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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar var tvíþætt. Annars vegar að kanna forspárgildi 

skimunarprófsins Námsumhverfi framhaldsskólanema fyrir námsgengi nýnema sem hófu 

nám í Verkmenntaskólanum á Akureyri (VMA) haustið 2015 með því að kanna tengsl þess 

við námsframvindu og viðveru nemendanna yfir þriggja anna tímabil.  Hins vegar að bera 

saman niðurstöður prófsins fyrir nýnema VMA við niðurstöður annarra nýnema sem tóku 

þátt í könnuninni það haustið. Tilgangur skimunarprófsins er að greina þætti, eins og 

skuldbindingu til náms og skóla og stuðning í námsumhverfi nemenda, sem geta ýtt undir 

hættu á slöku námsgengi og brotthvarf frá námi.   Þátttakendur voru 149 nýnemar fæddir 

árið 1999 sem innrituðust í VMA haustið 2015.  Niðurstöður sýndu að við upphaf 

framhaldskólagöngunnar höfðu brotthvarfsnemendur mun fleiri áhættuþætti samkvæmt 

skimunarprófinu en þeir nemendur sem enn voru í skóla þremur önnum síðar.  Auk þess 

kom fram að því fleiri sem áhættuþættirnir voru í byrjun námsins því færri einingum komu 

nemendurnir til með að ljúka og því minni var viðvera þeirra allar þrjár annirnar sem 

rannsóknin náði til. Þar að auki voru brotthvarfsnemendurnir með lægri einkunn á ellefu 

af sextán þáttum prófsins. Þeir þættir prófsins sem sýndu mesta aðgreiningu á milli 

brotthvarfshópsins og annarra nemenda voru verri skólahegðun brotthvarfsnema í 10. 

bekk, meiri námserfiðleikar í grunnskóla, minni trú á eigin getu í námi, minni félagsleg 

skuldbinding í framhaldsskóla auk þess sem þeir töldu sig fá minni stuðning frá kennurum 

í framhaldsskóla og minni hvatningu til náms frá móður. Samanborið við aðra nýnema 

mældust styrkleikar nýnemahópsins í VMA og námsumhverfis þeirra betri á fjórum af 

sextán þáttum skimunarprófsins. Af niðurstöðunum má draga þá ályktun að 

skimunarprófið Námsumhverfi framhaldsskólanema gefi góða forspá um gengi nýnema 

fyrstu þrjár annirnar í framhaldsskóla. Jafnframt benda þær til þess að mikilvægt sé að 

vinna gegn brotthvarfshugsun nemenda á þessum þýðingarmiklu skólaskilum með því að 

styrkja skuldbindingu nemenda til náms og skóla og námsumhverfi þeirra. 
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Abstract 

The aim of this research is twofold.  Firstly, to look into how well the screening test 

Students’ upper secondary school environment predicted school dropout in an upper 

secondary school in Northern Iceland as well as its relation to academic progress and 

school attendance. Secondly, to compared students of Akureyri Comprehensive College 

(abbr. VMA) with other students in Icelandic secondary schools that participated in the 

screening test that same autumn.  The purpose of the screening test is to identify factors 

such as school engagement and school environment support, that can result in risk of 

poor academic performance and dropout.  The 149 participants in the research were 

students born in 1999 and enrolled in VMA in August 2015.  Results indicate that dropout 

students had more risk factors according to the screening test at the beginning of their 

secondary schooling than those students still at school three semesters later. The dropout 

students also had lower outcome on 11 of 16 factors assessed by the screening test.  

Those factors that distinguished the most between those who dropped out and those still 

at school were more negative school behaviour among dropouts in the last grade of lower 

secondary school, more learning difficulties, lower academic self-efficacy and social 

engagement at upper secondary school. In addition, they claimed to have less support 

from teachers in upper secondary school and less academic support from their mothers.  

The dropout group had poorer school attendance and had completed fewer credits for 

graduation during the three semesters of the research.  The strengths of the student 

group in VMA and their school environment were above national average on four out of 

sixteen factors measured in the screening test. Overall, the results show that the 

screening test predicts well students’ achievement in secondary school.  The results also 

further underline the importance of fighting dropout mentality during this very important 

transition phase from primary school to the secondary school level by strengthening 

students‘ school commitment.  
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Formáli  

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

Félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands.  Rannsóknin var unnin veturinn 2016-2017.  

Skoðað var hvernig brotthvarf og námsárangur tengist þeim þáttum sem metnir eru í 

skimunarprófinu Námsumhverfi framhaldsskólanema, sem lagt er fyrir alla nýnema í 

framhaldsskólum á Íslandi, í upphafi haustannar á hverju ári.  Fjallað er fræðilega um 

hvernig þættir skimunarprófsins tengjast námsgengi nemenda í framhaldsskóla og 

skoðað er hvernig nýnemar haustið 2015 í Verkmenntaskólanum á Akureyri koma út í 

samanburði við nemendur annarra skóla sem tóku skimunarprófið á sama tíma.   

Mikið af tíma náms og starfsráðgjafa í framhaldsskólum fer í að styðja og vinna með 

þeim hópi nemenda sem ekki farnast vel í skólanum.  Á þeim tíma sem ég hef unnið sem 

náms- og starfsráðgjafi í VMA hefur það vakið upp spurningar hjá mér hvað það er sem 

einkennir þann hóp sem ekki finnur sig í skólanum og mér fannst áhugavert að vita 

hvernig nemendur VMA væru að svara einstaka þáttum í skimunarprófinu.  Þrátt fyrir lítið 

úrtak er greinilegt að skimunarprófið hefur gott forspárgildi fyrir nemendur í 

brotthvarfshættur og gefur upplýsingar sem geta aukið skilning þeirra sem vinna í 

framhaldsskóla á þeim hópi nemenda sem skilgreindur er sem áhættuhópur.    

Mig langar að þakka leiðbeinanda mínum, Kristjönu Stellu Blöndal, fyrir gott og 

gefandi samstarf, þolimæði og góðar ábendingar.  Þá vil ég þakka Benedikt Barðasyni, 

aðstoðarskólameistara VMA, fyrir gagnaöflun, stuðning og hvatningu og Sigurði Hlyni 

Sigurðssyni, áfangastjóra VMA, fyrir ómetanlega aðstoð við að finna og taka saman 

tölfræði yfir nemendur.  Alma Oddgeirsdóttir og móðir mín, Þórdís H. Jónsdóttir fá 

innilegar þakkir fyrir yfirlestur og góðar ábendingar.   

Þá vil ég að lokum þakka fjölskyldu minni og vinum fyrir einstaka þolinmæði og allan 

stuðninginn á þeim tíma sem verkið var unnið. 
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1 Inngangur 

Í upphafi tuttugustu aldar skrifaði Guðmundur Finnbogason bókina Lýðmenntun og lagði 

með því grunn að íslensku skólakerfi eins og það er í dag.  Hann sagði: „...menntun hvers 

manns verður að metast eftir því hve hæfur hann er til að lifa og starfa í mannlegu félagi, 

lifa og starfa þannig að líf hans verði með hverjum degi meira virði fyrir sjálfan hann og 

aðra.“ (Guðmundur Finnbogason, 1994, bls. 33).  Framhaldsskólinn sinnir margþættu 

hlutverki en eitt af mörgum hlutverkum hans er að miðla til nemenda sinna gildum og 

hugmyndum sem eru ríkjandi á hverjum tíma, færa okkur þekkingu og endurspegla þannig 

kröfur samfélagsins um kunnáttu og þekkingu til að geta orðið nýtir þjóðfélagsþegnar.  

Félagsmótunin sem fer fram með aukinni menntun felur í sér að nemandinn læri hefðir 

og venjur í samfélaginu, þroski hann og móti sem einstakling og auki þekkingu hans og 

skoðanir á samfélaginu (Garðar Gíslason, 1998).  Framhaldsskólinn á ennfremur að stuðla 

að alhliða þroska allra nemenda og virkni þeirra í lýðræðisþjóðfélagi með því að bjóða 

hverjum og einum nemanda nám við hæfi ásamt því að undirbúa nemendur undir 

þátttöku í atvinnulífinu og frekara nám  (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011a). 

Þau vandamál sem menntakerfið glímir við í dag eru meðal annars minnkandi læsi 

unglinga við lok grunnskóla og slök námsframvinda í framhaldsskólum 

(Menntamálastofnun, 2015).  Einungis um helmingur nemenda, sem innritast í 

framhaldsskóla, lýkur einhverri prófgráðu á fjórum árum eða minna en það er sá tími sem 

íslenska framhaldsskólakerfið hefur miðað við undanfarin ár (OECD, 2011).    Í íslensku 

skólakerfi er ekki óalgengt að nemendur hefji nám í einum skóla og ljúki námi úr öðrum.  

Samkvæmt Hagstofu Íslands (2014) hefur brotthvarf á Íslandi lítið breyst undanfarin ár og 

færri nemendur ljúka námi á framhaldsskólastigi á réttum tíma á Íslandi en í flestum OECD 

löndum.  Á Íslandi ljúka um 52% kvenna og um 38% karla námi á réttum tíma eða fjórum 

árum (Hagstofa Íslands, 2014) og um 70% þeirra sem innritast á almennar brautir 

(brautabrú) og 55% þeirra sem innritast á starfsnámsbrautir hafa ekki lokið námi sex árum 

eftir innritun (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014b). 

Aðstæður þeirra sem ekki ljúka einhverju skilgreindu námi á framhaldsskólastigi eru 

alla jafna verri en þeirra sem hafa framhaldsskólamenntun (Rumberger,2011; Gerður G. 
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Óskarsdóttir, 1993) og með tilliti til þess að meiri krafa er gerð um menntun í 

nútímasamfélagi er ungt fólk sem ekki lýkur framhaldsskólanámi á margan hátt með lakari 

stöðu í þjóðfélaginu en jafnaldrar þeirra voru hér áður fyrr  (Kristjana Stella Blöndal og 

Bjarney Sif Ægisdóttir, 2013).  Þá gefa erlendar rannsóknir það til kynna til að brotthvarf 

hafi svipaðar neikvæðar afleiðingar bæði fyrir einstaklinginn og samfélagið (Rumberger, 

2011).  Samkvæmt OECD (2011; 2012) er ungt fólk sem ekki hefur lokið framhaldsskóla 

líklegra til að vera á atvinnuleysisskrá en það sem hefur aflað sér einhvers konar réttinda 

úr framhaldsskóla (Kristjana Stella Blöndal, 2014; Rumberger 2011).  Ungt fólk sem hefur 

hætt í skóla á einnig erfiðara uppdráttar á vinnumarkaði en þeir sem ljúka framhaldsskóla, 

er frekar á atvinnuleysisskrá, býr við verra atvinnuöryggi og lægri ævitekjur (OECD, 2012; 

Rumberger og Lamb, 2003; Rumberger, 2011).  Fyrir utan erfiðar aðstæður á 

vinnumarkaði er fólk sem ekki hefur lokið framhaldsskóla verr statt þegar kemur að 

sálfélagslegum þáttum en þeir sem ljúka framhaldsskólanámi.  Fólk án 

framhaldsskólamenntunar lifir til að mynda fremur óheilbrigðara lífi en þeir sem ljúka 

námi, lífsánægja þess mælist minni, það lætur sig samfélagsmál síður varða og er frekar í 

hættu með að sýna áhættuhegðun (OECD, 2011; Rumberger, 2011).  Það eru því miklir 

þjóðfélagslegir hagsmunir fólgnir í því að auka hlutfall útskrifaðra nemenda úr 

framhaldsskóla og hlúa vel að þeim sem eru í námi.   

Brotthvarf er í kenningum og rannsóknum langoftast skilgreint sem ferli því ákvörðun 

einstaklings um að hætta í skóla er mjög sjaldan tekin í skyndi (Kristjana Stella Blöndal, 

2014; Rumberger, 2011).  Á undanförnum árum hefur mennta- og 

menningarmálaráðuneytið í samstarfi við framhaldsskóla beitt sér fyrir aðgerðum sem 

miðla að því að draga úr brotthvarfi nemenda í framhaldsskóla, meðal annars með því að 

óska eftir skráningum á ástæðum brotthvarfs og með styrkjum til framhaldsskóla í 

aðgerðir gegn brotthvarfi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014a). Ein af þessum 

aðgerðum er að nota skimunarpróf til að finna framhaldsskólanemendur sem eru á 

einhvern hátt í hættu á að falla brott frá námi með því að skoða viðhorf þeirra til 

framhaldsskólans og þátta sem tengjast námsframvindu.  Áhersla er lögð á að finna 

nemendur sem eru í brotthvarfshættu snemma á framhaldsskólaferlinum til að hægt sé 

að grípa til viðeigandi ráðstafana.  Skimunarprófið sem notast hefur verið við kallast 

Námsumhverfi framhaldsskólanema og byggir á rannsóknum og fræðum um brotthvarf 

(Kristjana Stella Blöndal og Sigríður Hulda Jónsdóttir, 2008).  Það er í formi spurningalista 
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sem er lagður fyrir alla nýnema í framhaldsskólum á Íslandi um það bil sex vikum eftir að 

skóli hefst á haustin.  Prófið metur þætti sem tengjast einstaklingnum sjálfum, skólanum 

og fjölskyldunni í samræmi við hugmyndir um að brotthvarf sé afleiðing flókins samspils 

einstaklings og umhverfis.  Skoðaðir eru þættir eins og skuldbinding til náms og skóla, trú 

á eigin getu til náms, vissa um námsval, stuðningur foreldra og kennara og skuldbinding 

vina til náms og skóla.   

Markmið þessarar rannóknar er tvíþætt. Annars vegar að kanna forspárgildi 

skimunarprófsins Námsumhverfi framhaldsskólanema fyrir brotthvarf frá námi, 

námsgengi og skólasókn yfir þriggja anna tímabil hjá einum árgangi nýnema í 

Verkmenntaskólanum á Akureyri.  Hins vegar beinist rannsóknin að því að kanna hvernig 

nýnemarnir í VMA koma út á þessum þáttum í samanburði við nýnema annarra skóla í 

sama árgangi. Úrtakið er nemendur fæddir árið 1999 og innrituðust á fyrsta ár í 

Verkmenntaskólann á Akureyri haustið 2015.  Auk þess að gefa upplýsingar um gæði 

skimunarprófsins er þess vænst að niðurstöðurnar auki skilning framhaldsskólans á þeim 

hópi sem skilgreindur er sem áhættuhópur og mögulegum leiðum til að bæta og auka 

úrræði í skólum til að koma til móts við þennan hóp.  Niðurstöðurnar munu vonandi auka 

skilning þeirra sem vinna í framhaldsskóla á þeim vanda sem nýnemar standa frammi fyrir 

þegar þeir innritast í framhaldsskóla og koma fram í skimunarprófinu.   

1.1 Að byrja í framhaldsskóla 

Það getur reynst mörgum nemendum stórt stökk að fara úr grunnskóla í framhaldsskóla 

og mikið hefur verið fjallað um mikilvægi þess að samfella sé á milli skólastiga.  Í rannsókn 

sinni fjallar Gerður G. Óskarsdóttir (2012) um skil milli grunn- og framhaldsskóla og 

mikilvægi þess að auka samfellu í skólastarfi.  Niðurstöður hennar benda til að samstarf 

þessara skólastiga virðist vera lítið og mestmegnis í formi kynninga framhaldsskólanna á 

framhaldsskólanámi og inntökuskilyrðum þeirra.  Þá er einnig í skýrslu OECD (2012) og 

skýrslu forsætisráðuneytisins (2012), fjallað um mikilvægi þess að auka samfellu í námi 

milli skólastiga og tryggja samráð  þar á milli.  Í skýrslu forsætisráðuneytisins (2012) kemur 

ennfremur fram að alltof margir nemendur virðast ekki hafa nægan undirbúning til að 

takast á við nám í framhaldsskóla sem gerir það að verkum að þeir uppfylla ekki skilyrði 

til að innritast á þær brautir sem þeir helst myndu vilja.  Þetta geti leitt til vanlíðunar og 

togstreitu hjá nemendum og orðið til þess að þeir hætta í námi.  Sérstaða íslensks 
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vinnumarkaðar hefur verið gott atvinnuástand og því togar vinnumarkaðurinn í ungmenni 

sem vilji afla sér tekna og aukinna lífsgæða.  Óánægðir nemendur í skóla sækja út á 

vinnumarkaðinn án þess að hafa aflað sér menntunar eða réttinda og þeim virðist standa 

til boða ýmis tækifæri á vinnumarkaði þrátt fyrir litla menntun.  Nemendur geta einnig 

skráð sig í og úr námi eftir hentugleika sem getur ýtt undir að slaka námsframvindu í 

framhaldsskóla (Forsætisráðuneytið, 2012; Kristjana Stella Blöndal o.fl., 2011; OECD, 

2012).   

