi frá námi eða vinnu (Eurofound, 2016; Furlong, 2006). Það þarf því engan að undra að erfitt 

er að skilgreina hópinn svo vel sé, en torvelt hefur reynst að finna leiðir til að fækka þeim er 

fylla þennan hóp. Í NEET hópnum eru einstaklingar sem ef til vill þarf ekki að hafa áhyggjur af, 

en svo eru þeir sem eru illa staddir og eiga á hættu að lenda utan vinnumarkaðar til frambúðar 

(OECD, 2016; Eurostat 2016c), en ein helsta ástæða þess að fólk lendir í þessum hópi er lítil 

menntun (Eurostat, 2016c).  

Mikilvægt er að reyna að skilja samsetningu hópsins svo stjórnvöld geti gripið til aðgerða 

og fundið leiðir til að aðstoða þá sem tilheyra þessum hópi (Eurofound, 2016). Undanfarin ár 

hefur verið reynt að greina þennan hóp í sundur og flokka einstaklingana í undirhópa, sem 

hver hefur sín einkenni. Árið 2010 setti Williamson fram þriggja flokka skiptingu á hópnum. 

Hans hugmynd var að í einum flokki væru þeir sem væru ráðvilltir (e. essentially confused), 

þeir væru viljugir til að komast aftur í virkni en þyrftu á stuðningi og hvatningu að halda. Annar 

flokkur samanstæði af fólki sem vildi nýta tíma sinn í annað, sem að þeirra mati væri 

mikilvægara en nám eða vinna (e. temporarily side-tracked). Þeir einstaklingar sem tilheyra 

þriðja flokknum væru svo þeir sem hafa á einhvern hátt fjarlægst samfélagið (e. deeply 

alienated), eiga ef til vill við fíkiefnavanda að etja eða taka þátt í glæpastarfsemi, svo dæmi 

séu tekin.  
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Þó flokkun Williamson væri á margan hátt góð, hefur Eurofound þótt ástæða til að greina 

NEET hópinn enn frekar. Árið 2012 setti Eurofound fram fimm flokka skiptingu á hópnum og 

bætti svo um betur árið 2016, með sjö flokka skiptingu (Eurofound, 2012; Eurofound, 2016). 

Eftirfarandi lýsing á flokkunum sjö frá Eurofound (2016) gefur greinargóða mynd af hverjum 

hinna sjö flokka og þeim ástæðum er liggja að baki því að fólk lendir í flokknum:    

1. Fyrsti flokkurinn (e. re-entrants) samanstendur af fólki sem hefur verið óvirkt en er að 

leggja drög að því að fara aftur í nám eða til vinnu. 

2. Í öðrum flokki eru þeir sem hafa verið án atvinnu í stuttan tíma (e. short- term 

unemployed) og eru virkir í atvinnuleit.  

3. Í þriðja flokki er að finna þá sem hafa verið án atvinnu í langan tíma, eða lengur en eitt 

ár (e. long-term unemployed), og eru reiðubúnir til að leita sér að atvinnu. Þeir sem 

falla í þennan hóp eiga á hættu að lenda utan vinnumarkaðar og glíma við erfiðleika, 

ef til vill allt lífið.  

4.  Innan þessa flokks er fólk sem þarf á félagslegri aðstoð að halda, þar sem það getur 

ekki sinnt atvinnu sökum veikinda eða fötlunar (e. unavailable due to illness or 

disability).  

5. Þennan flokk fylla þeir sem eru óvirkir sökum fjölskylduástæðna (e. unavailable due to 

family responsibilities). Þeir geta ekki stundað atvinnu eða verið í atvinnuleit sökum 

þess að þeir eru bundnir yfir börnum eða öðrum fjölskyldumeðlimum. Margir hverjir 

eru sjálfviljugir í þessum aðstæðum meðan aðrir eru í viðkvæmari stöðu og hafa ekki 

efni á að borga öðrum fyrir umönnun fjölskyldumeðlima. 

6. Þessi flokkur tekur til allra þeirra sem ekki eru virkir í atvinnuleit, oft vegna þess að þeir 

hafa misst trúna á að þeim takist að fá atvinnu (e. discouraged workers). Þessi hópur 

fólks er mjög viðkvæmur, því samfara því að vera utan vinnumarkaðar er fólkið í mikilli 

hættu á að verða útundan í þjóðfélaginu. 

7. Fjölbreytnin er einna mest í þessum flokki, því hér er að finna þá sem ekki eiga heima í 

hinum flokkunum sex (e. other inactive) og ástæður þess að þeir eru óvirkir eru margar 

og mismunandi. Í þennan flokk falla meðal annars þeir sem ekki næst í og enginn veit 

hvað aðhafast. Einnig þeir sem búa við þau forréttindi að þurfa ekki að vinna og þeir 

sem eru að reyna að koma sér á framfæri í heimi lista og menningar.  
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Af þessari umfjöllun má sjá að NEET hópurinn samanstendur af ungu fólki sem á það 

sameiginlegt að vera ekki virkt á vinnumarkaði, við nám eða starfsþjálfun. En það er fátt annað 

sem sameinar það og sjö flokka kerfið sýnir vel misleitnina innan hópsins. Þessi flokkun ætti 

þó að gera stjórnvöldum auðveldara um vik að finna úrræði sem eru sniðin að þörfum þeirra 

er heyra undir hvern hinna sjö flokka, eins og Eurofound (2016) leggur til.  

Segja má að í samanburði við önnur lönd innan OECD sé ástandið hér á landi gott, þar sem 

hlutfallslega færri eru í NEET hópnum hér. Staðreyndin er hins vegar sú að í raun er mjög lítið 

vitað um stöðu þeirra sem eru óvirkir hér á landi, því ekki er haldið sérstaklega utan um hópinn. 

Doktorsrannsókn Jóhönnu Rósu Arnardóttur frá árinu 2014, er eina rannsóknin sem gerð hefur 

verið á þessum hópi ungmenna hér á landi, en hún vann meðal annars úr gögnum 

vinnumarkaðskönnunar Hagstofu Íslands frá árunum 2006-2008 og frá öðrum ársfjórðungi 

árið 2009. Óvirkir voru skilgreindir þeir sem ekki höfðu verið í skóla undanfarnar fjórar vikur 

og ekki í vinnu vikuna áður en könnunin var gerð. Niðurstöður sýndu að 5-6% fólks á aldrinum 

16-34 ára var ekki virkt á árunum 2006-2008, en hlutfallið var komið upp í 13% árið 2009. Þessa 

miklu aukningu má rekja til efnahagshrunsins haustið 2008 og undirstrikar hversu viðkvæmur 

þessi hópur er. Óvirkni 16-20 ára ungmenna var minni en þeirra sem eldri voru, eða tæp 5%  

árið 2006 og tæp 9% árið 2009. Til samanburðar má geta þess að í aldurshópnum 30-34 ára 

var hlutfallið 7,5% árið 2006 og 16,2% árið 2006. Í yngstu aldurshópunum kom líka fram að 

ungmennin voru viljugri til að vinna, sem gefur til kynna að óvirkni sé ekki eitthvað sem þau 

óska sér. Greindar voru helstu ástæður fyrir óvirkni og í aldurshópnum 16-24 ára voru veikindi 

eða örorka gefin upp í 27% tilfella, um 7% sögðust annast um börn eða fullorðna og 65% gáfu 

upp aðrar ástæður. Hverjar þessar aðrar ástæður voru kom ekki fram, enda benti Jóhanna 

Rósa á að frekari rannsókna væri þörf hér á landi til kanna hverjar þessar ástæður væru. Það 

rímar líka við það sem fram kemur hjá Eurostat (2016), að auðveldara er um vik að koma með 

tillögur að úrræðum þegar frekari greining á samsetningu hópsins liggur fyrir. 

1.4 Úrræði og viðbrögð stjórnvalda á Íslandi og í Noregi  

Í þessum kafla verður staða ungs fólks á Íslandi og í Noregi skoðuð, einkum með tilliti til þeirra 

úrræða sem því standa til boða. Umfjöllunin snýr einkum að aldurshópnum 16-21 árs, sem er 

markhópur Eftirfylgni í Noregi, og rannsókn þessi beinist að. Samkvæmt tölum frá Hagstofu 

Íslands frá 1. janúar 2016, telur ungt fólk á aldrinum 16-21 árs rúmlega 27.000 manns 

(Hagstofa Íslands, 2016b). Þetta er fjölmennur hópur en rúmlega 4000 einstaklingar tilheyra 
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hverjum af þessum sex árgöngum. Í tölum frá norsku hagstofunni kemur fram að tæplega 

400.000 manns séu í aldurshópnum 16-21 árs, sé miðað við 1. janúar 2016 og eru um 65.000 

í hverjum árgangi (Statistisk sentralbyrå, 2016a). 

Þarfir ungs fólks tengjast mörgum opinberum stofnunum í samfélaginu og hér verður fjallað 

um helstu aðila er koma að málefnum ungs fólks með einhverjum hætti, en vert að hafa í huga 

að ef til vill eru ekki allar stofnanir nefndar: Heilsugæslan, meðferðarstofnanir, lögreglan, 

barnavernd, félags- og velferðarþjónusta sveitarfélaganna, Vinnumálastofnun og grunn- og 

framhaldsskólar eru allt aðilar sem sinna ungu fólki . Það er stjórnvalda að búa til umgjörð um 

þjónustu við þetta unga fólk, en umgjörðin á Íslandi er ólík þeirri sem er í Noregi, sem má 

meðal annars rekja til stjórnsýslunnar. Í Noregi eru þrjú opinber stjórnsýslustig, ríki og 

sveitarfélög, líkt og hér á landi, og svo það þriðja, fylkin. Fylkin eru alls 19, en þau eru 

landfræðilega afmörkuð svæði sem líkjast einna helst sýslu- eða kjördæmaskiptingu á Íslandi. 

Höfuðborgin Osló hefur nokkra sérstöðu en hún er í raun bæði eitt fylki og eitt sveitarfélag. 

Innan hvers fylkis eru einnig fylkissveitarfélög (n. fylkeskommuner), eitt í hverju fylki, en stjórn 

þeirra svipar til sveitarstjórna og er kosið til fylkisþings samhliða sveitarstjórnarkosningum. Ein 

og sömu lög gilda fyrir sveitarfélög og fylkissveitarfélög en verkaskipting milli þeirra er skýr 

(Kommuneloven, 1992). Til hagræðingar verður orðið fylki notað hér eftir um það sem þýða 

mætti sem fylkissveitarfélag, en sú þýðing er mjög óþjál.  

Stjórnsýslan gæti við fyrstu sýn virkað flókin í Noregi en verkefnum er skipt bróðurlega á 

milli stjórnsýslustiga, sveitarfélögin sjá um grunnskólana og fylkin framhaldsskólana svo dæmi 

séu tekin. Í júlí árið 2006 voru þrjár opinberar stofnanir í Noregi sameinaðar í eina. Þetta voru 

stofnanir sambærilegar við Vinnumálastofnun og Tryggingastofnun á Íslandi, ásamt 

félagsþjónustu sveitarfélaganna. Þessi nýja stofnun fékk nafnið NAV sem er skammstöfun á Ny 

arbeids- og velferdsforvaltning, en í dag hefur þessi stytting orðið að sérnafni og stofnunin 

heitir í dag NAV. Skrifstofur NAV er að finna um allt land og voru þær rúmlega 400 árið 2016. 

Þessi stofnun sinnir þjónustu sem heyrir bæði undir ríki og sveitarfélög, sveitarfélögin sjá um 

það sem snýr að félagsþjónustunni, en ríkið þau málefni er tengjast atvinnu- og 

tryggingamálum. Ástæðan fyrir þessari sameiningu var m.a. ósk um að einstaklingum yrði ekki 

þvælt á milli stofnana, heldur yrði ein stofnun sett á laggirnar sem sæi um öll mál viðkomandi 

einstaklings (Arbeids- og sosialdepartementet, 2010). Auk þess var það markmið yfirvalda að 

fá sem flesta til að taka þátt í atvinnulífinu og fækka þeim sem væru á framfæri hins opinbera 
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(Arbeids- og sosialdepartementet, 2007, 2010). Með breytingunum átti að fjölga úrræðum til 

að finna úrlausn við hæfi hvers og eins, fylgja einstaklingum betur eftir og einblína á möguleika 

þeirra, en ekki hindranir. Einstaklingsmiðuð þjónusta af þessu tagi krefst samvinnu fleiri aðila 

en þeirra sem vinna hjá NAV, má þar nefna menntastofnanir og Eftirfylgni (Arbeids- og 

sosialdepartementet, 2007). Hér var í raun verið að koma á fót heildstæðu kerfi fyrir þá sem 

þurfa á þjónustu hins opinbera að halda og reynt að gera kerfið skilvirkara með samvinnu 

þeirra sem þjóna þessum hópi með einhverjum hætti.  

Á Íslandi eru tvö stjórnsýslustig, ríki og sveitarfélög, og meðal lögbundinna verkefna 

sveitarfélaga eru rekstur leik-, grunn-, og tónlistarskóla og félagsþjónusta (Sigurður Sverrisson 

og Magnús Karel Hannesson (e.d.). Framhaldsskólanir eru á vegum ríkisins og það á einnig við 

um Vinnumálastofnun og Tryggingastofnun.  

Á Íslandi hafa rúm 95% 16 ára ungmenna, á árunum 2010-2014, innritast í framhaldsskóla 

á hverju hausti (Hagstofan, 2016c), en í Noregi er hlutfallið 98% (Statistisk sentralbyrå, 2017). 

En eins og kom fram í umfjölluninni um brotthvarf úr framhaldsskólum, þá jafngildir það að 

hefja nám, ekki því að ljúka því. Þar sem margir hverfa úr framhaldsskólanámi í löndunum 

tveimur er fróðlegt að kanna hvernig ráðgjöf er háttað fyrir þá sem hverfa frá námi í 

framhaldsskóla. Hér verður samanburður milli Íslands og Noregs erfiður, vegna þess að ekki er 

hægt að bera saman náms- og starfsráðgjafa á Íslandi og þá sem starfa sem ráðgjafar í Noregi. 

Starfsheitið náms- og starfsráðgjafi er lögverndað á Íslandi og til að hljóta réttindi þarf að ljúka 

120 eininga námi á meistarastigi í náms- og starfsráðgjöf (lög um náms- og starfsráðgjafa nr. 

35/2009). Í Noregi er hægt að stunda nám í starfsráðgjöf (n. karriereveiledning), en einnig er 

boðið upp á nám í ráðgjöf af ýmsu tagi, oft á styttri námsleiðum og því er ráðgjafi í Noregi 

sjaldnast náms- og starfsráðgjafi, heldur byggir menntun hans á öðrum grunni 

(Kunnskapsdepartementent, e.d.). Lög um framhaldsskóla á Íslandi kveða svo á um að 

nemendur eigi rétt á náms- og starfsráðgjöf í skólanum og hana eigi að veita af sérfræðingum, 

það er náms- og starfsráðgjöfum (lög um framhaldsskóla nr. 92/2008). Í Noregi er þess einnig 

getið í lögum um framhaldsskóla, að nemendur eigi rétt á nauðsynlegri ráðgjöf varðandi 

menntun, atvinnu og félagsleg málefni (opplæringslova, 1998). Í sömu lögum segir að það sé 

á ábyrgð fylkjanna, að fylgja eftir þeim nemendum sem eiga rétt á skólavist í framhaldsskóla 

en eru ekki í skóla eða vinnu. Aðstoð við alla á aldrinum 16-21 árs er því bundin í lög í Noregi 

og það er verkefni Eftirfylgni að bjóða hana þeim er þurfa og tryggja að þeir sem þiggja aðstoð 
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fái hana. Á Íslandi er myndin flóknari því lögbundin þjónusta við aldurshópinn 16-21 árs sem 

ekki er í framhaldsskóla, er ekki fyrir hendi. Þeim aldurshópi standa til boða úrræði sem mörg 

hver fela í sér náms- og starfsráðgjöf, eða ráðgjöf og aðstoð frá öðrum aðilum, en ekki er 

auðvelt að átta sig á hvernig þetta unga fólk fær vitneskju um þessi úrræði. Hér verða nefndar 

helstu stofnanir og aðilar sem sinna ráðgjöf fyrir fólk í atvinnulífinu og einnig fólk sem af 

ýmsum ástæðum hefur ekki atvinnu.  

Náms- og starfsráðgjöf í atvinnulífinu er vaxandi og er þar fyrst að nefna að  

Vinnumálastofnun rekur þjónustuskrifstofur og útibú víða um land, hefur yfirumsjón með 

vinnumiðlun og starfar að ýmsum verkefnum tengdum atvinnumarkaðinum 

(Vinnumálastofnun, e.d.). Eitt af hlutverkum hennar er að aðstoða atvinnuleitendur en 

samkvæmt lögum um vinnumarkaðsaðgerðir (lög um vinnumarkaðsaðgerðir nr. 55/2006) er 

öllum atvinnuleitendum á aldrinum 16 til 70 ára heimilt að sækja um þátttöku í 

vinnumarkaðsaðgerðum. Tekið er fram í lögunum að séu einstaklingar undir lögaldri þurfi 

undirskrift foreldra eða forráðamanna að vera á umsókn (lög um vinnumarkaðsaðgerðir nr. 

55/2006). VIRK starfsendurhæfingarsjóður sinnir aðstoð og ráðgjöf þeim til handa sem ekki 

geta tekið fullan þátt á vinnumarkaði sökum heilsubrests sem er kominn til vegna veikinda eða 

slyss (VIRK, e.d.), en öllum þeim sem greitt hafa iðgjald í starfsendurhæfingarsjóð, á aldrinum 

16 - 70 ára er tryggður réttur til atvinnutengdrar starfsendurhæfingar samkvæmt lögum (lög 

um atvinnutengda starfsendurhæfingu og starfsemi starfsendurhæfingarsjóða nr. 60/2012). 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins sinnir þróun náms- og starfsráðgjafar, í samvinnu við fræðslu- 

og símenntunarmiðstöðvar um allt land, þar sem fólki gefst kostur á að sækja sér ráðgjöf í 

tengslum við nám og störf (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, e.d.-a). Hjá Fræðslumiðstöð 

atvinnulífisins eiga þeir sem ekki hafa lokið prófi frá framhaldsskóla möguleika á að styrkja 

stöðu sína á vinnumarkaði meðal annars með því að afla sér menntunar (Fræðslumiðstöð 

atvinnulífisins, e.d.-b.). Markhópurinn er þeir sem ekki hafa lokið námi úr framhaldsskóla, en 

þó heyrir til algerra undantekninga ef fólki undir tvítugu er sinnt hjá Fræðslumiðstöðinni (Fjóla 

María Lárusdóttir, munnleg heimild, 22. september 2015). Svipað er upp á teningnum hjá 

Iðunni, fræðslusetri iðnaðarins, en hlutverk Iðunnar er að bæta hæfni fyrirtækja og 

starfsmanna í iðnaði. Iðan hefur sérhæft sig í raunfærnimati, en við raunfærnimat er þess 

krafist að einstaklingar hafi náð 23 ára aldri og séu þar að auki með þriggja ára starfsreynslu í 

iðngrein (Iðan, e.d.). Allir þessir aðilar, að Vinnumálastofnun undanskilinni, gera ráð fyrir 

reynslu af atvinnumarkaði en fyrir þá sem ekki búa yfir henni eru til önnur úrræði.  
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Fyrst er að nefna Fjölsmiðjurnar, úrræði sem ungt fólk á aldrinum 16-24 ára getur sótt um. 

Fjölsmiðjur er að finna í Reykjavík, á Akureyri og í Reykjanesbæ, en þetta eru allt sjálfstæðar 

stofnanir og vinna hver með sínum hætti (Sólveig Þrúður Þorvaldsdóttir, munnleg heimild, 21. 

september 2016).  Þeir sem standa að baki Fjölsmiðjunum eru m.a. Vinnumálastofnun, Rauði 

krossinn og viðkomandi sveitarfélög. Fjölsmiðjurnar á Akureyri og í Reykjavík eru hugsaðar 

fyrir þá sem standa á krossgötum í lífinu og þar gefst fólki færi á að vinna ýmis störf og undirbúa 

sig þannig fyrir vinnumarkaðinn eða frekara nám (Fjölsmiðjan, e.d.-a.; Fjölsmiðjan Akureyri, 

e.d.). Í Reykjavík er boðið upp á náms- og starfsfræðslu og geta nemar stundað vinnu og nám 

samhliða Fjölsmiðjunni og fá þá ráðgjöf og stuðning til þess (Fjölsmiðjan, e.d.-b). Sveitarfélögin 

bjóða einnig upp á aðstoð við þá sem ekki eru í skóla eða vinnu. Í reglum margra sveitarfélaga 

um fjárhagsaðstoð kemur til dæmis fram að einstaklingar geti sótt um fjárhagsaðstoð til að 

stunda nám (Akureyri, e.d. og Reykjavíkurborg, e.d.). Önnur úrræði má finna á vegum 

sveitarfélaganna og má þar nefna að Reykjavíkurborg rekur Hitt húsið, sem er miðstöð ungs 

fólks á aldrinum 16-25 ára. Þar er boðið upp á fjölbreytt starf fyrir ungt fólk og einnig aðstoð 

og ráðgjöf í tengslum við lífið sjálft, atvinnuleit eða félagsleg úrræði (Hitt húsið, e.d.). Hjá 

Námsflokkum Reykjavíkur er boðið upp á námsleiðir fyrir ungt fólk og má þar nefna leiðina 

Grunnnám, þar sem námsefni efstu bekkja grunnskóla í íslensku, stærðfræði og ensku er kennt 

(Námsflokkar Reykjavíkur, 2013a). Einnig námsleiðina Námskraft, þar sem markmiðið er að 

styrkja nemendur á framhaldsskólastigi með eftirfylgni og stuðningi og kenna þeim að axla 

ábyrgð á námi sínu svo þeir eigi auðveldara með að takast á við nám í framhaldsskólum 

(Námsflokkar Reykjavíkur, 2013b). Einnig bjóða Námsflokkar Reykjavíkur upp á leiðina 

Starfskraft, sem er 16 vikna námskeið fyrir ungt fólk á aldrinum 16 -18 ára sem hvorki stundar 

nám né vinnu (Námsflokkar Reykjavíkur, 2013c).  Hafnarfjarðarbær hefur brugðist við auknum 

fjölda þeirra sem sækja um fjárhagsaðstoð, með því að gera miklar breytingar á reglum um 

fjárhagsaðstoð og verkferlum þeim samfara.  Hverjum þeim er sækir um fjárhagsaðstoð er 

boðin einstaklingsþjónusta þar sem farið er yfir mál viðkomandi og í framhaldinu fundið úrræði 

við hæfi. Í boði getur verið tímabundið starf í stað fjárhagsaðstoðar, en megintilgangurinn er 

að virkja fólk og hvetja það til að bjarga sér sjálft. Úrræði eru fundin í samstarfi við aðra aðila 

s.s. Vinnumálastofnun, VIRK eða SÁÁ svo eitthvað sé nefnt (Hafnarfjarðarbær, e.d.). 

Samantekt þessi sýnir að ráðgjöf eða aðstoð fyrir ungt fólk á aldrinum 16-21 árs er víða að 

finna og margir aðilar virðast inna af hendi mjög gott og öflugt starf. Fólki er boðin ráðgjöf og 
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aðstoð, en þarf að mestu leyti að bera sig eftir henni sjálft. Enginn aðili virðist reyna að hafa 

uppi á þeim sem gætu þurft á aðstoð að halda, eins og gert er í Noregi. Frumkvæðið að því að 

liðsinna ungu fólki, sem ekki finnur sig í framhaldsskóla eða á vinnumarkaði, ætti að vera hjá 

stjórnvöldum. Því er ekki úr vegi að kanna hvað stjórnvöld hafa aðhafst í þessum efnum. 

Málefni ungs fólks tengd menntun, atvinnu og velferð hafa í gegnum árin verið til 

umfjöllunar á Alþingi og einnig í þeim ráðuneytum er málaflokkarnir heyra undir. Má þar nefna 

að árið 1990 var sett fram þingsályktunartillaga um úrbætur á aðstæðum ungmenna sem 

flosna upp úr skóla og Alþingi vildi koma á fót samstarfshópi til að að aðstoða þessi ungmenni. 

Með greinargerðinni sem fylgdi kom fram að sífellt fleiri ungmenni hyrfu frá námi án þess að 

ljúka grunnskóla og lítið væri vitað um afdrif þeirra. Var kallað eftir stórátaki til þess að hjálpa 

þessu unga fólki og foreldrum þess og óskað eftir að forvarnarstarf yrði eflt. Í greinargerðinni 

segir orðrétt að það „að 235 nemendur gufi upp úr skýrslum á einu ári í þessu fámenna landi, 

hlýtur að vekja spurningar um það hvort íslensk uppeldis- og skólamál séu ekki á villigötum“ 

(þingskjal nr.  106/1990 - 1991).  

