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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna hvaða ástæður brotthvarfs umfram aðrar spá 

fyrir um sjálfsálit, foreldrastuðning og þunglyndi. Einnig er kannað hvernig staða á 

vinnumarkaði tengist sömu þáttum. Rannsóknin byggir á gögnum frá 

rannsóknarmiðstöðinni Rannsóknum og greiningu sem safnað var árið 2009. 

Þátttakendur voru ungmenni á aldrinum 16-20 ára sem ekki stunduðu nám við 

framhaldsskóla. Niðurstöður benda til þess að ungmenni sem hættu í skóla vegna eineltis, 

veikinda eða námsörðugleika upplifi meira þunglyndi og minna sjálfsálit og stuðning 

foreldra umfram ungmenni sem hættu af öðrum ástæðum. Niðurstöður benda enn 

fremur til að ungmennin í rannsókninni sem segjast atvinnulaus upplifi meira þunglyndi 

og minni stuðning foreldra samanborið við ungmenni sem voru í vinnu, óháð því hvaða 

ástæður voru að baki brotthvarfi. Niðurstöðurnar undirstrika mikilvægi vinnu náms- og 

starfsráðgjafa í stuðningi við nemendur í grunn- og framhaldsskólum ásamt því að færa 

rök fyrir auknu samráði fagfólks á sviði heilbrigðis- og menntamála. 
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Abstract 

The main goal of this study is to evaluate which reasons for dropping out of school are 

predicting for self- esteem, parental support and depression as well as how status of 

employment affects the same factors. The research is based on data obtained in 2009 by 

Rannsóknir og Greining. Participants were young people in the age of 16-20 years old that 

were not attending upper secondary school. Results indicate that participants that had 

dropped out of school mainly because of poor health, bullying or learning disabilities 

experienced more depression, less self- esteem and parental support compared to those 

participants that had dropped out for other reasons. Results also indicate that 

participants that were unemployed experienced more depression and less parental 

support compared with those that were employed. The results highlight the importance 

of career and education counsellors in elementary and upper secondary schools as well 

as increased cooperation between professionals within the fields of education- and 

health care. 
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Formáli  

Þessi rannsókn er 30 ECTS lokaverkefni til meistaraprófs í náms- og starfsráðgjöf við 

Félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Rannsóknin byggir á fyrirliggjandi gagnasafni 

frá rannsóknarmiðstöðinni Rannsóknum og greiningu. Megin umfjöllunarefni þessarar 

rannsóknar er málefni ungmenna sem hætta í framhaldsskóla og hvernig persónulegir og 

félagslegir þættir hafa áhrif á menntun og stöðu á vinnumarkaði.  

Áhugi minn á brotthvarfi og málefnum ungs fólks í  fræðilegu samhengi kviknaði 

þegar ég var í grunn- námi í uppeldis og menntunarfræði. Sá áhugi varð helst til þess að 

ég ákvað að ráðast í gerð þessarar rannsóknar og fjalla um brotthvarf og óvirk 

ungmenni.  

Þetta verkefni er unnið undir handleiðslu dr. Gerðar G. Óskarsdóttur og dr. Sif 

Einarsdóttur. Þeim báðum vil ég færa kærar þakkir fyrir leiðsögn og gott samstarf. Ég vil 

einnig þakka Hrefnu Pálsdóttur hjá Rannsóknum og greiningu fyrir að gera mér kleift að 

gera þessa rannsókn með því að veita mér aðgang að gagnasafninu Ungt fólk utan skóla 

2009. Að lokum vil ég þakka Sólveigu Eyfeld fyrir aðstoð við tölfræðilega úrvinnslu og 

yfirlestur.  
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1 Inngangur  

Á hverju hausti hefst nýr kafli í lífi þeirra ungmenna sem byrja í framhaldsskóla. Flest 

íslensk ungmenni byrja í framhaldsskóla eftir að skyldunámi í grunnskóla lýkur, við 16 ára 

aldur (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Á síðastliðnum áratug hófu um 90-95% ungmenna 

nám á framhaldsskólastigi eftir að grunnskóla lauk (Hagstofa Íslands, 2017a). Ein skýring 

á háu hlutfalli ungmenna sem fara beint í framhaldsskóla eftir að grunnskóla lýkur má 

finna í lögum um framhaldsskóla nr.92/2008. Þar er kveðið á um að ungmennum undir 

18 ára aldri skuli tryggð vist í framhaldskóla eftir að grunnskóla lýkur og skólavist til 18 

ára aldurs í hið minnsta.  