1.2 Brotthvarf úr framhaldsskóla 

Brotthvarf úr framhaldsskóla er ekki nýtt vandamál á Íslandi og í raun hefur hlutfall  

nemenda, sem hættir í framhaldsskóla, haldist meira og minna óbreytt sl. 30 ár þrátt fyrir 

aukin útgjöld til menntamála (Hagstofa Íslands, 2014; OECD, 2011). Samkvæmt 

upplýsingum frá Hagstofu Íslands (2012) hafa um 30% nemenda hætt námi á Íslandi 

fjórum árum eftir upphaf framhaldsskólanáms og einungis 44% nemenda hafa verið 

brautskráðir úr námi í framhaldsskóla sem var að minnsta kosti tvö ár að lengd að þeim 

tíma loknum.  Sex árum eftir innritum hafa 58% útskrifast og talan hækkar upp í 62% sjö 

árum eftir innritun í framhaldsskóla.   

Rannsóknir á brotthvarfi á Íslandi hafa beinst að sömu þáttum og í öðrum löndum, 

svo sem menntakerfinu, skólanum, einstaklingnum og hans nánasta umhverfi (Kristjana 

Stella Blöndal, 2014).  Sá einstaki þáttur sem hvað sterkast spáir fyrir um brotthvarf er 

hins vegar fyrri námsárangur.  Nemendur eru í meiri hættu en aðrir nemendur á að falla 

brott frá námi ef þeim gengur illa námslega (Gerður G. Óskarsdóttir, 1993; Hjalti Jón 

Sveinsson og Börkur Hansen, 2010; Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002; 

Rumberger, 2011; Sigrún Harðardóttir, 2014).  En þó svo að námsleg frammistaða skipti 

miklu máli  sýna niðurstöður fræðimanna að brotthvarf frá námi er ekki tilkomið vegna  

slæmrar námsframmistöðu heldur er það einn af þeim þáttum sem stuðla að brotthvarfi 

(Gerður G. Óskarsdóttir, 1993; Kristjana Stella Blöndal, 2014;  Rumberger, 2011).  Auk 

slakrar námsframmistöðu eru það þættir eins og skuldbinding nemenda gagnvart námi 

og skóla, fyrri reynsla af skólagöngu, fjölskylda og vinir sem eru þekktustu 

áhættuþættirnir þegar kemur að brotthvarfi (Kristjana Stella Blöndal og Sigríður Hulda 

Jónsdóttir, 2008).   
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Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal (2002) notast við þá skýringu að 

brotthvarfsnemandi er sá einstaklingur sem ekki hefur farið í nám að loknum grunnskóla 

eða hefur hætt í framhaldsskóla.  Skilgreining Evrópusambandsins í skýrslum OECD á þeim 

hópi nemenda sem fellur undir brotthvarfshóp eru einstaklingar á aldrinum 18-24 ára sem 

einungis hafa lokið grunnmenntun (grunnskólaprófi) og eru ekki lengur skráðir í nám eða 

starfsþjálfun (DG EAC, 2005).  Eins og fram kemur í samantekt Kristjönu Stellu Blöndal 

(2014) getur það verið snúið að ætla að bera saman brotthvarfstölur á milli landa þar sem 

lönd innan OECD skilgreina brotthvarf á ólíkan hátt og því er mikilvægt í umræðunni um 

brotthvarf að hafa það í huga.  Ennfremur eru skólakerfi mjög mismunandi og munur á 

því hvað telst námslok eða útskrift úr skóla.  

Eins og fram hefur komið byggja brotthvarfsrannsóknir á því að brotthvarf sé tilkomið 

vegna margra samverkandi þátta sem hafa þau áhrif að nemendur missa smám saman 

áhuga á námi og skóla og hverfa jafnvel frá námi (Finn, 2004; Rumberger, 2011).  Í 

samantekt sinni benda Freeman og Simonsen (2014)  á að spá um brotthvarfshættu er 

nákvæmari þegar margir áhættuþættir eru til staðar.  Langtímarannsóknir hafa einnig 

sýnt fram á að hægt er að finna vísbendingar hjá nemendum, sem eru líklegir til að hætta 

í námi, mjög snemma á skólaferlinum (Kristjana Stella Blöndal og Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2012).  Þetta eru þættir sem tengjast nemandanum sjálfum, fjölskyldu 

hans, skólanum og samfélaginu (Rumberger, 2004a) og í þessum kenningum er er 

skuldbinding nemenda til náms og skóla einn af lykilþáttunum (Finn, 1989; Newmann o.fl., 

1992; Rumberger, 2011).  

1.3 Skuldbinding gagnvart námi og skóla 

Ástæður þess að nemendur hverfa frá námi í framhaldsskóla hafa mikið verið rannsakaðar 

á undanförnum áratugum og ýmis líkön verið sett fram sem lýsa brotthvarfsferlinu 

(Kristjana Stella Blöndal, 2014).   Í þessum kenningum er skuldbinding nemenda gagnvart 

námi og skóla lykilhugtak og brotthvarfi  lýst sem ferli sem felst í því að skuldbinding 

nemenda minnkar og þeir missa áhuga á námi og skólagöngu (Dynarsky o.fl., 2008; Finn, 

1989).  Lítil skuldbinding gagnvart námi og skóla er áhyggjuefni, sérstaklega þar sem 

skólinn spilar stórt hlutverk í daglegu lífi flestra ungmenna.  Einnig benda fjölmargar 

rannsóknir til þess að skuldbinding nemenda hafi mkið að segja um námsgengi þeirra, 

námsframvindu og brotthvarf úr skóla (Dynarsky o.fl., 2008; Finn 1989; Rumberger, 
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2004a). Skortur á skuldbindingu lýsir sér meðal annars í því að nemandinn nær litlum 

árangri í námi sem leiðir til vonbrigða og minnkandi sjálfstrausts í námi og í skóla.  

Nemandinn hafnar þá skólanum til að vernda sjálfsmynd sína.  Þetta getur brotist út í 

óæskilegri hegðun nemandans, hann hættir að taka þátt í skólastarfinu og hættir jafnvel 

í skólanum.  Ferlið verður síðan að vítahring þar sem nemandinn verður síendurtekið fyrir 

vonbrigðum vegna lélegs námsárangurs sem svo aftur ýtir undir neikvæða sjálfsmynd 

(Finn, 1989; Griffin 2002; Rumberger, 2004a).  Fleiri fræðimenn hafa fjallað um 

skuldbindingu í tengslum við brotthvarf og eru þeir sammála um að brotthvarf byggist á 

minnkandi skuldbindingu til náms og skóla, jafnvel strax frá fyrsta skóladegi (Fredriks o.fl., 

2004; Newman o.fl., 1992).   

Skuldbinding nemenda gagnvart námi og skóla getur birst á ýmsan hátt en í 

samantekt Fredriks og félaga (2004) er skuldbinding flokkuð niður í þrjár víddir, 

hegðunarlega, tilfinningarlega og vitsmunalega.  Hegðunarleg skuldbinding (e. 

behavioural engagement) birtist í hegðun nemenda í skóla og þátttöku og virkni í námi og 

félagslífi skólans (Finn, 1989; Frederiks o.fl., 2004).  Lítil hegðunarleg skuldbinding 

nemenda lýsir sér í því að mæta of seint, skrópa, sýna truflandi hegðun í skólanum, sinna 

ekki heimanámi og taka lítinn þátt í skólastarfi almennt (Appleton o.fl., 2008; Finn, 1989; 

Fredriks o.fl., 2004). 

Tilfinningaleg skuldbinding (e. emotional engagement) vísar til samsömunar við 

skóla, hvort heldur sem er á jákvæðan eða neikvæðan hátt.  Nemendur sem eru 

tilfinningalega skuldbundnir skólanum eru líklegri til að vera virkir þátttakendur í 

skólastarfi, bæði í kennslustundum og utan þeirra og eru þar af leiðandi líklegri til að ná 

betri árangri í námi en þeir sem ekki taka þátt.  Nemendur sem upplifa góðan 

námsárangur yfir lengri tíma samsama sig betur skólaumhverfinu, finnast þeir tilheyra 

skólanum og telja að það sé mikilvægt að standa sig vel í náminu.  (Finn, 1989; Fredriks 

o.fl., 2004; Griffin, 2002).   

Vitsmunaleg skuldbinding (e. cognitive engagement) birtist í löngun nemenda til að 

leggja sig fram og ná árangri í námi.  Þeir nemendur sem búa yfir vitsmunalegri 

skuldbindingu sækjast eftir því að fást við ögrandi verkefni og eru tilbúnir að leggja mikið 

á sig til að ná markmiðum sínum  (Appleton o.fl., 2008; Frederiks o.fl., 2004). 
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Skuldbinding hefur einnig verið skoðuð sem samspil tveggja þátta, samsömunar (e. 

identification) og hegðunar (e. participation).  Finn (1989) setti fram tvö líkön þar sem 

hann lýsir brotthvarfi nemenda byggt á þessari hugmyndafræði.  Annað líkanið tengir Finn 

þátttöku og samsömun (e. participation-identification model) og beinir hann sjónum að 

mikilvægi þátttöku í skólastarfi og þess að samsama sig skólanum.  Nemendur nái betri 

árangri taki þeir þátt í athöfnum innan skólans sem leiði bæði til þess að þeir samsami sig 

betur og nái betri námsárangri.  Þetta verður síðan til að nemendur kunna betur að meta 

eigin námsárangur, hafa jákvæðari framtíðarsýn og eru líklegri til að útskrifast.   

Hitt líkan Finn (1989) tengir hann vonbrigðum og sjálfsáliti (e. frustration-self-esteem 

model) og þar lýsir Finn brotthvarfi sem ferli þar sem nemandinn sýnir lélegan 

námsárangur yfir langan tíma sem verður að ákveðnum vítahring sem veldur honum 

sífelldum vonbrigðum og ýtir undir neikvæð áhrif á sjálfsmynd hans.  Sjálfsverndarhvöt 

nemandans birtist svo í því að hann hafnar skólaumhverfninu og þróar með sér neikvæða 

hegðun eins og að hlýða ekki kennurum og skólastjórnendum, skrópa, sýna truflandi 

hegðun í kennslustundum og vinna ekki heimavinnu.   

Kristjana Stella Blöndal og Sigrún Aðalbjarnardóttir (2012) skoðuðu mismunandi 

námsleiðir ungmenna og tengsl við skuldbindingu.  Nemendum í rannsókninni var fylgt 

eftir frá 14 ára aldri til 22 ára.  Niðurstöður rannsóknar þeirra sýndu fram á að nemendur 

sem sýndu litla skuldbindingu (hegðunarlega og tilfinningalega) við 14 ára aldur, voru 

líklegri til að hætta í framhaldsskóla, bæði nemendur sem  hafði gengið námslega vel og 

einnig þeir sem síður gekk vel.  Þeir nemendur sem hættu í skóla þrátt fyrir gott námsgengi 

sýndu einnig neikvæðari hegðun, minni áhuga á námi og minni skuldbindingu við skóla. 

Þegar skuldbinding nemenda jókst jukust líkur á útskrift bæði hjá þeim nemendum sem  

stóðu vel að vígi námslega og einnig þeim sem stóðu slakar.    

Kristjana Stella Blöndal og Bjarney Sif Ægisdóttir (2013) könnuðu óákveðni nemenda 

við námsval í framhaldsskóla og skuldbindingu þeirra gagnvart námi og skóla.  Rannsóknin 

náði til 1780 nemenda á aldrinum 16-18 ára, bæði í bóknámi og starfsnámi.  Niðurstöður 

þeirra gefa til kynna að óákveðni við námsval í framhaldsskóla spái fyrir um hegðunarlega, 

tilfinningalega og vitsmunalega skuldbindingu nemenda.  Lítil skuldbinding nemenda kom 

fram í atriðum eins og neikvæðari námshegðun nemenda, þeir samsömuðu sig síður 

skólanum og metnaður og framtíðarsýn voru óljósari , þrátt fyrir að tekið væri tillit til kyns, 



17 

aldurs eða menntunarstigs foreldra.  Einnig var tekið tillit til fyrri námsárangurs og þess 

hvort nemendur voru skráðir á bóknáms- eða starfsnámsbrautir.  Kristjana Stella og 

Bjarney komust einnig að því að því oftar sem nemendur höfðu hugsað um að skipta úr 

bóknámi í starfsnám, því minna samsömuðu þeir sig skólanum og þeir höfðu minni 

metnað og óljósari framtíðarsýn.  Þeir nemendur sem voru óvissir um að sú námsbraut 

sem þeir voru skráðir á hentaði þeim mældust með minni skuldbindingu sem einnig kom 

fram í neikvæðari námshegðun, svo sem því að mæta illa undirbúnir í kennslustundir, 

mæta of seint og skrópa.   

Þegar líður á skólagöngu nemenda dregur smám saman úr skuldbindingu nemenda 

við nám og skóla (Wang og Eccles, 2012).  Ein ástæða þess hefur verið rakin til 

skólaumhverfis sem breytist á þessum árum (Gerður G. Óskarsdóttir, 1993; Rumberger, 

2011).  Unglingastigið og framhaldsskólinn bjóða upp á færri tækifæri til sjálfstæðis og 

samsömunar.  Miðað við námsumhverfi í yngri bekkjum grunnskólans verður 

námsumhverfið á unglingsárum oft ópersónulegra, skólarnir verða stærri, minni afskipti 

kennara og fleiri fagreinakennarar í stað bekkjarkennarans (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012; 

Wang og Eccles, 2012).  Skuldbinding nemenda virðist því skipta miklu um námsgengi 

þeirra og námsframvindu. Því minni sem skuldbinding nemenda er því meiri hætta er á 

að þeir hverfi frá námi, hvort heldur sem um ræðir námslega sterka nemendur eða ekki 

(Kristjana Stella Blöndal og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2012; Rumberger, 1995)   

1.4 Námsval í framhaldsskóla 

Eitt af því sem tengt hefur verið við brotthvarf nemenda úr framhaldsskóla og 

skuldbindingu þeirra við nám og skóla er námsval í framhaldsskóla.  Í framhaldsskólum 

hér á landi eru um 100 námsbrautir í boði fyrir nemendur, þar af eru um 80 þeirra 

starfsnámsbrautir (Kristjana Stella Blöndal, Jón Torfi Jónasson og Ann-Christin 

Tannhauser, 2011).  Miðað við þetta fjölbreytta úrval skal engan undra að mörgu 

ungmenninu finnist náms- og starfsval flókið.  Þá virðist það vera þannig að þónokkuð stór 

hópur íslenskra nemenda velji sér námsbraut í framhaldsskóla gagnstætt áhugasviði sínu 

(Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002; Svanhildur Svavarsdóttir, 2010).  Ein 

ástæðan er sú að á Íslandi hefur skapast mikil hefð fyrir því að nemendur innriti sig í 

bóknám í framhaldsskóla og innritun á starfsnámsbrautir er með því lægsta sem þekkist 

innan OECD landanna (OECD, 2013).   Hlutfallslega fáir nemendur sækja um nám á 
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starfsnámsbrautum og þeir, ásamt nemendum sem innritast á almennar brautir, ljúka enn 

síður námi á tilsettum tíma en þeir nemendur sem innritast á bóknámsbrautir.  Fjöldi 

þeirra nemenda sem velur starfsnám í framhaldsskóla hefur haldist nær óbreyttur sl. 

áratug.  Árið 2006 sögðust um 15% nemenda í 9. og 10. bekk telja það líklegt að þeir veldu 

starfsnám í framhaldsskóla, 13% árið 2009 og 18% árið 2012 (Forsætisráðuneytið, 2012).  

Meira en helmingi fleiri strákar en stúlkur nefna starfsnám og áhugi á starfsnámi er meiri 

utan höfuðborgarsvæðisins en innan þess.  Eftir því sem nær dregur lokum grunnskóla 

virðast nemendur hins vegar breyta um stefnu og mun færri en höfðu lýst yfir áhuga á 

starfsnámi, sækja um það nám en einungis 10% þeirra nýnema, sem hófu nám á 

framhaldsskólastigi á haustönn 2012, voru skráðir á starfsnámsbrautir 

(Forsætisráðuneytið, 2012).   