Á svipuðum tíma, eða 1989 til 1991 stóð menntamálaráðuneytið fyrir átaki í námsráðgjöf 

og starfsfræðslu og var þá meðal annars komið á fót námi við Háskóla Íslands í náms- og 

starfsráðgjöf (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2016). Í tengslum við átakið var skipuð nefnd til að 

fjalla um námsráðgjöf og starfsfræðslu í skólum og samstarf við atvinnulífið um þau mál. Í 

niðurstöðum nefndarinnar má finna margt gagnlegt fyrir náms- og starfsráðgjafa, en áhuga 

vekur tillaga nefndarinnar um að nemendum er ljúka grunnskóla verði fylgt eftir til 18 ára 

aldurs og þeim veitt aðstoð ef þörf krefur. Nánari útfærsla á þessu úrræði fylgir, þar sem lagt 

er til að námsráðgjafar í grunnskólum hafi tvisvar sinnum á ári samband við þá nemendur er 

ekki hafa farið í framhaldsskóla til að kanna hvort þeir þurfi aðstoð í tengslum við fyrirhugað 

nám eða starf. Fram kemur í orðum nefndarinnar að þetta kalli á samstarf milli námsráðgjafa 

í grunn- og framhaldsskólum, fræðsluskrifstofa, vinnumiðlana og félagsmálayfirvalda, en 

nefndin lagði til að það væri á ábyrgð fræðslustjóra að samræma þessa vinnu og sjá til þess að 

verkefninu yrði sinnt. Tekið er fram að fyrirmynd að þessu úrræði sé fengin frá 

Norðurlöndunum (Menntamálaráðuneytið, 1991). Hvergi er að finna heimildir um að þetta 

úrræði hafi orðið að veruleika.  

Örfáum árum seinna, árið 1994, kom fram þingsályktunartillaga um sérstakt átak í 

málefnum er snertu börn og ungmenni. Í greinargerð með tillögunni var bent á að Alþingi hefði 
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ítrekað sýnt vilja til að sinna börnum og unglingum betur, en skortur á skipulagningu og 

stefnumótun ylli því að alltof oft væri gripið til skammtímalausna (þingsályktun 45/118, 1994). 

Nokkrum árum síðar, eða í skýrslu um eflingu náms- og starfsráðgjafar frá 1998, er að finna 

mjög margar góðar tillögur er lúta að þeim sem ekki eru í vinnu eða námi, eða eru að hverfa 

frá námi. Má þar nefna að lagt var til að koma á fót miðstöð sérfræðiþjónustu á sviði náms- og 

starfsráðgjafar sem væri opin fyrir alla. Hlutverk miðstöðvarinnar átti meðal annars að vera að 

sinna eftirfylgni með nemendum er hætta í skóla. Lagt var til að enginn nemandi hætti í skóla 

án þess að fyrir lægju upplýsingar um hvað hann ætlaði sér, svo hægt væri að ná til hans og 

aðstoða hann (Menntamálaráðuneytið, 1998). Þrátt fyrir góðar og gagnlegar tillögur virðist 

hafa verið lítið um framkvæmdir, rétt eins og árið 1991.  

Árið 2006 skipaði menntamálaráðherra starfshóp um náms- og starfsráðgjöf í grunn- og 

framhaldsskólum. Hópurinn átti að koma með tillögur um hvernig efla mætti náms- og 

starfsráðgjöf, með það að markmiði að bæta líðan nemenda og námsárangur, og draga þannig 

úr brottfalli (Menntamálaráðuneytið, 2007). Meðal margra góðra tillagna starfshópsins var að 

tryggja nemendum grunnskóla rétt til náms- og starfsráðgjafar með ákvæði í 

grunnskólalögunum og að lögvernda starfsheitið náms- og starfsráðgjafi, til að tryggja 

nemendum faglega þjónustu (Menntamálaráðuneytið, 2007). Í skýrslu starfshópsins segir 

einnig: 

Nauðsynlegt er að fylgst verði með þeim nemendum sem horfið hafa frá námi. Sveitarfélög og 

yfirvöld menntamála þurfa að fylgja nemendum eftir til 18 ára aldurs. Auk þess þarf að vera greið 

leið fyrir brottfallsnemendur ef þeir kjósa að fara aftur í nám og þá þarf aðgangur að náms- og 

starfsráðgjöf að vera fyrir hendi. (Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 7).  

Þó að tillögur og ábendingar starfshópsins hafi miðað að því að bæta og efla náms- og 

starfsráðgjöf um allt land og eitthvað hafi áunnist, varð engin breyting í þá átt að fylgja 

brotthvarfsnemum betur eftir.  

Í kjölfar hrunsins jókst atvinnuleysi og árið 2009 setti félags- og tryggingamálaráðuneytið á 

fót nefnd sem átti að kanna til hvaða úrræða væri hægt að grípa til að virkja atvinnulausa. 

Aldurshópurinn 16-24 ára var álitinn sérstaklega viðkvæmur, sökum lítillar reynslu á 

vinnumarkaði og stuttrar skólagöngu. Í skýrslu nefndarinnar kom fram álit þess efnis að unga 

fólkið væri betur statt ef það væri í námi eða virkni af einhverju tagi, í stað þess að vera 

aðgerðalaust á bótum. Lagt var til að reyna að gera allt til að auka virkni þessa hóps, meðal 
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annars að reyna að nýta námsleiðir sem í boði væru og efla ráðgjöf fyrir atvinnulausa. Einnig 

að þrýsta á að þeir væru virkir í atvinnuleit og nýttu sér þau úrræði sem væru í boði. Var mælst 

til þess við Vinnumálastofnun að reyna að hvetja þetta fólk til virkni, en jafnframt bent á að 

stofnunina skorti fjármagn, meðal annars til að veita fólki í leit að atvinnu ráðgjöf með 

reglubundnum hætti og eins til að beita atvinnuleitendur þrýstingi til að vera virkir í atvinnueit. 

Tekin voru viðtöl við ungt fólk sem var atvinnulaust og niðurstöður sýndu að það hafði lítið 

frumkvæði að því að leita sér hjálpar, stefnuleysi og rótleysi var algengt meðal þess  og að það 

vissi ekki mikið um úrræði sem það gæti nýtt sér til að komast til virkni (Félags- og 

tryggingamálaráðuneyti, 2009).  

Rannsóknir og greining unnu rannsókn árið 2001 á ungu fólki sem var utan skóla og 

nokkrum árum síðar, eða 2009, var gerð sams konar rannsókn. Þegar leitað var að 

þátttakendum í rannsóknina var farin sú leið að finna öll ungmenni á aldrinum 16-20 ára sem 

ekki voru í framhaldsskóla, með því að keyra saman kennitölur allra Íslendinga á þessum aldri 

við kennitölur framhaldsskólanema á Íslandi. Þær kennitölur sem stóðu út af voru svo keyrðar 

saman við símaskrá og haft samband símleiðis við ungmennin og óskað eftir þátttöku þeirra í 

rannsókninni. Mikill munur kom fram á milli þátttakenda eftir því í hvaða stöðu þeir voru. Var 

þátttakendum skipt í þrjá hópa, þeir sem voru atvinnulausir, þeir sem voru í vinnu og þeir sem 

voru í námi utan hins hefðbundna framhaldsskólakerfis. Niðurstöður bentu til þess að nám 

hefði jákvæð áhrif og kom fram betri líðan og sjálfstraust meðal þátttakenda sem tilheyrðu 

síðasttalda hópnum. Þeir sem voru ativnnulausir eða í vinnu greindu meðal annars frá veikari 

tengslum við fjölskyldu sína, þeir höfðu minna sjálfstraust og voru líklegri til að finna til 

þunglyndiseinkenna og finnast framtíðin vonlaus, svo fátt eitt sé nefnt. Sá hópur sem átti 

erfiðast uppdráttar voru ungmenni yngri en 18 ára án atvinnu (Hrefna Pálsdóttir, Álfgeir Logi 

Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Birna Baldursdóttir og Jón Sigfússon, 2009). 

Árið 2014 gaf Mennta- og menningarmálaráðuneytið, undir forystu Illuga Gunnarssonar, út 

Hvítbók, um umbætur í menntun, en markmiðið var að skapa umræðugrundvöll fyrir 

menntamál í landinu og vinna svo að úrbótum í kjölfarið. Þar segir í upphafi: ,,Framtíðarsýn 

okkar er að ungt fólk á Íslandi hafi sömu möguleika til þess að lifa og starfa í síbreytilegum 

heimi og jafnaldrar þess í löndum sem við viljum bera okkur saman við” (Hvítbók, 2014 bls. 3). 

Sett er fram sú von að með skipulögðum langtímaaðgerðum sé hægt að bæta menntakerfið 

og litið á smæð þjóðarinnar sem ótvíræðan kost, þar sem auðvelt sé að fá þá aðila sem hlut 
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eiga að máli, til að vinna saman (Hvítbók, 2014). Sama ár og Hvítbókin kom út skipaði mennta- 

og menningarmálaráðuneytið starfshóp sem skyldi vinna að stefnumótun í náms- og 

starfsráðgjöf. Ári síðar kom út skýrsla um vinnu hópsins og er þar sett fram metnaðarfull 

framtíðarsýn fyrir árið 2024, er byggir á fimm meginþáttum (Guðrún Birna Kjartansdóttir, 

Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir, Arnar Þorsteinsson, Hanna Dóra Másdóttir, Helga 

Helgadóttir, Ketill G. Jósefsson og Margrét Linda Ásgrímsdóttir, 2015). Einn af þessum þáttum 

snýr að náms- og starfsráðgjöf alla ævi og er í takt við þær breytingar sem eru á 

vinnumarkaðinum. Ein af leiðunum að þessu marki er að stofnuð verði miðstöð náms- og 

starfsráðgjafar, en til þess að svo megi verða þurfi ríki, sveitarfélög og atvinnulíf að vinna 

saman. Önnur leið sem bent var á, var að sinna eftirfylgni á framhaldsskólastigi þar sem lagt 

er til að náms- og starfsráðgjafar komi á sambandi við þá nemendur sem hverfa frá námi og 

bendi þeim á önnur úrræði. Til þess að svo megi verða þarf að koma á samvinnu við aðra aðila 

utan skólakerfisins (Guðrún Birna Kjartansdóttir o.fl., 2015).  

Hér hefur verið stiklað á stóru um þátt stjórnvalda við að hlúa að menntun og ungu fólki á 

Íslandi. Eflaust er margt annað sem draga hefði mátt fram, en augljóst er að reginmunurinn á 

milli Íslands og Noregs felst í úrræðinu Eftirfylgni. Það úrræði er lykillinn að því að ná til þeirra 

sem hvorki eru í framhaldsskóla né á vinnumarkaði og öðlast yfirsýn yfir hópinn, sem sárlega 

vantar hér á landi. Það þarf ekki að efast um að vilji stjórnvalda er til staðar og margar af þeim 

hugmyndum er komið hafa fram eru metnarfullar, vel útfærðar og líklegar til árangurs. Það 

sem á skortir er hins vegar að hrinda þeim í framkvæmd.  

Árin 1985-1986 ferðaðist Gerður G. Óskarsdóttir um og kannaði hvernig náms- og 

starfsfræðslu og náms- og starfsráðgjöf væri háttað í fimm löndum Evrópu: Danmörku, 

Svíþjóð, Noregi, Sviss og því sem þá hét Vestur- Þýskaland (Gerður G. Óskarsdóttir, 1990). Á 

þessum tíma var eftirfylgni með unglingum að 18 ára aldri, í einhverri mynd, víða komin af stað 

og Norðmenn voru að byrja að þróa þjónustu af þessu tagi. Gerður nefnir í bók sinni, 

Námsráðgjöf og starfsfræðsla í fimm nágrannalöndum og samanburður við Ísland, að ekki sé 

fylgst skipulega með ungmennum á Íslandi og þrjátíu árum síðar er margt sem bendir til þess 

að það hafi ekki breyst. 

1.5 Eftirfylgni  

Þegar, árið 1974, er þess getið í lögum um framhaldsskóla í Noregi að fylkin skuli fylgja eftir 

því unga fólki sem eigi rétt á námi í framhaldsskóla en er hvorki í framhaldsskóla né vinnu (lov 
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om videreående opplæring, 1974). Þó þetta sé ekki úrræðið Eftirfylgni sem rætt er um, virðist 

sem þá þegar hafi farið af stað vinna til að kanna hvernig best væri að útfæra þjónustu af þessu 

tagi. Ein ítarlegasta heimildin frá þessum árum er frá Þrándheimi, en árið 1976 var hrint af stað 

fjögurra ára verkefni  sem fólst í því að fylgja nemendum eftir að loknu námi í grunnskóla, ekki 

síst þeim er ekki fóru í framhaldsskóla (Trondheim kommune, 1980). Sveitarfélagið hafði í 

nokkur ár reynt að aðstoða ungt fólk í vanda, en talin var þörf á betri yfirsýn yfir fjölda þeirra 

sem þyrftu aðstoð og þá í hvaða formi sú aðstoð ætti að vera. Einnig var talið nauðsynlegt að 

samræma þau úrræði sem þá þegar voru í boði fyrir ungt fólk. Allir aðilar sem unnu að 

einhverju marki með ungu fólki voru hafðir með í ráðum (Trondheim kommune, 1980). 

Ákveðið var að fylgja öllum nemendum sem lykju grunnskóla eftir, til að fá meiri og 

víðtækari reynslu sem hægt væri að byggja á. Fjórum árgöngum var fylgt eftir og skráð 

skipulega hvað hver og einn einstaklingur væri að gera. Í fyrstu gekk skráningin ekki sem skyldi 

og var því ákveðið að fá grunnskólana með í verkefnið og gekk skráningin þá mun betur, þar 

sem grunnskólarnir virtust eiga auðveldara með að ná í fyrrum nemendur sína (Trondheim 

kommune, 1980). Athyglisvert er að grunnskólarnir, og þá einkum ráðgjafar, fengu meira og 

stærra hlutverk í verkefninu eftir því sem á verkefnið leið. Ekki er getið um hvers kyns ráðgjafa 

var að ræða, en viðfangsefni þeirra voru á sviði náms- og starfsráðgjafar, hver sem menntun 

þeirra var. Var þessum ráðgjöfum gefinn meiri tími til að sinna þeim nemendum sem voru að 

ljúka námi. Það gerðu þeir með meiri starfsfræðslu og einnig með því að aðstoða hvern og einn 

við að sækja um framhaldsskóla, eða leiðbeina um hvað væri í boði fyrir þá sem stefndu á 

vinnumarkaðinn. Með þessu móti var reynt að koma á góðum tengslum við nemendur og voru 

ráðgjafarnir síðar fengnir til að hafa uppi á því unga fólki sem erfiðlega gekk að ná sambandi 

við. Var það gert með því að senda bréf, hringja eða sækja fólk heim (Trondheim kommune, 

1980).   

Góður árangur var af þessu verkefni í Þrándheimi, þar sem í lok verkefnisins tókst að fá 

upplýsingar um stöðu 99% nemenda. Allir aðilar sem komu að verkefninu lýstu yfir vilja og 

áhuga til að halda áfram að þróa það og vinna saman að því að aðstoða ungt fólki sem þyrfti á 

hjálp að halda. Reynslan af verkefninu gerði þau vandamál sem ungt fólk glímir við að loknum 

grunnskóla sýnilegri og sýndi einnig að mikilvægt væri að samræma störf allra þeirra opinberu 

aðila sem væru að vinna fyrir ungt fólk (Trondheim kommune, 1980). Fram kom að mikilvægt 

væri að byggja á þeim tengslum sem nemendur mynduðu við ráðgjafa sína í grunnskólunum, 
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þessir ráðgjafar væru mikilvægir fyrir eftirfylgnina og könnun meðal nemenda og foreldra 

leiddi í ljós að þeir vildu helst leita til ráðgjafans í grunnskólanum, ef vandi steðjaði að eftir að 

honum lyki. Ráðgjafar grunnskólans lögðu til að að höndum yrði ekki sleppt af nemendum fyrr 

en ljóst væri hver tæki við þeim (Trondheim kommune, 1980). Niðurstaðan var að 

skólayfirvöld vildu búa til stöðu fyrir ráðgjafa í eftirfylgni, sem hefði það hlutverk að samræma 

ráðgjafavinnu með grunn- og framhaldsskólunum og koma á samvinnu við aðra aðila sem 

sinntu ungu fólki (Trondheim kommune, 1980). Strax þarna í upphafi er kominn vísir að því 

hvernig Eftirfylgni var hugsuð, en síðan verkefnið í Þrándheimi var unnið hefur mikið vatn 

runnið til sjávar.  

Miklar breytingar áttu sér stað í málefnum framhaldsskóla í Noregi með Reform 94  en 

Reform 94 er heitið á endurskipulagningu norska framhaldsskólakerfisins, sem hrint var af stað 

skólaárið 1994/95. Þá fengu allir sem luku grunnskóla rétt til þriggja ára náms í framhaldsskóla, 

en þennan rétt höfðu ungmennin í fimm ár eða til 21 árs aldurs. Í kjölfar Reform 94 fjölgaði 

nemendum í framhaldsskólum til muna og fleiri luku námi, en þrátt fyrir það var brotthvarf þó 

nokkuð (Støren, Skjersli og Aamodt, 1998). Segja má að hugsað hafi verið fyrir því að einhverjir 

myndu heltast úr lestinni, því í tengslum við Reform 94 var sérstök nefnd, Blegenutvalget, sett 

á laggirnar árið 1989 og átti hún að skoða og meta framboð á framhaldsskólanámi og koma 

með tillögur til úrbóta. Nefndin benti á að það yrði krefjandi verkefni fyrir skóla og atvinnulíf 

þegar allir ættu kost á námi í framhaldsskóla og því yrði að finna úrræði sem hentaði sem 

flestum. Vinnuhópi var komið á til að skoða málefni ungs fólks sem gæti þurft meiri aðstoð og 

komst hann að þeirri niðurstöðu að koma ætti á eftirfylgni fyrir ungt fólk. Bent var á að 

vissulega væru margir aðilar að vinna að velferð ungs fólks, eins og foreldrar, félagsþjónustan 

og sérfræðiþjónusta innan skóla. Hins vegar fengju ekki allir þann stuðning sem þeir þyrftu frá 

umhverfi sínu og því væri þörf á auknu samráði milli þeirra aðila sem sinntu ungu fólki. Þegar 

hver ynni í sínu horni, vantaði alla yfirsýn yfir unga fólkið og enginn þessara aðila sinnti 

eftirfylgni. Því fór svo að Eftirfylgni var stofnuð og átti hún að tengja þessa aðila saman, sem 

allir héldu þó áfram að sinna sínum verkum líkt og áður. Í fyrstu var Eftirfylgni hugsuð fyrir 

unglinga á aldrinum 16-18 ára og ákveðið var að fylkin bæru ábyrgð á þjónustunni, þar sem 

framhaldsskólarnir væru á þeirra snærum (NOU, 1991:4). Í lögum um grunn- og 

framhaldsskóla frá 1998 er því bætt við að Eftirfylgni eigi að vera í boði fyrir fólk út árið sem 

það verður 21 árs, í samræmi við að ungt fólk hefur rétt til þriggja ára framhaldsnáms til 21 árs 
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aldurs (opplæringslova, 1998). Ítarleg reglugerð fylgir lögunum og um Eftirfylgni segir í fyrstu 

grein að markmið Eftirfylgni sé að sjá til þess að allir í markhópnum fái tilboð um skólavist, 

vinnu eða önnur úrræði sem miða að því að auka hæfni þeirra. Einnig er í fyrstu grein tekið 

fram að innan Eftirfylgni megi vinna að því að minnka brotthvarf með samvinnu við 

ráðgjafaþjónustu í grunn- og framhaldsskólum. Í annarri grein er fjallað um markhóp Eftirfylgni 

sem er allir þeir sem eiga lögbundinn rétt á námi við framhaldsskóla það skólaárið, en hafa 

ekki þegið boð um skólavist eða ekki sótt um nám. Enn fremur þeir sem horfið hafa frá námi, 

eru ekki í vinnu eða hafa með einhverjum hætti fyrirgert rétti sínum til náms í framhaldsskóla 

og eru á aldrinum 16-21 árs. Þriðja grein tiltekur þau verkefni sem eru á borði Eftirfylgni, eins 

og að hafa yfirsýn yfir alla í markhópnum og hafa samband við þá og að allir í markhópnum fái 

tilboð um ráðgjöf og þeim sem hana þiggi verði fylgt eftir. Í fjórðu grein segir að það sé hlutverk 

Eftirfylgni að tryggja þverfaglegt samráð milli ríkis, sveitarfélaga og fylkja sem bera ábyrgð á 

markhópnum. Eru þar nefndir helstu aðilar sem að málum unga fólksins koma, eins og 

ráðgjafar og sérkennslu- og sálfræðiþjónusta grunn- og framhaldsskólanna, NAV, heilbrigðis- 

og félagsþjónustan og heilbrigðisstofnanir (Forskrift til opplæringslova, 2006 §16). 

Eftirfylgni þjónustan er sem fyrr segir lögbundin og á ábyrgð fylkjanna að veita hana. 

Upplýsingar um þessa þjónustu eru mjög aðgengilegar á heimasíðum allra fylkjanna og yfirleitt 

undir flokknum menntamál. Fylkjunum er í sjálfsvald sett hvernig þau skipuleggja þessa 

þjónustu og er misjafnt hvar ráðgjafar Eftirfylgni hafa aðsetur (Nina Ludvigsen, munnleg 

heimild, 29. september, 2016). Það er of langt mál að skoða hvernig Efirfylgni er háttað í öllum 

fylkjum en hér skal, í mjög stuttu máli, greint frá fyrirkomulagi hennar í þremur fylkjum, 

Hordaland, Osló og Vest-Agder. Í Vest-Agder eru átta framhaldsskólar og í hverjum og einum 

er teymi ráðgjafa sem sinnir nemendum. Venjulega er það á hendi eins af þessum ráðgjöfum 

að sinna Eftirfylgni (Sissel Berglien, munnleg heimild, 2. september, 2016; Vest-Agder, e.d.). Í 

Osló er að finna svokallaða tengiliði Eftirfylgni, einn til tvo í hverjum af hinum fimmtán 

borgarhlutum. Misjafnt er hvernig þeir skipuleggja sig, í sumum borgarhlutum er þá að finna 

á skrifstofum NAV á meðan aðrir vinna meira á götunni, ef svo má að orði komast (Irene Mittet 

Neurauter, tölvupóstur, 19. september, 2016; Oslo kommune, e.d.). Í Hordaland er Eftirfylgni 

eigin deild undir fræðslustjóra, en hún er starfrækt með sérkennslu- og sálfræðiþjónustu í 

grunn- og framhaldsskólum  (Nina Ludvigsen, munnleg heimild, 29. september, 2016). Þessi 
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stutta upptalning sýnir að fylkin hafa nokkuð svigrúm í því hvernig þau haga starfsemi 

Eftirfylgni.  

Þó þjónustunni sé ekki alltaf eins fyrirkomið er auðvelt að bera saman tölur yfir fjölda 

ráðþega, því Eftirfylgni er með eigið skráningarkerfi sem kallast OTTO. Í OTTO kerfinu eru allir 

skráðir sem haft hefur verið samband við og fær hver og einn kóða, til að skilgreina hvar hann 

er staddur. Þessir kóðar koma frá norsku menntamálastofnuninni (n. Utdanningsdirektoratet), 

sem heyrir undir menntamálaráðuneytið, og voru endurskoðaðir í júlí 2016. Kóðarnir skiptast 

í fimm yfirflokka sem sumir hverjir hafa undirflokka, en í heildina er þetta 21 kóði 

(Utdanningsdirektoratet, 2016b). Yfirflokkarnir fimm eru: 

1. Virkni óþekkt  (n. ukjent aktivitet). 

2. Í eftirfylgni og ráðgjöf (n. under oppfølging og veiledning). 

3. Í virkni (n. i aktivitet). 

4. Afgreitt (n. avklart). 

5. Var ekki í markópnum (n. tilmeldt, men ikke i målgruppen).  

Fylkjunum er uppálagt að skila inn gögnum úr OTTO kerfinu 15. nóvember, 15. febrúar og 15. 

júní ár hvert (Utdanningsdirektoratet, e.d.) og menntamálastofnun vinnur svo úr gögnunum.  

Skólaárin 2013/2014, 2014/15 og 2015/16 hafa verið skrifaðar skýrslur í hvert sinn sem 

gögnum hefur verið skilað inn og lokaskýrslan fyrir hvert skólaár er gott og hnitmiðað yfirlit 

yfir stöðuna hverju sinni hjá Eftirfylgni. Það er því heilmikið af upplýsingum til um stöðu og 

árangur af Eftirfylgni og séu skýrslur frá árunum 2012 til 2016 bornar saman sést að 

upplýsingarnar verða meiri og ítarlegri eftir því sem árin líða. Samanburður er þó stundum 

erfiður, þar sem kóðarnir eru í sífelldri þróun, en helstu tölur eru samanburðarhæfar. Hér á 

eftir verður farið yfir nokkrar lykiltölur sem veita góða yfirsýn yfir Eftirfylgni, umfang hennar, 

úrræði og þróun.  