Í hverjum árgangi ungmenna sem byrja í framhaldsskóla eru einstaklingar sem 

hverfa frá námi, ýmist tímabundið eða alfarið áður en brautskráningu er náð. Hlutfall 

ungmenna sem hverfur frá námi áður en brautskráningu er náð hefur síðastliðin ár og 

áratugi verið frekar hátt hér á landi. Sem dæmi höfðu aðeins 60% þeirra nemenda sem 

innrituðust í framhaldsskóla haustið 2003 lokið námi sex árum síðar. Hlutfall 

einstaklinga á aldrinum 25-64 ára án lokaprófs úr framhaldsskóla er þar af leiðandi 

frekar hátt á Íslandi, í kringum 30%. Hlutfallið er það fimmta hæsta meðal ríkja innan 

OECD (Hagstofa Íslands, 2012; Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 2014a; OECD, 

2013). 

Rannsóknir á brotthvarfi í tengslum við áhættuþætti og verndandi þætti hafa 

leitt ýmis atriði í ljós. Af þessum atriðum er vert að nefna mikilvægi þess að ungmenni 

njóti stuðnings foreldra, hafi jákvætt sjálfsálit og búi við góða andlega líðan. Þessi atriði 

hafa verið nefnd sem verndandi þættir gegn því að ungmenni hverfi frá námi (Bean, 

Bush, McKenry og Wilson, 2003; Filozof o.fl., 1998; Kristjana Stella Blöndal, 

2014;Kristjana Stella Blöndal og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2009; Sigrún Harðardóttir, 

2014). Rannsóknir hafa einnig leitt í ljós að vegferð ungmenna sem hætta í skóla er ekki 

einsleit, hið sama gildir um áhættuþætti og ástæður brotthvarfs (Kristjana Stella Blöndal 

og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2012; Feinstein og Peck, 2008; Janosz, Le Blanc, Boulerice 

og Tremblay, 2000).  
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Ef horft er til aðstæðna á íslenskum vinnumarkaði mætti ætla að flest ungmenni sem 

hverfi frá námi hafi möguleika á því að stunda vinnu. Hér á landi er atvinnuleysi 

hlutfallslega lítið ef tekið er mið af meðaltali innan ríkja OECD.  Þrátt fyrir bankahrun í lok 

árs 2008 og þrenginga í kjölfarið er hlutfall atvinnuleysis hér á landi lægra en þekkist 

meðal OECD ríkja. Í nýlegri samantekt Hagstofunnar kemur fram að á seinni hluta árs 

2017 hafi atvinnuleysi verið tæp 3% að meðaltali fyrir einstaklinga á aldrinum 16-74 ára. 

Á sama tíma var meðaltal fyrir OECD ríkin um og yfir 6% (Hagstofa Íslands, 2017b; OECD, 

2017). Þrátt fyrir hlutfallslega lítið atvinnuleysi hér á landi eru samt sem áður tengsl milli 

þess að vera óvirkur frá vinnumarkaði og að hafa ekki lokið framhaldsskólaprófi (Jóhanna 

Rósa Arnardóttir, 2014). Enn fremur er skortur á menntun áhættuþáttur fyrir óvirkni, að 

vera utan vinnumarkaðar, til lengri eða skemmri tíma (Sadler, Akister og Burch, 2015; 

Furlong, 2006).  

Annar áhættuþáttur fyrir því að vera utan vinnumarkaðar til lengri eða skemmri 

tíma er að eiga við  andleg veikindi að stríða. Í rannsókn þeirra Egan, Daly og Delaney 

(2015) kom fram að ungmenni sem þjáðust af sálfræðilegum erfiðleikum á 

unglingsárum voru líklegri til þess að vera utan vinnumarkaðar í byrjun fullorðinsára. 

Sem dæmi um tengsl andlegra veikinda við óvirkni á vinnumarkaði er hlutfall 

geðraskana sem ástæðu fyrir endurhæfingarlífeyri. Árið 2015 voru geðraskanir í 70% 

tilfella ástæðan fyrir því að fólk undir þrítugu var á endurhæfingarlífeyri  

(Tryggingastofnun Ríkisins, 2015). Andleg líðan, brotthvarf úr framhaldsskóla og skortur 

á menntun eru á þann hátt þættir sem tengjast náið stöðu á vinnumarkaði.  

Ungmenni sem ekki eru í vinnu eða námi hafa fengið skammstöfunina NEET (e. not 

in education, employment, training) meðal rannsakanda erlendis (Furlong, 2006). Í þessu 

verki er aðallega stuðst við heitið óvirk ungmenni þegar vísað er til ungmenna utan skóla 

og vinnumarkaðar. Eitt helsta markmið þessarar rannsóknar er að kanna hvaða ástæður 

brotthvarfs umfram aðrar, ásamt stöðu á vinnumarkaði, spá fyrir um þunglyndi, sjálfsálit 

og stuðning foreldra hjá ungmennum á framhaldsskóla aldri.  
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 Brotthvarf 

Í þessum kafla er fjallað almennt um brotthvarf úr framhaldsskóla og helstu skilgreiningar 

á brotthvarfi. Fjallað er um íslenskar og erlendar rannsóknir á brotthvarfi. Farið er í 

gegnum hvað þær rannsóknir hafa leitt í ljós sem og helstu kenningar út frá þeim 

niðurstöðum.  