Í rannsókn Svanhildar Svavarsdóttur (2010) meðal nemenda í 10. bekk kom fram að 

rúmlega 70% nemenda ætluðu sér að velja bóknámsbraut í framhaldsskóla þrátt fyrir að 

um helmingi þeirra líkaði betur við verklegt nám í grunnskóla og átti þetta við hjá báðum 

kynjum. Þetta vekur upp þá áleitnu spurningu hvort bóknám njóti meiri virðingar í 

samfélaginu en verk- og starfsnám sem eigi síðan þátt í því að margir nemendur, sem 

meiri áhuga hafa á starfsnámi, villist af leið í framhaldsskóla (Kristjana Stella Blöndal og 

Bjarney Sif Ægisdóttir, 2013).  Þessar niðurstöður koma einnig fram í rannsókn Kristjönu 

Stellu Blöndal, Jóns Torfia Jónassonar og Sólrúnar Sigvaldadóttur (2016) sem fjallaði um 

sérkenni námsferils og viðhorfa nemenda sem völdu sér starfsnám í framhaldsskóla.  Þar 

kemur fram að stórum hluta nemenda í grunnskóla líkaði betur við verklegar greinar eða 

álíka vel við bóklegar og verklegar greinar í grunnskóla.  Rannsóknin náði til 2750 

nemenda í öllum framhaldsskólum landsins á 17. og 24. aldursári.    Niðurstöður þeirra 

leiddu einnig í ljós að langflestir nemendur töldu foreldra sína vilja að þeir lykju 

stúdentsprófi eða 85%.  Um þriðjungur taldi foreldra sína vilja að þeir lykju list-, iðn- eða 

öðru starfsnámi og um 18% nemenda áleit að foreldrar þeirra legðu meiri áherslu en þeir 

sjálfir að að þeir lykju stúdentsprófi.  Það má því leiða að því líkum að þeir nemendur sem 

velja sér ekki nám eftir áhugasviði séu í meiri hættu hvað varðar brotthvarf úr námi en 

þeir nemendur sem velja eftir áhuga.  Rannsókn Jóns Torfa Jónassonar og Kristjönu Stellu 

Blöndal (2002) sýndi einnig að þeir nemendur sem líkaði betur við verklegt nám og þeir 

sem ekki gátu gert upp á milli verklegs og bóklegs náms voru líklegri til að hafa hætt í námi 

en þeir sem líkaði betur við bóklegt nám.   
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Við greiningu á námsframvindu á námsbrautum í skýrslu OECD (2013) kemur fram að 

námstími er afar mismunandi eftir því á hvaða braut nemandinn hóf nám.  Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið skoðaði til að mynda hópinn sem innritaðist í framhaldsskóla 

haustið 2007.  Þá innritaðist 4.161 nemandi í framhaldsskóla á Íslandi.  Skipting hópsins 

var að 27% nemenda höfðu innritast á almennar brautir, 60% nemenda höfðu innritast á 

stúdentsbrautir en einungis 14% á starfsnámsbrautir.  Til samanburðar má geta að innan 

Evrópusambandsins innritast um 50% nemenda á starfsnámsbrautir (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014b).  Sex skólaárum síðar höfðu tæp 77% þeirra sem 

innrituðust á stúdentsbrautir lokið námi (meðalnámstími var 4,1 ár).  Þar að auki höfðu 

23% af þeim sem innrituðust á aðrar brautir lokið stúdentsprófi (meðalnámstími 4,7 ár).  

Af þeim sem innrituðust á starfsnámsbrautir höfðu 55% ekki lokið námi á sex skólaárum.   

Óákveðni við námsval og að velja námsbraut sem ekki hentar áhugasviði nemenda 

endurspeglast í námstíma nemenda. Þetta sýna meðal annars niðurstöður Kristjönu Stellu 

Blöndal og Bjarneyjar Sifjar Ægisdóttur (2013) en þær renna stoðum undir mikilvægi þess 

fyrir námsframvindu nemenda að þeir ígrundi námsval sitt vel og velji nám í samræmi við 

áhugasvið.  Malla Rós Valgerðardóttir (2013) og Elín Rut Ólafsdóttir (2015) komust að 

sömu niðurstöðum í sínum rannsóknum.  Í þeirra niðurstöðum kemur fram að því 

ánægðari og vissari sem nemendur voru með námsbrautarval sitt því meiri hegðunarlega, 

tilfinningalega og vitsmunalega skuldbindingu sýndu þeir í skóla.  Þessar niðurstöður sýna 

ótvírætt fram á mikilvægi þess að stuðla að ígrunduðu og markvissu námsvali fyrir 

nemendur þegar þeir sækja um nám í framhaldsskóla.   

Í þessu samhengi hefur verið bent á mikilvægi þess að öflug náms- og starfsráðgjöf 

sé fyrir hendi bæði á efri stigum grunnskólans og í framhaldsskólum 

(Forsætisráðnuneytið, 2011).  Í skýrslu um eflingu náms- og starfsráðgjafar 

(Menntamálaráðuneytið, 1998) er fjallað um þætti sem geti dregið úr brotthvarfi 

nemenda í framhaldsskólum.  Þar er meðal annars nefnt að stuðla skuli að fjölbreyttara 

námsframboði í 8. -10. bekk grunnskólans og að nemendum hans gefist kostur á að ljúka 

námi með fjölbreyttari hætti en nú er.  Mikilvægt er því að hlúa að námshæfni nemenda 

til að koma í veg fyrir að slakur námsárangur leiði til síendurtekinna vonbrigða og 

minnkandi trúar á getu nemendans í námi.  Rannsóknir benda einnig til þess að vanhugsað 

námsval dragi úr skuldbindingu til náms og skóla og getur þar af leiðandi ýtt undir 
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brotthvarf frá námi (Bjargey Gígja Gísladóttir, 2009; Kristjana Stella Blöndal og Bjarney Sif 

Ægisdóttir, 2013).   

1.5 Trú á eigin getu í námi 

Eitt af því sem hefur sterk tengsl við skuldbindingu til náms og skóla og brotthvarf 

nemenda er trú þeirra á eigin getu og mat þeirra á því hversu góða námsmenn þeir telja 

sig vera.  Hugtakið um trú á eigin getu (e. self-efficacy) byggir á kenningum Alberts 

Bandura (1997) og fjallar um trú einstaklingsins á eigin getu til að framkvæma, ljúka 

verkefnum og leysa vandamál.  Samkvæmt Bandura (2006) er það einkum þrennt sem 

stuðlar að því að nemendur leggi sig fram og nái hámarksárangri í námi.  Í fyrsta lagi sé 

það trú þeirra á eigin getu og hæfileikum til að takast á við námið.  Í öðru lagi sé það trú 

kennaranna á eigin hæfni og kunnáttu til að hvetja nemendur og vekja áhuga þeirra á 

náminu og í þriðja lagi nefnir hann skólann sjálfan eða fremur það námsumhverfi sem 

skólinn býður nemendum sínum.   

Kenning Bandura (1997) um trú á eigin getu segir að þeir nemendur, sem litla trú hafi 

á hæfileikum sínum á sviðum sem þeir álíta mikilvæg, hegði sér á þann hátt að þeir komist 

hjá að framkvæma krefjandi verkefni af ótta við að mistakast.  Þessir nemendur leggja sig 

síður fram og gefast upp við minnstu hindranir.  Slæm reynsla og lítil trú þeirra á eigin 

færni verðu til þess að þeir taka endurtekin mistök eða ófullnægjandi árangur nær sér en 

þeir einstaklingar sem hafa meiri trú á sjálfum sér.  Rannsókn Jóns Torfa Jónassonar og 

Kristjönu Stellu Blöndal (2002) sýndi fram á tengsl trúar á eigin getu og námsárangurs og 

því hvort nemendur leggja rækt við námið.  Þá sé trú á eigin getu í námi forsenda 

skuldbindingar gagnvart námi og skóla. Í samantekt Eccles og Wigfield ( 2002) taka þeir 

undir þetta sjónarhorn.   

Malla Rós Valgerðardóttir (2013) rannsakaði hvort trú á eigin getu í námi og ánægja 

með námsbrautarval myndi spá fyrir um aukna hegðunarlega, tilfinningarlega og 

vitsmunalega skuldbindingu framhaldsskólanemenda til náms og skóla.  Helstu 

niðurstöður rannsóknar hennar benda til þess að svo sé.  Því meiri trú sem nemendur 

höfðu á eigin getu í námi því meiri var skuldbinding þeirra til náms og skóla á öllum þremur 

þáttum skuldbindingarinnar.  Þessar niðurstöður eru í samræmi við rannsókn Eccles og 

Wigfield (2002) sem sýndi fram á að nemendur sem hafa mikla trú á eigin getu og háar 

væntingar hvað varðar námsárangur sýndu meiri skuldbindingu til náms og skóla. Þessar 
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niðurstöður benda einnig til þess að þeir nemendur sem sem hafa mikla trú á eigin getu í 

námi séu síður í brotthvarfshættu.   

 Elín Rut Ólafsdóttir (2015) skoðaði skuldbindingu nemenda til náms miðað við svör 

nemenda úr skimunarprófinu Námsumhverfi framhaldsskólanema sem lagt var fyrir 

nýnema í 17 íslenskum framhaldsskólum haustið 2013.  Í rannsókn Elínar Rutar (2015) 

kannaði hún tengsl skuldbindingar við trú á eigin getu, vissu um námsval, skólahegðun í 

efstu bekkjum grunnskóla og stuðning foreldra og eftirfylgni.  Niðurstöður hennar leiddu 

í ljós að því meiri sem trú nemenda á eigin getu í námi var því meiri var námsleg 

skuldbinding að teknu tilliti til stuðnings foreldra og eftirfylgni, vissu um námsval, fyrri 

skólahegðunar og kyns.  Þessar niðurstöður eru í samræmi við rannsóknir Bandura (1993) 

og Rumberger (2011) sem sýna að nemendur sem trúa því að þeir ráði vel við það nám 

sem þeir eru í og telji sig vera góða námsmenn eru skuldbundnari námi og skóla en þeir 

sem ekki hafa trúa á eigin getu.  Nemendur sem höfðu litla trú á eigin getu voru jafnframt 

síst skuldbundnir námi í samanburði við aðra nemendur (Elín Rut Ólafsdóttir, 2015).  Þá 

höfðu þeir nemendur almennt neikvæð viðhorf til skólans, samsömuðu sig illa, fannst 

námið erfitt og upplifðu sig almennt sem slaka námsmenn.   

1.6 Stuðningur fjölskyldu og kennara 

Rannsóknir hafa sýnt að stuðningur foreldra hefur sterk tengsl við skuldbindingu til náms 

og skóla (Kristjana Stella Blöndal og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2005; Kristjana Stella 

Blöndal, 2014; Wang og Eccles, 2012).  Halla Karen Jónsdóttir (2015) skoðaði hvort 

stuðningur foreldra hefði forspárgildi um skuldbindingu íslenskra framhaldsskólanema til 

náms og skóla og byggðist rannsókn hennar á niðurstöðum úr fyrstu fyrirlögn 

skimunarprófsins Námsumhverfi framhaldsskólanema sem lagt var fyrir nemendur í 17 

íslenskum framhaldsskólum haustið 2013.  Alls svöruðu 2383 nemendur í mennta-, 

fjölbrauta- og verkmenntaskólum.  Í svörum nemenda í spurningalistanum kom fram að 

stuðningur móður og föður hafði forspárgildi fyrir námslega skuldbindingu að teknu tilliti 

til kyns, fyrri námsárangurs og menntunar foreldra (Halla Karen Jónsdóttir, 2015).  Eftir 

því sem stuðningur foreldra var meiri því meiri námslega skuldbindingu sýndu nemendur 

að meðaltali.  

Niðurstöður rannsóknar Kristjönu Stellu Blöndal og Sigrúnar Aðalbjarnardóttur 

(2005) á tengslum brotthvarfs og uppeldisaðferða foreldra leiddu í ljós að nemendur voru 
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líklegri til að hafa lokið framhaldsskóla við 22 ára aldur ef þeir töldu sig búa við 

viðurkenningu foreldra sinna og upplifðu stuðning þeirra við 14 ára aldur.  Þessi tengsl 

milli uppeldisaðferða foreldra og brotthvarfs ungmenna frá námi komu fram burtséð frá 

félags- og efnahagslegri stöðu foreldra og útkomu á samræmdu prófi í íslensku í 10. bekk.  

Niðurstöðurnar eru sérlega athyglisverðar því rannsóknir hafa margoft sýnt fram á mjög 

sterk tengsl milli félags- og efnahagslegrar stöðu foreldra (Rumberger, 1995) og 

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

niðurstöður úr doktorsrannsókn Kristjönu Stellu Blöndal (2014) að nemendur nái betri 

árangri í skóla ef foreldrar sýna ekki bara námi barna sinna áhuga heldur einnig velferð 

þeirra og lífi almennt og setji skýr og sanngjörn mörk.  Hegðunarstjórn foreldra við 14 ára 

aldur ungmennanna hafði hins vegar ekki ekki eins sterk áhrif á brotthvarf við 22 ára aldur 

og viðurkenning og stuðningur (Kristjana Stella Blöndal og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 

2005).    Unglingar sem áttu leiðandi foreldra voru einnig skuldbundnari námi og skóla og 

höfðu frekar lokið framhaldsskóla við 22 ára aldur en þeir sem ekki bjuggu við leiðandi 

uppeldisaðstæður.  Þessir nemendur sýndu einnig síður neikvæða skólahegðun eða 

upplifðu námsleiða.  Leiðandi uppeldisaðferðir foreldra geta þannig styrkt námslega 

skuldbindingu ungmenna á þessu mikla breytingarskeiði í lífi þeirra og þannig komið í veg 

fyrir brotthvarf frá námi í framhaldsskóla (Kristjana Stella Blöndal og Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2014).   

Kennarar geta verið mikill stuðningur við nemendur og eflt þá þannig að þeir nái að 

samsama sig skólaumhverfinu sem síðan styrkir skuldbindingu við nám og skóla.  Í 

rannsókn Wang og Eccles (2012) kemur fram að hlutverk styðjandi kennara skipi stóran 

sess í að bæta skólahegðun, samsömun við skóla og nám.  Þannig hefur það sýnt sig að 

stuðningur kennara og foreldra er mikilvægur í því að sporna gegn minnkandi 

skuldbindingu nemenda í framhaldsskóla (Svandís Sturludóttir, 2012; Wang og Eccles, 

2012).  Í samantekt Quin (2017) skoðaði hann yfir 800 fræðigreinar frá fjölmörgum 

löndum sem fjölluðu um samband nemenda og kennara í tengslum við skuldbindingu.  

Niðurstöður hans gefa til kynna að gott samband nemenda og kennara sé undanfari 

aukinnar skuldbindingar nemenda og styrki sálfræðilega skuldbindingu, geti bætt 

námsárangur og dregið úr hegðunarerfiðleikum, brottvísunum og brotthvarfi. Klem og 

Connell (2009) komast að svipuðum niðurstöðum í sinni rannsókn.  Þau segja að 

stuðningur kennara sé mikilvægur fyrir skuldbindingu nemenda.  Þeir nemendur sem 
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upplifa að kennararnir þeirra skapi þeim umhverfi sem sé í senn hlýlegt og námslega 

hvetjandi og geri miklar, skýrar og sanngjarnar kröfur séu skuldbundnari námi og skóla en 

þeir sem ekki upplifa þessi atriði.  Þá tengist aukin skuldbinding betri mætingu og bættum 

námsárangri – atriði sem hafa mikið forspárgildi um hvort nemandi útskrifast eða ekki 

(Klem og Connell, 2009).   

1.7 Skuldbinding og metnaður vina til náms og skóla 

Skólinn leikur stórt hlutverk í lífi barna og unglinga og verja þau hvergi meiri tíma utan 

heimilis en í skólanum.  Þá skipar jafningjahópurinn að jafnaði veigamikinn sess í lífi 

ungmenna og áhrif hans eru sterk í lífi ungs fólks.  Unglingar sem eiga góða vini sem 

gengur vel í námi eru líklegri til að ganga einnig vel í námi (Halla Karen Jónsdóttir, 2015) 

og stuðningur jafningja eykur hegðunarlega- og tilfinningalega skuldbindingu nemenda (Li 

o.fl., 2011).  Aftur á móti sýna rannsóknir að tengsl við jafningja sem sýna óæskilega 

hegðun draga úr skuldbindingu (Li o.fl., 2011; Reem og Rumberger, 2008).  Liem og Martin 

(2011) skoðuðu hver áhrif jafningja á meðal ungmenna væru á skuldbindingu eftir kyni og 

voru niðurstöður þeirra að áhrif vina af sama kyni voru marktækt meiri en áhrif vina af 

gagnstæðu kyni.  Ekki var hins vegar marktækur munur hvað varðar námsárangur.   

Niðurstöður Höllu Karenar Jónsdóttur (2015) á skuldbindingu nemenda í 

Námsumhverfi framhaldsskólanema frá því haustið 2013 sýna að skuldbinding vina hafði 

tengsl við allar þrjár skuldbindingabreyturnar, hegðunarlega, tilfinningalega og 

vitsmunalega skuldbindingu en sterkust voru tengslin við metnað.  Því meiri sem félagsleg 

og námsleg skuldbinding nemenda er, því meiri er metnaður þeirra til náms.  Eftir því sem 

nemendur töldu vini sína skuldbundnari námi því meiri metnað höfðu nemendur ásamt 

því að sýna meiri námslega og félagslega skuldbindingu.  Stuðningur vina hefur flókin 

tengsl við skuldbindingu í námi og við skóla (Wang og Eccles, 2012).  Í rannsókn Wang og 

Eccles (2012) kemur í ljós að minnkandi skuldbinding vina hefur tengsl við minnkandi 

þátttöku í þáttum utan námskrár og minnkandi samsömun við skóla og nám.  Hins vegar 

eru tengsl við hegðunarlega skuldbindingu mismunandi eftir því um hvers konar vinahópa 

er að ræða.  Nemendur sem sýndu neikvæða skólahegðun virtust eiga ófélagslyndari 

félaga en sá hópur sem sýndi jákvæða skólahegðun (Reem og Rumberger, 2008; Wang og 

Eccles, 2012) 
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1.8 Forvarnir gegn brotthvarfi 

Þar sem brotthvarf er tengt bæði námslegum- og félagslegum þáttum er mikilvægt að 

forvarnir sem snúa að brotthvarfi beinist að sem flestum þáttum sem snúa að nemendum 

(Rumberger, 2004b).  Á undanförnum árum hefur ýmislegt verið gert á Íslandi til að finna 

leiðir sem gætu orðið til þess að draga úr brotthvarfi nemenda í framhaldsskólum.  