Í markhóp Eftirfylgni eru þeir sem hvorki eru skráðir í framhaldsskóla né á vinnumarkaði en  

í áfangaskýrslu frá febrúar 2015 kemur fram að 8% allra ungmenna sem eiga rétt til náms í 

framhaldsskóla, séu ráðþegar hjá Eftirfylgni (Utdanningsdirektoratet, 2015a). Haft er samband 

við þessa einstaklinga og eru þeir þá í markhópnum það árið þó að úrlausn fyrir þá finnist 

fljótlega. Vert er að nefna að margir eru skráðir í þjónustuna en svo kemur í ljós að þeir eru 

ekki í markhópnum, þeir falla í flokk 5, var ekki í markhópnum. Þetta er ungt fólk sem haft 
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hefur verið samband við, en þá komið í ljós að það er í einkaskóla, skóla erlendis, sinnir 

herþjónustu eða er að ferðast, svo dæmi séu tekin. Í þeim tölum sem birtast hér á eftir er þessi 

hópur ekki með (Utdanningsdirektoratet, 2016a) og tekið skal fram að tölurnar eru 

námundaðar að næsta hundraði. Í nýjustu skýrslunni frá því í júní 2016, þar sem skólaárið 

2015/16 er gert upp, kemur fram að um 18.500 manns hafi verið skráðir hjá Eftirfylgni það ár, 

um 700 færri en árið á undan. Ráðþegum Eftirfylgni  hefur fækkað með hverju ári, en munurinn 

í fyrra var meiri en oft áður og er talið að ein af skýringunum sé sú að Eftirfylgni hafi á mörgum 

stöðum verið að vinna meira fyrirbyggjandi starf í skólum en áður, þó það sé í raun ekki í 

hennar verkahring (Utdanningsdirektoratet, 2016a). Forvitnilegt er að skoða hvaða ástæður 

liggja helst að baki því að ungmennin eru skráð hjá Eftirfylgni en þær ástæður sem ungmennin 

gáfu upp skólaárið 2015/16 má sjá í töflu 1. 

Tafla 1. Hlutfall allra í markhópi Eftirfylgni í júni 2016 eftir ástæðum og aldri. 

 Alls 

N=18.521 

16 ára 

N= 1813 

17 ára 

N= 2567 

18 ára 

N= 4993 

19 ára 

N= 5076 

20 ára 

N= 4072 

Sóttu ekki um framhaldsskóla 36% 7% 16% 24% 46% 65% 

Þáðu ekki skólavist 20% 17% 23% 26% 19% 13% 

Hættu í framhaldsskóla 29% 61% 45% 32% 20% 12% 

Aðrar ástæður 15% 15% 16% 18% 14% 10% 

     1%  

(Utdanningsdirektoratet 2016a).  

Eins og sjá má af töflu 1 er mikill munur á milli aldurshópa á ástæðum þess að þeir eru skráðir 

hjá Eftirfylgni. Þetta eru mjög svipaðar tölur og skólaárin tvö á undan en ráðþegum fækkaði 

þó í yngstu aldurshópunum tveimur á milli ára (Utdanningsdirektoratet, 2014; 2015b).  

Samkvæmt OTTO skráningarkerfinu skiptast ráðþegar Eftirfylgni þjónustunnar í fjóra 

yfirflokka og á hverju ári er ákveðinn fjöldi einstaklinga sem ekki næst í og falla þeir í flokkinn 

virkni óþekkt. Frá skólaárinu 2008/09 hefur þeim fækkað verulega. Það ár náðist ekki í 7360 

ráðþega, skólaárið 2012/13 var talan komin niður í 1534 og skólaárið 2015/16 voru þeir um 

1200 (Utdanningsdirektoratet, 2014; 2016a). Undanfarin 3 skólaár hefur þetta verið um 5-6% 

af heildarfjölda þeirra sem falla undir þjónustuna. Athyglisvert er að í sumum fylkjum næst ár 
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eftir ár í alla sem heyra undir þjónustuna, á meðan fylki eins og Osló nær ekki í um 24% 

ráðþega, sem hækkar meðaltalið talsvert (Utdanningsdirektoratet, 2016a). Skólaárið 2015/16 

var einn af hverjum fjórum, eða 25% ráðþega, skráður í flokk tvö, í eftirfylgni og ráðgjöf. Flestir 

ráðþegar fara í þennan flokk þegar þeir eru skráðir í þjónustuna, en markmiðið er að koma 

þeim áfram í nám eða vinnu (Utdanningsdirektoratet, 2016a). Í flokki þrjú eru þeir sem komnir 

eru í virkni af einhverju tagi en tæpur helmingur ráðþega, eða 43%, hafnar í þessum flokki og 

hefur svo verið undanfarin þrjú ár (Utdanningsdirektoratet, 2016a). Tilgangur Eftirfylgni er að 

virkja ráðþega, hvort sem um er að ræða skólavist, atvinnu eða blöndu af hvoru tveggja. Því 

hlýtur að vera eftirsóknarverðast að hafa sem flesta í þessum flokki. Flokkur þrjú skiptist í sjö 

undirflokka í OTTO kerfinu, en í skýrslunni frá 2016 eru þrír seinustu flokkarnir settir saman í 

einn, þeir sem hafa farið í skóla eða á samning í gegnum Eftirfylgni (Utdanningsdirektoratet, 

2016a). Nokkur munur er á milli fylkja, en á landsvísu er tæpur helmingur þeirra sem eru 

skráðir í þennan flokk í úrræði á vegum NAV, fjórðungur er kominn í vinnu og fjórðungur í námi 

eða á samning, hvort tveggja í gegnum Eftirfylgni (Utdanningsdirektoratet, 2016a). Ungmenni 

sem hafna í flokki fjögur, eru ungmenni þar sem hvorki vinna né nám er raunhæft. Fyrir því 

geta verið margvíslegar ástæður, en þar sem um 26% þeirra sem falla undir markhóp Eftirfylgni 

eru í þessum flokki, er vert að skoða nánar af hverju nám eða vinna hentar ekki. Sumir eru í 

lýðháskóla og því utan hins hefðbundna skólakerfis, aðrir eru með lítil börn, enn aðrir sinna 

herþjónustu og ákveðinn hópur, um 5% af heildinni, afþakkar aðstoð. Stærsti hópurinn er þeir 

sem eru veikir eða á stofnun, en ungmennum í þessum flokki hefur fjölgað jafnt og þétt síðan 

2013 (Utdanningsdirektoratet, 2015a; Utdanningsdirektoratet, 2016a). Misjafnt er hvað 

veldur, en þarna er að finna þá sem eru andlega eða líkamlega veikir, eiga við alvarlegan 

vímuefnavanda að etja, eða eru vistaðir í fangelsi (Utdanningsdirektoratet, 2016a). 

Þau ungmenni sem lenda í markhópnum tvö skólaár í röð kallast afturgöngur (n. 

gjengangere), en hlutfall þeirra skólaárið 2015/16 var 40%. Það þarf þó ekki að þýða að þau 

hafi verið óvirk allan þann tíma, því þau gætu hafa verið að skipta um skóla eða vinnu oftar en 

einu sinni og því lent endurtekið í þessum hópi (Utdanningsdirektoratet, 2016a). Það sem helst 

gefur til kynna hvort árangurinn af Eftirfylgni er góður, er hvort þjónustunni tókst að virkja 

ráðþega í nám eða vinnu, eftir að hafa verið í sambandi við þá. Tölur sýna að skólaárin 2012/13 

og 2013/14 hafa þrír af hverjum fimm sem voru í markhópnum verið við nám eða störf árið 

eftir, langflestir við nám (Utdanningsdirektoratet, 2015b; 2016a) 
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1.5.1 Þróun og mat á Eftirfylgni  

Eftirfylgni er í stöðugri þróun og hin síðari ár hefur eins konar vitundarvakning átt sér stað og 

margt verið gert til að efla Eftirfylgni og gera hana sýnilegri. Þessi vinna hefur farið fram innan 

fylkjanna, í samvinnu milli nokkurra fylkja og stjórnvöld hafa einnig lagt sitt af mörkum. Á 

landsvísu hafa tvö verkefni verið mjög umfangsmikil, verkefnið Ny GIV og úttekt 

Ríkisendurskoðunar á Eftirfylgni, en bæði verkefnin hafa orðið til þess að beina sjónum fólks 

að Eftirfylgni og því starfi sem þar er unnið (Nina Ludvigsen, munnleg heimild, 29. september, 

2016; Vest-Agder fylkeskommune, 2013). 

Árið 2011 hleyptu stjórnvöld í Noregi af stokkunum þriggja ára samvinnuverkefni, 

sannkölluðu þjóðarátaki milli ríkisins og fylkjanna, sem hlaut nafnið Ny GIV. Skammstöfunin 

GIV stendur fyrir gjennomføring i videregående opplæring, sem á íslensku útleggst að ljúka 

framhaldsskóla, en nafnið gefur til kynna markmið verkefnisins, að hækka hlutfall þeirra sem 

ljúka framhaldsskóla úr 69% í 75% árið 2015. Sveitarfélögunum, sem bera ábyrgð á 

grunnskólunum, var einnig boðið að vera með í verkefninu, enda talin ástæða til að hefja 

aðgerðir til að hindra brotthvarf áður en komið er á framhaldsskólastig (Sletten, Bakken og 

Andersen, 2015). Verkefnið Ny GIV var í raun þrjú verkefni, eitt snéri að nemendum sem voru 

að ljúka grunnskóla og töldust í brotthvarfshættu í framhaldsskóla, annað var tölfræðiverkefni 

þar sem þróa átti sameiginlegt kerfi til að mæla m.a. hvort markmiðunum með Ny GIV væri 

náð og hið þriðja var tengt Eftirfylgni (Sletten, Bakken og Andersen, 2015). Þetta þriðja 

verkefni kallast hér eftir verkefnið um Eftirfylgni, en markmiðið með verkefninu var að styrkja 

þá vinnu sem innt var af hendi í Eftirfylgni og skyldi hópurinn sem var í mestri áhættu, það er 

hafði ekki verið í vinnu eða skóla í 1 ár, settur í forgang. Þar fyrir utan átti að leggja áherslu á 

þrjú atriði: 

  1. Að þróa og prófa nýjar námsleiðir sem samtvinna bóknám og starfsnám.  

2. Að efla samvinnu þeirra aðila sem sinna aldurshópnum 16-21 árs. 

3. Að bæta hæfni þeirra sem sinna þjónustunni. (Sletten, Bakken og Andersen,  2015). 

Til að kanna hvernig til tókst fór menntamálaráðuneytið þess á leit við NOVA (n. Norsk institutt 

for forskning om oppvekst, velferd og aldring), að rannsaka verkefnið og meta árangur þess. 

Strax skal tekið fram að ekki var skoðað hvort verkefnið skilaði þeim árangri að fleiri lykju 

framhaldsskóla, heldur var ætlunin að skoða hvort verið væri að vinna að þeim atriðum sem 

lögð var áhersla á að kanna innan fylkjanna og þá hvernig. Skoðaðar voru skýrslur fyrir 
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skólaárin 2012/13 og 2013/14 og lögð áhersla á að rannsaka skipulagningu, þátttöku og 

upplifun. Þessi rannsókn var mjög ítarleg og NOVA skilaði skýrslu í janúar 2015 (Sletten, Bakken 

og Andersen, 2015). 

Séu niðurstöður skýrslunnar skoðaðar í samræmi við þau markmið sem voru sett í upphafi, 

er ljóst að vel tókst til um margt en ekki allt. Í fyrsta lagi má nefna að um fjórðungur ungmenna 

innan Eftirfylgni tók þátt í verkefnum þar sem markmiðið var að samræma bóknám og 

vinnustaðanám, en hin hefðbundnu tilboð frá NAV, að komast í vinnustaðanám, voru mest 

notuð. Það bendir til þess að markhópur Eftirfylgni vilji frekar vera í vinnu en námi og má túlka 

það sem skilaboð til skólanna, um að þörf sé á að þróa mismunandi leiðir í námi til að 

fyrirbyggja brotthvarf (Sletten,  Bakken og Andersen,  2015). Fram kom að mörg úrræði innan 

Eftirfylgni voru tengd námi í framhaldsskóla en alls voru 177 mismunandi verkefni skráð. Þau 

tengdust hvatningu, námi og virkni en lítið var vitað um árangur þeirra þar sem þau höfðu ekki 

verið rannsökuð (Sletten,  Bakken og Andersen,  2015). 

Í öðru lagi var á þessu tímabili komið á markvissu samstarfi milli Eftirfylgni og 

framhaldsskólanna, þannig að skólarnir höfðu samband við Eftirfylgni ef nemandi var að hætta 

og drög voru lögð að eftirfylgni við nemandann, áður en hann yfirgaf skólann. Þetta gaf góða 

raun og í framhaldinu hafa fylkin verið hvött til að setja sér skýrar verklagsreglur um hvernig 

skal unnið, þegar nemandi ákveður að hverfa frá námi fyrir námslok (Sletten, Bakken og 

Andersen, 2015). Þetta var talið spor í rétta átt og Eftirfylgni gaf til kynna að hún hefði, eftir 

reynsluna af þessu verkefni, betri yfirsýn yfir sinn hóp. En meira þarf til að mati þeirra sem 

vinna að úrræðum fyrir þennan aldurshóp. Vandamál unga fólksins eru oft fjölþætt og 

illmöguleg fyrir einn aðila að leysa. Í ljós kom að samvinna á milli Eftirfylgni og skólanna var 

góð, en það sama var ekki upp á teningnum þegar kom að samvinnu á milli NAV og skólanna. 

Allir voru sammála um nauðsyn þess að koma á meira og skipulagðara samstarfi milli allra aðila 

til að ná til fleiri ungmenna. Þar sem það er á ábyrgð Eftirfylgni að sinna þessum hópi, þótti 

eðlilegt að þar yrði unnið að því að samhæfa þessa vinnu til að ná til og fylgja markhópnum 

betur eftir (Sletten, Bakken og Andersen,  2015). 

Í þriðja lagi átti að reyna að auka hæfni þeirra sem vinna í Eftirfylgni, með námskeiðum af 

ýmsu tagi. Sú vinna fór að mestu fram innan fylkjanna og virðist sem það hafi verið á þeirra 

valdi að ákveða umfang og innihald námskeiðanna. Rúmlega helmingur starfsmanna Eftirfylgni 
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tók þátt í námskeiðum af einhverju tagi (Sletten, Bakken og Andersen, 2015), en ekki kemur 

fram hvað fólst í þessum námskeiðum, eða af hverju þátttaka var ekki meiri.  

Markmiðið var að setja þann hóp í forgang sem hafði verið óvirkur í 1 ár eða lengur, en lítill 

árangur varð af því, sem þótti miður. Þetta er stór hópur, eða um fjórðungur allra sem skráðir 

eru í Eftirfylgni. Hætta er á því að þessi hópur ungmenna ílengist í þessari stöðu eftir því sem 

tíminn líður. Spurningakönnun sýndi að þessi hópur hafði meiri áhuga á að fá vinnu en að vera 

í námi (Sletten, Bakken og Andersen,  2015). Í kjölfar Ny GIV, árið 2014, lagði norska 

menntamálaráðuneytið til að fram til ársins 2016 yrði unnið áfram í fylkjunum með markmið 

Ny GIV og reynt að stuðla að því að fá fleiri til að ljúka framhaldsnámi. Þetta framtak fékk 

nafnið Program for bedre gjennomföring i videregående opplæring og snýst í aðalatriðum um 

tvennt. Í fyrsta lagi að fjármagna rannsóknir á verkefnum sem talin eru getað minnkað 

brotthvarf og í öðru lagi að safna saman þeirri þekkingu og reynslu sem fylkin hafa fengið í 

vinnu með markhópnum, þróa hana áfram og koma meira skipulagi á hana 

(Kunnskapsdepartementet, 2016).  

Annað stóra verkefnið sem stjórnvöld hrintu í framkvæmd, tengt Eftirfylgni, var úttekt 

Ríkisendurskoðunar á eftirfylgni við ungmenni sem ekki voru við nám eða í vinnu. Í mars árið 

2016 skilaði Ríkisendurskoðun í Noregi skýrslu til Stórþingsins um úttektina og sú skýrsla  var 

mjög ítarleg. Markmið skýrslunnar var að meta hvort þau ungmenni sem höfðu horfið frá námi 

við framhaldsskóla, eða aldrei hafið nám, fengju góða eftirfylgni frá NAV og Eftirfylgni, með 

áherslu á frekara nám eða vinnu (Riksrevisjonen, 2016). Helstu niðurstöður voru þær að það 

var mikill munur á gæðum eftirfylgninnar, en af 60 manna úrtaki fékk þriðjungur góða 

eftirfylgni. Með því var átt við að ungmennin komust fljótt í tengsl við Eftirfylgni og þeim var 

fylgt þétt eftir með áætlunum. Það þótti miður að lítill hluti ungmennanna væri í úrræðum 

sem tengdust námsskrá framhaldsskóla og að samstarf hinna ólíku aðila um heildstæða 

eftirfylgni væri ekki nógu gott (Riksrevisjonen, 2016). Ekki var þó allt neikvætt og bent var á 

jákvæð atriði, eins og að Eftirfylgni hafi síðustu ár náð að virkja fleiri en áður, og að 40% þeirra 

sem voru í markhópi Eftirfylgni skólaárið 2012/13 væru í námi ári síðar (Riksrevisjonen, 2016).  

Þetta yfirlit sýnir að upplýsingar um Eftirfylgni, bæði í formi tölfræði og texta, er víða að 

finna. Þessar upplýsingar eru góðar og gildar en segja ekki alla söguna. Á bak við tölurnar og 

textann er fjöldi manns sem vinnur að ráðgjöf eða kemur að Eftirfylgni með öðrum hætti. Þar 
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fyrir utan er hópur ungs fólks sem hefur verið í tengslum við Eftirfylgni og fróðlegt verður að 

kanna hvaða sögu þetta fólk hefur að segja.  

1.6 Markmið og rannsóknarspurningar 

Í Noregi er hverju fylki í sjálfsvald sett hvernig Eftirfylgni er framkvæmd og af þeim sökum var 

ákveðið að beina rannsókninni að einu fylki og varð Hordaland fylki fyrir valinu. Markmið 

rannsóknarinnar er að varpa ljósi á úrræðið Eftirfylgni í Hordaland í Noregi og fá innsýn í reynslu 

og upplifun ráðgjafa og ráðþega af úrræðinu. Enn fremur er þess vænst að hægt verði að draga 

lærdóm af rannsókninni og í framhaldi af því, velta því upp hvernig hægt sé að útfæra 

framkvæmd við eftirfylgni á Íslandi.  

Í rannsókninni er leitast við að svara þessum spurningum: 

 Hvernig er fyrirkomulagi og framkvæmd við Eftirfylgni háttað í Hordaland fylki? 

 Hver er reynsla og upplifun ráðgjafa af Eftirfylgni? 

 Hver er reynsla og upplifun ráðþega af Eftirfylgni? 
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2 Aðferðafræði 

Í þessari rannsókn urðu eigindlegar rannsóknaraðferðir fyrir valinu, en þær eru einkar 

hentugar til að skoða reynslu fólks og upplifun. Innan eigindlegra rannsóknaraðferða eru 

margar ólíkar nálganir, eða rannsóknarhefðir, sem markast af ólíkri hugmyndafræði sem þær 

byggja á, en allar eiga það sammerkt að leita skilnings og leiða af sér lýsandi gögn (Hennink, 

Hutter og Bailey, 2011; Taylor og Bogdan, 1998). Rannsakanda er kleift að kanna viðfangsefnið 

frá sjónarhorni þátttakenda og skilja þá merkingu sem þeir leggja í líf sitt, ákveðna atburði, orð 

sín og þann veruleika sem þeir lifa í (Brinkmann og Kvale, 2015; Hennink, Hutter og Bailey, 

2011; Taylor og Bogdan, 1998). Í þessari rannsókn er leitast við að kanna hvaða reynslu og 

upplifun þátttakendur hafa af Eftirfylgni, sem ráðgjafar eða ráðþegar, og af þeim sökum þótti 

þessi rannsóknaraðferð henta vel.  

Gagnasöfnun í eigindlegum rannsóknaraðferðum er hægt að haga á ýmsa vegu (Taylor og 

Bogdan, 1998). Hér var ákveðið að nota opin og hálfstöðluð viðtöl til að afla gagna. Í opnum 

viðtölum fær viðmælandi opnar og almennar spurningar, sem þó tengjast rannsókninni, og 

hann fær tækifæri til að tjá sig óhindrað og segja sína sögu, án þess að rannsakandi grípi inn í. 

Þessi aðferð er vel til þess fallin að byggja upp traust milli rannsakanda og viðmælenda 

(Brinkmann og Kvale, 2015; Hennink, Hutter og Bailey, 2011). Hálfstöðluð viðtöl byggja að 

hluta á stöðluðum vinnubrögðum grundaðrar kenningar, þar sem notast er við viðtalsramma 

(Charmaz, 2014). 

2.1 Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru ellefu, sex ráðþegar, fjórir ráðgjafar og yfirmaður innan 

Eftirfylgni í Hordaland og rannsóknin byggir á viðtölum við þá. Í takti við markmið 

rannsóknarinnar var nauðsynlegt að viðmælendur byggju yfir reynslu af Eftirfylgni, hvort sem 

um var að ræða sem ráðgjafi eða ráðþegi. Þess háttar val á þátttakendum nefnist markvisst 

úrtak, sem felur í sér að fyrir liggur í upphafi hvaða skilyrði fyrir þátttöku viðmælendur þurfa 

að uppfylla. Til eru margar aðferðir til að nálgast þátttakendur á þennan hátt, en sú aðferð 

sem notuð var við rannsóknina var að fara í gegnum hliðverði (Hennink, Hutter og Bailey, 

2011). Með hjálp meðleiðbeinanda, sem búsettur er í Hordaland fylki, komst rannsakandi í 

samband við yfirmann Eftirfylgni í Hordaland, sem í framhaldinu kom á sambandi við ráðgjafa 

í fylkinu. Það kom svo í hlut ráðgjafanna að finna viðmælendur úr hópi ráðþega. Yfirmaðurinn 

er hér í hlutverki hliðvarðar og það eru ráðgjafarnir líka, því þeir veittu aðgang að 
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viðmælendum sem erfitt hefði verið, ef ekki ómögulegt, að nálgast á annan hátt. Kynjaskipting 

meðal ráðþega var ekki markviss, en rannsakandi óskaði eftir að fá að ræða við ráðþega af 

báðum kynjum.  

Þátttakendum var heitið nafnleynd og trúnaði og til að virða það er þess ekki getið hvar 

ráðgjafarnir búa og starfa, eða gerð sérstök grein fyrir menntun og starfsferli hvers og eins. 

Menntun ráðgjafanna var fjölbreytt: meðal annars hjúkrunarfræði, uppeldisfræði og 

sérkennslufræði. Einhverjir höfðu tekið styttri námsleiðir í ráðgjöf, en enginn ráðgjafanna var 

með menntun innan náms- og starfsráðgjafar. Meðalstarfsreynsla þeirra innan Eftirfylgni var 

11 ár. Allir fengu þátttakendurnir ný nöfn, góð og gild norsk nöfn, en tekið skal fram að þegar 

þeir eru nefndir á nafn eru eiginnöfn þeirra ekki fallbeygð, því hér er um norsk nöfn að ræða. 

Hér verður gerð stutt grein fyrir öllum þátttakendum í stafrófsröð. Ráðgjafarnir og 

yfirmaðurinn,  sem allt voru konur, fengu nöfnin: Arnhild, Eva, Gry, Ingrid og Sissel.  

Þátttakendur úr hópi ráðþega bjuggu víðs vegar í Hordaland fylki, en til að virða trúnað og 

nafnleynd verður þess hvorki getið hvar þeir búa, né heldur gerð nákvæm grein fyrir því í hvaða 

úrræði þeir eru. Þátttakendur eru allir brotthvarfsnemendur, en um ástæður brotthvarfs 

þeirra er getið í niðurstöðukafla.   

Anne er 20 ára, hún hefur glímt við veikindi en stundar í dag nám í námsveri í 

framhaldsskóla.   

Atle er 21 árs og hóf haustið 2016 nám í framhaldsskóla eftir þriggja ára hlé.   

Carl er 19 ára og stundar í dag nám í námsveri í framhaldsskóla.  

Elisa er 21 árs, hún á stopula skólagöngu í framhaldsskóla að baki, glímir við andleg veikindi, 

en vinnur í dag á verkstæði í skóla á vegum fylkisins.  

Jakob er 18 ára, hann hætti námi í framhaldsskóla eftir tvö ár og vinnur í dag á verkstæði í 

skóla á vegum fylkisins.  

Johann er 19 ára, hann innritaði sig í framhaldsskóla, en eftir að hafa horfið frá námi tvisvar 

sinnum hefur hann verið heima í tvö ár. Nokkrum dögum áður en viðtalið var tekið hóf hann 

störf á verkstæði með hjálp Eftirfylgni.  
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2.2 Framkvæmd 

Undirbúningur rannsóknarinnar hófst í ágúst, með tölvupóstsamskiptum við yfirmann 

Eftirfylgni í Hordaland og síðan hélt rannsakandi til Noregs. Gagna var aflað, eins og fyrr var 

getið, með því að taka viðtöl sem voru opin og hálfstöðluð, en stuðst var við tvo viðtalsramma, 

einn fyrir ráðgjafa og annan fyrir ráðþega. Viðtalsrammarnir innhéldu spurningar sem hægt 

var að styðjast við, en spurningarnar beindu sjónum að ákveðnum atriðum sem rannsakandi 

vildi vita meira um. 

Viðtölin fóru fram dagana 27. september til 10. október 2016 á ýmsum stöðum í Hordaland. 