Þegar ungt fólk hættir í framhaldskóla og útskrifast ekki með samnemendum 

sínum er ýmist talað um brottfall eða brotthvarf. Skilgreiningar á brotthvarfi eru ekki 

allar eins og misjafnt er hvaða tímaramma stuðst er við. Skilgreining OECD á brotthvarfi  

er á þá vegu að nemandi telst horfinn frá námi yfirgefi hann skóla án brautskráningar 

óháð tímalengd. Brotthvarfsrannsóknir hér á landi hafa margar hverjar miðað við sex ár 

eftir innritun (Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristjana Stella Blöndal, 2005; Kristjana Stella 

Blöndal og Jón Torfi Jónasson, 2002; OECD, 2003). Rannsóknir á brotthvarfi hafa bent til 

þess að brotthvarf sé yfirleitt afurð af löngu ferli og jafnvel samofið fleiri en einum þætti 

(Alexander, Entwisle og Horsey, 1997; Kristjana Stella Blöndal, 2014; Janosz o.fl., 2008; 

Rumberger, 2001; Rumberger og Lim, 2008). Þær rannsóknir sem vísað er í benda einnig 

til að brotthvarf sé yfirleitt atburður sem hefur átt sér einhvern aðdraganda en síður 

vegna ástæðna sem koma í ljós á skömmum tíma.  

Fjárhagslegir, persónulegir og félagslegir þættir hafa meðal annars verið nefndir 

sem áhrifavaldar þegar kemur að brotthvarfi úr framhaldsskóla. Sem dæmi um 

félagslega þætti hafa uppeldisaðferðir foreldra verið nefndir. Meðal persónulegra þátta 

sem hafa verið nefndir er skuldbinding einstaklingsins bæði gagnvart skóla og námi. 

Þessir þættir, skuldbinding og uppeldisaðferðir foreldra, hafa í rannsóknum verið 

nefndir bæði í sitthvoru lagi og í samhengi við hvorn annan (Sigrún Aðalbjarnardóttir og 

Kristjana Stella Blöndal, 2005; Kristjana Stella Blöndal, 2014; Bridgeland, DiIulio Jr og 

Morison, 2006; Englund, Egeland og Collins, 2008; Janosz, Archambault, Morizot og 

Pagani, 2008; Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002; Rumberger og Lim, 

2008). Hér á eftir verður nánar fjallað um uppeldisaðferðir foreldra í tengslum við 

skuldbindingu gagnvart skóla.  
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1.1.1 Uppeldisaðferðir foreldra og skuldbinding til náms 

Uppeldisaðferðir foreldra og þættir í fari þeirra eins og hlýja, stuðningur og tími sem 

foreldrar eyða með börnum sínum eru atriði sem tengd hafa verið við jákvæðan 

námsárangur. Uppeldisaðferðir foreldra hafa einnig verið tengdar við skuldbindingu 

gagnvart skóla og sem verndandi þáttur fyrir skuldbindingu gagnvart skóla. Almennt hafa 

uppeldisaðferðir foreldra og stuðningur foreldra verið nefndir sem einn af þeim þáttum 

sem sporna við brotthvarfi (Álfgeir Logi Kristjánsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2009; 

Kristjana Stella Blöndal, 2014; Kristjana Stella Blöndal og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2009; 

Svandís Nína Jónsdóttir og Rauði Kross Íslands, 2003). Svokallaðar leiðandi 

uppeldisaðferðir hafa einkum verið nefndar í samhengi við þætti í fari foreldra í tengslum 

við jákvæðan námsárangur og brotthvarf úr framhaldsskóla. Einkennandi fyrir leiðandi 

uppeldisaðferðir eru hlýja, kröfur um jákvæða hegðun og hvatning (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir og Kristjana Stella Blöndal, 2005; Baumrind, 1971).  