Starfshópar, nefndir og ráð hafa fundað og gefið út hin ýmsu rit og skýrslur sem allar fjalla 

um hvernig hægt sé að auðvelda nemendum að ljúka framhaldsskóla. 

Á löggjafarþingi árin 2008-2009 var gefin út Skýrsla nefndar um eflingu náms- og 

starfsráðgjafar í grunn- og framhaldsskólum sem úrræði gegn brottfalli nemenda 

(Guðbjörg Vilhjálmsdóttir o.fl., 2008).  Árið 2010 gaf mennta- og 

menningarmálaráðuneytið út skýrslu um Mótun stefnu um nám alla ævi; þróun 

menntastefnu á Íslandi í evrópsku samhengi.  Þá hefur forsætisráðuneytið gefið út 

skýrslurnar Ísland 2020 – sókn fyrir atvinnulíf og samfélag (2011) og Allir stundi nám og 

vinnu við sitt hæfi (2012).  Árið 2012 kom einnig út skýrsla OECD Towards a strategy to 

prevent dropout in Iceland, Preventing dropout in upper secondary schools in Iceland og 

árið 2014 gaf mennta- og menningarmálaráðuneytið út Hvítbók um umbætur í menntun 

þar sem fjallað er um brotthvarf.  Verkefnishópur Hvítbókar um námstíma í 

framhaldsskólum kom fram með tillögur um fimm aðgerðir til að draga úr brotthvarfi 

nemenda frá námi; greiningu nemenda í brotthvarfshættu, skipulagðri vinnu með 

nemendur í brotthvarfshættu, sérstökum stuðningi, eftirfylgni og velferðarþjónustu 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014b).  Mennta- og menningarmálaráðuneytið 

stóð einnig að þjóðþingi um Aðgerðaráætlun um námstíma hvítbókar í desember árið 

2014.  Ári síðar kom út skýrsla á vegum starfshóps mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins Grunnur að stefnu um náms- og starfsráðgjöf á Íslandi.  Þá 

eru ótalin ýmis átaksverkefni sem fjalla um eflingu iðn- og tæknináms á Íslandi sem úrræði 

í þeirri baráttu að draga úr brotthvarfi í framhaldsskóla því eins og kemur fram í skýrslum 

frá forsætisráðneytinu (2012) og OECD (2012) er mikilvægt að auka námsframboð og 

tengja það í auknum mæli við atvinnulíf með starfsþjálfun.   

Bandaríska menntamálaráðuneytið gaf út, árið 2008, handbók fyrir grunn- og 

framhaldsskóla þar sem safnað er saman upplýsingum um gagnreyndar aðferðir sem 

reynst hafa vel í baráttu við brotthvarf (Dynarsky o.fl., 2008).  Mynd 1 sýnir líkan sem 
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byggir á hugmyndum Dynarsky og félaga og samantekt White og Kelly (2010) á þessum 

aðferðum.  Sjónum er þarna beint að bæði áhættu- og verndandi þáttum hjá 

nemandanum sjálfum og umhverfi hans.  Í handbókinni eru lagðar fram tillögur að því 

hvernig hægt sé að styrkja gott námsgengi og skuldbindingu og að sjónum verði beint að 

samspili nemandans við umhverfi sitt, skólann, fjölskylduna og samfélagið.    

Greinandi 
aðferðir 

Greina umfang brotthvarfs í skólanum  Forvarnir 

Skilgreina nemendur í brotthvarfshættu  Inngrip 

Inngrip Félagslegur stuðningur (mentor/jafningjakerfi) til að ýta 
undir skuldbindingu nemenda námslega og félagslega 
Stuðningur við nám, eftirfylgni, “sérkennsla” 
(alternative programs) 
Stuðla að persónulegum- og félagslegum þroska 

Forvarnir Fagþróun kennara 
Persónulegt námsumhverfi 
Náms- og starfsráðgjöf 
Félagslegur stuðningur til að ýta undir félagslega 
aðlögun 
Stuðla að þátttöku foreldra 

Mynd 1.  Dynarsky og félagar (2008); White og Kelly (2010).  

Leiðir til að auka skuldbindingu nemenda. 

 

Dynarsky og félagar (2008) flokka þessar aðgerðir í þrjá flokka, a) greinandi aðferðir, 

b) inngrip og c) forvarnir.  Mikilvægt er að skólar hafi góðar upplýsingar um umfang 

brotthvarfs í hverjum skóla og ráð til að skima fyrir nemendum í brotthvarfshættu. Þá sé 

lykilatriði að ýta undir skuldbindingu nemenda, bæði námslega og félagslega.  Dynarsky 

og félagar (2008) halda því fram að það sé mikilvægt fyrsta skref að átta sig á vanda 

brotthvarfs í skólastofnuninni.  Það sé gert með því að greina gögn sem til eru í skólanum 

og skima fyrir nemendum sem eru í brotthvarfshættu og þurfa sérstaka aðstoð og 

utanumhald.  Áhrifaríkast í baráttunni við brotthvarf er að styðjast við samspil margra 

ólíkra þátta sem saman auka skuldbindingu nemenda við nám og skóla.  Mikilvægt sé að 

beina sjónum að leiðum sem hvetja nemendur til að vera í námi í stað þess að refsa þeim 

fyrir að vera ekki í námi (Dynarsky o.fl., 2008). 

Í Hvítbók mennta- og menningamálaráðuneytis (2014b) er því haldið fram að 

nemendur ljúki frekar framhaldsskóla á tilsettum tíma ef þeir fá markvisst utanumhald og 

þeir studdir til að velja námsbrautir sem henta framtíðarsýn þeirra um frekara nám og 

störf. Þá setti ráðuneytið sér það markmið að á árunum 2015-2017 verði 

Menntamálastofnun falið að sjá til þess að skimunarpróf verði lagt fyrir nýnema allra 
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framhaldsskóla til að greina hvers konar áhættuþættir einkenni nemendahóp viðkomandi 

skóla.  Það skimunarpróf er til umfjöllunar í þessari ritgerð.  Einnig kemur fram í 

Hvítbókinni að Menntamálastofnun verði falið að athuga hvort og þá hvernig hægt er að 

nota skimunarpróf á grunnskólastigi. 

1.8.1 Ný námsskrá – stytting framhaldsskólans – minna brotthvarf? 

Á undanförnum 30 árum hafa verið töluverðar hræringar varðandi skólastarf og 

námsskrár í framhaldsskólum og fram til ársins 1986 var engin opinber samræmd námskrá 

í gildi fyrir íslenska framhaldsskóla.  Síðan þá hafa námskrár og aðalnámskrá verið gefnar 

út sex sinnum, 1986, 1987, 1990, 1999, 2004 og 2011 (Árný Helga Reynisdóttir og Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson, 2013).  Í aðalnámskrá frá árinu 2011 er lögð áhersla á frelsi skóla til 

að móta námið á nútímalegan hátt og hverjum skóla treyst til að finna leiðir til að aðlaga 

háleit markmið námskrárinnar svo hæfi aðstæðum í hverjum skóla (Árný Helga 

Reynisdóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2013).  Áhersla hefur verið á að reyna að 

nútímavæða framhaldsskólann og breyta til samræmis við framhaldsskóla á 

Norðurlöndunum og í Evrópu.  Nefnd um mótun menntastefnu skilaði inn skýrslu 1994, 

og var í framhaldi af því hafin endurskoðun á starfsemi grunn- og framhaldsskóla.  Leiddi 

sú vinna til þess að ný lög um grunn- og framhaldsskóla tóku gildi 1996 

(Menntamálaráðuneytið, 2003).  Í skýrslunni kemur fram eindreginn vilji til að stytta 

undirbúning til framhaldsnáms til samræmis við það sem gengur og gerist í 

nágrannalöndunum.  Í tillögum verkefnisstjórnarinnar kemur fram að valið var að stytta 

nám í framhaldsskóla úr fjórum árum í þrjú þar sem sú leið væri auðveldari í framkvæmd 

en stytting grunnskólans.  Þá kemur einnig fram í tillögum verkefnisstjórnar að auka skuli 

hlutfall kjarnagreina í grunnskóla á kostnað valgreina og er það fóðrað með þeirri 

röksemdafærslu þannig sé verið sé að nýta kennslustíma grunnskóla betur 

(Menntamálaráðuneytið, 2003).   

Enn sem komið er hafa áhrif styttingar framhaldsskóla á Íslandi ekki verið rannsökuð 

með tilliti til brotthvarfs nemenda en í skýrslu sem unnin var fyrir Hagfræðistofnun (2015), 

um efnahagsleg áhrif af styttingu framhaldskólanáms, kemur fram að óhjákvæmileg áhrif 

styttingarinnar verði þau að námið þéttist og frjáls tími nemenda muni minnka yfir 

skólaárið.  Í skýrslunni kemur fram að samkvæmt Hvítbók mennta- og 

menningamálaráðuneytisins (2014b) hafi eitt af markmiðum styttingar náms til námsloka 
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í framhaldsskólum verið að draga úr brotthvarfi.  Hins vegar er ýmislegt sem bendir til 

þess að námsálag í framhaldsskólum hafi aukist til muna við nýja námsskrá og styttingu 

(Hagfræðistofnun, 2015).  Þannig er ástæða til að ætla að einhverjum sem hefðu ráðið við 

að ljúka bóknámi í framhaldsskóla á fjórum árum takist síður að ljúka því á þremur árum 

(Hagfræðistofnun, 2015).  Það verður því ekki séð af þessum orðum að styttingin muni 

hafa jákvæð áhrif á brotthvarf nemenda.   

Kvennaskólinn í Reykjavík var einn af fyrstu framhaldsskólunum til að vinna eftir nýrri 

námsskrá sem miðaði að því að útskrifa stúdenta að loknum þremur árum en skólinn 

útskrifaði fyrstu nemendurna úr þriggja ára stúdentsnámi vorið 2012 (Kvennaskólinn í 

Reykjavík, 2012).  Samkvæmt sjálfsmatskýrslu Kvennaskólans fyrir árin 2015-2017 hefur 

brotthvarf úr skólanum lítið breyst á milli ára (Kvennaskólinn í Reykjavík, 2017).  Ekki er 

víst að samsetning nemendahópsins þar hafi áhrif en það skal þó tekið fram að nemendur 

sem innritast í Kvennaskólann eru töluvert yfir landsmeðaltali þegar kemur að 

meðaleinkunn úr grunnskóla en meðaleinkunn nýnema sem innrituðust í Kvennaskólann 

haustið 2014, í íslensku, ensku og stærðfræði, var 8,55.  Meðaleinkunn nemenda sem 

innrituðust í Verkmenntaskólann á Akureyri sama haust var 6,9  (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014a).    

1.8.2 Aðgerðir gegn brotthvarfi í Verkmenntaskólanum á Akureyri 

Sú rannsókn sem hér er til umfjöllunar og kynnt verður í næsta kafla nær til nemenda í 

Verkmenntaskólanum á Akureyri.  Skólinn hefur á undanförnum árum unnið markvisst að 

því að finna leiðir til að draga úr brotthvarfi nemenda úr skólanum (Benedikt Barðason, 

2017).  Skólinn býður upp á fjölbreytt nám í áfangakerfi.  Í boði eru bóknámsbrautir til 

stúdentsprófs (náttúruvísindabraut, félags- og hugvísindabraut og viðskipta- og 

hagfræðibraut), starfsnámsbrautir sem einnig er hægt að ljúka með stúdentsprófi 

(íþrótta- og lýðheilsubraut og sjúkraliðabraut), listnámsbrautir (myndlistarlína og 

textíllína), fjölgreinabraut, starfsbraut, brautabrú (áður almenn braut, þar sem lögð er 

áhersla á kennslu í námsgreinum sem nemendur hafa ekki náð tökum á í grunnskóla og 

skipta máli fyrir nám í framhaldsskóla) og fjölbreytt verk- og iðnnám (málm, og 

véltæknigreinar, matvæla- og ferðagreinar, rafiðngreinar, hársnyrtiiðn og bygginga- og 

mannvirkjagreinar).  Á hverri önn er heildarnemendafjöldi í dagskóla á bilinu 1100-1200.   
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Skólastarfið er skipulagt á grunni áfangakerfis sem þýðir að engar formlegar 

bekkjardeildir eru í skólanum og nemendum er kennt í hópum hinar ýmsu námsgreinar 

sem svo skiptast niður í áfanga.  Þetta getur þýtt að nýnemi sem hefur vanist því að vera 

með sömu bekkjarfélögunum árum saman í grunnskóla getur átt von á því að sitja í hópum 

með allt að 150 mismunandi nemendum yfir daginn.  Þar að auki er skólinn  mjög 

fjölmennur og oft á bilinu 1100-1200 nemendur á hverri önn.  Einnig er mikill kynjahalli í 

skólanum en haustið 2015 voru konur 38% á móti 62% karla (Verkmenntaskólinn á 

Akureyri, 2017).   Í viðleitni sinni til að draga úr brotthvarfi hefur skólinn innleitt 

vinnustaðanám og tekið upp framhaldsskólaskírteini eftir að nemendur hafa lokið 

ákveðnum fjölda eininga.  Einnig er kveðið á í jafnréttisstefnu skólans að unnið skuli 

markvisst að því að bæla niður staðlaðar ímyndir um viðhorf kynjanna til námsbrauta.  

Markmið skólans er að leitast við að gera námið áhugavert fyrir bæði kynin, meðal annars 

með fjölbreyttum kennsluháttum.   

Vorið 2016 sótti Verkmenntaskólinn á Akureyri um styrki til mennta- og 

menningamálaráðuneytisins vegna þriggja verkefna sem öll miða að því að skilgreina 

aðgerðir til að koma í veg fyrir brotthvarf nemenda frá námi (Benedikt Barðason, 2017).  

Þessi þrjú verkefni voru að setja upp námsver fyrir nemendur á brautabrú, vera með HAM 

meðferð og fræðslu fyrir alla nýnema skólans og skilgreina og finna nemendur sem gætu 

útskrifast af nýrri fjölgreinabraut skólans. 

Markmið skólans með því að setja upp námsver fyrir nemendur á brautabrú var að 

styðja við nemendur í brotthvarfshættu, aðstoða við nám og bæta líðan nemenda á fyrsta 

ári í framhaldsskóla.  Settir voru upp fastir tímar í stundatöflu tvisvar í viku, 80 mínútur í 

senn.  Lögð var áhersla á að aðstoða nemendur í bóklegum fögum en eins og kemur fram 

í niðurstöðukafla hafa margir nýnemar í VMA glímt við bóklega námserfiðleika úr 

grunnskóla og má leiða að því líkum að þar liggi að talsverðu leyti rótin að brotthvarfi úr 

skólanum.  Í námsverinu var unnið með annars konar nálgun á námi sem byggði á 

hvatningu, að nýta styrkleika í námi, bæta líðan og sjálfstraust og auka metnað í námi.  

Fjórir kennarar voru með tvo hópa samtímis í þessu námsveri. Árangur hefur ekki enn 

verðið mældur en hann verður skoðaður út frá brotthvarfi nemenda, úrsögnum úr 

áföngum og einkunnum.  Þá mun nemendum verða beint í viðtal til námsráðgjafa ef þörf 

krefur. 
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Stór hluti nemenda kannaðist við álíka fyrirkomulag úr grunnskóla en eins og kemur 

fram í niðurstöðum hefur stór hluti nýnema VMA verið í stuðningi eða einhvers konar 

námsveri í fögum eins og stærðfræði og íslensku í grunnskóla.  Kennarar sem kenndu 

nemendum í námsverinu tóku viðtöl við nemendur upp úr miðri haustönn 2016.  Viðtölin 

voru hugsuð til að fara yfir og skerpa á miðannarmatinu, ræða við þá um mætingar, 

hvernig gengi að finna verkefni til að vinna í námsverinu og hvort þeir hefðu gagn af 

verunni þar.  Kennarar ræddu einnig við nemendur um framtíðarsýn þeirra og hvernig 

nýta mætti sér þjónustu námsráðgjafa.  Auk þess ræddu kennarar við nemendur um líðan, 

eigin ábyrgð og aðbúnað í skólanum.  Flestir nemendanna voru ánægðir og sáttir með 

veruna í námsverinu og töldu hana gagnast sér.  Mikill meirihluti nemendanna sá fyrir sér 

að þurfa að vera áfam í námsverinu, sérstaklega þegar álagið ykist og bóklegu fögin yrðu 

fleiri.  Flestir nemendurnir stefndu á að vera áfram í VMA og voru yfirleitt með ákveðnar 

skoðanir á því á hvaða braut þeir stefndu á að fara.  Þegar rætt var um líðan nemendanna 

í skólanum kom ánægjulega í ljós að allir sögðu að þeim liði vel í skólanum og jafnvel betur 

en í grunnskólanum.  Það er mat þeirra sem komu að námsverinu að það virðist vera eitt 

allra besta verkfærið til að sporna gegn brotthvarfi hjá nemendahópi sem uppfyllir ekki 

inntökuskilyrði inn á brautir aðrar en brautabrú.  Í námsverinu skapast nánd og mikilvæg 

skuldbinding og nemendur fá persónulega aðstoð sem þeir fá alla jafna ekki annars staðar.  