Leyfi fékkst hjá viðmælendum til að hljóðrita þau og fóru þau öll fram á norsku.  Áður en 

viðtölin voru tekin voru þátttakendur upplýstir um trúnað og nafnleynd, fengu að lesa bréf 

með upplýsingum um rannsóknina og skrifuðu að lokum undir samþykkisyfirlýsingu. Viðtöl við 

ráðgjafa fóru fram á vinnustöðum þeirra, en viðtöl við ráðþega á þeim stöðum þar sem þeir 

eru í úrræðum fyrir tilstuðlan Eftirfylgni.  

Aðferðafræðilegar áskoranir voru ekki margar. Reynsluleysi rannsakanda var þó 

tvímælalaust áskorun, en góður undirbúningur skilaði sér. Önnur áskorun, sem rannsakandi 

velti fyrir sér, var að viðtölin fóru fram á tungumáli sem er ekki móðurmál hans.  

Hugleiðingarnar tengdust einkum því að í Hordaland fylki eru margar mállýskur og rannsakandi 

ekki vanur þeim. Þetta gekk þó vonum framar og tungumálið reyndist engin hindrun.  

2.3 Úrvinnsla gagna 

Við greiningu gagna var nálgun grundaðrar kenningar notuð, en eitt af einkennum hennar er 

stöðluð vinnubrögð. Jafnframt er aðferðin sveigjanleg og leyfir rannsakanda að fylgja eftir 

nýjum vísbendingum sem koma fram við rannsókn (Charmaz, 2014; Hennink, Hutter og Bailey, 

2011; Taylor og Bogdan, 1998). Annað sem einkennir nálgun grundaðrar kenningar er stöðug 

greining gagna og er þá átt við að greining fer fram samhliða gagnaöflun og hefur áhrif á 

hvernig rannsóknin þróast. Þessi aðferð kom sér vel, þar sem knappur tími leið á milli viðtala 

og ekki var hægt að afrita þau fyrr en að lokinni gagnasöfnun. Þess í stað var hlustað á hvert 

viðtal skömmu eftir að því lauk, hugleiðingar tengdar því skráðar í dagbók og viðtalsrammi 

endurbættur ef þörf var á.  

Viðtölin fóru fram á mismunandi mállýskum en voru afrituð á bókmáli, sem er annað 

tveggja ritmála norskrar tungu. Samhliða afritun voru athugasemdir rannsakanda skráðar og 

þar sem viðtölin voru á norsku, var mikil áhersla lögð á athugasemdirnar til að tryggja að engin 
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merking glataðist. Notast var við nálgun grundaðrar kenningar við greiningu gagna, til að koma 

skipulagi á þau, en vinnubrögðin fela í sér nákvæmar aðferðir við greiningu. Fyrst var opinni 

kóðun beitt, en í henni felst að viðtölin eru lesin í þaula, ein lína í einu, og reynt að koma auga 

á atriði sem voru ráðandi í orðum viðmælenda. Atriðunum var síðan raðað í kóðunarflokka, og 

að því búnu var viðhöfð markviss kóðun. Hún felur í sér að rannsakandi les í gegnum eitt viðtal 

í einu með ákveðinn kóðunarflokk í huga, til að koma auga á hvernig þemu birtast í viðtalinu 

(Charmaz, 2014). Þegar búið er að beita markvissri kóðun í viðtölunum, er lesið úr þemunum 

og tengsl á milli þeirra skoðuð. Þá  koma fram meginþemu rannsóknar, sem hægt er að byggja 

túlkanir og niðurstöðu á (Creswell, 2013; Hennink, Hutter og Bailey, 2011). Að loknu þessu 

tvíþætta kóðunarferli voru svo skrifuð greiningarblöð með hverju viðtali. 

2.4 Siðferðileg álitamál 

Rannsóknin var ekki leyfisskyld, en það tók rannsakanda nokkurn tíma að komast að því hvort 

rannsóknin væri tilkynningaskyld eða ekki, og eins hvort tilkynna ætti hana á Íslandi eða í 

Noregi. Eftir hjálp frá meðleiðbeinanda og lögfræðingi hjá Persónuvernd á Íslandi, varð ljóst 

að rannsóknina ætti að tilkynna á Íslandi og var tilkynning send til Persónuverndar í 

september, tilkynning nr. S7960/2016.  

Í siðareglum er lögð áhersla á fjórar höfuðreglur sem snúa að sjálfræði, velgjörð, skaðleysi 

og réttlæti þátttakenda (Sigurður Kristinsson, 2013). Í þessari rannsókn var það reglan um 

sjálfræði sem var rannsakanda efst í huga og þá einkum hvort þátttaka viðmælenda hefði verið 

óþvinguð.  Aðalástæðan er sú að þeir sem óskuðu eftir þátttöku þeirra höfðu ýmist meiri áhrif 

en þeir innan Eftirfylgni, eins og á við um ráðgjafana, eða áttu ef til vill eitthvað undir þeim, 

eins og á við um ráðþegana. Til að taka tillit til þessa var lögð vinna í að skrifa greinargott 

upplýsingabréf um rannsóknina, sem var kynnt vel fyrir viðmælendum. Einnig var útbúið skjal 

um upplýst samþykki sem viðmælendur undirrituðu, og þeim var gert ljóst að þeim væri frjálst 

að draga þátttöku sína til baka ef þeir óskuðu.  

Áður en rannsóknin fór fram, hafði yfirmaður Eftirfylgni á orði að ráðþegar þeirra hefðu 

margir hverjir glímt við erfiðleika af ýmsum toga og gerðu jafnvel enn. Benti hann á að ef 

rannsakandi yrði þess áskynja að umræðuefnið væri ráðþega óþægilegt, væri gott að beina 

viðtalinu annað og ýta ekki á viðmælanda. Einn ráðþega vildi ekki ræða fjölskyldu sína og annar 

vildi ekki fara djúpt í veikindi sín og virti rannsakandi það.  
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3 Niðurstöður 

Tilgangur rannsóknarinnar var að varpa ljósi á úrræðið Eftirfylgni í Hordaland í Noregi og fá 

innsýn í reynslu og upplifun ráðgjafa og ráðþega af úrræðinu. Að auki var þess vænst að hægt 

væri að draga lærdóm af rannsókninni og í framhaldi af því, velta því upp hvernig hægt sé að 

útfæra framkvæmd við eftirfylgni á Íslandi.  

Niðurstöðunum er skipt niður í þrjá kafla, þar sem rannsóknarspurningar eru hafðar að 

leiðarljósi, en í hverjum kafla eru undirkaflar þar sem kafað er dýpra í þau atriði sem voru 

ráðandi í orðum viðmælenda. Í lok hvers yfirkafla eru meginniðurstöður svo dregnar saman. Í 

fyrsta kafla er gerð grein fyrir fyrirkomulagi Eftirfylgni í Hordaland og skiptist kaflinn í 

hagnýtar upplýsingar um starfsemina og umfjöllun um úrræði fyrir ráðþegana. Í öðrum kafla 

er fjallað um reynslu og upplifun ráðgjafa Eftirfylgni, einkum af vinnu þeirra með ráðþegum. 

Að lokum er reynsla ráðþega af ráðgjöf og úrræðum innan Eftirfylgni skoðuð. Þar er fjallað 

um ástæður þess að þeir urðu ráðþegar Eftirfylgni, hver reynsla þeirra af Eftirfylgni er og 

komið inn á framtíðarsýn þeirra.  

Vert er að taka fram að viðtölin fóru fram á norsku og eru beinar tilvitnanir, langar sem 

stuttar á norsku, en þýðing yfir á íslensku fylgir í kjölfarið.  

3.1 Fyrirkomulag Eftirfylgni í Hordaland fylki 

Þar sem fylkjunum í Noregi er í sjálfsvald sett hvernig starfsemi innan Eftirfylgni er háttað, var 

í rannsókninni lögð áhersla á að kanna fyrirkomulag Eftirfylgni í Hordaland fylki, en upplýsingar 

um það var ekki að finna á heimasíðum fylkisins. Í viðtölum við yfirmann Eftirfylgni og 

ráðgjafana, var meðal annars reynt að komast að því hvaða aðferðir ráðgjafar nota til að ná til 

ráðþega, hversu mörgum ráðþegum hver ráðgjafi sinnir og hvaða úrræði standa ráðþegum til 

boða.  

Í viðtali við yfirmann Eftirfylgni kom fram að í Hordaland fylki starfa 16 ráðgjafar innan 

Eftirfylgni, í tæpum 14 stöðugildum, á sjö mismunandi stöðum víðsvegar um fylkið. Hver 

ráðgjafi sinnir að meðaltali 50-70 ráðþegum á hverju ári, en mjög misjafnt er hversu mikla 

aðstoð hver og einn þarf. Á minni stöðum vinna ráðgjafarnir stundum einnig við sérkennslu- 

og sálfræðiþjónustu, sem oftast er til húsa á sama stað. Menntun ráðgjafa sem vinna innan 

Eftirfylgni er mjög mismunandi, en ekki er gerð krafa um að þeir séu náms- og starfsráðgjafar. 

Mikilvægt er fyrir ráðgjafa að kunna vel á framhaldsskólakerfið og þær leiðir sem hægt er að 

fara, bæði í formlegu námi og námi utan hins hefðbundna skólakerfis. Auk þess er góð færni 
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og þekking í viðtalstækni nauðsynleg, því tengslamyndun við ráðþega ræður oft úrslitum um 

framhaldið.  

Fram kom í viðtölum við ráðgjafana að aðferðir þeirra við að hafa uppi á ráðþegum væru í 

föstum skorðum og virtust allir ráðgjafarnir viðhafa sömu vinnubrögð. Þegar nemendur hafa 

sótt um framhaldsskóla, í mars ár hvert, fá yfirmenn Eftirfylgni lista með nöfnum þeirra sem 

ekki hafa sótt um skólavist, og á þann lista bætast síðar þeir sem sóttu um skólavist, en þáðu 

ekki. Listinn lengist svo enn frekar, þegar bætt er við þeim sem voru á listanum árið á undan 

og ekki hefur enn náðst í. Þegar listinn er tilbúinn fá ráðgjafar Eftirfylgni í fylkinu lista yfir alla 

þá sem eiga lögheimili í þeim sveitarfélögum sem ráðgjafarnir sinna, og hefst þá vinnan við að 

hafa uppi á þeim. Sissel lýsti ferlinu svona: 

Vi sender brev til alle, det er det förste vi gjör. Og så sender vi sms og da kan de svare på 
den sms-en og vi er ute etter hva de gjör. Og da skal vi kode de i OTTO, etter den 
aktiviteten de er i. Og så hvis de ikke er i aktivitet, da får de tilbud om å komme til oss, og 
få veiledning og hjelp for å komme ut i aktivitet. 

Fyrsta skrefið er að senda öllum bréf og sé þeim ekki svarað fá ungmennin skilaboð í símann. 

Markmiðið er að fá upplýsingar um hvað þau eru að fást við og séu þau óvirk fá þau tilboð um 

aðstoð, óski þau þess. Séu ungmennin undir 18 ára aldri, er haft samband bæði við þau sem 

og foreldra þeirra. Í sumum tilfellum er erfitt að finna eða ná til ungmennanna í fyrstu eða 

annarri tilraun og þá er reynt að hringja í þau eða foreldra þeirra, ef þau eru undir 18 ára aldri. 

Það ber ekki alltaf árangur og á hverju ári eru einhverjir sem ekki næst til. Þeir sem afþakka 

hjálp frá Eftirfylgni: „får fred“ eins og Sissel sagði, eða eru látnir í friði, en þó kom fram í 

viðtölum við þrjá ráðgjafa að þeir hafa stundum samband við þá sem afþakka hjálp, þegar 

kemur að því að umsóknarfrestur um framhaldsskóla er að renna út. Margir þeirra þiggja þá 

hjálp við að sækja um skóla: „Vi pröver jo, vi vil jo bare godt“ varð Sissel að orði, eða að 

ráðgjafarnir reyndu hvað þeir gætu til að aðstoða, því þeim gengi bara gott eitt til. 

Fram kom að allir ráðgjafarnir notuðu skráningarkerfið OTTO, sem er eigið skráningarkerfi 

fyrir Eftirfylgni á landsvísu, og voru þeir einróma um að það virkaði vel í dag. Áður fyrr var 

sagan önnur og Sissel nefndi að fylkin hefðu reynt að kóða á sama hátt, en það hefði á köflum 

verið erfitt, þar sem skilgreiningar hefðu verið óskýrar. Eva sagði að OTTO kerfið hefði verið 

lagfært, en það gæti orðið enn betra. Oftast gengi sér vel að gefa unga fólkinu kóða, en þar 

sem einunigs mætti nota einn kóða í einu gæti það orðið erfitt ef viðkomandi glímdi við margs 

konar erfiðleika: „hvilken kode skal jeg bruke da?“ sagði Eva, eða hvaða kóða á ég þá að nota? 
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Lögheimili ráðþega segir til um hvaða ráðgjafi á að sinna honum, en í tilvikum þegar 

ráðþegar fara í annað sveitarfélag í vinnuúrræði, framhaldsskóla eða námskeið í gegnum 

Eftirfylgni, vinna ráðgjafarnir saman og allir voru sammála um að samvinna milli ráðgjafa 

Eftirfylgni í Hordaland væri mjög góð. Einu sinni í mánuði hittast ráðgjafar Eftirfylgni í fylkinu 

á fundum og bera saman bækur sínar, og þar fyrir utan eru fundir með fjórum öðrum 

nágrannafylkjum tvisvar sinnum á ári.  

Ny Giv var verkefni sem stjórnvöld komu af stað til að hækka hlutfall nemenda sem ljúka 

framhaldsskóla. Verkefnið var á landsvísu og  var að mati ráðgjafanna og yfirmannsins algjör 

vítamínsprauta inn í starf Eftirfylgni, einkum vegna þess að gaumur var gefinn að Eftirfylgni og 

mikilvægi starfseminnar sem þar fer fram. Eva, sem á lengstan starfsaldur ráðgjafanna, tók svo 

djúpt í árinni að segja að fram að Ny Giv hafi fáir haft áhuga á starfseminni, en það hafi 

gjörbreyst með verkefninu og nú væri á margan hátt auðveldara að fá ýmislegt í gegn. Arnhild 

sagði að Eftirfylgni: „var ikke så spennende før”, eða að Eftirfylgni hafi ekki verið álitin svo 

spennandi áður en Ny Giv kom til, og verkefnið hafi á margan hátt verið Eftirfylgni hollt. Nefndi 

hún að í ljós hefði komið að Eftirfylgni nýtti úrræði sem ekki hefði verið rannsakað hvort gæfu 

góða raun, og því hefðu stjórnvöld í framhaldinu veitt fjármunum í að rannsaka nokkur úrræði, 

til að sannreyna hvort þau virkuðu. Eitt af þessum úrræðum sem verið er að rannsaka, er hvort 

það sé til bóta fyrir ungt fólk að í framhaldsskólum sé teymi fagfólks, eins og ráðgjafa og 

sálfræðinga, sem vinnur að velferð nemenda, en Hordaland er eitt þriggja fylkja sem tekur þátt 

í rannsókninni. Fram kom hjá Ingrid, Eva og Sissel að nýlegt úrræði Í fylkinu hefði líka komið til 

í framhaldi af Ny Giv, en það er Hyssingen produksjonsskole, sem svipar til Fjölsmiðjunnar á 

Íslandi, þar sem ungmenni mæta til vinnu og vinna á þremur mismunandi verkstæðum yfir 

daginn. Reynsla ráðgjafanna af Hyssingen var góð og nefndu þeir einkum að stofnunin væri 

góður kostur fyrir marga, einkum þá sem ekki vildu fara í skóla, en væru heldur ekki tilbúnir til 

að fara út á vinnumarkaðinn.  

Þegar árangur af Ny Giv var skoðaður á landsvísu kom fram að öllum fylkjunum gekk illa að 

ná til ráðþega sem höfðu verið óvirkir í meira en eitt ár. Hordaland brást við þessu og þróaði 

úrræði sem fékk nafnið Gameplan. Það fór ekki á milli mála að hver einasti ráðgjafi var í senn 

stoltur yfir og ánægður með þetta úrræði. Markmiðið með Gameplan er að fá ungmennin út 

af heimilinu og til að skoða þá möguleika sem í boði eru. Gameplan byggir á hópráðgjöf, en 10 
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ráðþegar eru í hóp hverju sinni. Námskeiðið er lokað og hópurinn hittist alls átta sinnum á 

fjórum vikum. Sissel lýsti markmiðunum með Gameplan á þennan hátt: 

Det er egentlig for de som vi gjerne ikke fikk tak i för, som passer ikke inn i andre tiltak, 
som har sittet mye på gutterommet eller jenterommet. De er veldig der, de vet ikke hva 
de vil og törr kanskje ikke. Så det er et tiltak for å finne mere ut av ting og motivere.  

Sissel sagði að úrrræðið væri hugsað fyrir þau ungmenni sem erfitt var að ná til áður, þau sem 

hefðu bara setið heima. Þau ættu það sammerkt að vita ekki hvað þau vildu og ef til vill þyrðu 

þau ekki að fara út. Svo þetta væri úrræði sem gæti hjálpað þeim af stað, til að finna út hvað 

þau vildu og hvetja þau áfram. Samkvæmt Ingrid er takmarkið með Gameplan að unga fólkið 

horfi til framtíðar: „du kan ikke gjöre noe med det som ligger bak“, eða að þú getur ekki breytt 

því sem er liðið, og búi til sitt eigið Gameplan sem getur vísað því veginn áfram í nám eða 

vinnu. Til þessa hafa tæplega 80 ungmenni farið í gegnum Gameplan, og allt eru það ungmenni 

sem áður var erfitt að ná til. Reynslan af Gameplan er góð, því langflest ungmennin fara í önnur 

úrræði eða skóla að loknu námskeiðinu. Ánægja ráðgjafanna með Gameplan virtist fyrst og 

fremst snúa að því að þarna væri komið verkfæri til að ná til fleiri ungmenna.  

Auk þessara úrræða eru fleiri sem ráðgjafar Eftirfylgni nýta sér og tvö úrræði eru langmest 

notuð í Hordaland. Er þar fyrst að nefna að fylkið er með samning við NAV – sem  er opinber 

stofnun sem sér um atvinnu- og félagsmál í Noregi – um að taka við ráðþegum Eftirfylgni sem 

vilja fara í vinnu. Þessi samningur er af öllum viðmælendum talinn forsenda þess að hægt sé 

að koma ráðþegum sem ekki eru í skóla, í vinnutengd úrræði í fylkinu. Tveir ráðgjafar höfðu 

mikil samskipti við NAV og lýstu yfir ánægju með að NAV væri með eigin tengiliði fyrir ungt 

fólk, sem aðstoðaði það í leit að vinnu. Ráðgjafarnir gætu þá bent á þessa tengiliði, ef unga 

fólkið vildi ekki aðstoð frá Eftirfylgni og frekar bjarga sér sjálft. Fyrir utan vinnutengd úrræði á 

vegum NAV hefur Eftirfylgni átt þátt í að koma á fót námsveri í framhaldsskóla, í samvinnu við 

stjórnendur og kennara, en í námsverinu vinna nemendur í litlum hópum og eiga þar af 

leiðandi meiri möguleika á aðstoð við námið. 

Séu helstu niðurstöður dregnar saman, má sjá að fyrirkomulag Eftirfylgni í Hordaland er í 

föstum skorðum og í því kristallast þau lög og reglugerðir sem gilda um Eftirfylgni af hálfu hins 

opinbera. Eftirfylgni er í boði víðs vegar í fylkinu, sem auðveldar aðgengi. Menntun 

ráðgjafanna sem rætt var við var mikil og fjölbreytt, þeir voru ekki náms- og starfsráðgjafar, 

en verkefni þeirra um margt lík þeim sem náms- og starfsráðgjafar fást við á Íslandi. 
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Aðferðirnar til að hafa uppi á óvirkum ungmennum eru fastmótaðar, og skráning í 

skráningarkerfið OTTO gefur skýra mynd af stöðu þeirra. Sú staða sýnir í raun augnabliksmynd, 

sem getur breyst hratt, en skráningarkerfið heldur ávallt utan um hópinn. Samvinnu við NAV 

er beint í ákveðinn farveg með samningi, sem að mati ráðgjafanna er grundvallarforsenda þess 

að hægt sé að koma ráðþegunum í vinnutengd úrræði. Annað úrræði sem ráðgjafarnir nýttu 

mikið, var að koma nemendum í námsver í framhaldsskóla, þar sem nemendur fengu meiri 

stuðning við nám en í almennum framhaldsskóla. Einnig hefur nýlega verið komið á fót úrræði 

sem svipar til Fjölsmiðjanna á Íslandi, sem eykur fjölbreytni þeirra úrræða sem eru í boði. 

Eftirfylgni í Hordaland hefur einnig þróað úrræði sem fékk nafnið Gameplan, sem virðist gefa 

góða raun, en það er hugsað til þess að ná til þeirra sem hafa verið óvirkir í einhvern tíma.  

3.2 Reynsla ráðgjafa innan Eftirfylgni  

Í viðtölum við ráðgjafa um reynslu þeirra og upplifun af vinnu innan Eftirfylgni, voru það 

einkum þrjú atriði sem ítrekað komu fram og voru eins og rauður þráður í gegnum viðtölin. Í 

fyrsta lagi var ráðgjöfunum tíðrætt um grunn- og framhaldsskólakerfið, sem þeim fannst ekki 

koma nægilega til móts við nemendur sem áttu í vanda. Í öðru lagi komu þeir inn á gildi þess 

að ná snemma til ráðþega og þá um leið að koma á samvinnu allra aðila sem koma að málum 

þeirra. Í þriðja og síðasta lagi bar oft á góma mikilvægi þess að ráðgjöfin byggði á stuðningi og 

umhyggju, en einnig ákveðinni festu í garð ráðþega. 

3.2.1 Vandkvæði í grunn- og framhaldsskólakerfinu 

Sé horft til þess að um 98% grunnskólanema í Noregi fara í framhaldsskóla, kemur ekki á óvart 

að ráðþegar Eftirfylgni eru margir hverjir brotthvarfsnemendur. Í ráðþegahópnum er líka ungt 

fólk sem vildi ekki fara í framhaldsskóla af einhverjum ástæðum. Óhætt er að segja að 

ráðgjafarnir hafi verið hugsi yfir grunnskólagöngu ráðþega sinna og allir fjórir ráðgjafarnir töldu 

að reynslan sýndi að vandræði ráðþega hæfust oft í grunnskólanum. Þegar á 

framhaldsskólastig væri komið birtust vandkvæðin á ýmsan hátt, en sértækir námsörðugleikar 

væru algeng hindrun sem ráðþegar þeirra glímdu við og margir gæfust upp. Ósk langflestra 

ráðþega væri að fara aftur í skóla og af þeim sökum taldi Gry mikilvægt að reyna að greina 

hver námsstaða ráðþega væri, er þeir kæmu til Eftirfylgni. Eva og Ingrid tóku í sama streng og 

allar þrjár bentu á gott samstarf við sérkennslu- og sálfræðiþjónustuna, um sérfræðiráðgjöf í 

sambandi við námserfiðleika. Gry benti enn fremur á mikilvægi þess að fylla upp í þær eyður 

sem hafa skapast á skólagöngunni, því ef ráðþegar vildu halda áfram námi væri það 
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bjarnargreiði gagnvart þeim að senda þá aftur beint í nám, án þess að skoða námslega stöðu 

þeirra. Væru námserfiðleikar til staðar, væru líkur á því að allt færi í sama farið aftur, og það 

væri enn meira áfall fyrir nemendur að þurfa að hætta námi á nýjan leik. Hún var líka með 

tillögu að úrbótum og vildi að ráðþegar fengju: 

Kortvarige tilbud om å ta noe i matematikk, noe i norsk, noe i engelsk og vise de at de kan 
lære mer og hjelpe de på en måte å yte en innsats. Fordi den detter jo ikke bare ned på 
hodet på de, den faglige kunnskapen.  

 
Gry talar hér um að gefa ætti ráðþegum færi á að taka stutt námskeið í kjarnagreinum, 

til að efla þekkingu þeirra og gefa þeim trú á að þeir geti lært. Það að ná tökum á 

námsefni væri ekki eitthvað sem gerðist af sjálfu sér. Sem tilraun til að koma að einhverju 

leyti til móts við þetta, átti Eftirfylgni þátt í að koma á fót námsveri í fjölmennum 

framhaldsskóla. Eva sagði um námsverið að þar væri í raun um að ræða: „Veldig 

fleksibelt tilbud […] om de har fravær i en periode så mister de ikke plassen“, eða að 

sveigjanleiki væri allsráðandi og fjarvistir gerðu það ekki að verkum að nemendur misstu 

plássið, eða fengju ekki að taka próf. Einn kosturinn við að hafa námsverið í skólanum 

væri sá að nemendurnir gætu líka tekið þátt í félagslífi skólans á sömu forsendum og 

aðrir nemendur. Sissel og Ingrid voru sammála um kosti námsversins, bæði fyrir þá 

nemendur sem ættu erfitt með nám, en líka fyrir þá nemendur sem yrðu kannski að fara 

hægar í sakirnar af ýmsum orsökum, til dæmis vegna veikinda. Þarna gætu þeir tekið 

eins mörg fög og þeir treystu sér til, hvatningin til náms kæmi frá þeim sjálfum og þeir 

ættu kost á góðri aðstoð, þar sem kennt væri í litlum hópum. Sveigjanleikann sem þarna 

birtist er að mati ráðgjafanna erfitt að finna í öðrum framhaldsskólum, en þeir eru að 

mati ráðgjafanna um of bundir af skólareglum og reglum um framvindu náms, sem 

reynist mörgum nemendum fjötur um fót.  