Eins og áður sagði hafa uppeldisaðferðir foreldra víða í rannsóknum komið fram 

sem verndandi þáttur fyrir skuldbindingu nemenda gagnvart skóla og námi (Kristja 

Stella Blöndal, 2014; Kristja Stella Blöndal og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2012). Hugtakið 

um skuldbindingu gagnvart námi er skipt niður í hegðunarlega, tilfinningalega og 

vitsmunalega þætti . Hegðunarlegri skuldbindingu gagnvart skóla hefur verið lýst sem 

þátttöku í skóla og skólatengdum atburðum. Tilfinningaleg skuldbinding felur í sér 

skuldbindingu gagnvart náminu og námsframvindu, vitsmunaleg skuldbinding er 

skuldbinding gagnvart þeirri vinnu sem námið felur í sér og það sem þarf að leggja af 

mörkum til þess að ná árangri (Fredricks, Blumenfeld og Paris, 2004). Skuldbinding 

gagnvart skóla hefur sterkt forspárgildi þegar kemur að brotthvarfi. Einnig hafa komið 

fram tengsl milli tilfinningalegrar og hegðunarlegrar skuldbindingar gagnvart skóla og 

neikvæðrar hegðunar. Lítil hegðunarleg og tilfinningarleg skuldbinding ásamt neikvæðri 

hegðun í skóla er talið hafa sterkt forspárgildi um brotthvarf (Wang og Fredricks, 2014).  

Íslensk rannsókn leiddi í ljós að hegðunarleg og tilfinningarleg skuldbinding 

gagnvart skóla í 10. bekk grunnskóla spáir fyrir um námsframvindu í framhaldsskóla. 

Nemendur sem höfðu slaka  námsframmistöðu, en luku námi á tilsettum tíma, sýndu 

meiri skuldbindingu gagnvart skóla umfram þá nemendur sem einnig voru með laka 

námsframmistöðu og luku ekki námi á tilsettum tíma. Nemendur sem hættu í námi 
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þrátt fyrir góðan námsárangur sýndu minni hegðunarlega og tilfinningarlega 

skuldbindingu gagnvart námi heldur en þeir sem höfðu svipaðan námsárangur og luku 

námi. Rannsóknin leiddi einnig í ljós að uppeldisaðferðir foreldra höfðu forspárgildi 

varðandi námsárangur. Leiðandi uppeldisaðferðir virtust draga úr hnignun á 

skuldbindingu gagnvart skóla. Hnignun á skuldbindingu, eins og áður kom fram, eykur 

hættu á brotthvarfi. Skortur á hegðunarlegri og tilfinningalegri skuldbindingu við lok 

grunnskóla virðist sterkur forspárþáttur um brotthvarf úr framhaldsskóla. Þróun 

skuldbindingar nemenda getur þannig haft áhrif á þróun námsframvindu, óháð 

einkunnum (Kristjana Stella Blöndal, 2014). Þessar niðurstöður hér á landi eru í takt við 

niðurstöður Janosz og félaga (2000) og niðurstöður Wang og Frederiks (2014) í 

Bandaríkjunum. Rannsóknirnar eiga það sameiginlegt að sýna fram á tengsl milli 

stuðnings og uppeldisaðferða foreldra við skuldbindingu til náms.  

Eins og fyrr var nefnt hafa rannsóknir á skuldbindingu gagnvart skóla og námi 

almennt leitt í ljós að brotthvarfsnemendur eru ekki einsleitur hópur, einnig að 

brotthvarf er samspila margra þátta. Frekari dæmi um þetta má finna í langtíma 

rannsókn þeirra Janosz og félaga (2000). Þar komu í ljós fjórar megin gerðir 

brotthvarfsnemenda. Í fyrsta lagi var hljóðláti brotthvarfs nemandinn, sá sýndi ekki 

neikvæða skólahegðun (svo sem skrópa, eignaspjöll), hafði í meðallagi áhuga á námi en 

var undir meðaltali í námsframmistöðu. Þessir nemendur áttu ekki í vandræðum út á við 

önnur en að fá lakar einkunnir. Í öðru lagi voru það áhugalausu nemendurnir. Þeir sýndu 

litla til miðlungs neikvæða skólahegðun, höfðu lítinn áhuga á námi og sýndu litla 

skuldbindingu gagnvart skóla. Þessir nemendur voru þó með einkunnir í meðallagi. Í 

þriðja lagi var hópurinn sem sýndi slaka frammistöðu á flestum sviðum. Þessir 

nemendur höfðu litla skuldbindingu gagnvart skóla, lítinn áhuga á námi og voru með 

slakar einkunnir. Neikvæð skólahegðun var lítil eða í meðallagi. Fjórði flokkurinn sem 

Janosz (2000) og félagar tilgreina er nemandinn sem virtist eiga í erfiðleikum í hvívetna 

og passaði almennt illa inn í skólaumhverfið. Þessir nemendur sýndu mikla neikvæða 

hegðun, höfðu lítinn áhuga á námi, sýndu enga skuldbindingu gagnvart skóla og fengu 

slakar einkunnir. Janosz (2000) og félagar komust að þeirri niðurstöðu að ungmenni sem 

höfðu mikla skuldbindingu gagnvart skóla voru ólíkleg til að hætta námi. Aðeins lítið 

hlutfall nemenda sem voru skuldbundnir gagnvart skóla hættu námi fyrir 

brautskráningu. Rannsóknin benti einnig til að fjölskylda og vinir hafi áhrif á 
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skuldbindingu nemenda gagnvart skóla. Enn fremur kom í ljós að við upphaf unglingsára 

hafði nokkur hluti mögulegra brotthvarfsnemenda þá þegar sýnt persónulega eða 

félagslega erfiðleika. Þessir erfiðleikar höfðu á endanum áhrif á skólagöngu þeirra. 