Sjaldan eða aldrei hafa jafnfáir hætt úr þessum nemendahóp og á haustönn 2016 

(Benedikt Barðason, 2017). 

Allir nýnemar VMA sátu HAM (hugræn atferlismeðferð, e. CBT) námskeið sem hluta 

af námsefni í lífsleikni.  Nemendum var kennt í átta hópum og sá Hjalti Jónsson 

sálfræðingur um kennsluna.  Markmiðið var að bæta líðan nemenda og kynna fyrir þeim 

aðferðir til að takast á við daglegt starf í skólanum, draga úr kvíða, breyta hugsunarhætti, 

minnka vanlíðan og bæta samskipti.  HAM er meðferðarform sem hvílir á traustum grunni 

rannsókna og hefur verið notað með mjög góðum árangri sem meðferðarform, til að 

mynda við þunglyndi (Ívar Snorrason og Haukur Ingi Guðnason, 2008) og félagsfælni 

(Sóley Dröfn Davíðsdóttir, Guðrún Íris Þórisdóttir og Brynjar Halldórsson, 2005). 

Nemendur voru spurðir að því hvernig þeim hefði fundist HAM passa inn í lífsleiknitímana 

og hvernig þeim fannst kennslan almennt vera.  46% nemenda sem sátu námskeiðið 

svöruðu könnuninni.  84% af þeim sögðu að þeim hefði fundist námskeiðið passa vel eða 

mjög vel inn í lífsleiknikennsluna.  75% svöruðu að þeim hefðu fundist námsefnið gott eða 
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mjög gott og 73% nemenda sögðu að þeir hefðu haft gott eða mjög gott af námskeiðinu 

(Benedikt Barðason, 2017).   

  Þriðja verkefnið sem var unnið með skólaárið 2016-2017 sem hluti af átaki gegn 

brotthvarfi nemenda var brautskráning af nýrri braut, fjölgreinabraut.  Markmiðið með 

þessari braut er að meta eldri nemendur inn á þá stúdentsbraut sem hvað minnstan 

bóklegan kjarna hefur og lækka þannig brotthvarf og hækka brautskráningarhlutfall.  

Sérstaklega er horft til þeirra nemenda sem ekki falla inn í núverandi kerfi og hafa meðal 

annars stundað nám á mörgum mismunandi brautum en ekki náð því að brautskrást af 

neinni þeirra.  Árangurinn af þessu verkefni verður mældur með því að skoða hversu 

margir nemendur útskrifast af fjölgreinabraut á næstu önnum.  Þeir nemendur sem 

uppfylla skilyrði fyrir að færa sig yfir á fjölgreinabraut hafa margir hverjir átt í ýmsum 

erfiðleikum í námi, sérstaklega þegar kemur að námi í bóklegum greinum.  Þetta er samt 

sem áður nemendahópur sem ekki hefur áhuga á verklegu námi eða útskrift af þeim 

brautum.  Nær allir nemendurnir eru í erfiðleikum með þriðja erlenda tungumálið og 

dönsku.  Einnig eiga margir þessara nemenda í erfiðleikum í kjarnagreinunum, íslensku, 

ensku og stærðfræði.  Brautin skapar leið fyrir ákveðinn hóp nema sem getur með þessum 

hætti lokið stúdentsprófi og þar með fjölgar nemendum sem ljúka námslokum í 

framhaldsskóla með prófi á þriðja þrepi. 

1.9 Skimun á áhættu á brotthvarfi úr framhaldsskóla 

Að tilstuðlan mennta- og menningarmálaráðuneytisins var byrjað að skima fyrir 

brotthvarfi í framhaldsskólum á Íslandi í ársbyrjun 2013 (Námsmatsstofnun, 2015).  

Aðgerðir ráðuneytisins hafa meðal annars snúið að því að safna saman upplýsingum og 

tölfræði frá skólunum um brotthvarf og skima fyrir brotthvarfi meðal nýnema í 

framhaldsskólum.  Í skýrslu mennta- og menningarmálaráðuneytisins (2010) kemur fram 

að taka þurfi tillit til ólíkra nemendahópa og að jafnvel sé þörf á að beita mörgum 

aðferðum í einu til að ná árangri í baráttunni við brotthvarf.  Áríðandi sé að finna 

nemendur í brotthvarfshættu snemma á skólagöngunni þannig að hægt sé að bregðast 

við á skynsamlegan hátt.   

Skimun fyrir nemendum í áhættu á að falla brott frá skóla er hluti af verkefninu 

Aðgerðir gegn brotthvarfi á vegum mennta- og menningamálaáðuneytisins.  Við gerð 

skimunarprófsins Námsumhverfi framhaldsskólanema, var lagt var upp með að taka mið 
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af bæði persónulegum þáttum og umhverfisþáttum til að nálgast heildræna sýn á 

nemandann og námsgengi hans (Kristjana Stella Blöndal og Sigríður Hulda Jónsdóttir, 

2008).  Mikilvægt er að hafa í huga margbreytileika brotthvarfsferlisins og skoða samspil 

persónulegra vandamála,  lélegs námsárangurs, lítils sjálfsálits og lítillar þátttöku í 

skólastarfinu bæði námslega og félagslega (Dynarsky o.fl., 2008).  Nemendur geta smám 

saman dregist aftur úr námslega og hætt að taka þátt félagslega án þess að tekið sé eftir 

því.  Því er miklvægt að í skólanum sé fylgst með bæði námslegri og félagslegri virkni þeirra 

(Rumberger, 2004a).  Greiningaraðferðin er þróuð með nýnema í framhaldsskóla í huga 

þar sem rannsóknir benda til að sá hópur sé í mestri hættu á þessu skólastigi (Jón Torfi 

Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002; Kristjana Stella Blöndal, Jón Torfi Jónasson og 

Sólrún Sigvaldadóttir, 2016).  Spurningalistinn er lagður fyrir fyrir um það bil sex vikum 

eftir að skóli hefst á haustin.  Ástæðan er að þá ættu nemendur að hafa haft tækifæri til 

kynnast nýja skólaumhverfinu og þar af leiðandi geta svarað spurningum sem tengjast 

þeim þáttum.  Fræðilegur grunnur skimunarprófsins byggir á kenningum um brotthvarf 

sem og íslenskum og erlendum rannsóknum á þeim þáttum sem virðast draga úr eða auka 

líkur á brotthvarfi ungmenna (Kristjana Stella Blöndal og Sigríður Hulda Jónsdóttir, 2008).  

Skimunarprófið er byggt á 16 áhættuþáttum og gefa niðurstöður úr prófinu upplýsingar 

um hversu marga af þessum áhættuþáttum nemendur hafa.  Nánar er fjallað um 

skimunarprófið í eftirfarandi umfjöllun um aðferð þessarar rannsóknar og niðurstöður. 

1.10 Rannsókn 

Skimunarprófið, Námsumhverfi framhaldsskólanema, byggir á spurningalista sem ætlað 

er finna nemendur sem í brotthvarfshættu.  Haustið 2015 var skimunarprófið lagt fyrir í 

öllum framhaldsskólum á landinu, 30 talsins.  Náms- og starfsráðgjafar skólanna vinna 

síðan með þeim nemendum sem mælast í hvað mestri hættu á að hverfa brott frá námi.  

Umfjöllun þessarar ritgerðar byggir á niðurstöðum fyrir fyrsta árs nemendur í  

Verkmenntaskólanum á Akureyri haustið 2015.  Markmið rannsóknarinnar er tvíþætt.  

Það er að: 

1. bera saman niðurstöður skimunarprófsins fyrir nýnema í VMA haustið 2015 við 

aðra nýnema sem þátt tóku í könnuninni. 
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2. kanna forspárgildi skimunarprófsins fyrir námsgengi nýnemanna með því að 

kanna tengsl niðurstaðna þess við a) annars vegar námsgengi hópsins (bæði 

námsframvindu og staðnar einingar) og hins vegar b) viðveru (skólasókn) yfir 

þriggja anna tímabil (haustönn2015, vorönn 2016 og haustönn 2016). 

2 Aðferð 

Rannsóknargögnin sem notast var við eru tvíþætt.  Annars vegar var unnið með 

niðurstöður úr skimunarprófinu Námsumhverfi framhaldsskólanema frá fyrirlögn í 

Verkmenntaskólanum á Akureyri haustið 2015 og hins vegar var unnið með upplýsingar 

úr Innu um námsferil hópsins, skólasókn og námsgengi, haustönn 2015, vorönn 2016 og 

haustönn 2016.  

2.1 Þátttakendur 

Rannsóknin náði til innritaðra nýnema í Verkmenntaskólann á Akureyri haustið 2015, 

samtals 188 nemenda en ákveðið var að sleppa nemendum á starfsbraut úr rannsókninni 

(13 nemendur).  Óskað var eftir samþykki forráðamanna þar sem nemendur voru allir 

nema einn undir 18 ára aldri þegar leitað var eftir samþykkinu.  Alls fékkst samþykki frá 

155 forráðamönnum eða 82% forráðamanna.  Enginn baðst undan þátttöku en ekki náðist 

í 33 forráðamenn eða þeir svöruðu ekki þrátt fyrir beiðni um þátttöku í tölvupósti og því 

síðan fylgt eftir með símtali.  Sex nemendur af þessum 155 svöruðu ekki nema hluta 

spurningalistans í skimunarprófinu og því var unnið með svör 149 nemenda.   

2.2 Framkvæmd 

Tilkynning til Persónuverndar var send í byrjun nóvember 2016 (nr. S8046).  Þar sem 

nemendur voru nær allir undir lögaldri þegar þessi rannsókn fór fram var leitað eftir 

upplýstu samþykki foreldra og var bréf um formlegt samþykki sent til allra forráðamanna 

nýnema í tölvupósti (sjá viðauki 1).  Í bréfinu var forráðamönnum kynnt markmið 

rannsóknarinnar, tilgangur og framkvæmd.  Leitast var eftir þátttöku barna þeirra og þeir 

beðnir um að svara með samþykki eða höfnun.  Tölvupóstur til áminningar var sendur út 

í byrjun janúar 2017 og ítrekun viku síðar.  Þessum bréfum var svo fylgt eftir með símtali, 

nýjum tölvupósti og loks áminningu í sms skeyti.  
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Í Verkmenntaskólanum á Akureyri er skimunarprófið Námsumhverfi 

framhaldsskólanema lagt rafrænt fyrir einn til tvo bekki í einu og tók það hvern nemanda 

frá 15-30 mínútum að svara spurningunum.  Gögnin úr prófinu eru ekki 

persónugreinanleg í gagnagruninum.  Nemendur fá úthlutað kóða þannig að einungis 

náms- og starfsráðgjafar í viðkomandi skóla hafa aðgang að lista sem tengir saman nöfn 

og þátttökunúmer/kóða. Ásamt upplýsingum úr skimunarprófinu var unnið með 

upplýsingar úr Innu – skráningarkerfi framhaldsskóla um sömu nemendur um námsferil 

þeirra fyrir þriggja anna tímabil.  

2.3 Mælitæki 

Skimunarprófið Námsumhverfi framhaldsskólanema gefur náms- og starfsráðgjöfum í 

framhaldsskólunum tækifæri á að meta á kerfisbundinn hátt styrkleika og veikleika 

nýnema og námsumhverfis þeirra (Kristjana Stella Blöndal og Sigríður Hulda Jónsdóttir, 

2008).  Tilgangurinn er annars vegar að greina þætti sem tengjast slöku námsgengi, bæði 

lélegum námsárangri og brotthvarfi frá námi og hins vegar hvers konar stuðningur er 

vænlegastur fyrir ólíka nemendahópa.  Með þessu geta náms- og starfsráðgjafar á 

framhaldsskólastigi skilgreint nemendur (nýnema) í brotthvarfshættu út frá þekktum 

áhættuþáttum.  Með þessu er ekki verið að flokka nemendur heldur gefa þeim sem lakar 

standa kost á aukinni ráðgjöf.   

Þegar nemendur hafa lokið við að svara spurningalistanum geta náms- og 

starfsráðgjafarnir séð niðurstöður í gagnagrunni Stúdíu ehf. sem sérhæfir sig í 

hugbúnaðarlausnum fyrir menntastofnanir.  Niðurstöðurnar gefa 1) upplýsingar um 

hvaða nemendur eru í áhættuhópi hvað varðar brotthvarf, 2) upplýsingar um styrkleika 

og veikleika hvers nemanda og námsumhverfis hans, 3) skýrslu um hvern nemanda og 4) 

upplýsingar um samsetningu nemendahóps skólans samanborið við nýnema í öðrum 

skólum.   

Skimunarprófið samanstendur af 16 þáttum (áhættu- eða styrkleikaþáttum eftir því 

hvernig lesið er úr niðurstöðum) og gefa niðurstöður úr prófinu upplýsingar um hversu 

marga af þessum þáttum nemendur hafa.  Niðurstöður eru settar fram í súluriti sem sýnir 

styrkleikaþætti og gefur nemandanum raðeinkunn út frá því hvernig hann stendur 

hlutfallslega miðað við aðra nýnema í árganginum sem svöruðu skimunarprófinu á 

tilteknum styrkleikaþætti (sjá mynd 2).  Nemandi sem fær raðeinkunnina 60 stendur jafn 
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vel eða betur en 60% árgangsins á þeim þætti sem um ræðir.  Nemandi telst í áhættu ef 

raðeinkunn hans er undir 20 í tilteknum fjölda þátta í hverjum flokki fyrir sig.  Raðeinkunn 

í kringum 50 bendir til meðalframmistöðu eða útkomu.  Fyrir alla þætti gildir að því hærri 

raðeinkunn því betra.  Til dæmis ef raðeinkunn er lág á námserfiðleikum þá þýðir það að 

nemandinn á í meiri námserfiðleikum en gengur og gerist í heildarhópnum.  Lág 

raðeinkunn kemur út sem lág súla á niðurstöðumynd. 

 

Mynd 2.  Raðeinkunn nemanda eins og hún birtist í gagnagrunni Stúdíu. 

 

Á mynd 2 má sjá dæmi um hvernig styrkleikaþættir einstaka nemanda birtast náms- 

og starfsráðgjöfum í gagnagrunninum.  Til að meta áhættu á lélegu námsgengi er skoðað 

hversu marga þætti nemendur hafa sem tengja má við brotthvarf. Gert er ráð fyrir að 

náms- og starfsráðgjafar skóla beini sjónum sínum sérstaklega að þeim nemendum sem 

teljast í áhættu á mörgum þáttum. Oft er miðað við átta eða fleiri þætti.   

Spurningalistinn sem nemendur svara í Námsumhverfi framhaldsskólanema skiptist í 

sextán þætti sem rannsóknir hafa sýnt að gætu flokkast  sem áhættu- eða verndandi 

þættir þegar kemur að lélegu gengi í námi og brotthvarfi frá námi (sjá mynd 2).  Fyrstu 

átta þættirnir snúa beint að þeim framhaldsskóla og því námi sem nemandinn stundar 

nám í (gular súlur).  Námsleg skuldbinding (1) metur hvernig nemendum líkar það nám 

sem þeir eru skráðir í og viðhorf þeirra til mikilvægis þess;  félagsleg skuldbinding (2) 

metur hvernig nemendur upplifa tengsl við aðra nemendur innan skólans og þátttöku 
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þeirra í félagslífi skólans; námshegðun (3) vísar til þátttöku og virkni í námi og metur 

skólasókn; metnaður til náms (4), kannar hversu mikilvægt nemendum finnst að standa 

sig vel og ljúka námi; trú á eigin getu í námi (5) spyr um mat nemenda á því hversu vel 

þeir telja að þeir séu undirbúnir fyrir námið sem þeir eru í og hve góða námsmenn þeir 

telja sig vera; vissa með námsval (6) metur vissu nemenda um að þeir séu á „réttri“ 

námsbraut; samsömun við skóla (7) vísar til líðan nemenda í skólanum og tengsla við 

hann; og stuðningur kennara (8) kannar hve vel mikinn stuðning þeir telja sig fá frá 

kennurum sínum, þar með talið umsjónarkennara, og hvort þeim líkar við þá. 