Ráðgjafarnir voru einnig uppteknir af því hvernig tekið væri á málefnum nemenda 

sem væru í vanda í skólum, einkum í framhaldsskólunum. Gry sagði að oft væri búið að 

ræða mikið við ungmennin meðan þau væru í skólanum og af þeim sökum væru þau 

búin að fá nóg af viðtölum og því stundum erfitt að ná til þeirra þegar þau kæmu til 

Eftirfylgni. Ingrid sagðist vera búin að fá sig fullsadda á orðinu en, því í samtölunum þegar 

hún var kölluð inn í skólana, þar sem vandi var kominn upp, væri orðið en (n. men) mikið 

notað: „Ja, du er en kjekk ungdom men…“ væri viðkvæðið, eða þú ert flott/ur en… og 

það sem nemandinn heyrði væri það sem kæmi á eftir orðinu en. Ingrid benti á að óþarfi 
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væri að benda nemendanum á að hann mætti illa eða sinnti ekki náminu, það vissi hann 

nú þegar, og vildi hún fremur horfa á hvað hægt væri að gera til að aðstoða nemandann. 

Gry var hörðust ráðgjafanna í gagnrýni sinni, og bæði grunn- og framhaldsskólakerfið 

lágu undir ámæli hennar um að standa sig illa gagnvart nemendum sem ættu í 

einhverjum vanda í skólanum. Að hennar mati mætti spyrja hvers er vandinn, og hvar 

liggur hann? Gry skóf ekki utan af því þegar hún sagði: „ungdommer kan ha lærevansker 

men faktiskt så kan skolene og ha undervisningsvansker“, eða að ungmennum getur 

gengið illa í námi eða þau glímt við sértæka námsörðugleika, en skólinn getur að sama 

skapi átt í vandræðum með að sinna kennslu sem skyldi. Þessi orð hennar má skilja sem 

svo að skólarnir verði líka að axla sína ábyrgð og ekki sé hægt að skella allri skuldinni á 

unga fólkið sem á í erfiðleikum með nám af einhverjum ástæðum. Þetta er í takti við það 

sem Ingrid og Eva komu inn á, að mikilvægt væri að ráðþegarnir upplifðu sig ekki sem 

vandamál sem þyrfti að leysa, margir þeirra þyrftu einungis á tímabundinni aðstoð að 

halda, á meðan aðrir væru undir eftirfylgni í lengri tíma. 

3.2.2 Snemmtæk íhlutun og samvinna 

Eitt af þeim málum sem allir ráðgjafarnir voru uppteknir af, var mikilvægi þess að ná snemma 

til ráðþega og voru þeir á einu máli um að lykillinn að árangri væri að grípa á réttum tíma inn í 

líf ráðþega. Réttur tími er, samkvæmt þeim, áður en ráðþegarnir verða óvirkir, því eins og 

Sissel sagði: „Det er jo det som er erfaringen at det å hele tiden jobbe etterpå, det er tyngre“, 

eða að reynslan hefur kennt okkur að það er mun erfiðara að vinna með ráðþega eftir að þeir 

eru orðnir óvirkir.  

Margir ráðþegar Eftirfylgni eru brotthvarfsnemendur og ráðgjafar Eftirfylgni virðast hafa 

verið í þó nokkrum tengslum við framhaldsskólana í gegnum árin. Í viðtölunum kom fram að 

þeir ráðgjafar sem unnu úti á landi voru í nánari og meiri tengslum við framhaldsskólana í sínu 

nærumhverfi en þeir ráðgjafar sem unnu á stærri þéttbýlisstöðum. Verkefni ráðgjafa Eftirfylgni 

í framhaldsskólunum felast einkum í tvennu, í fyrsta lagi að ná til þeirra sem eru í hættu á að 

hverfa frá námi og reyna að halda þeim í skólunum, og í öðru lagi að vera til staðar við 

lokasamtal sem fram fer í skólanum þegar nemandi ákveður að hætta í námi. Til að ná til 

nemenda sem eru í brotthvarfshættu er fylgst með viðveru þeirra í skólanum og námsárangri, 

og sé mikið um fjarvistir eða námsárangur þannig að hætta er á að viðkomandi nái ekki 

prófum, er ráðgjafi Eftirfylgni settur í málið. Samtölin nefnast avklaringssamtaler á norsku, 



50 

sem erfitt er að þýða á íslensku, en þýðir að þau snúast um að fá á hreint hver staðan er hjá 

nemandanum og hvað á að gera. Gry lýsir þessu ferli á þennan hátt: 

Den avklaringssamtalen, den foregår omtrent altid ute på skolene. Ja, og da lager jeg en 
ny avtale med ungdommene, fordi bakerst i den avklaringssamtalen så er det en 
oppfölgingsplan og der står hva eleven selv må gjöre, hva skolen skal gjöre og hva jeg skal 
gjöre. Og den avklaringssamtalen, det er ikke målet at den ungdommen skal slutte, det er 
målet å få ham til å fortsette på skolen, men av og til er det kommet så langt at [ …] og de 
som velger å slutte, da har skolen ikke lenger et ansvar, men da er det OT som har et 
ansvar, hvis de takker ja til videre oppfölging.  

Hér segir Gry að samtalið fari nánast alltaf fram í skólunum. Fylgt er ákveðnu formi og í því er 

að finna áætlun um eftirfylgni og hvað nemandinn á að gera, hvað skólinn ætlar að gera og 

hvað ráðgjafinn sjálfur á að gera. Markmiðið er alltaf að fá nemandann til að halda áfram í 

námi, en stundum er því ekki að heilsa. Velji nemandi að hverfa frá námi er honum boðin 

aðstoð frá Eftirfylgni, sem hann ræður hvort hann þiggur eður ei. Þrír af ráðgjöfunum voru 

sammála um að stundum væri besta lausnin fyrir nemandann að hætta, en einmitt þess vegna 

væri svo mikilvægt fyrir Eftirfylgni að vera til staðar, því þá væri strax hægt að bjóða fram 

aðstoð. Nokkrir afþakka aðstoð, búnir að fá nóg af samtölum, en tveir af ráðgjöfunum nefndu 

að reynslan hefði kennt þeim að spyrja ávallt hvort þeir mættu kannski hringja aftur síðar. Að 

þremur vikum liðnum er svo hringt aftur og þá er unga fólkið oft til í aðstoð: „hvis de ikke har 

fått til noe og har blitt lei“, eða einkum ef þeim hefur ekki tekist að fá neitt að gera og eru 

orðin leið, eins og Gry sagði.  

Þessi snemmtæka íhlutun er að mati ráðgjafanna mikill ávinningur. Áður fyrr var, að mati 

þriggja ráðgjafanna, ákveðinn seinagangur ríkjandi innan Eftirfylgni, sem birtist helst í því að 

listar yfir þá sem átti að hafa samband við bárust seint frá fræðsluskrifstofunni og einnig voru 

framhaldsskólarnir ekki alltaf nógu fljótir að senda frá sér tilkynningar um þá sem hættu í 

skólunum. Það varð til þess að erfiðara var að ná til ráðþega en raunin er í dag, en Eva segir 

þannig frá þessari breytingu sem orðið hefur: 

Men jeg föler vel egentlig at vi har et ganske bra system nå. Med at brevene blir sent ut 
ganske fort, og sms og og avklaringssamtalene, da blir vi jo koblet på umiddelbart ,.. för 
tok det gjerne lengre tid for at da kom sluttmelding til oss, og så skulle vi sende ut et 
standard brev og så skulle de svare da tok de ofte lengre tid for vi ble koblet på 
ungdommen. Men nå er vi jo koblet på ungdommen i det de slutter. Ved at vi blir kalt inn 
til avklaringssamtaler (ja) Det er en stor fordel.  
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Samkvæmt Eva virkar kerfið vel í dag. Bréfin eru send til ungmenna fyrr en áður, sem og 

skilaboð til þeirra, og með samtölunum er strax komið á samband við ráðþegana. Áður leið oft 

langur tími áður en Eftirfylgni fékk tilkynningu um að nemandi væri hættur, þá átti að senda 

út bréf sem hann átti að svara og allt tók þetta sinn tíma. Nú er komið á samband við 

nemendurna þegar þeir hætta og það er mikil framför.  

Í reglugerðinni með lögum um Eftirfylgni segir að verkefni þeirra er þar starfa sé að fá ungt 

fólk til baka í virkni, en einnig megi vinna að fyrirbyggjandi aðgerðum. Sissel sagði að ef til vill 

væri tímabært að breyta reglugerðinni, kveða fastar að orði og leggja meiri áherslu á forvarnir. 

Hordaland er í raun að feta sig lengra og lengra í átt að forvarnarstarfi til að koma í veg fyrir 

að ungt fólk sitji aðgerðalaust heima. Tvær leiðir sem snúa að forvörnum voru ráðgjöfunum 

einkar hugleiknar, sú fyrri að efla tengslin milli framhaldsskólanna og Eftirfylgni enn frekar, 

þannig að ráðgjafar Eftirfylgni kæmu fyrr að málefnum nemenda í brotthvarfshættu. Hin leiðin 

var sú að koma á öflugri samvinnu milli allra þeirra aðila sem sinna ungu fólki í Hordaland. 

Liður í þessum forvörnum var að haustið 2016 var samvinnu Eftirfylgni og framhaldsskólanna 

komið í fastari skorður með tilraunaverkefni, sem felst í því að ráðgjafar frá Eftirfylgni hafa 

fasta viðveru í ákveðnum framhaldsskólum í viku hverri. Eva er ein af þeim ráðgjöfum sem 

tekur þátt í þessu starfi og um það segir hún: 

Jeg har altid vært veldig opptatt av det der å ha et OT tilbud som er enda kanskje enda 
tettere knyttet opp mot videregående skole. Jeg har en opplevelse av at de aller fleste 
ungdommer, uansett hvor skolelei de er, eller hvor lite mestring de har, önskejr jo egentlig 
å få seg en utdannelse, eller et kompentanse bevis som gir dem en mulighet til å få inpass 
i arbeidslivet eller være en del av samfunnet på en måte. Jeg föler på en måte at når jeg 
er tettere knyttet opp mot skolen […] er det mye lettere å få til mange ting. 

 

Hún segir að hún hafi alltaf verið mjög upptekin af því að reyna að bjóða úrræði frá 

Eftirfylgni sem tengist framhaldsskólunum enn betur. Ástæða þess er sú upplifun hennar 

að langflestir unglinganna, sama hversu leiðir á skóla þeir eru eða hversu illa þeim hefur 

gengið, vilji í raun sækja sér menntun til að auðvelda sér aðgang að vinnumarkaðinum 

og vera þannig hluti af samfélaginu. Með því að hafa fasta viðveru í framhaldsskólanum 

sé auðveldara fyrir Eftirfylgni að fá ýmsa hluti í gegn.  
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Hin leiðin sem snýr að forvörnum, og var ráðgjöfunum hugleikin, var samvinna þeirra aðila 

er koma að málefnum unga fólksins. Sissel sagði mikilvægt að umræðan um hver ætti helst að 

sinna ungmennunum hverju sinni væri lögð til hliðar, eða: „de er ikke vår för det og det har 

skjedd“. Slík umræða tefði fyrir samvinnu og kæmi ungmennunum ekki til góða. Eva og Ingrid 

voru líka mjög uppteknar af samvinnu og Eva hefur reynt að fá aðila sem ef til vill eru í kringum 

ráðþegann, eins og barnavernd eða sálfræðinga, með í lokasamtalið svo hægt sé að koma 

úrræðum sem tengjast unga fólkinu strax í gang. Hennar orð voru:  

Det som er veldig viktig, tenker jeg som OT koordinator, er jo dette med ansvarsforklaring 
og rollefordeling, når vi sitter,  altså er det flere inne, rundt ungdommen, så må vi mötes, 
så avklarer vi hvem som gjör hva, i stedet for at vi sitter på hver vår tue og den gjör da og 
så vet vi ikke om hverandre. Det er utrolig hva en kan få til med samarbeid 

Það að deila ábyrgðinni, skipta með sér verkum, skiptir svo miklu máli. Allir sem koma 

að málefnum unga fólksins verða að hafa á hreinu hver gerir hvað. Það er ótrúlegt hvað 

hægt er að gera með samvinnu. Í sama streng tók Ingrid, sem nefndi að staða sumra 

ungmenna krefðist þess að fleiri aðilar kæmu saman, til dæmis gæti verið um  

fíkniefnavanda að ræða, slæmar heimilisaðstæður, andleg veikindi eða annað og í 

þessum tilfellum þyrftu allir að vinna saman. Þá: „får vi sånn felles blikk på, på faktiskt 

felles ungdom, sant? Hva kan vi bidra med, hva kan dere bidra med og det tror jeg er 

bra“, eða að hinir ólíku aðilar fái þá sömu sýn á ungmennið og geti stillt saman strengi 

sína og velt því fyrir sér hvað hver og einn getur gert til að hjálpa. 

Samvinna á milli Eftirfylgni og grunnskólanna er lítil og samanstendur oftast í dag af 

einum fundi að hausti, þar sem ráðgjafar Eftirfylgni og grunnskólanna hittast og ræða 

saman. Þrátt fyrir þessa litlu samvinnu nefndu allir viðmælendur að meiri samvinna við 

grunnskólana væri af hinu góða. Meginmarkmið fundanna með grunnskólunum er að 

fara yfir stöðu nemenda sem eru að klára grunnskólann og skoða hverjir séu líklegir til 

að hverfa frá námi. Ekki eru allir á því að þetta sé rétt leið eins og Ingrid nefndi: 

Så i stedet for at komme med blanke ark, som noen er opptatt av at de skal på 
videregående, at de får en ny start ,så har vi ikke god erfaring med det. For ofte så går de 
jo inn i de samme mönstrene igjen, og så dropper de ut. Så vi pröver å forebygge med å 
vite litt hvordan vi skal ta i mot de på videregående.  

Ingrid segir hér að það sé afstaða sumra, að nemendur eigi að fá að byrja með hreint borð 

þegar þeir hefja nám í framhaldsskóla. Hins vegar sé það reynsla Eftirfylgni að slíkt sé ekki til 

bóta. Þeir sem hafi átt í erfiðleikum í grunnskóla fari oft í sama farið í framhaldsskóla og hverfi 
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svo frá námi. Það sé því ákveðin forvörn fólgin í því að vita um þessa erfiðleika, svo hægt sé að 

bregðast við þeim þegar nemendur fara á næsta skólastig. Ingrid nefndi að ráðgjafar Eftirfylgni 

væru tilbúnir til að koma á fundi á vorin í grunnskólunum, þegar ljóst værir hverjir ætluðu ekki 

í skóla, til að huga að öðrum úrræðum. Eva, sem hefur setið nokkra slíka fundi, sagði að oft 

virtust fundirnir líka létta á foreldrum unglinganna, þegar þeir vissu að fleira væri í boði en að 

fara í framhaldsskóla.  

Þó ráðgjafarnir væru allir mjög ánægðir með hvernig gengur að ná til nemenda sem eru í 

framhaldsskólum, og þeirra sem hverfa frá námi, var þeim umhugað um að gleyma ekki þeim 

sem eru ekki í skóla. Það er alltaf viss hópur sem ekki sækir um skólavist og ráðgjafarnir töldu 

líklegt að það yrði alltaf þannig. Væru ungmennin hins vegar komin í skóla, væri mikilvægt að 

halda þeim þar, því eins og Arnhild sagði: „De fleste vil jo noe mer med livet sitt. Alle vil jo 

gjerne bli noe, eller gjöre noe“, eða að langflestir vilja eitthvað með lífi sínu, vilja verða eitthvað 

eða gera eitthvað. Sissel tók saman með orðum sínum það sem allir ráðgjafarnir komu inn á: 

Trenden er at vi snur oss mer mot forebygging, men vi kan ikke glemme tilbakeföring, 
altså, vi må jo og jobbe med ungdom og tilbakeföre de. Men vi pröver at det skal bli 
færrest mulig til å tilbakeföre.  

Sissel sagði að ákveðin hreyfing væri í þá átt að gera fyrirbyggjandi aðgerðum hærra undir 

höfði, en það mætti þó ekki gleyma hlutverki Eftirfylgni, að virkja unga fólkið. Hins vegar séu 

fyrirbyggjandi aðgerðir hugsaðar til að fækka þeim sem þarf að virkja.  

3.2.3 Ráðgjöf, stuðningur og festa í garð ráðþega 

Í viðtölum við ráðgjafa er ekki að sjá að þeir beiti einhverri einni aðferð í ráðgjöf með ráðþegum 

sínum, heldur virðast aðferðirnar fremur vera sniðnar að einstaklingunum: „Det er jo så 

forskjellig hvordan du möter dem“ varð Gry að orði, eða það er mjög mismunandi hvernig 

komið er til móts við þá. Ástæðan gæti helgast af því að ráðgjafanir áttu allir mjög erfitt með 

að nefna eitthvað sem einkenndi ráðþega Eftirfylgni. Eitt væri að: „de på en måte har falt ut 

av systemet“ eins og Eva komst að orði, sem þýða má sem að þau hafi á einhvern hátt fallið út 

úr kerfinu. Gry sagði að hennar reynsla sýndi að sumir hverjir hefðu mjög lítil tengsl við 

fullorðna, eða óstöðug tengsl, sem yrði stundum til þess að þeir leyfðu sér meira en aðrir og 

kærðu sig kollótta um afleiðingarnar. Þó væru ráðþegar fyrst og fremst einfaldlega mjög 

mismunandi og af orðum allra mátti skilja að litið var á ráðþegana sem einstaklinga með 

fjölbreyttar þarfir, sem mæta þyrfti þar sem þeir væru staddir hverju sinni.  
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Þó að ekki sé beitt ákveðinni aðferð í ráðgjöfinni er nálgun ráðgjafanna keimlík og sömu 

atriðin koma fram aftur og aftur í tengslum við frásagnir af því hvernig þeir vinna með ráðþega 

sína. Áberandi í tali þeirra var sú umhyggja og virðing sem þeir báru fyrir ráðþegum sínum, en 

ráðgjafarnir voru á einu máli um mikilvægi þess að ná góðum tengslum við ráðþegana. 

Viðtalstækni var Eva hugleikin og hún sagði að það væri ekki síst mikilvægt að reyna að lesa í 

orð ráðþeganna, hvað lægi að baki því sem þeir segðu. Ingrid tók enn sterkar til orða og sagði 

að viðtalstæknin, það hvernig þú nálgast unglingana, skipti öllu máli svo þeir færu ekki í vörn. 

Til að þetta takist þurfi þolinmæði og ekki síst nægan tíma. Gry lýsti þessu á skemmtilegan 

hátt: 

Det er viktig å bli kjent med de, å få en relasjon til de og ta ting litt i deres tempo. Veldig 
mange vil jo ha en avtale her og så kommer de ikke. Så får de en ny og så kommer de ikke. 
Og så får jeg et smilefjes på telefonen og så vil de ha en ny og da kommer de! 

Mikilvægt er að læra inn á ráðþegana og koma á tengslum við þá og vinna málin á þeirra hraða. 

Sumir hafa kannski pantað tíma en koma ekki. Svo fá þeir annan tíma og koma ekki. Svo fæ ég 

broskall í símann, þá vilja þeir fá nýjan tíma og þá koma þeir. Ferli sem þetta reynir án efa á 

þolinmæðina og það sama má segja þegar ráðþegar koma með óskir um úrræði sem erfitt er 

að verða við. Í sumum tilfellum á það við þegar ráðþegar þekkja ekki hvaða námsleiðir 

framhaldsskólakerfið býður upp á. Gry sagði að þá gilti að benda þeim á aðra möguleika og 

reyna að opna hug þeirra fyrir öðrum úrræðum eins og námskeiðum, lýðháskólum eða 

sjálfboðaliðastarfi. Eva bætti við að það kæmi ráðþegum oft á óvart hversu margt annað væri 

hægt að gera en að vera í skóla. Ráðgjafarnir nefndu líka allir að þó ráðþegar vilji aðstoð, finni 

ekki allir úrræði sem þeir geti hugsað sér. Þá yrðu viðtölin við einn og sama ráðþegann oft 

mörg og á stundum þyrfti sérsniðin úrræði til að fá hann til virkni aftur. Það gætu verið úrræði 

þar sem nemandi héldi áfram í framhaldsskóla að hluta til, en væri einnig í vinnu 1-2 daga í 

viku. Slíkt fyrirkomulag gæfist oft vel og Sissel sagði: „Hvis vi klarer å få til noe rundt, som er 

designet til den ungdommen, så er vi på rett vei“, eða ef okkur tekst að sníða úrræðin að unga 

fólkinu þá erum við á réttri leið.  

Að ráðþegar hefðu val var öllum ráðgjöfunum ofarlega í huga og þeir virtust sýna 

ákvörðunum þeirra skilning og reyna að mæta þeim á þeirra forsendum. Eva segir um val við 

lok grunnskóla: 

Du kan faktiskt også få lov til å velge vekk skole for förste gang i ditt liv, det kan være veldig 
greit for noen ungdommer. […] For en del ungdommer som ikke har kjent mestring 
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kanskje i 10-12 år kan det at de faktiskt får lov til å velge vekk skole for en periode og være 
veldig godt.  

Eva segir hér að þegar grunnskólagöngu lýkur geti unglingar í raun, í fyrsta sinn í lífinu, valið 

um það hvort þeir fari í skóla eða ekki. Það að fara ekki í framhaldsskóla getur hentað mörgum 

unglingum vel, að minnsta kosti tímabundið. Þetta á ekki síst við um þá sem hafa kannski átt 

erfitt uppdráttar alla sína skólagöngu. Að sýna ákvörðun unglinganna skilning, er líka 

stuðningur fyrir þá, en umhyggja ráðgjafanna í garð ráðþega kom bersýnilega fram í 

viðtölunum. Hins vegar voru þeir ekki síður uppteknir af því að sýna ráðþegunum líka festu 

því: „å pakke de for mye inn og sy voldsomme puter under armene på de, det hjelper i allefall 

ikke“, eins og Eva komst að orði, en hér talar hún um að það gagnist ungmennunum ekki að 

pakka þeim inn í bómull. Fram kom hjá meirihluta ráðgjafanna að sumir ráðþegar væru mjög 

neikvæðir og jafnvel reiðir í garð annarra, einkum fullorðinna, og þetta væri hægt að nýta í 

ráðgjöfinni. Vænlegast væri að vera með ráðþeganum í liði, eins og Gry sagði, sýna honum og 

aðstæðum hans skilning, en benda honum á að það sé hans að sýna öðrum hvað í honum býr. 

Ingrid kom með gott dæmi og sagðist hafa sagt við einn af sínum ráðþegum, sem var mjög 

reiður og fullur af neikvæðni út í allt og alla: „hvis alle andre rundt deg er idioter og du er en 

verdensmester, da har du et hav av muligheter“, eða að ef þú upplifir að allir aðrir í kringum 

þig séu hálfvitar og þú sért heimsmeistari, þá bíða tækifærin eftir þér.  

Eva, Gry, Sissel og Ingrid voru á einu máli um að það væri sama hversu erfitt lífið hefði verið 

ráðþegunum, á einhverjum tímapunkti þyrftu þeir sjálfir að taka ákvörðun um að breyta um 

stefnu. Stuðninginn gætu þeir fengið, en það þyrfti að gera þeim ljóst að það væri á þeirra 

ábyrgð að breyta lífi sínu, valið væri þeirra. Að sögn Ingrid eiga margir erfitt með að skilja þetta: 

„Alle tror liksom at et valg, da gjör du virkelig noe, men det er mange passive valg vi tar som 

vi ikke er klar over.“ Með þessum orðum bendir hún á að allir haldi að val snúist um það að 

gera eitthvað, en það sé líka val að vera óvirkur, það val sé hins vegar oft ómeðvitað. 

Ráðþegarnir þurfi hjálp til að komast áfram, en þetta snúist fyrst og fremst um að velja leið. 

Lykillinn að árangri er, samkvæmt ráðgjöfunum öllum, að fylgja ráðþegum þétt eftir þar til þeir 

ná fótfestu, þá fyrst má sleppa af þeim hendinni. 

Ein af spurningunum sem ráðgjafarnir fengu snéri að því hverju þeir vildu ef til vill breyta 

hjá Eftirfylgni, ef þeir fengju að ráða. Allir nefndu í fyrstu að svo margt gott hefði gerst nýlega 

að það væri ekki þörf á frekari aðgerðum í bili. Þó komu þrír ráðgjafanna fljótt með tillögur um 

hluti sem betur mættu fara. Það helsta var meira fjármagn svo fylgja mætti ráðþegum enn 



56 

betur eftir með fleiri úrræðum en eru í boði í dag. Þessir ráðgjafar töldu líka mjög mikilvægt 

að þeir fengju að vera meira með í því að búa til úrræði. Eva sagði að það væru oft einhverjir 

hærra settir sem ynnu að því að hanna úrræði og þau væru góð: „men jeg tror det kunne bli 

enda bedre, vi kunne truffet målgruppen enda bedre hvis vi hadde fått, de hadde hört litt 

mer“, eða að úrræðin gætu orðið enn markvissari ef hlustað væri meira á ráðgjafana sem vinna 

í Eftirfylgni. Gry var einnig upptekin af því að fá að taka þátt í að hanna úrræði og hún lýsti eftir 

fleiri úrræðum í heimabyggð eins og: 

Jeg ville hatt en arbeidsgruppe, praktiskt arbeid med noen faste arbeidsledere, sånn med 
en gang disse ungdommene enten ikke begynte i videregående eller sluttet så neste uke 
hadde de et tilbud om å komme i den praktiske arbeidsgruppen.  