Niðurstöður þeirra Janosz (2000) og félaga renna stoðum undir mikilvægi þess að flokka 

orsakir og áhættuþætti þegar kemur að brotthvarfi nemenda. Þetta er mikilvægt meðal 

annars til þess að gera íhlutun fyrir nemendur markvissa og sniðna að þörfum hvers og 

eins nemanda (Janosz o.fl., 2000).  

Í þessari rannsókn líkt og í rannsókn Janosz og félaga er einnig leitast við að 

flokka orsakir brotthvarfs með tilliti til áhættuþátta. Tveir af þeim áhættuþáttum sem 

kunna að tengjast brotthvarfi úr skóla eru sjálfsálit og andleg líðan. Nánar verður fjallað 

um þessa þætti í kaflanum sem hér á eftir kemur. 

1.1.2 Sjálfsálit og andleg líðan 

Þegar kemur að orsökum og áhættuþáttum í tengslum við brotthvarf hafa þættir eins og 

sjálfsálit og andleg líðan verið nefnd til sögunnar (Sigrún Harðardóttir, 2014; Bean, Bush, 

McKenry og Wilson, 2003; Filozof o.fl., 1998). Sjálfsálit og andleg líðan eru einnig þættir 

sem virðast hanga náið saman. Rannsóknir hafa leitt í ljós að algengt sé að tengsl séu á 

milli  lítils sjálfálits og þunglyndis (Orth og Robins, 2013; Steiger, Allemand, Robins og 

Fend, 2014; Sowislo og Orth, 2013).  

Í samhengi við námsárangur og sjálfsálit hefur komið fram að foreldrar og 

kennarar geti stuðlað að því að ungt fólk öðlist aukið sjálfsálit og trú á eigin getu þegar 

kemur að námsárangri. Það megi til dæmis gera með því að efla sjálfstæði og metnað, 

setja skýr markmið og fylgja þeim eftir (Urdan og Pajares, 2006). Umfram sjálfsálit er 

andleg líðan einnig veigamikill þáttur þegar kemur að námsárangri. Margt bendir til að 

nemendur sem hverfi frá námi séu líklegri, umfram þá nemendur sem ekki hætta, til 

þess að þjást af þunglyndi eða öðrum geðrænum kvillum (Rumberger, 2011, Hrefna 

Pálsdóttir o. fl., 2017).   

Góð andleg líðan er þannig mikilvægur þáttur í námsárangri og hefur almennt 

sterkt forspárgildi um framvindu í námi. Þessu til stuðnings má nefna rannsókn Sigrúnar 

Harðardóttur (2014) um áhrifaþætti fyrir líðan og námserfiðleika 

framhaldsskólanemenda. Niðurstöður Sigrúnar bentu til þess að andleg líðan nemenda 

við upphaf náms hefði forspárgildi um námsframvindu. Einnig kom fram að meiri 
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sálfélagslegir erfiðleikar höfðu fylgni við lakan námsárangur og brotthvarf. 

 Langtímarannsókn þeirra LI og Lerner (2011) leiddi einnig í ljós tengsl þunglyndis 

við framvindu í námi. Nemendur í rannsókn þeirra sem upplifðu þunglyndi, stunduðu 

fíkniefnaneyslu og  fengu lágar einkunnir voru líklegri til þess að hafa litla hegðunarlega 

og tilfinningalega skuldbindingu gagnvart skóla. Hegðunarleg og tilfinningaleg 

skuldbinding gagnvart skóla hefur eins og áður sagði sterkt forspárgildi fyrir brotthvarf 

og námsárangur. Ásamt þessu eru ungmenni sem þjást af þunglyndi í meiri hættu, 

umfram jafnaldra sem ekki glíma við þunglyndi, á að hætta í skóla, afla sér ekki frekari 

menntunar og vera án atvinnu á fullorðinsárum (Sadler, Akister og Burch, 2015, Furlong, 

2006). Ungmenni sem eiga við persónulega eða námslega erfiðleika eru ekki aðeins 

líklegri til að hætta í skóla. Þau eru einnig líklegri umfram aðra til þess að verða óvirk við 

flutning milli skólastiga eða í ferlinu frá skóla til vinnu (Anvik og Gustavsen, 2012; 

Thrana, Anvik, Bliksvær og Handegård, 2009). Nánar verður fjallað um óvirk ungmenni í 

þeirri umfjöllun sem hér á eftir fylgir. 