Þrír eftirfarandi þættir snúa að fyrri skólagöngu nemenda (grænar súlur).  Spurt er 

um skólahegðun í síðasta bekk grunnskólans (9), bæði virkni í námi, hegðun í skólanum 

og skólasókn.  Fyrri námsárangur (10) kannar einkunn á lokaprófi í 10. bekk í íslensku og 

stærðfræði; og námserfiðleika (11) í lestri, íslensku og stærðfræði.   

Fjórir þættir meta samskipti við foreldra og þátttöku þeirra í skólagöngu nemandans 

og einn þáttur metur skuldbindingu vina til náms (bláar súlur). Stuðningur foreldra (12) 

metur tilfinningalegan stuðning móður og föður, eftirfylgni foreldra (13) metur hve mikið  

nemendur telja aðhald og eftirlit foreldra sinna; hvatning móður(14) og hvatning 

föður(15) metur upplifun nemenda á hvatningu og þátttöku foreldra í námi þeirra. 

Skuldbinding vina til náms og skóla(16)  metur metnað og virkni vina í námi. 

Í þessari rannsókn er auk þess unnið með upplýsingar úr Innu – skráningarkerfi 

framhaldsskóla um sömu nemendur fyrir þriggja anna tímabil eins og fram hefur komið.  

Það er haustið 2015 (þegar hópurinn hóf nám í VMA), vorið 2016 og haustið 2016.  

Notaðar voru upplýsingar um námsferil hópsins og meðaltal skólasóknar og staðinna 

eininga á hverri önn í þær þrjár annir sem voru liðnar síðan þeir byrjuðu í VMA. 

2.4 Úrvinnsla 

Útgáfa 24 af tölfræðiforritinu SPSS var notuð við tölfræðilega úrvinnslu.  Frumbreyturnar 

voru þeir þættir sem metnir voru í skimunarprófinu Námsumhverfi framhaldsskólanema.  

Fylgibreyturnar voru fimm; fjöldi staðinna eininga frá haustönn 2015 til loka haustannar 

2016, námsstaða nemenda (þ.e. hættir eða í námi) og þrjár mælingar á skólasókn 

nemenda fyrir annirnar þrjár í hundraðstölum (%). Við úrvinnslu var notuð lýsandi 

tölfræði, fylgniútreikningar og viðeigandi marktektarpróf. 
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3 Niðurstöður 

Hér verða kynntar niðurstöður skimunarprófsins Námsumhverfi framhaldsskólanema 

fyrir nýnema sem hófu nám í VMA haustið 2015. Í framhaldi af því verður fjallað um 

brotthvarf frá skóla í þessum hópi. Jafnframt verður fjallað um tengsl á milli niðurstaðna 

skimunarprófsins við námsgengi nemendanna yfir þriggja anna tímabil (brotthvarf og 

staðnar einingar) og viðveru, það er á haustönn 2015 til loka haustannar 2016.   

3.1 Nemendahópurinn 

Mynd 3 sýnir skiptingu nýnema, haustið 2015 í VMA, sem þessi rannsókn nær til.  Eins og 

áður sagði var nemendum á starfsbraut sleppt í  þessari rannsókn.  

 

 

Mynd 3.  Skipting nýnema á brautir við innritun í VMA haustið 2015. 

 

Eins og sjá má skráðu flestir sig í starfsnám, þar með talið iðn- og tækninám, eða 43% 

nýnema.  Jafnframt má sjá að stór hópur nýnema innritast á brautabrú (undirbúningsnám  

með tilliti til námsárangurs í grunnskóla, fyrir nemendur sem ekki uppfylla inntökuskilyrði 

á aðrar brautir í framhaldsskóla) eða 27% og einungis 18% nýnema skráðu sig í bóknám.  

Samsetning nemendahópsins sem innritast á hverju hausti í VMA er því eins og sjá má 

töluvert frábrugðinn þeim stóra hópi sem innritast í framhaldsskóla á Íslandi á hverju ári 

eins og kemur fram í kafla 1.2 um brotthvarf úr framhaldsskóla. 

Af þeim 149 nemendum sem hófu nám í VMA haustið 2015 voru 118 skráðir í VMA í 

lok haustannar 2016, þremur önnum eftir að þeir hófu nám.  Á þessum tíma höfðu 28 

nemendur hætt í VMA, einn var á iðnnámssamningi og tveir nemendur voru í skiptinámi 
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erlendis.  Af þeim 28 nemendum, sem hættu í VMA, voru sjö skráðir í  nám í öðrum 

framhaldsskólum við lok haustannar 2016.  Brotthvarfshópurinn telur því 21 nemanda. 

3.2 Styrkleikar nýnemahóps VMA 

Í skimunarprófinu eru niðurstöður um styrkleika nýnemahóps tiltekins skóla settar fram í 

T-tölum fyrir þættina sextán sem prófið metur og skiptast í fjóra yfirþætti eins og sjá má 

á mynd 4. T-tölur hafa meðaltalið 50, með öðrum orðum þá er meðaltal allra nýnemanna 

sem svöruðu skimunarprófinu 50 á hverjum styrkleikaþætti.    

 

 

Fyrir alla þætti gildir að því hærri sem T-talan er því meiri er styrkleiki nýnemahóps 

skólans samanborið við nýnema í öðrum framhaldsskólum. Eins og sjá má á mynd 4 komu 

nýnemar VMA betur út samanborið við aðra nýnema á fjórum þáttum haustið 2015 (T-

tala yfir 50).  Samanborið við aðra nýnema voru nemendur í VMA að jafnaði ánægðari 

með stuðning kennara sinna. Einnig má sjá að þeir voru að jafnaði ánægðari eða í 

meðallagi ánægðir með stuðning foreldra og hvatningu  í námi frá bæði móður og föður.  

Hins vegar virtust nýnemar VMA þetta haust standa sérstaklega illa samanborið við aðra 

nýnema hvað varðar námserfiðleika, námsárangur á samræmdum prófum í 10. bekk, 

neikvæða skólahegðun í grunnskóla, metnað í námi, námshegðun, eftirfylgni foreldra og 

skuldbindingu vina til náms og skóla.   

Mynd 4.  T-tala sem sýnir styrkleika nemenda í VMA á hverjum styrkleikaþætti haustið 2015 

Skuldbinding nemenda 
gagnvart námi og skóla 

Fyrri reynsla af skólagöngu 

Fjölskyldan 

Vinir 
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Hér á eftir verða kynntar meginniðurstöður fyrir yfirþættina fjóra í skimunarprófinu 

og rýnt í þá styrkleikaþætti sem þar eru að baki. Gefin verða dæmi um svör nemenda sem 

vekja sérstaka athygli fyrir þá sem vinna með nemendum.  Þau draga athyglina að því 

hvað það er sem einkenndi nýnemahópinn sem innritaðist í skólann haustið 2015. 

3.2.1 Skuldbinding nemenda gagnvart námi og skóla 

Í þessum flokki skimunarprófsins eru spurningar sem snúa beint að því námi sem 

nemandinn er í og framhaldsskólanum.  Hæsta súlan í þessum flokki er með T-tölu 52 sem 

er stuðningur kennara  (sjá mynd 4) en greinilegt er að nemendur Verkmenntaskólans 

töldu kennarana sína veita þeim stuðning sem er mjög jákvætt fyrir skólann.   Önnur atriði 

voru undir meðaltali á landsvísu og verst kom nýnemahópurinn út þegar spurt var um 

metnað en þar fékk nemendahópurinn einungis T-töluna 45.  Eins komu nýnemar illa út 

þegar spurt var um námshegðun (T-tala tæplega 48).  Atriði eins og félagsleg 

skuldbinding, trú á eigin getu í námi, vissa með námsval og samsömun við skóla fengu öll 

tæplega T-tölu 49.  

Þegar rýnt er í einstaka spurningar innan þessa flokks (skuldbinding nemenda 

gagnvart námi og skóla) má sjá að svör nemenda eru afar mismunandi.  Þegar spurt var 

um námslega skuldbindingu sem metur þátttöku og virkni nemenda í skólastarfi svöruðu 

tæp 60% nemenda því til að það eigi stundum, oft eða alltaf við þá að fresta verkefnum 

fram á síðustu stundu (sjá mynd 5).   

 

 

Mynd 5.  Ég fresta verkefnum í skólanum fram á síðustu stundu (námsleg skuldbinding) 
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Jafnframt er athyglisvert að sjá hversu mörgum nemendum fannst námið sem þeir 

voru í tilgangslaust (sjá mynd 6).  Nærri þriðjungur þeirra sem svöruðu voru mjög eða 

frekar sammála þeirri fullyrðingu að þeim fyndist námið vera tilgangslaust og einungis 

fjórðungur nemenda var mjög ósammála fullyrðingunni.   

 

Mynd 6 .  Mér finnst námið oft tilgangslaust (námsleg skuldbinding) 

 

Spurningar sem snúa að námshegðun nemenda taka fyrir þætti sem meta þátttöku 

nemenda og virkni í námi sem og ástundun og skólasókn.   34% nemenda sögðu að það 

ætti stundum við sig að fresta verkefnum fram á síðustu stundu en 24% nemenda sögðu 

að það ætti oft eða nær alltaf við um sig.   

 

Mynd 7.  Ég kem of seint í kennslustundir (námshegðun) 

 

Þrátt fyrir að ákveðinn hópur nemenda í framhaldsskóla eigi í miklum erfiðleikum 

með að mæta í skólann sögðust flestir nýnemar sjaldan eða aldrei skrópa í 
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kennslustundum eða 83% nemenda og svipað hlutfall nemenda sögðust sjaldan eða aldrei 

koma of seint í kennslustundir (sjá mynd 7). 

Eins og fram er komið kom heildarhópur nýnema í VMA ekki vel út í spurningum sem 

meta metnað en þar eru nemendur spurðir um mikilvægi þess að standa sig vel í námi og 

ljúka því.  Þrátt fyrir að nýnemahópurinn kæmi illa út í þessum lið svöruðu tæp 96% 

nemenda því til að þeir væru mjög eða frekar sammála þeirri fullyrðingu að þeim fyndist 

mikilvægt að ljúka einhverju námi (sjá mynd 8).   

 

Mynd 8.  Mér finnst mikilvægt að ljúka einhverju námi (metnaður) 

 

Sama hlutfall nemenda svaraði því til að þeir væru mjög sammála eða frekar sammála 

því að þeim fyndist mikilvægt að standa sig vel í skóla (sjá mynd 9). 

 

Mynd 9.  Mér finnst mikilvægt að standa mig vel í skóla (metnaður) 
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Þegar nemendur voru spurðir um það hversu vel þeir töldu sig undirbúna undir námið 

og hvernig þeir mætu hæfni sína sem nemenda eru nemendur VMA undir meðaltali á 

landsvísu.  Rúmlega 81% nemenda voru mjög eða frekar sammála þeirri fullyrðingu að 

þeir væru vel undirbúnir undir það nám sem þeir væru í.  Tæp 20% töldu því að þeir væru 

ekki vel undirbúnir undir það sem sem þeir voru í .  Einnig vekur það athygli að 26% 

nemenda svöruðu því til að þeir væru frekar eða mjög ósammála þeirri fullyrðingu að þeir 

væru á þeirri námsbraut sem þeir vildu helst vera á (sjá mynd 10).  Aðeins rúmlega 

helmingur nemenda var mjög sammála þeirri fullyrðingu um að hann sé á þeirri braut sem 

hann vildi helst vera á.   

 

Mynd 10.  Ég er á þeirri braut sem ég vildi helst vera (vissa með námsval) 

 

Miðað við þann stóra hóp sem var skráður á brautabrú (undirbúnigsnám fyrir 

nemendur sem ekki uppfylla inntökuskilyrði á aðrar brautir í skólanum) þegar 

spurningalistinn var lagður fyrir kemur þetta kannski ekki á óvart en nemendur á 

brautabrú voru 27% heildarhópsins.  Eins og sést á mynd 11 fannst tæpum 35% nemenda 

vanta braut eða deild sem hentaði þeim sem helst í hendur við það að vera óviss um 

námsval í framhaldsskóla. 
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Mynd 11.  Mér finnst vanta námsbraut/deild sem hentar mér (vissa með námsval) 

3.2.2 Fyrri reynsla af skólagöngu 

Þessi flokkur byggir á upplýsingum frá nemendum um reynslu og námsárangur úr 

grunnskóla.  Í þessum hluta prófsins eru nemendur spurðir um skólahegðun við lok 

grunnskólans, virkni sína í námi, hegðun í grunnskóla og skólasókn.   

Þegar svör nemenda við spurningum um fyrri námsárangur eru skoðuð kemur á óvart 

hversu margir nemendur virtust ekki vita hvaða einkunnir þeir fengu í samræmdum 

prófum í íslensku og stærðfræði í 10. bekk.  Mynd 12 sýnir að rúm 15% nemenda svöruðu 

ekki þeirri fullyrðingu í spurningalistanum sem spyr um einkunn á samræmda prófinu í 

íslensku.  Það má því leiða að því líkum að annað hvort vildu þeir ekki skrá niður hvað þeir 

fengu eða að þeir hreinlega mundu það ekki.  Tæpur helmingur nemenda sagðist hafa 

fengið B í einkunn og 25% nemenda C.   

 

Mynd 12.  Á hvaða bili var einkunn þín á samræmda prófinu í 10. bekk í íslensku? 

(fyrri námsárangur) 
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Enn fleiri nemendur virtust ekki muna eða vilja ekki segja hvaða einkunn þeir fengu á 

samræmda prófinu í stærðfræði en 17% nemenda svöruðu ekki þessari fullyrðingu.  Tæp 

34% nemenda sögðust hafa fengið B í stærðfræði og 32% svöruðu að þeir hefðu fengið 

einkunnina C (sjá mynd 13). 

 

Mynd 13.  Á hvaða bili var einkunn þín á samræmda prófinu í 10. bekk í stærðfræði?  

(fyrri námsárangur) 

 

Alla jafna hefur það gilt að að ljúka þurfi kjarnagreinum grunnskóla með fullnægjandi 

árangri til að komast í iðnnám, starfsnám og námsbrautir til stúdentsprófs.  

Inntökuskilyrði á iðnnáms-, starfsnáms- og námsbrautir til stúdentsprófs er C í ensku, 

íslensku og stærðfræði.  Hins vegar þurfa nemendur að fá B eða hærra til að geta innritast 

inn í nýtt þriggja ára kerfi eða inn á 2. þrep.  Það skal tekið fram að við innritum nemenda 

á námsbrautir í framhaldsskóla er tekið tillit til skólaeinkunna en ekki einkunna á 

samræmdum prófum í 10. bekk.  

 

Mynd 14.  Síðast þegar ég var í skóla gekk mér illa í samskiptum við kennarana mína 
(skólahegðun í grunnskóla) 
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Þegar rýnt er í svör nemenda um skólahegðun í grunnskóla kemur í ljós að 17% 

nemenda voru frekar eða mjög sammála þeirri fullyrðingu að hafa gengið illa í 

samskiptum við kennarana sína í grunnskóla (sjá mynd 14).  Einungis tæpur helmingur 

nemenda var mjög ósammála þessari fullyrðingu.  Margir úr nemendahópnum virtust 

einnig hafa átt nokkuð brokkgengan tíma í grunnskólanum en 34% nemenda hafði fengið 

tiltal frá umsjónarkennara eða öðrum starfsmanni í grunnskóla vegna slæmrar hegðunar 

einu sinni eða oftar (sjá mynd 15).  Einungis 65% nemenda höfðu aldrei fengið svona 

samtal.  Þá sögðu 22% nemenda að þeim hefði verið vísað til skólastjóra eða annarra 

skólastjórnenda vegna slæmrar hegðunar í grunnskóla. 

 

Mynd 15.  Síðast þegar ég var í skóla talaði umsjónarkennarinn minn eða annar starfsmaður 
við mig út af slæmri hegðun (skólahegðun í grunnskóla) 

 

Hópurinn sem innritaðist í VMA haustið 2015 virtist einnig hafa átt í miklum 

námserfiðleikum í grunnskóla í þeim greinum sem spurt er um í spurningakönnuninni, 

það er lestri, íslensku og stærðfræði.  

 

Mynd 16.  Hefur þú einhvern tímann átt í námserfiðleikum í lestri? (námserfiðleikar) 
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Innan við helmingur nemenda sagðist ekki hafa átt í neinum námserfiðleikum í lestri,  

tæpur fjórðungur í litlum erfiðleikum en rúmur þriðjungar sagðist hafa átt í nokkrum eða 

miklum námserfiðleikum í lestri í grunnskóla (sjá mynd 16).  Svör nemenda voru mjög 

áþekk þegar spurt var um hvort nemendur hefðu átt í námserfiðleikum í íslensku.  

Nýnemahópurinn hafði jafnframt glímt við mikla námserfiðleika í stærðfræði í grunnskóla 

(sjá mynd 17).  Einungis tæplega fimmtungur nemenda sagðist ekki hafa glímt við 

námserfiðleika í stærðfræði í grunnskóla en rúmlega helmingur innritunarhópsins hafði 

glímt við nokkra eða mikla erfiðleika í stærðfræði í grunnskóla.  