 

Hún sér fyrir sér vinnuhópa sem ynnu að hagnýtum verkefnum, en hópunum væri stjórnað af 

verkstjórum. Hugmyndin er að bjóða unglingunum að koma í þessa vinnuhópa um leið og 

ljóst er að þeir ætla ekki í framhaldsskóla, eða þeir hverfa frá námi. Þeir fengju strax, viku 

seinna, boð um að vera með í vinnuhópnum. Tillögur ráðgjafanna endurspegla ef til vill þær 

hindranir sem þeir upplifa í starfi sínu og vilja ryðja úr vegi. Þeir vinna náið með mörgum 

ráðþegum, oft í langan tíma, og því skyldi maður ætla að þeir vissu hvar skóinn kreppir. Ingrid 

var sammála þeim Eva og Gry um að fleiri úrræði væru af hinu góða, en vildi líka setja aukinn 

kraft í úrræði fyrir ráðgjafana sjálfa, svo þeir séu betur í stakk búnir til að aðstoða ráðþega. 

Nefndi hún námskeið sem gæfu ráðgjöfum verkfæri til að vinna með nemendum sem glímdu 

við væga andlega erfiðleika, en orðrétt sagði hún: „Jeg er litt opptatt av at alt skal ikke 

behandles av psykologer, fordi jeg tror det er mye behandling i at du blir sett“ eða, það er 

líka heilmikil hjálp fólgin í því að einhver taki eftir þér og það þarf ef til vill ekki alltaf meðferð 

hjá sálfræðingi til að bæta líðan margra.  

Séu helstu niðurstöður dregnar saman kemur í ljós að í reynslu ráðgjafa birtist gagnrýni á 

grunn- og framhaldsskólakerfið, fyrir að sinna nemendum í vanda ekki sem skyldi. Í máli þeirra 

flestra kom einnig fram að meiri sveigjanleiki og tillitssemi í garð nemenda, væru atriði sem 

framhaldsskólarnir gætu bætt úr. Einnig kom fram að reynslan hefur kennt þeim að góð 

samvinna milli aðila er sinna ungu fólki, skilar betri árangri. Allir viðmælendur voru einhuga 

um að snemmtæk íhlutun í málefni ráðþega væri mjög mikilvæg og ekki mætti líða langur tími 

frá því að ráðþegi yrði óvirkur, þar til hann væri kominn aftur til virkni. Að ráðgjafar væru 

viðstaddir viðtöl í framhaldsskóla þegar nemandi væri að hætta, væri mjög góð til leið til þess 
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að koma á tengslum við Eftirfylgni. Í ráðgjöf með ráðþegum virtist aðaláhersla ráðgjafanna 

lögð á að ná góðum tengslum við ráðþega, það væri forsenda þess að hægt væri að vinna að 

málefnum þeirra. Mikilvægt væri að sýna þeim skilning og umhyggju, en ekki síður ákveðni, 

og opna augu þeirra fyrir þeirri ábyrgð sem þeir bera á eigin lífi.  

3.3 Upplifun ráðþega af Eftirfylgni 

Ráðþegarnir sem rætt var við voru sex talsins, allir á aldrinum 18-21 árs. Tveir þeirra voru ungar 

konur, Anne og Elisa, en ungu mennirnir fengu nöfnin Jakob, Johann, Carl og Atle. Að verða 

ráðþegi hjá Eftirfylgni þýðir að viðkomandi hafi verið óvirkur í samfélaginu af einhverjum 

ástæðum, á þeim tímapunkti þegar Eftirfylgni kom að málum hans. Í viðtölunum við ráðþegana 

voru einmitt ástæður þess að þeir voru hjá Eftirfylgni mjög áberandi þema, það er að segja 

forsaga þeirra. Þar sem saga þeirra varpar skýrara ljósi á upplifun þeirra af Eftirfylgni, er reynsla 

þeirra af skólagöngunni, líðan og hindranir tengdar henni, eitt af því sem var ráðandi í orðum 

þeirra. Annað, sem oft bar á góma í viðtölunum, var hversu mikilvægur stuðningurinn frá 

ráðgjöfunum Eftirfylgni var, og viðhorf ungmennanna sjálfra til framtíðarinnar. 

Reynsla ráðþeganna af skólagöngu í grunn- og framhaldsskóla er jafnólík og þeir eru margir. 

Þó má greina ákveðin atriði sem þeir eiga sumir hverjir sameiginleg. Þrír viðmælenda virtust 

hafa átt auðvelt með nám í grunnskóla, en skuldbinding þeirra var lítil þar sem þau upplifðu 

öll ákveðinn leiða, sem dró úr áhuga þeirra á náminu. Jakob útskýrði þetta vel þegar hann sagði 

um grunnskólann: 

Veldig teoretisk, veldig stramme rammer, du har lite å gå på å være deg selv liksom. Du … 
bruker tiden din på å gjöre som alle andre sier i stedet for å fokusere på dine egne 
prosjekter. [ …] jeg mistet liksom kjensle til hva jeg likte best å gjöre mens jeg gikk på 
grunnskolen. … jeg gjorde som alle ba meg om å gjöre. Folk blir så lett misfornöyd når de 
jobber med ting på grunnskolen som de ikke interesser seg for fordi at nivået er ganske 

mye lavere.  
 
Hann sagði að skólinn hefði verið mjög bóknámsmiðaður, þar hefði verið lítill sveigjanleiki og 

hann bara gert það sem hann var beðinn um, í stað þess að skapa eitthvað sjálfur. Hann hafi 

misst tilfinningu fyrir því hvað honum þótti gaman að gera þegar hann var í grunnskólanum, 

hafi bara gert það sem aðrir báðu hann um að gera. Hann sagði að það væri auðvelt fyrir fólk 

að verða óánægt þegar verkefnin væru ekki nógu spennandi eða krefjandi. Hjá Jakob koma 

fram vísbendingar um að grunnskólinn hafi ekki náð að koma til móts við þær væntingar sem 
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hann hafði til náms og smám saman hafi skuldbinding hans gagnvart námi og skóla minnkað. 

Anne tekur í sama streng og lýsir skólagöngu sinni í grunnskóla á þennan hátt:  

Jeg var veldig skoleflink i begynnelsen og det er en god del fag som jeg er veldig flink i, … 
så jeg har aldri hatt noen sånn særlig skolevansker på grunnskolen. Ofte fikk vi, you know, 
rare eller sånne oppgaver jeg ikke ville gjöre, så var det gjerne sånn at jeg gjorde oppgaven 
sånn halvferdig og sånn… det var vanskelig for meg gjerne å finne inspirasjon eller gi like 
mye som jeg gjerne kan når det er en oppgave som jeg ikke helt, ja, for feelingen av, hvis 
du skjönner.  

Hún segist ekki hafa átt í vandræðum með námið í grunnskólanum og hafi verið mjög góð í 

nokkrum námsgreinum. En stundum hafi þau fengið verkefni sem höfðuðu alls ekki til hennar 

og hún því kastað til höndunum. Að hennar sögn var erfitt að finna hvatningu til að gefa sig 

alveg í verkefnin, þegar hún hafði enga tilfinningu fyrir þeim. Jakob og Anne voru bæði 

harðákveðin í að halda áfram námi og vissu upp á hár hvað það var sem þau vildu læra í 

framhaldsskóla. Jakob hafði undir lok grunnskólans mætt illa og ekki sinnt heimavinnu, en að 

eigin sögn var hann: „veldig motivert for å begynne på videregående“, eða mjög tilbúinn til 

að byrja í framhaldsskóla. Námsleiði, sem virtist trufla þau Anne og Jakob í grunnskóla, var 

því ekki hindrun fyrir frekara námi, öfugt við Atle, sem líka glímdi við áhugaleysi eða 

námsleiða, en hann sagði:  

Når jeg begynte på videregående  var jeg liksom forsatt lei, det var liksom, …  jeg hadde 
en fase liksom i begynnelsen av videregående hvor jeg var veldig motivert, men så fant 
jeg etter hvert ut at jeg, den linja jeg gikk på ville ikke före meg til, … före meg dit jeg 
ville så da mistet jeg motivasjonen og så sluttet jeg.  

Hann kvaðst enn hafa verið leiður á skóla þegar hann byrjaði í framhaldsskólanum, það hefði 

verið tímabil í upphafi sem hann hafði áhuga, en þegar hann komst að því að brautin sem hann 

valdi hentaði honum ekki, hvarf hvatningin og hann hætti. Atle skráði sig í herinn en hin tvö 

héldu áfram, þar til aðrar hindranir urðu á vegi þeirra. Anne sótti um námsbraut í 

framhaldsskóla sem er mjög erfitt að komast inn á: „men det var ikke noe problem fordi jeg 

hadde veldig gode karakterer“, en það reyndist henni ekki erfitt því hún var með mjög góðar 

einkunnir. Á síðari hluta fyrsta árs í framhaldsskólanum fór hins vegar að halla undan fæti, svo 

sem sjá má af orðum hennar: 

Selve sånn fagoplæringen var ikke sånn, … var helt ok liksom på den skolen, men miljöet 
bl. a. var ikke sånt helt noe som jeg passet så veldig godt til. Altså den skolen var litt sånn, 
var veldig moderne, men det var veldig mange litt sånn,… den er liksom i den del av byen 
hvor liksom de mer rike bor, eller liksom, ja det var i hvertfall noe med det sosiale der og 
etterhvert fikk jeg  mer og mer problemer med det psykiske som gjorde at jeg falt ut da. 
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Þrátt fyrir góða kennslu fann hún sig ekki í skólanum, hún segir að hún hafi ekki passað inn í 

hópinn, þarna hafi verið margir nemendur sem áttu ríka foreldra og það hafi verið eitthvað 

þarna að varðandi félagslega þáttinn. Henni fannst hún ekki tilheyra skólanum og kvíði gerði 

meira og meira vart við sig, sem að lokum varð til þess að hún hvarf frá námi. Með sínum 

fullorðinslega talsmáta gerði Anne góða grein fyrir sínum vandamálum, sem urðu þess 

valdandi að hún hætti í skóla. Hún hafði haft miklar væntingar til framhaldsskólans, vissi hvað 

hún vildi og vonbrigðin mátti merkja í frásögn hennar, en hún hálfhvíslaði seinustu orðin. Svo 

virðist sem félagsleg skuldbinding hennar við framhaldsskólann hafi verið lítil og hún dregið 

sig í hlé.  

Jakob var hinn ánægðasti fyrsta árið í framhaldsskóla, en virðist hafa lent illa upp á kant 

við skólayfirvöld þegar hann var á öðru ári og við það að falla á mætingu: „ jeg mötte ikke 

altid opp […] det var en eller annen miscommunication som gjorde at jeg ikke var motivert 

lenger“ eða, ég mætti ekki alltaf, það voru einhverjir samskiptaörðugleikar sem urðu til þess 

að ég vildi ekki vera þarna. Í orðum hans kom skýrt fram að hann hafi einnig sýnt af sér 

hegðun sem ekki var alltaf viðeigandi, hann viðurkenndi það, en virtist sár vegna viðbragða 

skólayfirvalda. Þau komu á fundum í skólanum með Jakob og kennurum til að reyna að fá 

hann til að bæta ráð sitt. Hans upplifun af þessum fundum var hins vegar mjög neikvæð: 

Men de mötene, jeg lærte ingenting av de. Det var bare drittsnakk liksom. Jeg kom på 
möter for å höre dritt om meg som person, de likte ikke måten jeg oppförte meg på og 
jeg elsket jo ikke å gå på skolen på den tiden, … det funket ikke … det hörtes ikke som de 
ville ha meg der, men jeg ville være der.  

 
Að hans mati skiluðu fundirnir engu. Þetta hafi bara verið niðrandi tal um hann. Á fundunum 

hafi verið gefinn skítur í hann sem persónu, þau hafi ekki kunnað að meta hegðun hans og 

hann hafi heldur ekki elskað að vera í skólanum á þessum tíma, þetta hafi ekki gengið. Hann 

sagði að lokum að honum hefði virst sem þau vildu ekki hafa sig í skólanum, en að hann hafi 

viljað vera þar. Að endingu tók hann þá ákvörðun að ljúka öðru ári og hætta í skólanum, þó 

hann ætti bara eitt ár eftir: „jeg måtte ut … jeg klarte … ville ikke mer“, ég varð að hætta, ég 

gat ekki, vildi ekki meira, sagði hann. Biturð má merkja í orðum hans, hann er sár út í fullorðna 

fólkið í skólanum, það virðist ekki hafa náð til hans, og hans upplifun er sú að það hafi ekki 

viljað hjálpa honum, heldur frekar gera lítið úr honum. Hann sagðist framan af hafa verið 

einn á móti fleiri fullorðnum á þessum „drittmøter“ eða skítafundum, eins og hann orðaði 

það, sem má túlka sem svo að valdaójafnvægi hafi skapast honum í óhag. Væntanlega hefur 
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tilgangurinn með fundunum verið sá að hjálpa honum, en orð hinna fullorðnu náðu ekki til 

hans. Hann upplifði að enginn vildi hafa sig í skólanum og ekkert sem hann gerði væri nógu 

gott.  

Hinir ráðþegarnir þrír, Elisa, Johann og Carl, áttu í erfiðleikum af ýmsu tagi sem settu mark 

sitt á skólagöngu þeirra þegar í grunnskóla og virðast hafa haft mikil áhrif á líf þeirra. Elisa 

sagðist alla tíð hafa glímt við mikla erfiðleika í stærðfræði, en faglega hefði annað gengið 

ágætlega. Strax á fyrstu árunum í grunnskóla var hún lögð í einelti, sem hélt áfram alla hennar 

grunnskólagöngu og eins og hún sagði: „jeg strevde med mobbing, altså jeg ble masse 

mobbet, så… alt så det var… det gjör jo litt med, hva skal du si opplevelsen, måten du opplever 

skolen på”. Hér segist hún hafa upplifað einelti, mikið einelti og að sú reynsla hafi haft áhrif á 

hvernig hún upplifði skólann. Eftir grunnskóla fór hún í framhaldsskóla, lauk tveimur árum á 

matvælabraut en komst ekki á samning og fór þá á aðra braut að ósk móður sinnar. Á þeim 

tíma fór að bera á félagsfælni hjá henni, sem ágerðist og varð að lokum til þess að hún hætti 

í skóla.  

Johann afgreiddi grunnskólagöngu sína með stuttu svari: „Jeg har jo ADHD“, eða ég er með 

ADHD, sem mátti skilja þannig að það væri hans skýring á skólagöngu sinni, sem var honum 

erfið og hann langaði ekki til að tjá sig mikið um í upphafi viðtals. Síðar kom hann oft fram með 

frekari upplýsingar um skólagöngu sína í grunnskóla, sem báru vott um mikla 

hegðunarerfiðleika, einkum á fyrstu árum grunnskólans. Hann glímdi líka við sértæka  

námsörðugleika sem settu mark sitt á hann, og um veru sína í grunnskóla sagði hann: 

Lesing og skriving og sånn det var ikke det enkleste, men det gikk for så vidt. […] Jeg fikk 
PC å skrive på i stedet for å skrive på ark. Det hjalp jo litt, jeg fikk gjort oppgavene, men 
det var ikke det samme som de andre gjorde.  

 

Hann segir að það að lesa og skrifa hafi ekki verið auðvelt, en hafi þó gengið. Hann hafi 

fengið tölvu til að skrifa á og það hafi bjargað því að hann gat gert verkefnin, en þau hafi 

ekki verið þau sömu og aðrir fengu. Hann lýsir í raun miklum námserfiðleikum og oftar 

en einu sinni kemur fram sú upplifun hans, að hann hafi á einhvern hátt verið öðruvísi 

en aðrir nemendur. Ekki bara að hann hafi haft tölvu sem hjálpartæki og fengið öðruvísi 

verkefni, heldur einnig fengið sérkennslu bæði í skólastofunni og utan hennar. Ekki er að 

merkja að hann sé bitur í garð kennaranna, sem hann sagði að hefðu sýnt: „sånne som 

meg“, eða svona-eins-og-mér skilning. Hann kvaðst hafa fengið greiningu og svo lyf við 
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ADHD nokkuð snemma og þá hafi hann hagað sér vel, en lærdómurinn hafi ekki gengið 

betur. Þegar í unglingadeild var komið mætti hann illa í skólann og útskýrði ástæðu þess 

svona: „Jeg hadde masse fravær på ungdomsskolen, det gjenspeiles sikkert i det at jeg 

var ganske lei“, eða að hann hafi verið mjög leiður í skólanum sem hafi endurspeglast í 

miklum fjarvistum. Að loknum grunnskóla sótti hann um framhaldsskóla, en valið virtist 

ekki mjög ígrundað því þegar hann var spurður að því hvaða braut hann hefði farið á var 

svarið: „Jeg vet ikke, jeg tror det var litt, det var helse og litt sånn“, eða ég veit það ekki, 

held það hafi verið eitthvað með heilsu og fleira. Fljótlega hvarf hann frá námi, fór aftur 

í framhaldsskóla stuttu síðar, hætti aftur og eyddi eftir það tíma sínum í að spila 

tölvuleiki.  

Carl bar grunnskólanum vel söguna, sagðist hafa glímt við erfiðleika í stærðfræði, en 

annars hefði honum líkað ágætlega. Hann var fámáll um ástæður þess að hann hefur 

tvisvar hætt í framhaldsskóla, en atriði í frásögn hans af framhaldsskólaárunum geta 

bent til þess að hann hafi átt í vandræðum af einhverju tagi. Hann var að eigin sögn: 

„sent til pappa i Sverige i tre måneder“, eða sendur til pabba síns í Svíþjóð í þrjá mánuði 

eftir að hann hætti í framhaldsskóla í fyrsta sinn: „men det hjalp ikke“, en að það hafi 

ekki hjálpað neitt. Auk þess segir hann einu sinni þegar hann talar um framtíðardraum 

sinn: „Jeg vet ikke, jeg liker å ha kontakt med ungdommer og sånt og jeg har sett en del, 

… ja dumme ting som jeg ikke burde ha sett engang, … så… jeg vil bare hjelpe folk 

igjennom livet“. Hér segir hann að það falli honum vel að umgangast unglinga og að hann 

hafi upplifað ýmislegt, slæma hluti sem hann hefði ekki átt að sjá og að hann vilji bara 

aðstoða fólk í gegnum lífið. Þessi orð hans benda til þess að hann hafi upplifað ýmislegt 

miður skemmtilegt.  

 

3.3.1 Stuðningur frá ráðgjöfum mikilvægur 

Ráðþegarnir komust allir í samband við Eftirfylgni eftir að ráðgjafarnir höfðu látið vita af sér 

eftir ýmsum leiðum. Atle hætti í framhaldsskóla og fór í herinn og lenti þá á lista Eftirfylgni yfir 

þá sem ekki eru virkir. Hann sagði sjálfur að ráðgjafinn í hans heimabyggð hefði haft samband 

við hann, en þar sem hann var í hernum var það samtal stutt, enda var hann þá ekki í markhópi 

Eftirfylgni. Ári seinna er hann ennþá í hernum og fær þá sms og svo símtal frá sama ráðgjafa 

og: „da snakket vi litt sammen og jeg fortalte henne at kanskje hadde jeg lyst på skole senere“, 
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þarna segist hann hafa rætt stuttlega við ráðgjafann og sagt honum að hann hefði kannski 

áhuga á að fara í skóla seinna. Um framhaldið sagði hann: 

Hun er jo veldig flink å fölge opp, hun sendte meg mail og… meldinger og sånn, veldig ofte, 
ja. Så hun holdt seg altid oppdatert hva jeg holdt på med. Hun sa at hvis jeg trengte hjelp 
så kunne jeg bare ringe.  

Hér segir hann að ráðgjafinn hafi verið mjög duglegur að fylgja sér eftir, hafi margoft sent 

tölvupóst og skilaboð. Ráðgjafinn hafi alltaf vitað hvað hann var að gera og sagt við hann að ef 

hann þyrfti á aðstoð að halda, skyldi hann bara hringja. Það fór líka svo að þegar hann fór að 

huga að námi í framhaldsskóla af alvöru, var þessi ráðgjafi sá fyrsti sem honum datt í hug að 

leita til. Að hans sögn væri hann ekki í skóla núna, hefði hann ekki fengið aðstoð frá 

ráðgjafanum: „Det er jo takket være OT at jeg går på skole nå“, var hans niðurstaða um stöðu 

sína í dag. 

Carl var einnig á þeirri skoðun að það væri fyrir tilstuðlan Eftirfylgni að hann væri í skóla í 

dag, eftir að hafa unnið svolítið í einhvern tíma, eins og hann sagði. Eftir að hafa fallið brott úr 

námi tvisvar sinnum, gekk honum erfiðlega að fá inni í skóla og var neitað um skólavist þegar 

farið var yfir umsóknir í framhaldsskólana í mars/apríl.  Þá reyndi hann sjálfur að fara í skólana 

og biðja um skólavist, en kom alls staðar að lokuðum dyrum. Hann hafnaði á lista hjá Eftirfylgni 

strax á vordögum, þar sem hann var á lista yfir þá sem ekki komust inn í framhaldsskóla. Um 

sumarið var honum boðin aðstoð bréflega. Hann segist strax hafa haft samband við Eftirfylgni 

og lýsir eina viðtalinu sem hann átti við ráðgjafa svona: 

Jeg gikk opp dit, han spurte meg hva jeg trengte hjelp til og så sa jeg skoleplass og da hadde 
han tideligvis snakket med disse på skolen fordi de hadde laget en sånn gruppe for OT 
elever, at de skulle få, ta opp fag de trengte liksom og så kom jeg og ham her förste 
skoledagen så snakket vi med de lærerne, så fikk jeg egentlig bare skoleplassen! 

Carl segir að hann hafi farið til Eftirfylgni og ráðgjafinn hafi spurt hann hvað hann gæti 

aðstoðað hann við. Hann sagðist vilja komast að í framhaldsskóla og ráðgjafinn hafi greinilega 

verið búinn að ræða við þá sem unnu í námsverinu, hann hafi farið þangað með ráðgjafanum 

og svo fengið inngöngu í skólann. 

Saga Anne af Eftirfylgni er heldur ekki löng en hún er, eins og Carl, í úrræði á vegum 

Eftirfylgni í námsveri í framhaldsskóla. Þau tala bæði eins og samskiptin við Eftirfylgni séu liðin 

tíð, en fram kemur í tali þeirra að enn er fylgst með þeim og Eftirfylgni hefur ekki sleppt af 

þeim hendinni. Þetta kemur skýrt fram hjá Anne þegar hún segir: „de har ikke funnet helt ut 

om jeg kan få det tilrettelagt eller om jeg går inn i vanlig klasse“, sem vísar til þess að ráðgjafi 

hennar í Eftirfylgni og yfirmaður úrræðisins hafi ekki ennþá komist að niðurstöðu um hvernig 
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best sé að skipuleggja námsferil hennar, hvort hún eigi að halda áfram í námsverinu, eða fara 

í venjulegan bekk. Anne og Carl eru í námi á sama stað, en í námsverinu glíma allir nemendur 

við erfiðleika af einhverju tagi. Anne, sem virðist alltaf hafa átt auðvelt með nám, glímir við 

kvíða og hennar upplifun af námsverinu endurspeglast í orðum hennar um það:  

Det er mer rolig på en måte, men … man föler liksom at man lettere, gjerna kan delta og 
få hjelp og her er det mye lettere å, …at du kan si, you know, jeg var dårlig, eller du kan 
gi forskjellige grunner og så kan jeg levere neste gang. Her får du lov til det.  

 

Hún lýsti námsumhverfinu þannig að það væri rólegra en hún ætti að venjast, að henni 

fyndist auðveldara að taka þátt í skólastarfinu og þar fyrir utan væri mun auðveldara að fá 

hjálp. Þarna væri meiri sveigjanleiki og meiri skilningur á því ef ekki væri hægt að skila 

verkefnum á réttum tíma. 