 Óvirk ungmenni 

Óvirk ungmenni á skilgreindum framhaldsskólaaldri, 16-20 ára, tengjast á margan hátt 

brotthvarfi úr framhaldsskóla ef miðað er við íslenskar aðstæður. Þess var fyrr getið að 

rúmlega  95% ungmenna hér landi skráð í framhaldsskóla við sextán ára aldur (Hagstofa 

Íslands, 2017a). Miðað við þessar forsendur mætti gera ráð fyrir að flest óvirk ungmenni 

á framhaldsskóla aldri hafi á einhverjum tímapunkti horfið frá námi í framhaldsskóla. Lítill 

hluti þeirra ungmenna sem eru óvirk hafa þó líklega ekki verið skráð í framhaldsskóla við 

16 ára aldur.    

Óvirk ungmenni sem hvorki stunda nám né vinnu hafa fengið skammstöfunina 

NEET á meðal rannsakenda erlendis. NEET er skammstöfun á ensku „not in education, 

employmonet or training“ og þýðist lauslega sem „ekki í vinnu, námi eða þjálfun“ 

(Mascherini, Salvatore, Meierkord og Jungblut, 2012). Hugtakið NEET varð til seint á 

níunda áratug síðust aldar á Bretlandi (Furlong, 2006; Mascherini o.fl., 2012).  Áður en 

NEET skammstöfunin kom til sögunnar var talað um status 0 til þess að lýsa unglingum 

sem voru hvorki í námi né vinnu (Simmons, Thompson, Tabrizi og Nartey, 2014). 

Upphaflega var talað um ungt fólk á aldrinum 16 til 18 ára en nú til dags er aldursbilið 

yfirleitt breiðara. Þetta hefur í för með sér að sá hópur sem um ræðir er mun 
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fjölbreyttari og ólíkari innbyrðis en áður var talið. Óvirki hópurinn er því ekki einsleitur 

hópur. Þrátt fyrir að þetta unga fólk deili sömu einkennum, það er ekki í vinnu og ekki í 

námi, er ekki þar með sagt að allir séu á sama báti (Finlay, Sheridan, McKay og Nudzor, 

2010). Það kann að hafa neikvæðar afleiðingar til lengri tíma að vera óvirkur (Scarpetta 

o.fl., 2010). Andy Furlong (2006) telur samt sem áður að á Bretlandi séu flest ungmenni 

óvirk í skamman tíma. 

Komið hefur fram að NEET hugtakið eða skilgreiningin á því geti auðveldað við 

að finna þá ungu einstaklinga sem eiga í erfiðleikum með tilfærslu frá námi til atvinnu 

(e. school to work transition). Einnig hefur komið fram að breyta þurfi NEET 

skilgreiningunni, annað hvort með því að víkka hugtakið eða endurskilgreina það. Þetta 

myndi verða til þess að auðveldara væri að ná til þeirra sem eru í vanda staddir. Þannig 

væri hægt  sníða úrræði fyrir einstaklinga eftir þeirra þörfum (Furlong, 2006). Sem dæmi 

má nefna að á Bretlandi hefur verið kallað eftir skýrri stefnu í málefnum óvirkra 

ungmenna og hvaða skilgreiningu eigi að styðjast við. Mikilvægt þykir að greina hvaða 

einstaklinga um er að ræða og hver þjónustuþörf þeirra er (Maguire, 2015). Hér verður 

því fjallað nánar um algengi og helstu skilgreiningar á NEET hugtakinu. 

1.2.1 NEET: alþjóðlegar skilgreiningar og algengi 

Í Evrópu hefur NEET skilgreiningin meðal annars verið sett fram sem hluti af vinnu gegn 

félagslegri einangrun og langtíma atvinnuleysi meðal ungs fólks (Furlong, 2016). Frá árinu 

2010 hefur NEET hugtakið verið notað opinberlega innan Evrópusambandsins til þess að 

lýsa þeim hópi ungs fólks sem eru hvorki í skóla né vinnu. Mörg Evrópuríki skilgreina NEET 

sem einstaklinga á aldrinum 15-24 ára sem ekki eru í vinnu, námi eða þjálfun. Eurofund 

eða „European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions“ 

notast hins vegar við breiðara aldursbil við skilgreininguna eða 15-29 ára. Eurofund 