 

 

Mynd 17.  Hefur þú einhvern tímann átt í námserfiðleikum í stærðfræði? (námserfiðleikar) 

 

Svipuð svör komu frá nemendum þegar þeir voru spurðir hvort þeir hefðu fengið 

einhvers konar stuðning í námi á meðan þeir voru í grunnskóla eins og sjá má á mynd 18.  

Fram kemur að stór hluti nýnemahópsins eða 43% sagðist hafa fengið sérkennslu í formi 

stuðnings eða námsvers í grunnskóla. 
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Mynd 18.  Fékkst þú sérkennslu (t.d. sérstakan stuðning inni í kennslugreinum eða í námsveri) 
í grunnskóla? (námserfiðleikar) 

3.2.3 Fjölskyldan 

Fjórir þættir meta samskipti við foreldra og þátttöku þeirra í skólagöngu barna sinna.  Í 

þessum lið könnunarinnar voru nýnemar VMA með T-tölu um eða yfir meðaltali á þremur 

af fjórum þáttum, þ.e. hvað varðar stuðning foreldra (50,7), hvatningu föður í námi (50,6) 

og hvatningu móður í námi (50,4).  Þessi liður kemur vel út og eru þetta jákvæðar fréttir 

fyrir foreldra þessara nemenda.  Nemendur voru aftur á móti undir meðaltali samanborið 

við aðra nýnema á þættinum eftirfylgni foreldra, eða 47,5.  Þar er spurt um atriði eins og 

hvort foreldrar viti hvar nemendur séu um helgar, með hverjum nemendur séu og hvort 

foreldrar hafi hitt vinahópinn.  Skýringar á þeim svörum mætti að einhverju leyti finna í 

þeirri staðreynd að rúmur fjórðungur þessa nemendahóps bjó ekki heima hjá foreldrum 

á þeim tíma sem könnunin var lögð fyrir (mynd 19).   

 

Mynd 19.  Þarft þú að dvelja annars staðar en hjá foreldrum á meðan á skóla stendur? 
(Eftirfylgni) 
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3.2.4 Vinir 

Þegar skoðuð er skuldbinding vina til náms kemur í ljós að nemendur töldu metnað vina 

sinna frekar mikinn (sjá mynd 20).  Tæp 45% nemenda sögðust vera mjög sammála þeirri 

fullyrðingu að bestu vinum þeirra fyndist mikilvægt að standa sig vel í skóla og rúm 46% 

voru frekar sammála þeirri fullyrðingu.  Einungis um 9% nemenda sögðust ósammála eða 

frekar ósammála þeirri staðreynd að vinum þeirra fyndist mikilvægt að standa sig vel í 

skóla. 

 

Mynd 20.  Bestu vinum mínum finnst mikilvægt að standa sig vel í skóla (skuldbinding vina) 

 

Um 80% nemenda voru frekar eða mjög ósammála þeirri fullyrðingu að bestu vinir 

þeirra væru með lélega mætingu í skólann (sjá mynd 21).   

 

Mynd 21.  Bestu vinir mínir eru með lélega mætingu í skólann (skuldbinding vina) 
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3.3 Tengsl áhættuþátta og gengis í skóla 

Þegar náms- og starfsráðgjafar lesa úr niðurstöðum úr skimunarprófinu, Námsumhverfi 

framhaldsskólanema, er byrjað að skoða þá nemendur sem hafa flesta áhættuþætti.  

Nemendur sem tilheyra þeim 20% sem eru lægstir í nýnemahópnum á tilteknum þætti, 

(með undir 20 í raðeinkunn) til dæmis námslegri skuldbindingu eða vissu um námsval 

teljast í áhættu á þeim þætti.  Þetta þýðir að nemendur geta talist í áhættu á núll til sextán 

þáttum. Í þessum kafla verða kynntar niðurstöður fyrir tengsl áhættuþátta við gengi 

nýnema VMA í framhaldsskóla yfir þriggja anna tímabil.  

Könnuð voru tengsl fjölda áhættuþátta við upphaf framhaldsskólagöngunnar við 

fjölda staðinna eininga og viðveru frá því nýnemarnir hófu nám haustið 2015 til ársloka 

2016.  Eins og sjá má í töflu 1 kom fram nokkuð sterk fylgni á milli áhættuþáttanna við 

staðnar einingar og viðveru. Hún sýnir að því fleiri sem áhættuþættirnir voru samkvæmt 

skimunarprófinu í byrjun námsins því færri einingum komu nemendurnir til með að ljúka 

og því minni var viðvera þeirra allar þrjár annirnar sem rannsóknin náði til.  

Tafla 1. Fylgni á milli fjölda áhættuþátta við staðnar einingar og viðveru 

 
 

Staðnar einingar 
haust 2015 til 
ársloka 2016 

Viðvera haust 
2015 

Viðvera vor 
2016 

Viðvera haust 
2016 

        

Fjöldi 
áhættuþátta 

-0,5 *** -0,43 *** -0,38 *** -0,43 *** 

 

   *** p < 0,001. 

 

Jafnframt voru könnuð tengsl áhættuþátta meðal nýnemanna haustið 2015 og þess 

hvort þeir voru í framhaldsskóla í lok haustannar 2016 eða tilheyrðu brotthvarfshópi. 

Samanburður á fjölda áhættuþátta hjá brotthvarfsnemendum og þeim sem enn voru í 

framhaldsskóla leiddi í ljós að brotthvarfsnemendur voru að jafnaði með marktækt mun 

fleiri áhættuþætti, t(146)=-4,04, p<0,001. Niðurstöðurnar má sjá í töflu 2.   Nemendur 

sem voru hættir í skóla voru metnir í áhættu að meðaltali á tæplega sex þáttum meðan 

þeir nemendur sem enn voru í framhaldsskóla voru með rétt rúmlega þrjá.  
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Tafla 2.  Fjöldi áhættuþátta hjá þeim sem hættu og þeim sem héldu áfram í framhaldsskóla 

  Fjöldi 
nemenda 

Meðaltal 
áhættuþátta 

Fjöldi áhættuþátta Ekki hættur í skóla 125 3,2880 

Hættur 21 5,7391 

 

Í þriðja lagi var gerður samanburður á einkunn brotthvarfsnemenda og þeirra sem 

enn voru í framhaldsskóla á öllum þáttum prófsins þremur önnum eftir að könnunin var 

lögð fyrir, eða við lok haustannar 2016. Niðurstaðan var sú að brotthvarfsnemendur voru 

að meðaltali marktækt lægri á átta af sextán þáttum prófsins en þeir sem enn voru í 

framhaldsskóla og sums staðar var munurinn töluverður, eins og kemur fram á mynd 22. 

Brotthvarfsnemendur sýndu að jafnaði verri skólahegðun í 10. bekk (t(146)=3,04, p<0,01), 

og áttu í meiri námserfiðleikum í grunnskóla (t(145)=2,03, p<0,05).  Í mælingum sem 

snéru að framhaldsskólanum kom fram að samanborið við þá sem voru enn í skóla sýndu 

þeir  við upphaf námsins að jafnaði minni samsömun við skólann (t(144)=2,9, p<0,01), 

minni félagslega skuldbindingu (t(144)=2,17, p<0,05), minni metnað til náms 

(t(141)=2,54, p<0,05), höfðu minni trú á eigin getu í námi (t(144)=2,66, p<0,01, auk þess 

sem þeir töldu sig fá minni stuðning frá kennurum skólans (t(144)=2,43, p<0,05). Þar að 

auki töldu þeir sig fá minni hvatningu til náms frá móður (t(144)=2,52, p<0,05). Auk þess 

kom fram tilhneiging til marktæks munar á þremur þáttum, það er þegar miðað var við 

alfa minni en 0,1.  Þar sem svo fáir þátttakendur eiga í hlut var ákveðið að nota einnig það 

marktektarviðmið.  Þær niðurstöður sýndu að brotthvarfsnemendur sýndu í upphafi náms 

í framhaldsskóla að jafnaði verri námshegðun en þeir sem enn voru í námi (t(143)=1,78, 

p<0,1) og voru óvissari um námsval sitt (t(144)=1,73, p<0,1).  Þar að auki mátu þeir 

tilfinningalegan stuðning frá foreldum sínum minni en þeir sem enn voru í framhaldsskóla 

(t(144)=1,74, p<0,1).  Á óvart kom að munur á námsárangri á samræmdum prófum í 10. 

bekk í íslensku og stærðfræði reyndist ekki tölfræðilega marktækur þrátt fyrir að 

brotthvarfsnemendur væru að jafnaði með 10 stigum lægri raðeinkunn en þeir sem enn 

voru í skóla.  Það má skýra með því að úrtakið var minna í þessum útreikningum en 

almennt í rannsókninni þar sem margir nemendur mundu ekki einkunnir sínar.  

 Þegar horft er til þátta þar sem marktækur munur kom fram var hann mestur á 

raðeinkunn hópanna tveggja á skólahegðun í 10. bekk eða 22 stig en þar var 
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brotthvarfshópurinn einungis með meðalraðeinkunn 28 samanborið við 50 hjá hópnum 

sem enn var í námi, eins og sjá má á mynd 22. Munurinn á milli hópanna tveggja var einnig 

töluverður þegar spurt var um hvatningu móður í námi, stuðning kennara og trú á eigin 

getu í námi en mismunur þessara hópa var 15 stig á þessum þáttum.  Mikill munur var 

einnig á þessum hópum á þáttum þar sem spurt var um námserfiðleika og félagslega 

skuldbindingu en þar var munurinn á milli hópanna 12 stig.  Brotthvarfshópurinn var 7-11 

stigum lægri á meðalraðeinkunn á þáttum þar sem spurt var um samsömun við skóla, 

vissu með námsval, metnað í námi, námshegðun og tilfinningalegan stuðning foreldra.   
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Mynd 22.  Samanburður á raðeinkunn nýnema í VMA eftir því hvort þeir hættu í 
framhaldsskóla eða héldu áfram námi 
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4 Umræða 

Markmið þessarar rannsóknar var tvíþætt. Annars vegar að kanna forspárgildi 

skimunarprófsins Námsumhverfi framhaldsskólanema fyrir námsgegni nýnema sem hófu 

nám í Verkmenntaskólanum á Akureyri haustið 2015 með því að kanna tengsl þess við 

námsgengi og námsframvindu yfir þriggja anna tímabil eða til ársloka 2016.  Tilgangur 

skimunarprófsins er að greina þætti, eins og skuldbindingu til náms og skóla og stuðning 

í námsumhverfi nemenda, sem geta ýtt undir hættu á slöku námsgengi og brotthvarf frá 

námi.  Hins vegar að bera saman niðurstöður prófsins fyrir nýnema VMA við  niðurstöður 

annarra nýnema sem tóku þátt í könnuninni það haustið. Meginniðurstöður 

rannsóknarinnar voru þær að skimunarprófið Námsumhverfi framhaldsskólanema gaf 

góða forspá um gengi nýnemanna í VMA fyrstu þrjár annirnar í framhaldsskóla.  Jafnframt 

kom fram að nýnemarnir sem innrituðust í VMA haustið 2015 komu að jafnaði lakar út en 

heildarhópur nýnema árið 2015 á mörgum styrkleikaþáttum skimunarprófsins sem gefur 

vísbendingu um að nokkur hópur nýnema skólans sé í brotthvarfshættu. 

Nánar tiltekið sýndu niðurstöðurnar að við upphaf framhaldskólagöngunnar höfðu 

brotthvarfsnemendur mun fleiri áhættuþætti samkvæmt skimunarprófinu en þeir 

nemendur sem enn voru í skóla þremur önnum síðar.  Auk þess kom fram að því fleiri sem 

áhættuþættirnir voru í byrjun námsins því færri einingum komu nemendurnir til með að 

ljúka og því minni var viðvera þeirra allar þrjár annirnar sem rannsóknin náði til. 

Brotthvarfsnemendur voru jafnframt með lægri einkunn á átta af sextán þáttum prófsins 

og auk þess kom fram tilhneiging til marktæks munar á þremur þáttum.  Í mælingum sem 

snéru að framhaldsskólanum kom fram að samanborið við þá sem enn voru í skóla sýndu 

brotthvarfsnemendur við upphaf námsins að jafnaði minni samsömun við skólann, minni 

félagslega skuldbindingu, minni metnað til námsins, höfðu minni trú á eigin getu í náminu, 

sýndu verri námshegðun, voru óvissari um námsval sitt, auk þess sem þeir töldu sig fá 

minni stuðning frá kennurum skólans. Þar að auki töldu þeir sig fá minni hvatningu til 

náms frá móður og mátu tilfinningalegan stuðning frá foreldum sínum minni en þeir sem 

enn voru í framhaldsskóla. Þeir þættir sem sýndu mesta aðgreiningu á milli 

brotthvarfshópsins og annarra nemenda samkvæmt raðeinkunn voru skólahegðun í 10. 

bekk, hvatning móður til náms, stuðningur kennara í framhaldsskóla, trú á eigin getu í 
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námi, námserfiðleikar í grunnskóla, samsömun við framhaldskóla og félagsleg 

skuldbinding.  

Það er áhyggjuefni að nemendahópurinn sem innritaðist í VMA haustið 2015 kom 

verr út en flestir jafnaldrar þeirra í öðrum skólum, á flestum styrkleikaþáttum 

skimunarprófsins en T-tala nemenda VMA var undir landsmeðaltali á 12 þáttum af 16.  

Styrkleika nemendahópsins er að finna í þáttum sem snúa að stuðningi kennara, stuðningi 

foreldra og hvatningu beggja foreldra í námi.  Helstu veikleikarnir eru hins vegar þeir 

þættir sem snúa að námsárangri og hegðun úr grunnskóla, metnaði í námi, námshegðun, 

eftirfylgni foreldra og skuldbindingu vina til náms og skóla. 

Eins og kemur fram í rannsóknum (Finn, 1989; Griffin, 2002; Kristjana Stella Blöndal, 

2014; Kristjana Stella Blöndal og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2012; Rumberger, 2011) er 

skuldbinding gagnvart námi og skóla mjög mikilvæg þegar kemur að því að vinna gegn 

brotthvarfshugsun nemenda. Fram kemur í niðurstöðum að námsleg skuldbinding 

nemendahópsins er slök en um 60% nemenda sagðist stundum, oft eða alltaf fresta 

verkefnum fram á síðustu stundu. Eins og kemur fram í rannsókn Gerðar G. Óskarsdóttur 

(2012) er ein ástæða þess að skuldbinding nemenda við skólann minnkar sú að 

skólaumhverfið  breytist á þessum árum.  Niðurstöður skimunarprófsins sýndu að 

einungis helmingur nemendahópsins virtist vera á þeirri braut sem hann vildi helst vera á 

og tæpum 35% nemenda fannst vanta braut eða deild sem hentaði þeim.  Má kannski 

segja að skýringa á því sé að einhverju leyti að finna í þeirri staðreynd að stór hluti 

árgangsins innritaðist á brautabrú eða 27% nemenda. Nemendur sem innritast á 

brautabrú hafa langflestir ekki náð þeirri lágmarkseinkunn í íslensku og stærðfræði til að 

eiga kost á að innritast á aðrar brautir skólans og þurfa því að taka eina önn til einn vetur 

í undirbúningsnám.  Eins og kemur fram í rannsókn Kristjönu Stellu Blöndal og Bjarneyjar 

Sifjar Ægisdóttur (2013) eru nemendur sem eru óvissir um námsval sitt minna 

skuldbundnir námi og skóla en hinir.  Þeir nemendur, sem voru óvissir um að sú 

námsbraut sem þeir voru skráðir á hentaði þeim, mældust með minni skuldbindingu og 

það kom fram í neikvæðari námshegðun sem lýsti sér í því að mæta illa í kennslustundir 

og skrópa.   

Eins og fram kemur í skýrslu forsætisráðuneytisins (2012) er margt sem bendir til þess 

að þrátt fyrir gefin fyrirheit í lögum hafi á undanförnum árum ekki tekist við uppbyggingu 
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íslensks menntakerfis að framfylgja þeirri mikilvægu stefnu að allir stundi nám við sitt 

hæfi.   Í nýrri löggjöf um öll skólastig 2008 þar sem tekin voru mikilvæg skref í áttina að 

því að auka sjálfstæði skóla og svigrúm þeirra til að þróa nýjar námsbrautir virðist sem 

íslenskt skólakerfi hneigist enn til of mikillar áherslu á bóknám og það virðist sem bóknám 

hafi einhverja öndvegisstöðu í hugum nemenda og foreldra.  Sést það helst á því að 60% 

íslenskra nemenda innrituðust á stúdentsnámsbrautir árið 2007, 27% á almennar brautir 

en einungis 14% á starfsnámsbrautir.  Til samanburðar innrituðust um 50% nemenda á 

starfsnámsbrautir innan Evrópusambandsins (Hagfræðistofnun, 2015).   