Þegar viðtölin fóru fram voru Jakob, Elisa og Johann öll í vinnu á verkstæðum innan skóla, 

sem svipar til Fjölsmiðjanna, en skólinn er á vegum Eftirfylgni. Vinna nemendanna fór bæði 

fram innan skólans og einnig utan hans, þegar skólinn tók að sér verkefni fyrir aðila í 

bæjarfélaginu. Leið þremenninganna í þetta úrræði var ólík, enda þarfir þeirra ólíkar og forsaga 

einnig. Johann hafði, þegar rætt var við hann, verið þrjá daga í úrræðinu, hann hafði fengið 

boð um að fara þangað áður, en ávallt sagt nei. Eftir að hafa horfið brott úr námi  sagðist hann 

hafa verið heima og gert: „absolutt ingenting“, eða nákvæmlega ekki neitt. Hann sagðist hafa 

spilað tölvuleiki frá því hann vaknaði þangað til hann fór að sofa, en orð hans voru: „jeg satt 

og spilte fra jeg våknet til jeg la meg“. Samkvæmt Johann hafa samskipti hans við ráðgjafann 

sem hann hefur í dag verið mikil, en samskipti þeirra hófust þegar hann var við nám í 

framhaldsskóla. Umræddur ráðgjafi var í þeim skóla af og til og ræddi óformlega við 

nemendur. Þegar Johann hætti námi var honum boðin aðstoð frá Eftirfylgni sem hann þáði og 

sagðist hann sjálfur hafa beðið um þann ráðgjafa sem sinnir honum í dag, af því að hann þekkti 

hann. Johann vildi aðstoð frá Eftirfylgni, en virðist ekki hafa verið í virkni í tæp tvö ár, eða þar 

til hann byrjaði í vinnutengdu úrræði á verkstæðinu. Ráðgjafinn var í sambandi við Johann allan 

tímann sem hann var aðgerðalaus heima og Johann talar vel um hann, eins og sjá má af 

eftirfarandi ummælum: 

Hun ringte ofte, ja, for hun ville at jeg skulle pröve å komme meg ut igjen. Fordi hun vet 

jeg klarer å stå opp om morgenen og fullföre dagen. Hun prövde bare å hjelpe og alt det, 

så ble jeg sendt i Gameplan og det var jo det som gjorde at jeg fikk vite om denne skolen.  
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Johann segir hér að ráðgjafinn hafi oft hringt í sig, því hann hafi viljað að hann færi aftur út. 

Hann segir að ráðgjafinn hafi vitað að hann gæti vaknað á morgnana og haldið út allan daginn. 

Ráðgjafinn hafi bara viljað hjálpa honum og að lokum hafi hann fallist á að fara í Gameplan, 

sem er nýtt úrræði á vegum Eftirfylgni til að reyna að ná til þeirra er hafa verið óvirkir lengi, en 

þátttaka hans þar virðist hafa orðið til þess að hann var tilbúinn til að taka næsta skref út í 

samfélagið. Hann var hæstánægður með veru sína í úrræðinu: „De som har meg, de er helt 

konge, de kan tulle og de kan, ja, de er ikke som vanlige lærere som ser helt A4 på ting“. Hér 

segir hann að þeir sem séu yfir honum séu æðislegir, fíflist í honum og séu ekki eins og 

venjulegir kennarar sem sjái allt í A4, en hafa skal í huga að hann hafði bara verið í úrræðinu í 

þrjá daga.  

Elisa hefur, líkt og Johann, verið í miklu sambandi við ráðgjafa innan Eftirfylgni. Hún komst í 

samband við Eftirfylgni þegar hún hafði ákveðið að hætta í framhaldsskóla, eftir tvö og hálft 

ár, en ráðgjafi frá Eftirfylgni var með í lokaviðtalinu. Hún sagði að allir hefðu sagt að hún ætti 

að klára fyrst hún ætti svona lítið eftir, en sér hafi liðið illa og ekki fengið stuðning fyrr en í 

síðasta viðtalinu, sem fór fram í skólanum. Hún hafði þá glímt við félagsfælni um skeið og það 

fyrsta sem hún fékk boð um frá Eftirfylgni var að vera með í Gameplan. Hún þáði það og um 

þá upplifun segir hún: 

I begynnelsen så var det veldig skummelt, sant? Sant for det var, det er liksom mye 
mennesker, det er sånn, så i begynnelsen var det veldig skummelt, men jeg fikk jo, … 
heldigvis så begynte en jente der som jeg kjente fra för av sant, så jeg holdt meg med hun 
og så ble liksom alle gradvis venner og sånt så det var veldig fin opplevelse sånn sett  og 
disse tingene vi gikk igjennom sant? 

 

Í upphafi þótti henni þetta óþægilegt því þarna var margt fólk. En hún kannaðist við eina stelpu 

sem gerði þetta auðveldara. Smám saman urðu svo allir vinir og þetta var í raun fín upplifun, 

allt sem þau fóru í gegnum. Í framhaldi af þátttöku í Gameplan var henni boðin vinna í gegnum 

Eftirfylgni, á verkstæði sem tengist námi hennar. Henni líkar vel í vinnunni og segir stolt frá því 

sem hún er að gera, en segist enn eiga erfitt andlega og sé þess vegna ekki í fullu starfi ennþá. 

Að eigin sögn er hún mjög óörugg og oft hrædd en lofar þann stuðning sem hún fær hjá 

Eftirfylgni: 

Egentlig, … det er nesten som å ha,… hva skal du si,… en tredje foreldre, en som på en 
måte passer på deg og kan, altså, har du spörsmål du lurer på, sant? Er det noe du har lyst 
til å pröve ut så snakker du med de og så på en måte  pröver de å hjelpe deg så godt de 
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kan. Det er utrolig betryggende fordi at,.. det, det kan være vanskelig å finne ut av sånne 
ting selv sant ? 

Ráðgjafinn er í hennar huga eins og þriðja foreldrið, einhver sem gætir þín og þú getur leitað 

til. Að hennar mati er mikið öryggi fólgið í því að hafa möguleika á að leita sér hjálpar, því það 

getur verið erfitt að rata réttu leiðina í námi og starfi. Vandi Elisa virðist hamla henni þó 

nokkuð, en orð hennar má túlka þannig að Eftirfylgni sé öryggisventillinn sem hana vantar. 

Hún virkar mjög óákveðin og setur, að því er virðist, allt sitt traust á Eftirfylgni. 

Jakob er dæmi um ráðþega sem kom inn í Eftirfylgni meðan hann var enn í framhaldsskóla, 

að því er virðist vegna þess að hann mætti illa og var við það að hverfa frá námi um áramót. 

Hann ákvað samt að klára skólaárið og hætta svo, en vissi þá ekkert hvað hann ætlaði að gera, 

eða eins og hann sagði: „Jeg hadde ingen planer“ eða, ég hafði  engin plön. Eftirfylgni hafði 

samband við hann síðsumars og hann þáði strax boð um vinnutengt úrræði á verkstæði í skóla. 

Um þessa upplifun af Eftirfylgni segir hann: 

Jeg kjenner ikke systemet, kjenner ikke organisasjonen så veldig godt, men synes det er 
fabelaktig at de jobber for å bare fikse ting som folk i vanlig skole ikke klarer å få til, bare 
fordi de tenker på en helt annen måte. Det er jo ikke en fasit på hvordan man gjör ting, 
men jeg er mye mer fornöyd her, med alt. Hvordan du blir mött hver morgen, hvordan 
folk snakker til deg, … og hvorfor folk snakker til deg. 

 

Jakob segist ekki þekkja kerfið eða stofnunina mjög vel, en sér finnist frábært að í  skólanum 

sé hægt að laga hluti sem venjulegir skólar geti ekki lagað, bara af því að fólkið hugsi öðruvísi. 

Það sé reyndar engin ein lausn á hlutunum, en hann sé mun ánægðari í nýja skólanum en þeim 

gamla, með allt. Hvernig honum er mætt á morgnana, hvernig fólk tali til hans og af hverju fólk 

talar til hans. Eftir reynslu hans af framhaldsskólanum er ekki að undra að viðmót fólks í hans 

garð sé honum hugleikið og í nýja skólanum upplifir hann virðingu í sinn garð.  

3.3.2 Framtíðarsýn 

Þrátt fyrir erfiðleika, marga hverja tengda skólagöngu, áttu fimm af sex viðmælendum sér  

framtíðarsýn sem fólst í því að ljúka framhaldsskóla og halda svo áfram með lífið. Johann, sem 

var nýbyrjaður að vinna, sagði aðspurður um framtíð sína að tvennt kæmi til greina, að hann 

héldi áfram þar sem hann væri: „hvis ikke så tror jeg jeg sitter på ræva“, eða ef að hann héldi 

ekki áfram sæti hann eflaust bara á rassinum. Hann bætti því við að hann væri þó að gera 

eitthvað núna og ekki var laust við að hann væri nokkuð hreykinn af því. Hinir fimm 

viðmælendurnir voru á einu máli um mikilvægi þess að klára framhaldsskólann og nefndu að 
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það að fá brautskráningarskírteini væri það sem þeir stefndu að, því án þess: „kommer du ikke 

videre“, eða kemstu ekkert áfram, eins og Anne sagði.  

Atle og Carl höfðu báðir, þrátt fyrir ungan aldur, reynslu af að vinna en báðir áttu auðvelt 

með að fá vinnu í gegnum fjölskyldutengsl. Sú framtíð hugnaðist þeim ekki og það að ljúka 

framhaldsskóla var lykillinn að þeirri framtíð sem þeir vonuðust eftir. Í grunnskóla dreymdi 

Carl um að verða sjúkraflutningamaður, en svo breyttust áformin og hann var staðráðinn í því 

að klára framhaldsskólann og eftirleikurinn var á hreinu: 

Om 5 år, da håper jeg drömmen er oppfyllt om barne- og ungdomsarbeider  og få fagbrev 
i selve faget. Og få meg en jobb og jobbe, vil jobbe som sånn barnevernspedagog da, sånn 
som er litt over de som jobber i selve barnevernet … så det er lange skoleår.  

 

Að fimm árum liðnum vonast hann til að draumur hans um að vinna með börnum og 

unglingum, sem uppeldisráðgjafi, hafi ræst. Að fá vinnu í faginu er málið og fram undan eru 

því mörg ár í skóla, nokkuð sem hann virðist ánægður með. Þessi áform Carl komu fram 

oftar en einu sinni í viðtalinu og hann lagði mikla áherslu á að þetta væri það sem hann vildi. 

Staðfesta hans var honum greinilega hvatning, að ef hann legði sig fram væri þetta jafnvel 

raunhæfur möguleiki.  

Atle var líka með sína framtíðaráætlun á hreinu en sló þó varnagla við því að hún gengi upp: 

Det löpet jeg tar på videregående nå, ser jeg for meg at tar 3 år og etter det har jeg lyst til 
å få plass på jernbaneskole,  de har skole i Oslo og i Sverige. De lærer opp de som skal bli 
lokomotivförere. Så der,… det er den retningen jeg har lyst til å gå nå. Eller enten det eller 
reise tilbake til militæret. 

 

Atle sá fram á að vera þrjú ár í framhaldskóla og að þeim loknum hafði hann áhuga á að fara í 

járnbrautarskóla í Osló eða Svíþjóð. Þar gæti hann lært að verða lestarstjóri, það væri það sem 

hann langaði til núna. Ef það gengi ekki gæti hann farið aftur í herinn. Atle hafði fallið brott úr 

námi einu sinni og virtist óöruggur um hvort hann næði að klára framhaldsskólann, því leiðin 

fram að útskrift væri löng. Ef til vill var það þess vegna sem hann sló varnagla við því að 

skólagangan gengi upp. 

Stúlkurnar tvær úr hópi viðmælenda glímdu við kvíða og félagsfælni, og framtíðaráform 

þeirra bera keim af því. Þó draumur beggja sé að ljúka framhaldsnámi er sú reynsla sem þær 

bera með sér enn ákveðin hindrun, sem virðist gera það að verkum að þær eru með fyrirvara 

um framtíðina. Anne, sem er afburðanemandi, sagði þegar hún var spurð hvar hún yrði stödd 

eftir 5 ár: 
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Forhåpentligvis så …  har jeg fått litt jobb erfaring med et eller annet, eller så er det lite, 
det må jeg snart begynne å se meg om det er noe muligheter for,  men forhåpentligvis 
er jeg i jobb og hvis det nå ikke nödvedigvis er med en gang. Men at jeg har kommet inn 
i noe jeg vil, at jeg er i hvertfall ferdig med  vitnemål og sånn. Jeg har bare vært nödt til 
å ta det mer sakte.  

Anne segir að vonandi hafi hún öðlast einhverja starfsreynslu, hingað til hafi hún ekki unnið 

mikið. En hún vonast til að komast einhvern tímann í vinnu. Að ná að ljúka framahaldsskóla sé 

takmarkið, þó hún þurfi lengri tíma til þess en aðrir. Hjá Anne mátti skynja vonbrigði yfir því 

að hún þurfti að hætta í námi. Það mátti merkja á málrómi hennar og látbragði, að henni þótti 

umræðuefnið erfitt. Að sama skapi virtist hún mjög meðvituð um styrkleika sína sem 

námsmaður og gaf í skyn að hún vonaðist til að úrræðið hjálpaði henni að ljúka framhaldsskóla. 

Elisa sem glímir við félagsfærni var mjög óörugg og óttaðist það mest að þurfa að fara að 

standa á eigin fótum þegar Eftirfylgni nyti ekki lengur við, en hún verður 21 árs innan tíðar. 

Hún hefur lokið námi í faggrein, en ekki komist á samning til að ljúka prófi. Hún treysir alfarið 

á að Eftirfylgni bjargi málunum: 

Her på huset så kan de hjelpe deg med å komme ut i praksis  eller få lærerplass sånn at de 
kan sende deg ut og så kan de bedriftene på en måte se hvordan du er i akjson. Hvis de 
liker deg, så kan det eventuelt bli om til en lærerplass på sikt. Så læreren min han har sagt 
at det er en mulighet for at jeg kan bli utplassert i sånn tilrettelagt bedrift  …]fordi jeg har 
litt vansker. Den andre muligheter er at de finner en lösning sånn at jeg tar de fagene jeg 
har igjen på videregående.  

Hún segir að í úrræðinu sem hún er í núna, geti nemar fengið aðstoð við að komast í starfsnám 

eða vinnu, þannig að fyrirtæki geti séð hvernig viðkomandi er í vinnu. Ef þeim líki vel við þig, 

sé möguleiki á að komast að. Hún segir að kennarinn hafi sagt að hún ætti möguleika á að 

komast að í fyrirtæki sem taki tillit til erfiðleika hennar, því hún glími við ákveðna erfiðleika. 

Annar möguleiki sé að hún klári þær námsgreinar sem hún á eftir til að ljúka stúdentsprófi. 

Hana virðist vanta ákveðna festu til að taka af skarið sjálf og velja hvora leiðina hún vill fara: 

að komast að í starfsnám eða klára stúdentspróf. Óöryggi hennar má sennilega rekja til ýmissa 

vandamála sem tengjast skólagöngunni. Hún hefur fengið mikinn stuðning frá Eftirfylgni og 

það er eins og hún geri ráð fyrir að ráðgjafinn ákveði hvort hún klári framhaldsskólann eða velji 

aðra leið.  

Fimmti viðmælandinn, Jakob, lifir algerlega í núinu, hann tók þá ákvörðun að hætta í 

framhaldsskóla þegar hann hafði lokið tveimur árum af þremur. Þegar viðtalið átti sér stað var 

hann að vinna á verkstæði á vegum fylkisins, fyrir tilsuðlan Eftirfylgni, og var mjög ánægður 

með það. Þegar hann var spurður hvort hann ætlaði að ljúka framhaldsskóla varð hann hugsi 

og sagði svo eftir drjúga stund: 



68 

Jeg er glad for at jeg ikke trenger å være der mer, men  så har jeg bare ett år på 
videregående igjen og da kan jeg studere hva jeg vil. Jeg fikk tilbud om å ta noen fag, men 
uff. Men hvis jeg fullförer videregående så kan jeg studere hva jeg vil … men jeg er ikke 
klar ennå.  

Jakob segist vera ánægður með að þurfa ekki lengur að vera í skólanum, en hann eigi bara eitt 

ár eftir í framhaldsskóla og eftir það geti hann lært það sem hann vill. Hann segist hafa fengið 

tilboð um að taka nokkrar námsgreinar, en á því hafi hann ekki haft áhuga. Hins vegar 

endurtekur hann að ef hann klári, þá geti hann lært það sem hann vill, hann sé bara ekki 

tilbúinn til þess ennþá. Orð hans lýsa bjartstýni á framtíðina, síðasta önnin í 

framhaldsskólanum var erfið og sú reynsla situr í honum. Hann virðist þurfa að fást við annað 

til að ná áttum en hefur, að því virðist, engar áhyggjur af framtíðinni.  

Séu helstu niðurstöður dregnar saman, kemur fram að allir viðmælendurnir áttu það 

sammerkt að hafa horfið frá námi á einhverjum tímapunkti, en ástæðurnar fyrir brotthvarfinu 

voru misjafnar og oft erfitt að greina eina ástæðu fremur en aðra fyrir því. Þó má segja að 

reynsla úr grunnskóla virðist hafa haft bein áhrif á framhaldsskólagöngu fjögurra af sex 

ráðþegum. Brotthvarf úr framhaldsskóla kom þeim öllum í samband við Eftirfylgni, þó með 

ólíkum hætti. Viðhorf þeirra til ráðgjafanna innan Eftirfylgni endurspeglar þakklæti og virðingu 

og þau bera öll ráðgjöfum sínum góða sögu og virðast sum hver hafa fundið í þeim fullorðinn 

einstakling sem þau geta treyst á að aðstoði þau. Þegar þau komust í samband við Eftirfylgni 

voru þau sum hver óráðin, önnur kvíðin og sum vantaði bara örlitla aðstoð til að komast í gang 

aftur. Öll fengu þau úrlausn sinna mála og virtust grípa þau úrræði sem þeim buðust fegins 

hendi, og það fremur skjótt. Hjá fimm ráðþegum kom fram ákveðin framtíðarsýn, en hjá 

þremur var hún blönduð óöryggi, sem kom fram í því að þau settu ákveðna fyrirvara um 

framhaldið. Það að ljúka framhaldsskólaprófi var að mati flestra viðmælenda mikilvægt fyrir 

framtíðina.  

4 Umræður 

Markmiðið með þessari rannsókn var að varpa ljósi á Eftirfylgni í Hordaland í Noregi ásamt því 

að kynnast reynslu og upplifun ráðgjafa og ráðþega af úrræðinu. Eftirfylgni er úrræði fyrir 16-

21 árs ungmenni sem af einhverjum ástæðum eru ekki virk í samfélaginu og er markmiðið að 

aðstoða ungmennin aftur til virkni. Þess var vænst að hægt væri að draga lærdóm af 

niðurstöðum rannsóknarinnar sem hægt væri að nota til að koma með tillögu að framkvæmd 

við eftirfylgni ungmenna á Íslandi.  
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Í ljós kom að framkvæmd Eftirfylgni í Hordaland er fastmótuð og skýrt hvaða hlutverki 

ráðgjafarnir, sem og yfirmenn úrræðisins, gegna. Verkefnum sem eru á borði Eftirfylgni virðist 

vera sinnt í samræmi við það sem lög og reglugerð um Eftirfylgni kveða á um og svo virðist 

sem flestir sem eiga rétt á aðstoð Eftirfylgni, fái hana. 

Þegar rætt var við ráðgjafa Eftirfylgni um reynslu þeirra og upplifun, kom fram gagnrýni á 

grunn- og framhaldsskólakerfið, sem að þeirra mati gerir ekki nóg til að sinna nemendum í 

vanda. Fannst ráðgjöfunum helst skorta á betri samskipti milli nemenda og kennara, eða 

starfsfólk skóla, meiri sveigjanleika og að nemendur fengju kennslu við hæfi. Þar sem langflest 

ungmenni velja að fara í framhaldsskóla, fannst ráðgjöfunum mikilvægt að halda þeim þar og 

efla forvarnir, með það að markmiði. Snemmtæk íhlutun af hendi ráðgjafa Eftirfylgni var að 

mati þeirra mjög mikilvæg, bæði áður en í óefni væri komið í skólunum og eins ef nemendur 

vildu ekki halda áfram námi. Reynslan hefði sýnt að ef ráðþegar væru lengi óvirkir væri erfitt 

að ná þeim í virkni aftur. Að mati ráðgjafanna var mikilvægt að allir aðilar sem sinntu ungu 

fólki störfuðu vel saman, gott samstarf væri ávísun á árangur. Samningur við NAV – sem er 

stofnun er sinnir verkefnum sem Tryggingastofnun, Vinnumálastofnun og félagsþjónusta 

sveitarfélaganna sinnir hér á landi – gerði ráðþegum Eftirfylgni kleift að komast í vinnutengd 

úrræði. Önnur úrræði sem reynst höfðu vel voru námsver í framhaldsskóla, þar sem nemendur 

unnu í minni hópum, áttu auðveldara með að fá aðstoð og bjuggu við ákveðinn sveigjanleika 

varðandi nám og mætingu. Ráðgjafarnir höfðu góða reynslu af skóla sem svipar til 

Fjölsmiðjanna á Íslandi, þar sem nemendur vinna á verkstæðum, en skólinn er tiltölulega nýr 

af nálinni. Einnig má nefna námskeið sem nefnist Gameplan, sem miðar að því að ná til þeirra 

sem hafa verið heima í langan tíma. Ráðgjafarnir lögðu áherslu á að ráðgjöf þyrfti að byggja á 

góðum tengslum við ráðþega og að ráðgjöfin þyrfti bæði að byggja á umhyggju, sem og festu, 

í garð ráðþega.  

Þó reynsla og upplifun ráðþega af Eftirfylgni væri mismikil og ólík, voru þeir sammála um 

að það væri ráðgjöfum Eftirfylgni að þakka að þeir væru virkir. Fram kom mikið þakklæti í garð 

ráðgjafanna, en hjá þeim virtust ungmennin finna stuðning og umhyggju sem þau hafði vantað. 

Ráðþegarnir voru allir brotthvarfsnemendur og hafði helmingur þeirra horfið frá námi í 

framhaldsskóla tvisvar sinnum. Saga meirihluta ráðþeganna af skólagöngu sinni í grunnskóla 

sýnir að rekja má brotthvarf þeirra í framhaldsskóla til reynslu þeirra úr grunnskóla. Þrátt fyrir 

að ráðþegarnir hafi upplifað erfiðleika í lífi sínu, ekki hvað síst í tengslum við nám í 
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framhaldsskóla, voru framtíðaráform fimm af sex þeirra fólgin í því að ljúka framhaldsskóla, 

því það væri lykillinn að framtíðinni.  

Hlutverk Eftirfylgni er að aðstoða ungt fólk, á aldrinum 16-21 árs, sem ekki er í skóla eða 

vinnu, aftur til virkni, sama hvaða ástæður búa að baki brotthvarfinu. Þetta úrræði er bundið í 

lög og er fylkjunum í Noregi skylt að sinna öllum ungmennum sem falla í markhópinn. 

Rannsókn þessi gaf innsýn í veruleikann sem býr að baki lögum og reglugerð um Eftirfylgni í 

Hordaland; innsýn sem erfitt hefði verið að nálgast á annan hátt. Hið opinbera mótar 

umgjörðina í kringum Eftirfylgni, ekki bara með lögum og reglugerð, sem eiga að tryggja að 

allir sem eiga rétt á aðstoð fái hana, heldur einnig með ákveðnu aðhaldi við skráningu, 

varðveislu og skil á upplýsingum um ráðþega. Að sama skapi er umgjörðin ekki mjög 

fastmótuð, sem gefur fylkjunum ákveðið svigrúm til athafna, sem yfirmanni og ráðgjöfum 

Eftirfylgni í Hordaland fannst vera af hinu góða, því þá gætu þeir skipulagt starfsemina með 

þeim hætti sem hentaði þeim best. Framkvæmd Eftirfylgni í Hordaland er um margt lík fyrstu 

sporunum sem stigin voru í eftirfylgni við ungt fólk í Þrándheimi um 1980. Ber þar einkum að 

nefna að bæði þá og nú kemur fram hversu mikilvægt er að góð samvinna ríki  milli allra aðila 

sem vinna með ungu fólki í vanda. Einnig má benda á að um 1980 var þáttur grunnskólans við 

eftirfylgni meiri en í dag, en af orðum ráðgjafanna sem rætt var við í Hordaland má merkja að 

þeir telja vænlegt til árangurs að hafa meira samstarf við grunnskólana, og þá helst sem lið í 

forvörnum gegn brotthvarfi.  

Allt frá upphafi, árið 1994, hefur virk starfsemi farið fram innan Eftirfylgni í Noregi, en 

síðustu árin virðist þróunin hafa verið mjög hröð og bar ráðgjöfum saman um að hálfgerð 

vitundarvakning um mikilvægi Eftirfylgni hefði átt sér stað. Þessi vitundarvakning á rætur sínar 

að rekja til aðgerða stjórnvalda, sem virðast hafa haft hug á að efla starfsemi Eftirfylgni enn 

frekar, með það að markmiði að minnka brotthvarf og fækka þeim ungmennum sem eru óvirk 

í samfélaginu. Verkefnið Ny Giv, sem átti að hækka hlutfall þeirra sem lykju framhaldsskóla, 

hafði jákvæð áhrif að mati ráðgjafanna og yfirmanns þeirra, í því hefði falist ákveðin 

naflaskoðun, sem verið hefði af hinu góða. Með Ny Giv hefði verið bent á mikilvægi þess að 

úrræðin sem væru í boði innan Eftirfylgni væru gagnreynd og prófuð með rannsóknum, til að 

komast að því hvaða úrræði skiluðu mestum árangri. Í kjölfar Ny Giv veittu stjórnvöld 

fjármunum til að vinna að tilraunaverkefnum, sem prófa á með rannsóknum. Hordaland tekur 

þátt í einu slíku verkefni, um teymi í framhaldsskólunum til að aðstoða nemendur, en þar sem 
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verkefninu er ekki lokið, liggja niðurstöður um virkni þess ekki fyrir . Ny Giv leiddi einnig í ljós 

að Eftirfylgni átti í erfiðleikum með að ná til þeirra sem höfðu verið óvirkir í eitt ár eða meira. 