(Mascherini, Salvatore, Meierkord og Jungblut, 2012) hefur greint NEET hópinn í fimm 

aðskilda hópa. Það eru þeir sem eru tímabundið atvinnulausir, atvinnulausir til lengri 

tíma, einstaklingar sem hafa gefist upp í atvinnuleit, ungt fólk sem ber ábyrgð á að sinna 

fjölskyldu eða þeir sem kljást við veikindi eða fötlun. Einnig eru þeir einstaklingar sem 

hafa fundið vinnu og byrja að vinna innan ákveðins tíma. Að lokum eru ástæður ekki alltaf 

þekktar.  
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Stærsti hópurinn eru þeir einstaklingar sem eru tímabundið atvinnulausir eða 36%. Þeir 

sem þurfa að hugsa um fjölskyldumeðlimi eru 23%, atvinnulausir til lengri tíma eru 13%, 

um 7% eru veikir eða fatlaðir, þeir sem gefist hafa upp í atvinnuleit eru 5% og þeir sem 

senn byrja í vinnu er  3%. Fyrir 13% einstaklinga var ekki unnt að finna skýringu á því hvers 

vegna þau voru óvirk. Í tölum frá  EUROSTAT (tölfræði stofnun ESB) má sjá að þar er miðað 

við aldurshópinn 16-24 ára í skilgreiningu á NEET. Árið 2014 voru 13% af ungu fólki á 

þessu aldursbili flokkað sem NEET innan Evrópusambandsins (Eurostat, 2017). Meðal 

ríkja innan OECD voru árið 2007 um 11% ungmenna á aldrinum 15 til 24 ára óvirk. Í Evrópu 

virðist NEET vera hvað algengast í Suður og Austur Evrópu. Í tölum frá Eurofund 

(Mascherini, Salvatore, Meierkord og Jungblut, 2012) kemur fram að staðan sé hins vegar 

betri í Mið og Norður Evrópu. 

Milli þjóða og heimsálfa tíðkast mismunandi skýringar og skilgreiningar á NEET 

hugtakinu. Til dæmis er NEET aðallega notað sem hugtak yfir unglinga á Nýja Sjálandi 

(Hill, 2003). í Japan og Kóreu er NEET hugtakið ekki aðeins hluti af rannsóknum á 

vinnumarkaði. Þar er einnig umræða um ungt fólk sem kýs sjálfviljugt að útiloka sig frá 

samfélaginu (Scarpetta o.fl., 2010). Í því samhengi er yfirleitt talað er um einstaklinga á 

aldrinum 15-34 ára. Í Svíþjóð eru um 10% ungmenna á aldrinum 15-29 ára skilgreind 

sem NEET. Af þessum hóp er talið að rúmlega helmingur sé ekki í atvinnuleit og því 

óvirkur með öllu. (OECD, 2016a). Það sem virðist einkenna NEET hópinn í ríkjum innan  

OECD er að þau hafa ekki mikla möguleika til þess að komast áfram vegna ýmissa 

ástæðna. Sum ungmenni koma úr fjölskyldum sem geta ekki stutt við bakið á þeim eða 

búa á svæðum þar sem lítið er um vinnu er að fá. Enn fremur eru sum ungmenni hluti af 

minnihlutahóp í samfélaginu. Hluti hópsins sem er óvirkur hefur annað hvort verið óvirk 

og atvinnulaus í meira en ár eða hefur aldrei reynt að komast út á vinnumarkaðinn til 

þess að byrja með (Scarpetta, Sonnet og Manfredi, 2010).  Ýmsir þættir, félagslegir sem 

og persónulegir virðast þannig hafa áhrif á hvaða ungmenni eru líklegri en önnur til þess 

að verða óvirk. Í næsta kafla verður fjallað nánar um félagslega þætti og persónulega 

þætti. 

1.2.2 NEET: félagslegir og persónulegir þættir 

Félagsleg staða ásamt öðrum áhrifaþáttum hafa að ákveðnu leyti forspárgildi þegar 

kemur að óvirkni ungmenna. Óvirk ungmenni eru almennt ólíkur hópur innbyrðis. Þrátt 



20 

fyrir þetta eru þeir einstaklingar sem búa við félagslega erfiðleika líklegri til að vera óvirk. 

Sem dæmi má nefna að á Bretlandi er talið að stærstu áhættuþættirnir fyrir að verða 

óvirkur séu skortur á menntun og koma úr bágum efnahag  og lágu menntunarstigi (Egan, 

Daly og Delaney, 2015). Að vera óvirkur í lengri tíma hefur einnig tengsl við þætti eins og 

þunglyndi og kvíða ásamt ýmsum neikvæðum siðum eins og að reykja og að borða 

óhóflega. Einnig eru sterk tengsl milli þess að vera óvirkur til lengri tíma og búa við 

félagsleg einangrun (UCU, 2013).  

Félagsleg einangrun er flókið fyrirbæri og getur átt sér margar birtingarmyndir. 