Nýnemahópurinn sem innritaðist í VMA haustið 2015 er ólíkur hópnum á landsvísu en 

43% nemenda skráðu sig í iðn- og tækninám og 18% í bóknám.  27% voru svo skráð á 

brautabrú.   Í skýrslu Hagstofu Íslands (2012) kemur fram að skýrsluhöfundar telja að 

vandamálið liggi í mjög veikri stöðu starfsnáms á Íslandi.  Telja þeir að það myndi vera til 

mikilla hagsbóta fyrir bæði nemendur og þjóðfélagið í heild sinni ef hægt væri að sleppa 

þessari eyðimerkurgöngu í bóknámi og snúa sér strax að starfsnámi. 

Það er mikið umhugsunarefni að svo fáir íslenskir nemendur velji sér verk -og 

tækninám í upphafi framhaldsskóla en snúa svo að því síðar.  Mun algengara er í OECD 

löndum að nemendur ljúki bóknámi en starfsnámi á réttum tíma.  Það er hins vegar svo 

til enginn munur á hlutfalli nemenda í bóknámi og starfsnámi á Íslandi sem ljúka námi á 

réttum tíma.  Í rannsókn Jóns Torfa Jónassonar og Kristjönu Stellu Blöndal (2002) á 

námsgengi ́ 75 árgangsins kemur í ljós að einn af hverjum sex telur foreldra sína hafa verið 

áhugasamari um að þeir tækju stúdentspróf en þeir sjálfir.  Vel má vera að einhverjir 

hefðu valið aðra leið ef ekki hefði komið til þrýstingur foreldra.  Hjá þeim hópi nemenda 

sem ekki hafði útskrifast úr framhaldsskóla þegar rannsóknin var gerð var hægt að draga 

þær ályktanir að hluti ástæðunnar væri vegna ágreinings nemandans og foreldra um 

hvaða leið skyldi farin í námi.  Það er því rökrétt að álykta að margir nemendur velji sér 

nám við lok grunnskóla sem ekki hentar þeim eða vekur ekki áhuga þeirra til náms 

(Forsætisráðuneytið, 2012).  Þetta er í samræmi við niðurstöður úr rannsókninni að 

tæpum 35% nýnema VMA haustið 2015 fannst vanta braut eða deild sem hentaði þeim.  

Sú spurning vaknar hvort hluti þessa hóps hafi aldrei ætlað sér að sækja um nám í VMA 

og þess vegna sé metnaður fyrir því námi sem þeir eru skráðir í svo lítill.  Eins og kemur 

fram hjá Rumberger (2004a) og Finn (1989) þá getur ein af ástæðunum verið að skólinn 

höfði ekki nægjanlega til þessara nemenda, þeir sjái ekki tilgang með náminu, skorti 
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jafnvel framtíðarsýn og samsami sig ekki skólanum.  Þetta kemur fram í svörum 

nemendanna en nærri þriðjungur nemenda er mjög eða frekar sammála þeirri fullyrðingu 

að þeim finnist námið oft tilgangslaust.  Þessar niðurstöður styðja við það sem kemur 

fram í rannsókn Árnýjar Helgu Reynisdóttur og Ingólfs Ásgeirs Jóhannessonar (2013) þar 

sem fram koma viðhorf reyndra framhaldsskólakennara til breytinga í skólastarfi á 

árunum 1986-2012 en þar kom fram að flestir kennararnir voru sammála um að þeim 

nemendum hefði fjölgað sem væru áhugalitlir um námið og þeir sem sinntu heimanámi 

væru í minnihluta.  Skólaumhverfi VMA er töluvert ólíkt því sem nemendur þekkja frá 

grunnskóla þar sem skólinn er með áfangakerfi og þurfa nemendur oft að sitja með 

mismunandi nemendahópum í mismunandi fögum.  Þetta kemur meðal annars fram í 

rannsókn Hjalta Jóns Sveinssonar (2009) fyrrverandi skólameistara VMA.  Viðmælendur 

hans sögðu að það hefði reynst þeim mjög erfitt að skipta úr vernduðu umhverfi 

grunnskólans og fara í nám í framhaldsskóla.  Ekki síst hefði áfangakerfið reynst þeim 

erfitt.   

Rannsóknir hafa sýnt að nemendur, sem gengur illa í námi og fá lágar einkunnir í 

grunnskóla, eru í mikilli hættu á að falla brott frá námi í framhaldsskóla (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 1993; Hjalti Jón Sveinsson og Börkur Hansen, 2010; Jón Torfi Jónasson og 

Kristjana Stella Blöndal, 2002; Rumberger,2011; Sigrún Harðardóttir, 2014). Þegar skoðuð 

eru svör hópsins varðandi fyrri reynslu af skólagöngu má sjá að nemendahópurinn hafði 

glímt við margvíslega erfiðleika í grunnskóla.  Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að meira 

en þriðjungur nemenda svaraði því til að þeir hefðu fengið tiltal frá umsjónarkennara eða 

öðrum starfsmanni í grunnskóla vegna slæmrar hegðunar og 22% nemenda sagði að þeim 

hefði verið vísað til skólastjóra eða annarra stjórnenda vegna slæmrar hegðunar.  

Nemendahópurinn glímdi einnig við töluverða námserfiðleika.  Þriðjungur átti bæði í 

nokkrum eða miklum erfiðleikum í lestri og íslensku í grunnskóla.  Þar að auki glímdi rúmur 

helmingur hópsins við nokkra eða mikla erfiðleika  í stærðfræði í grunnskóla. Þessi svör 

haldast svo í hendur við að 43% hópsins sögðust hafa þurft á stuðningi í kennslugreinum 

eða námsveri að halda. Þessar niðurstöður gefa sterka vísbendingu um að þessi hópur 

sem glímir við námsvanda sé í mikilli brotthvarfshættu en niðurstöður rannsókna benda 

til þess að sérúrræði í grunnskóla eins og sérkennsla og námsver og stuðningur á 

almennum brautum dugi ekki nemendum sem glími við námsvanda til að ná sér á strik í 

námi í framhaldsskóla (Hjalti Jón Sveinsson og Börkur Hansen, 2010; Sigrún Harðardóttir, 
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2014). Í grein Sigrúnar Harðardóttur og Guðrúnar Kristinsdóttur (2016) um námserfiðleika 

og velgengni í námi kemur fram að brýnt sé að fá fram sjónarhorn nemenda sem glíma 

við námserfiðleika til að hægt sé að bregðast við brotthvarfi á hagnýtan og skynsamlegan 

hátt.  Þá hafa áherslur í framhaldsskólum sem miða að útskrift nemenda eftir þrjú ár ekki 

tekið nægjanlegt tillit til þeirra nemenda sem glíma við námserfiðleika (Sigrún 

Harðardóttir, 2014).  Í skýrslu Hagfræðistofnunar (2015) kemur fram að námsframvinda 

á almennum brautum er afar hæg og svo virðist sem, af einhverjum ástæðum, íslensk 

ungmenni velji ekki starfsnám fyrr en þau hafa fyrst reynt, og mistekist, við bóknám í 

einhvern tíma.  Telja skýrsluhöfundar að vandamálið liggi í mjög veikri stöðu starfsnáms 

á Íslandi.  Ljóst er að það myndi vera til mikilla bóta fyrir bæði nemendur og þjóðfélagið í 

heild sinni ef hægt væri að sleppa þessari eyðimerkurgöngu í bóknámi og snúa sér strax 

að starfsnámi. Margir nemendur, sem í langflestum tilfellum uppfylla ekki inntökuskilyrði 

inn á aðrar brautir, innritast á almennar brautir og því dregst námsframvinda þeirra 

gjarnan á langinn.  Námsframvinda þessara nemenda verður því annað hvort mjög hæg 

eða endaslepp (Hagfræðistofnun, 2015). 

Almennt hefur verið álitið að foreldrar skipti minna máli, þegar kemur að námi og 

skóla, þegar nemendur byrja framhaldsskóla en rannsóknir benda til þess gagnstæða 

(Sigrún Harðardóttir og Guðrún Kristinsdóttir, 2016; Kristjana Stella Blöndal, 2014; Wang 

og Eccles, 2012).  Eins og kemur fram í rannsóknum Jóns Torfa Jónassonar og Kristjönu 

Stellu Blöndal (2002) og doktorsverkefni Kristjönu Stellu Blöndal (2014) er mikilvægt fyrir 

nemendur að upplifa að foreldrar þeirra sýni ekki bara námi þeirra áhuga heldur lífi þeirra 

almennt og velferð og setji skýr og sanngjörn mörk.  Nemendahópur VMA sem skoðaður 

var kemur út rétt yfir landsmeðaltali þegar skoðuð eru svör við stuðningi foreldra, 

hvatningu móður og hvatningu föður í námi.  Þessi hluti skimunarprófsins kemur vel út á 

þremur af fjórum þáttum en hópurinn var einungis undir meðaltali samanborið við aðra 

nýnema á þættinum sem snýr að eftirfylgni foreldra.  Má að einhverju leyti skýra þá 

niðurstöðu með því að rúmur fjórðungur nemenda í rannsóknarhópnum bjó ekki heima 

hjá sér þegar skimunarprófið var langt fyrir.  Þessar niðurstöður eru mjög jákvæðar en 

samkvæmt rannsókn Sigrúnar Harðardóttur og Guðrúnar Kristinsdóttur (2016) telja 

nemendur sem glíma við námsvanda að það sem helst hafi stuðlað að því að þau hafi 

komist á leiðarenda í sínu námi hafi verið hvatning og stuðningur foreldra, og þá helst 

mæðra.  Má gera því skóna að sama eigi við um nemendur sem ekki glíma við námsvanda.   
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  Samstarf við foreldra er því einn af lykilþáttum þess að draga úr brotthvarfi og 

greinilegt að hlúa þarf vel að þeim þætti í skóla eins og Verkmenntaskólanum.  Svandís 

Sturludóttir (2012) fjallaði um stuðning foreldra í tengslum við skuldbindingu til náms í 

meistaraverkefni sínu.  Niðurstöður rannsóknar hennar gefa til kynna að því meiri 

hvatningu og stuðning sem nemendur fá frá foreldrum sínum og kennurum, því jákvæðari 

eru þeir í garð skólans og bæði náms- og skólahegðun er jákvæðari.  Kristjana Stella 

Blöndal og Sigrún Aðalbjarnardóttir (2014) gerðu einnig langtímarannsókn á tengslum 

uppeldisaðferða foreldra við brotthvarf og skuldbindingu nemenda við nám.  Þeirra 

niðurstöður benda til þess að þau 14 ára ungmenni sem upplifa foreldra sína beita 

leiðandi uppeldisaðferðum eru líklegri til að hafa lokið námi úr framhaldsskóla við 22 ára 

aldur.  Niðurstöður úr rannsókn Höllu Karenar Jónsdóttur (2015) styðja einnig þessar 

niðurstöður en þar kemur fram að stuðningur foreldra sé mikilvægur þáttur í að ýta undir 

skuldbindingu barna þeirra og dragi þar af leiðandi úr líkum á brotthvarfi.   

Það er því áhyggjuefni að nýnemahópur VMA árið 2015 upplifði minni skuldbindingu 

vina sinna til náms og skóla en heildarhópur nýnema það árið. Vinahópurinn er 

mikilvægur þegar kemur að forvörnum í brotthvarfi, eins og kemur fram í rannsóknum 

skiptir það máli að eiga vini sem gengur vel í námi og stuðningur jafningja eykur 

hegðunarlega og tilfinningalega skuldbindingu nemenda (Li o.fl., 2011).  Þetta kemur 

einnig fram í rannsókn Höllu Karenar Jónsdóttur úr skimunarprófinu Námsumhverfi 

framhaldsskólanema haustið 2013, en niðurstöður hennar sýna að skuldbinding vina 

hefur tengsl við allar skuldbindingarbreyturnar þrjár, hegðunarlega, tilfinningalega og 

vitsmunalega skuldbindingu, en sterkust séu tengslin við metnað.  Það er því mikilvægt 

að vinna mjög vel í þessum þætti skólastarfsins. 

Eins og fram kemur hjá Albert Bandura (2006) er stuðlar trú kennara á eigin færni til 

að hvetja nemendur og vekja áhuga þeirra á náminu að því að nemendur nái árangri og 

geri sitt besta.  Það er einmitt sá þáttur sem kom hvað best úr í skimunarprófinu, það er, 

upplifun nemenda á stuðningi kennara skólans. Þessi þáttur kemur yfir meðaltali 

nemendahópsins á landsvísu.   

Fram hefur komið að brotthvarf getur haft miklar afleiðingar bæði fyrir einstaklinga og 

samfélagið í heild.  Mikilvægt er að menntakerfið sé uppbyggilegt og styðjandi og skili vel 

upplýstum og sterkum einstaklingum út í samfélagið sem tilbúnir eru að takast á við 
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krefjandi verkefni á vinnumarkaði.  Til að auka hlutfall þeirra sem útskrifast úr grunnskóla 

er nauðsynlegt að huga vel að ólíkri námsstöðu nemenda þegar þeir hefja nám í 

framhaldsskóla og skima fyrir nemendum í brotthvarfshættu strax við upphaf 

framhaldsskólagöngu þeirra.  Með því er hægt að veita brotthvarfsnemendum viðeigandi 

stuðning og auka með því líkurnar á því að þeir haldist í námi og útskrifist (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014b).  Öflug náms- og starfsráðgjöf getur ráðið miklu um 

að nemendur geri raunhæfar náms- og starfsvalsáætlanir, bæði í grunn – og 

framhaldsskóla.  Mikilvægt er að náms- og starfsráðgjafar í framhaldsskólum fái tíma og 

svigrúm til að vinna úr þeim upplýsingum sem skimunarpófið gefur með það að markmiði 

að styðja við nemendur sem eru í hættu á að falla brott frá námi í framhaldsskóla.  Með 

því að styðja nemendur til að ljúka námi úr framhaldsskóla erum við að styrkja innviði 

samfélagsins og eignast sterkari og nýtari þjóðfélagsþegna, drögum úr félagslegum og 

efnahagslegum vandamálum og sköpum sterkt og samkeppnishæft samfélag.    
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5 Lokaorð 

Þegar dregnar eru saman meginniðurstöður þessarar rannsóknar út frá 

rannsóknarspurningunum er ljóst að skimunarprófið, Námsumhverfi 

framhaldsskólanema, gefur góðar vísbendingar um hvaða nemendur það eru sem glíma 

við margvíslegan vanda við upphaf sinnar framhaldsskólagöngu.  Þrátt fyrir að úrtak 

rannsóknarinnar sé einungis einn árgangur í Verkmenntaskólanum á Akureyri styðja 

niðurstöður rannsóknarinnar við aðrar rannsóknir sem gerðar hafa verið.  Fróðlegt væri 

einnig að kanna hvort niðurstöður úr öðrum skólum væru í takt við niðurstöður úr 

Verkmenntaskólanum á Akureyri.  

Þrátt fyrir allt, sem hér á undan er rætt, er það hins vegar svo að ákvörðun um að 

hætta í skóla getur stundum verið skynsamleg.  Sumir nemendur hætta til að mynda af 

sjálfsdáðum til að fara að vinna eða vegna fjárhagsörðugleika.  Í rannsókn Jóns Torfa 

Jónassonar og félaga (2011) kom í ljós að um helmingur íslenskra ungmenna sem hafði 

hætt í skóla fannst að það hefði verið rétt ákvörðun á þeim tíma.  Hins vegar fannst 

helmingi þess hóps við 24 ára aldur að staða þeirra á vinnumarkaði hefði verið betri ef að 

þeir hefðu lokið framhaldsskóla.  Nær allir þátttakendur sögðu að þeir myndu vilja auka 

við menntun sína en 60% þeirra sögðu að þeir teldu það mjög erfitt að byrja aftur innan 

formlega skólakerfisins (Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002; Kristjana 

Stella Blöndal o.fl., 2011). Miðað við þá vinnu sem stjórnvöld hafa lagt í á undanförnum 

árum verður fróðlegt að fylgjast með hvort eitthvað muni raunverulega breytast á næstu 

misserum sem stuðlar að því að draga úr brotthvarfi úr íslenskum framhaldsskólum.   

Vonandi munu þessar niðurstöður auka skilning þeirra sem starfa í grunn- og 

framhaldsskólum á þeim vanda sem margir nýnemar glíma við við upphaf náms í 

framhaldsskóla og þeim erfiðleikum sem sumir nemendur hafa glímt við í grunnskóla.  

Mikilvægt er að vinna markvisst að því að finna leiðir til að bæta úrræði í skólum til að 

koma til móts við þann hóp sem er brothættastur.  Framhaldsskólinn á að skapa þannig 

aðstæður fyrir nemendur sína að þeim finnist þeir hluti af skólanum og geti lokið einhvers 

konar framhaldsnámi sem nýtist þeim til að lifa og starfa í lýðræðisþjóðfélagi þannig að 

líf þeirra verði meira virði fyrir þá sjálfa og aðra. 
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