Í Hordaland var þá hafist handa við að finna úrræði til að ná til þessa hóps og Gameplan var 

komið á fót.  Reynslan af Gameplan lofar góðu, og líkur á að þarna sé komið fram gott verkfæri 

til að ná til þeirra sem hafa verið óvirkir til lengri tíma. Að lokum má nefna að Ny Giv varð líka 

til þess að koma á meira samstarfi milli framhaldsskólanna og Eftirfylgni, en talin var þörf á 

ákveðnum verklagsreglum þegar nemandi ákveður að hætta námi. Hordaland brást við þessu 

með því að koma á fót lokasamtali við nemanda, svo hægt væri að leggja grunn að frekari 

eftirfylgni strax, ef nemandi óskaði þess. Það sem hér hefur verið nefnt sýnir hversu miklu er 

hægt að áorka þegar vilji stjórnvalda stendur til framkvæmda, og hvernig það virkar hvetjandi 

á þá sem vinna í Eftirfylgni þegar sjónum er beint að starfsemi þeirrra. 

Í gegnum árin hefur verið haldið utan um ráðþega Eftirfylgni með samræmdu 

skráningarkerfi, OTTO, fyrir allt landið, en niðurstöður úr kerfinu gefa góða heildarmynd af 

stöðu mála innan Eftirfylgni. Með þessu móti er hægt að fylgjast með þróuninni, en í nýjustu 

skýrslunni kemur fram að ráðþegum sem glíma við kvíða hefur fjölgað nokkuð, sem gefur 

vísbendingu um að bregðast þurfi við. Ákveðna samsvörun er að finna í skráningarkerfi 

Eftirfylgni, OTTO, og sjö flokka skiptingunni sem Eurofound (2016) setti fram. Markmiðið með 

flokkuninni hjá OTTO og Eurofound er að skilja hvernig hópur óvirkra er samsettur, svo 

auðveldara sé um vik að finna úrræði við hæfi. Lýsingar á flokkunum hjá báðum aðilum sýna, 

svo ekki verður um villst, að um misleitan hóp er að ræða. Það segir sig sjálft að nokkur munur 

er á því að skipta þeim sem eru óvirkir í annars vegar sjö flokka og hins vegar í tuttugu og einn. 

Í orðum ráðgjafanna í þessari rannsókn kom fram almenn ánægja með skráningarkerfið OTTO, 

þó greina mætti að þeir ættu stundum í vanda með skráningu ráðþega. Virtist það helst vera 

vegna þess að sumir flokkarnir væru of líkir og erfitt af þeim sökum að finna út hvaða flokkur 

ætti best við. Það bendir til þess að skýr afmörkun á þeim er fylla hvern flokk sé nauðsynleg, 

en jafnframt má velta því fyrir sér hvort þörf sé á svo ítarlegri flokkun.  

Niðurstöður sýndu að samvinna milli þeirra aðila er koma að málefnum ungs fólks var 

ráðgjöfunum einkar hugleikin. Í Noregi á það sama við og hér á landi, engin ein stofnun sér um 

allt sem viðkemur ungmennunum, og til þess að þau fái sem besta úrlausn sinna mála verða 

margir aðilar að vinna saman. Úrræðið Eftirfylgni birtist í rannsókninni sem miðlæg stofnun 

sem heldur utan um ráðþegana, en hefur samskipti við aðrar stofnanir eftir því hvaða þarfir 
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þeir hafa. Samvinna Eftirfylgni var mest við framhaldsskólana og NAV, og fram kom að 

árangursríkt væri, og í raun nauðsynlegt, að koma þessari samvinnu í ákveðinn farveg. Var það 

gert með samningi við NAV um vinnutengd úrræði fyrir ráðþega, og einnig má nefna að 

ráðgjafar frá Eftirfylgni eru ávallt til staðar við lokasamtal í framhaldsskóla þegar nemandi er í 

vanda og líkur á að hann hverfi frá námi. Í umræðum um samvinnu kom aldrei fram í máli 

ráðgjafanna að þrískipting stjórnsýslunnar væri til trafala, sem gæti bent til þess að 

verkaskipting milli sveitarfélaganna, ríkisins og fylkjanna sé skýr. 

Viðmælendur úr hópi ráðþega áttu það allir sammerkt að hafa horfið frá námi úr 

framhaldsskóla og helmingur þeirra hafði horfið frá námi tvisvar sinnum. Það samræmist því 

sem Rumberger (2011) sagði, að brotthvarf þyrfti ekki að þýða endalok skólagöngu, því 

nemendur færu oft í og úr skóla. Það að viðmælendur hófu allir nám á nýjan leik, jafnvel í 

þriðja sinn, gefur sterklega til kynna að þeir hafi ekki verið afhuga skóla, heldur sýndu þvert á 

móti vilja til þess að vera þar. Það endurspeglast einnig í framtíðarsýn þeirra, sem byggir í 

flestum tilfellum á því að útskrifast úr framhaldsskóla. Ráðgjafarnir staðfestu líka margir hverjir 

að þeir sem veldu að fara í framhaldsskóla vildu helst vera þar, þó illa gengi og er það í 

samræmi við rannsóknir, sem hafa sýnt fram á að nemendur vilja ekki hætta námi, þó það 

verði niðurstaðan (Hyggen, 2010; Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002; White 

og Kelly, 2010). Fram kom í fræðilegri umfjöllun um brotthvarf að það er lokapunkturinn á ferli 

sem oft á sér langan aðdraganda (Finn, 1989; Reegård og Rogstad, 2016a; Rumberger, 2004; 

Rumberger, 2011). Niðurstöður rannsóknarinnar styðja þetta, en í viðtölum við alla ráðþegana 

má greina þætti, jafnvel mjög snemma á grunnskólagöngu þeirra, er síðar meir höfðu þau áhrif 

að þeir hættu námi í framhaldsskóla. Fræðimenn hafa bent á að oft er erfitt að greina ástæður 

brotthvarfs, eða á hvaða hátt þær hafa áhrif hver á aðra (Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella 

Blöndal, 2002; Rumberger, 2004; 2011). Þetta er í samræmi við það sem fram kom í þessari 

rannsókn, en allir ráðþegarnir nefna ástæður sem hver um sig gæti hafa haft úrslitaáhrif á þá 

ákvörðun að hverfa frá námi, en ómögulegt er að greina hvaða ástæða varð frekar til þess að 

þeir hættu, en önnur. Af máli þeirra má greina að þeir virtust ekki alveg átta sig á því hvað réði 

úrslitum um þá ákvörðun þeirra að hverfa frá námi. 

Um helmingur ráðþeganna sem rætt var við glímdu við námserfiðleika, eða áttu í 

erfiðleikum með einstakar námsgreinar sem voru þeim hindrun í námi. Námsframvinda segir 

hins vegar ekki alla söguna, því skuldbinding nemenda til náms hefur líka mikla þýðingu í 
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tengslum við brotthvarf (Kristjana Stella Blöndal og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2012). Í þessari 

rannsókn kom fram lítil skuldbinding við skóla hjá ráðþegunum, en samkvæmt kenningum um 

brotthvarf segir skuldbinding við skóla fyrir um líkur á brotthvarfi (Finn, 1989; Freeman og 

Simonsen, 2015; Rumberger, 2011). Skuldbinding getur birst á ýmsan hátt en með því að nota 

þrískipingu Fredricks, Blumenfeld og Paris (2004), var auðveldara að greina hvernig 

skuldbindingu viðmælenda úr hópi ráðþega var háttað. Lítil hegðunarleg skuldbinding birtist 

þegar við lok grunnskóla hjá helmingi ráðþega, en þeir greindu frá því að þeir hefðu mætt illa, 

haft lítinn áhuga á námi og einnig að hegðun þeirra hefði ekki verið til fyrirmyndar. Þetta 

mynstur kom svo aftur í ljós hjá þeim þegar í framhaldsskóla var komið. Nokkur birtingarform 

neikvæðrar, tilfinningalegrar skuldbindingar komu fram, má þar nefna tilfinningar tengdar 

einelti og því að vera utanveltu í skólanum og ekki tilheyra honum. Tilfinningaleg skuldbinding 

birtist líka í frásögnum viðmælenda af samskiptum við samnemendur, kennara og aðra í 

skólanum, og fram kom mjög lýsandi dæmi um hvernig slæm, tilfinningaleg skuldbinding getur 

birst. Enn eitt birtingarformið er námsleiði sem kom fram þegar í grunnskóla hjá mörgum 

ráðþegum, en ástæður hans voru mjög mismunandi. Þriðja víddin er vitsmunaleg skuldbinding, 

en hún segir til um hversu mikið nemendur vilja leggja á sig til að ná markmiðum sínum, og 

jákvæð birtingarmynd getur falist í því að nemendur vilja fá krefjandi verkefni sem reyna á þá. 

Þeir sem virtust eiga auðvelt með nám úr hópi ráðþega, gáfu allir í skyn að verkefni 

grunnskólans hefðu oft og tíðum ekki verið nógu ögrandi og hægt að velta því fyrir sér hvort 

þeir hefðu getað styrkt skuldbindingu sína með því að takast á við meira krefjandi verkefni, 

sem voru ekki í boði.  

Rannsóknir á brotthvarfi hafa sýnt fram á að þætti sem hafa áhrif á brotthvarf er ekki 

einungis að finna hjá einstaklingunum sjálfum, heldur einnig í umhverfi þeirra (Rumberger, 

2011). Niðurstöður rannsóknarinnar eru í meginatriðum í samræmi við þetta, en fram kom í 

máli ráðgjafanna ámæli í garð grunn- og framhaldsskóla, sem þeim fannst ekki standa sig 

nægilega vel gagnvart nemendum. Þau atriði sem oftast voru nefnd voru að sveigjanleikinn 

væri lítill og reglur um mætingu og námsframvindu gerðu nemendum ekki auðvelt fyrir. Auk 

þess væri samskiptum milli nemenda og starfsfólks skólanna oft ábótavant. Gagnrýnin var ekki 

síst á kennslu, sem mætti haga öðruvísi, og voru þar nefnd atriði eins og að gefa nemendum 

sem þess þurfa lengri tíma, og liðsinna þeim sem þurfa aðstoð betur. Sýnt hefur verið fram á 

að þetta eru allt atriði sem gætu ýtt undir skuldbindingu nemenda við skóla, væri þeim sinnt. 

Aðrir þættir sem tengjast umhverfinu og geta haft áhrif á einstaklingana eru fjölskyldan og 
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félagarnir. Viðmælendur úr hópi ráðþega voru ekki tilbúnir til að ræða mikið um fjölskyldur 

sínar, sögðu að foreldrarnir skiptu sér ekki mikið af þeim og aðeins einn kvaðst fá mikinn 

stuðning frá móður sinni. Samkvæmt ráðgjöfunum sem rætt var við, er þetta oft tilfellið hjá 

ráðþegum þeirra, sem á stundum vantar stuðning frá fullorðnum. Þær niðurstöður benda til 

að þessi ungmenni hafi ekki notið leiðandi uppeldis, sem getur birst í meiri skuldbindingu við 

skóla á unglingsárum og orðið til þess að þau hverfi síður frá námi (Kristjana Stella Blöndal og 

Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2014). 

Almennt má segja um niðurstöður þessarar rannsóknar, að þær samræmist að miklu leyti 

kenningum um ástæður brotthvarfs og að þær sýni einnig hversu flókið og erfitt brotthvarf er 

og af hverju erfitt er að finna lausn á því, eins og komið hefur fram í mörgum rannsóknum 

(Finn; 1989; Hernes, 2010: Reegård og Rogstad, 2016a; Rumberger, 2004; Rumberger, 2011). 

Samantekt Dynarski o.fl., 2008; Lillejord, o.fl., 2015) á inngripum sem gefið hafa góða raun og 

eru sannreynd með prófunum, leiddi í ljós að engin inngrip fundust sem miðuðu að því að fá 

brotthvarfsnemendur aftur inn í framhaldsskóla. Það er í samræmi við það sem fram kom í 

þessari rannsókn, því Eftirfylgni hefur átt í vandræðum með að aðstoða ungt fólk aftur til 

virkni, hafi það verið lengi óvirkt. Það er því ekki undarlegt að ráðgjafar Eftirfylgni virtust leggja 

meiri og meiri áherslu á forvarnir, sem er í takti við það sem Dynarski o.fl. (2008) mæltu með, 

í því skyni að styrkja grunninn að skuldbindingu nemenda við skóla. Annað atriði til að ýta undir 

skuldbindingu er að styðja við nemandann með því að koma á tengingu á milli hans og 

fullorðinna sem geta orðið honum að liði (Dynarski o.fl., 2008). Segja má að ráðgjafar Eftirfylgni 

séu einmitt í þessu hlutverki, en ráðþegarnir virtust finna í þeim þann fullorðna einstakling 

sem þeir töldu sig geta leitað til. Í rannsókn sinni bentu Kristjana Stella Blöndal og Sigrún 

Aðalbjarnardóttir (2014) einmitt á mikilvægi þess að aðrir aðilar gripu inn í, ef nemendur 

fengju ekki stuðning heima fyrir, eins og Eftirfylgni gerir í Noregi.  

Það hefur sýnt sig að þörf getur verið á að grípa inn í líf nemenda þegar í grunnskóla, til að 

koma í veg fyrir brotthvarf (Finn, 1989; Hernes, 2010; Rumberger, 2011). Í rannsókninni kemur 

einmitt fram mikilvægi snemmtækrar íhlutunar, því allir viðmælendur úr hópi ráðþega sýndu 

minnkandi skuldbindingu strax á grunnskólaárum sínum. Í snemmtækri íhlutun getur falist að 

fylgjast með námsframvindu nemenda og mætingu, sem hefur reynst vel í forvarnarstarfi 

(Dynarski o.fl. 2008; Freeman og Simonsen, 2015; Lillejord o.fl., 2015; Reegård og Rogstad, 

2016a; Rumberger, 2011). Ráðgjafar Eftirfylgni hafa lagt áherslu á að reyna að halda 
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nemendum í framhaldsskóla, því framhaldsskólinn var þeirra fyrsta val, og í því augnamiði hafa 

ráðgjafarnir komið meira inn í framhaldsskólana til að styðja við nemendur, þegar í óefni 

stefnir. Fylgst er með mætingu og framvindu í námi og eru ráðgjafarnir boðaðir í 

skýringarviðtal með nemanda og skólafólki, til að kortleggja stöðu nemandans og reyna að 

finna úrræði. Ráðgjafarnir lögðu sumir áherslu á nauðsyn þess að boða fleiri aðila í kringum 

nemandann á þessa fundi, til að greiða götu hans.  

Fleiri inngrip sem hafa gefið góða raun endurspeglast í vinnubrögðum og starfsemi 

Eftirfylgni. Má þar nefna það framtak að koma á námsveri til að aðstoða nemendur við nám 

og skapa um leið persónulegra umhverfi fyrir þá. Með því að hafa námsverið í framhaldsskóla 

er reynt að efla tengsl nemenda við skólann, með því að hvetja þá til þátttöku í félagslífi 

skólans, en allt eru þetta atriði sem hafa reynst vel til að auka skuldbindingu við skóla (Dynarski 

o.fl.; Rumberger, 2011; White og Kelly, 2010). Af þeim inngripum sem Lillejord og félagar 

(2015) fundu, þóttu þau inngrip gefa hvað bestan árangur sem byggðu á góðum samskiptum 

milli ráðþega og ráðgjafa, samskiptum þar sem umhyggja og stuðningur var í hávegum haft, 

en jafnframt gerðar kröfur til ráðþega. Í lýsingu ráðgjafa á þeirri ráðgjöf sem þeir veita og 

upplifun ráðþega af henni, má segja að þetta sé einmitt grunnurinn í starfsemi Eftirfylgni.  

Í umfjöllun um vinnumarkaðinn kom fram að aðgangur að honum krefðist meiri menntunar 

og meiri sérhæfingar en áður. Einnig að hann væri óstöðugri en áður, þar sem fólk fengi síður 

fast starf og því fylgdi meira óöryggi og óvissa en fyrr á tímum (Brown og Lent, 2013, Maree, 

2014). Flestir ráðþeganna voru mjög meðvitaðir um gildi þess fyrir framtíð sína að ljúka 

framhaldsskóla, brautskráning væri lykilinn að framtíðinni. Þetta kemur vel fram hjá þeim 

þegar þeir ræða framtíð sína, jafnvel þó sumir þeirra hafi verið óákveðnir um hvað tæki svo 

við. Það samræmist líka því sem Krumboltz (2009) talar um, að erfitt sé fyrir ungt fólk að spá 

fyrir um framtíð sína á vinnumarkaði sem er svo ófyrirséður. Þeir ráðþegar sem höfðu unnið 

um hríð bentu á, að þau störf sem þeim buðust hafi ekki verið störf sem þeim hugnaðist til 

frambúðar. Þeir voru komnir aftur í nám, sem undirstrikar að þeir sjá að menntun opnar þeim 

fleiri dyr á vinnumarkaði. Atvinnuleysi meðal yngri aldurshópa er fremur lágt í Noregi, miðað 

við önnur Evrópulönd, en sú staðreynd virðist ekki hafa áhrif á viðhorf ungmennanna til 

mikilvægis menntunar. Ráðgjafarnir sögðu enn fremur að vilji flestra ungmenna væri að 

stunda nám í framhaldsskóla því þau vildu verða eitthvað, gera eitthvað við líf sitt. Það 
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samræmist niðurstöðum rannsóknar Jóhönnu Rósu Arnardóttur (2014), að óvirkni er ekki það 

sem óvirk ungmenni kjósa sér.  

Viðmælendur úr hópi ráðþega Eftirfylgni höfðu allir lent í vandræðum í framhaldsskóla, 

sumir hverjir fallið brott úr námi tvisvar, og allir þurftu á stuðningi að halda. Fræðimaðurinn 

Savickas (2011) sagði að í dag væri nær lagi að tala um að einstaklingar þyrftu að stjórna 

starfsferli sínum sjálfir, en að um ákveðna starfsferilsþróun væri að ræða. Sé horft til þeirra 

erfiðleika sem þessir ráðþegar hafa átt við að etja, er ekki ósennilegt að sumir þeirra þurfi 

einnig á aðstoð að halda þegar þeir fara út á vinnumarkaðinn. Það styður ákallið um þörfina 

fyrir öfluga náms- og starfsráðgjöf allt lífið, sem fram kom í skýrslu NOU (2016:7).  

4.1 Tillaga að framkvæmd Eftirfylgni á Íslandi 

Sú hugmynd sem hér er sett fram byggir á niðurstöðum rannsóknarinnar, en einn 

meginlærdómurinn sem draga má af henni er nauðsyn þess að fá yfirsýn yfir þau ungmenni 

sem eru óvirk á Íslandi, svo hægt sé að aðstoða þau til virkni aftur. Eftirfylgni í Noregi sýnir að 

með markvissri vinnu má ná til um 94% þeirra ungmenna sem teljast óvirk í samfélaginu og sú 

staðreynd ætti að vera staðfesting á því að starf Eftirfylgni skilar árangri og gæti verið til 

eftirbreytni.  

Breyta þarf lagaumhverfi og tryggja ungu fólki á aldrinum 16-21 árs lögbundinn rétt til 

aðstoðar, eins og í Noregi. Til eru nákvæmar skrár yfir alla þá nemendur sem útskrifast úr 

grunnskóla og séu þær skrár bornar saman við skrár yfir þá sem sækja um framhaldsskóla, er 

hægt að bregðast við strax og aðstoða þá sem ekki vilja fara í nám. Halda þarf nákvæma skrá 

yfir þá sem eru óvirkir, og búa til kóða sem gefa til kynna ástæður þess að viðkomandi eru 

óvirkir. Hafa má skiptingu Eurofound (2016) eða skráningarkerfi Eftirfylgni til hliðsjónar, en 

mikilvægast er að kóðarnir séu lýsandi og í takti við íslenskan veruleika. Vera má að hægt væri 

að nýta upplýsingakerfi eins og Mentor, sem notað er í grunnskólum, með smábreytingum. Sé 

þetta andstætt upplýsingalögum, þyrfti að skoða hvaða breytingar þarf að gera á þeim, til þess 

að þetta sé gerlegt.  

Sé litið til þarfa þeirra sem eru óvirkir í samfélaginu er ljóst að bæði ríki og sveitarfélög verða 

að koma að málefnum þessa hóps, og náin samvinna margra stofnana er forsenda þess að vel 

takist til. Lagt er til að Eftirfylgni á Íslandi verði sérstök stofnun og að náms- og starfsráðgjafar 

verði þar í forsvari. Vel mætti hugsa sér að Eftirfylgni væri hluti af miðstöð náms- og 

starfsráðgjafar á höfuðborgarsvæðinu, en hugmyndir um slíka miðstöð frá árinu 1998 eru 
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áhugaverðar, sem og þær hugmyndir sem settar eru fram í skýrslu Guðrúnar Birnu 

Kjartansdóttur og félaga (2015), um ævilanga náms- og starfsráðgjöf. 

Nauðsynlegt er að Eftirfylgni sé starfandi um allt land, sem þýðir að á landsbyggðinni eru 

líkur á að um hlutastörf verði að ræða. Náms- og starfsráðgjafar sem vinna í Eftirfylgni ættu að 

meðaltali að hafa á sinni könnu um 50-60 einstaklinga, svipað því sem er í Noregi, en sá fjöldi 

þykir nokkuð hæfilegur. Náms- og starfsráðgjafar í framhaldsskólum úti á landi gætu sinnt 

þessum störfum, en margt bendir til þess að náms- og starfsráðgjafar í grunnskólunum, eða á 

vegum Vinnumálastofnunar eða Símenntunarmiðstöðva, væru betur til þess fallnir. Rökin fyrir 

því eru þau að brotthvarf úr framhaldsskólum er mikið, og vandkvæði nemenda í 

brotthvarfshættu geta hafa verið á borðum náms- og starfsráðgjafa framhaldsskólanna um 

hríð, en þá er gott að geta leitað til utanaðkomandi aðila til að styðja nemendurna.  

Koma þyrfti á fót ýmsum úrræðum til að virkja ungmennin, til dæmis starfstengdu námi í 

samvinnu við nokkur öflug fyrirtæki, og vinnuúrræði hjá öðrum aðilum. Kjörið væri að nýta 

krafta Vinnumálastofnunar og þá þekkingu sem starfsfólk hennar býr yfir, til að vinna að 

þessum úrræðum með Eftirfylgni. Reynslan frá Noregi sýnir að starfsemi Eftirfylgni kallar á 

samvinnu margra ólíkra aðila og má þar nefna félagsþjónustu sveitarfélaganna, barnavernd, 

grunn- og framhaldsskólana, Vinnumálastofnun, heilsugæsluna, lögregluna, Fjölsmiðjurnar og 

sjálfboðaliðasamtök. Mannauðurinn er til staðar, hann býr yfir mikilli reynslu og með 

samstilltu átaki allra aðila ætti að vera hægt að fækka til muna óvirkum ungmennum. Um 

samfélagslegan ávinning af því þarf ekki að fjölyrða, né heldur þann ávinning sem ungmennin 

öðlast. 

Á rannsókn þessari eru ákveðnar takmarkanir sem verður að benda á, einkum sú staðreynd 

að ráðþegarnir sem rætt var við voru allir í virkni þegar viðtölin áttu sér stað. Ráðþegar 

Eftirfylgni eru einstaklingar sem eru óvirkir í samfélaginu og því skýtur þetta ef til vill skökku 

við, en viðmælendur höfðu allir verið óvirkir áður, í mislangan tíma þó. Þeir voru núna virkir, 

en enn undir eftirliti Eftirfylgni, og það gæti hafa haft áhrif á upplifun þeirra og reynslu af 

Eftirfylgni. Einnig er vert að nefna að viðmælendur, bæði úr hópi ráðgjafa og ráðþega, voru 

fáir og því ekki hægt að segja að niðurstöður þessarar rannsóknar eigi við um reynslu og 

upplifun ráðgjafa og ráðþega innan Eftirfylgni í Hordaland almennt séð.  
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5 Lokaorð 

Í upphafi rannsóknar vissi ég að ekki er fylgst skipulega með ungmennum sem eru óvirk á 

Íslandi, þótti það miður og taldi úrbóta þörf. Það var hvatinn að rannsókninni en að henni 

lokinni get ég sagt að ég gerði mér ekki fyllilega ljóst hversu mikilvægt það er að styðja við 

þennan hóp. Á Íslandi eigum hóp af vel menntuðum náms- og starfsráðgjöfum sem gætu 

komið úrræði í líkingu við Eftirfylgni á fót og komið á samráði milli fleira aðila er vinna með 

ungu fólki. Til þess að svo megi verða þurfa stjórnvöld að opna augun, átta sig á vandanum og 

bregðast við honum.  

Eitt af mikilvægustu verkefnum samfélaga er að huga að sínu fólki og eftirfylgni með ungu 

fólki er ekkert annað en umhyggja. Menntakerfið er mikilvægt verkfæri til að berjast gegn 

fátækt og mismunum og þegar 95% ungmenna á Íslandi velja að fara í framhaldsskóla er ljóst 

að ábyrgð skólanna er mikil en ábyrgðin er ekki bara þeirra. Með samstillu átaki margra aðila 

getum við stutt við ungmenni í vanda og búið svo um að þau eigi góða framtíð. Nýir tímar kalla 

á nýja hugsun og breytt skipulag. 
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