Hún getur byrjað með brotthvarfi úr skóla og haldið áfram með atvinnuleysi og orðið til 

þess að tengsl við fjölskyldu, grenndarsamfélag og stofnanir samfélagsins veikjast 

(Hyggen, 2015). Félagsleg einangrun getur einnig haft áhrif á ýmsar víddir í lífi 

einstaklinga. Þar á meðal má nefna skort á efnislegum gæðum, menntun, atvinnu og 

félagslegum tengslum (Burchardt, Le Grand og Piachaud, 1999). Eigindleg langtíma 

rannsókn gerð meðal óvirkra ungmenna á Bretlandi leiddi í ljós að meðal þeirra 20 

ungmenna á aldrinum 15-20 ára sem tóku þátt kom sterkt í ljós að þátttakendur fundu 

fyrir einangrun og stjórnleysi yfir lífi sínu. Þetta leiddi meðal annars til einangrunar frá 

grenndar samfélaginu. Þessar aðstæður, segja rannsakendur, verða meðal annars til 

þess að þetta unga fólk fjarlægist hugmyndir og hvatir til menntunar, hvort heldur sem 

var bók eða starfsnám eða vinnu almennt (Simmons o.fl., 2014). Félagslegir áhrifaþættir 

og bakgrunnur hjá óvirkum ungmennum virðast þannig fléttast saman við 

persónulegulega þætti eins og hvatningu til menntunar, heilbrigt líferni og andlega 

líðan.  

Andleg heilsa er meðal persónulegra þátta sem hafa verið nefndir í tengslum við 

óvirk ungmenni. Börn og unglingar sem búa við andleg veikindi eru líklegri , umfram 

önnur ungmenni, til þess að vera ekki á vinnumarkaði eða í námi á aldrinum 16-23 ára. 

Sá hópur barna og unglinga sem hefur laka andlega heilsu er einnig líklegri til þess að 

lenda í vandræðum í upphafi starfsferils. Andleg veikindi eru líkleg til þess að marka 

upphaf starfsferil ungmenna á neikvæðan hátt (Egan, Daly og Delaney, 2015).  

Rannsóknir, gerðar í ólíkum löndum, draga flestar fram svipaðar niðurstöður varðandi 

óvirk ungmenni og andlega heilsu. Bresk rannsókn gerð meðal 2200 ungmenna sem 

fædd voru árið 1992 leiddi í ljós að um 12% ungmenna í árganginum voru óvirk við átján 
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ára aldur. Óvirki hópurinn í rannsókninni var almennt tilbúin til þess að vera virkur í 

atvinnuleit en hafði samanborið við virka hópinn almennt minni færni á ýmsum sviðum. 

Þetta átti til dæmis við  færni í félagslegum samskiptum. Unga fólkið í óvirka eða NEET 

hópnum var einnig mun líklegra til þess að eiga við geðræn vandamál  eða fíkn að stríða. 

Um 60% af NEET hópnum samanborið við 35% virka hópinn hafði upplifað geðræn 

vandamál eins og þunglyndi og kvíða í barnæsku eða á unglingsárum (Bynner og 

Parsons, 2002). Í Ástralíu leiddi rannsókn meðal ungs fólks á aldrinum 15-25 ára í ljós að 

einn af hverjum fimm einstaklingum sem áttu við geðrænan vanda að stríða voru óvirk. 

Einnig virðast óvirk ungmenni í Ástralíu líklegri til að vera karlkyns, með sögu um 

kannabis neyslu, afbrot eða geðræna kvilla ásamt því að vera fremur illa sett félagslega 

og fjárhagslega (O'Dea o.fl., 2014). Svipaðar niðurstöður voru uppi á teningnum í 

kanadískri rannsókn þar sem kom fram að óvirk ungmenni voru líklegri til þess að eiga 

við geðræn vandamál að stríða og vera frekar í þörf fyrir geðheilbrigðisþjónustu. Óvirk 

ungmenni voru einnig metin líklegri til þess að neita fíkniefna (Henderson o.fl., 2017). 

Rannsóknir hafa enn fremur leitt í ljós að andlegir erfiðleikar eru í mörgum tilfellum til 

staðar áður en ungmenni verða óvirk. Þetta leiðir líkum að því að andlegir erfiðleikar 

sem slíkir eru ekki afurð af óvirkni.  

Umfram andlega erfiðleika hefur einnig komið í ljós að hluti óvirkra ungmenna 

glímir við skort á hæfni í félegslegum samskiptum. Rannsókn á högum óvirkra 

ungmenna á 18. Aldursári leiddi í ljós að rúm 60% þeirra  sem tóku þátt höfðu glímt við 

geðræn vandamál af einhverjum toga áður en þau höfðu orðið óvirk. Hópurinn virtist 

einnig líklegur til þess að vera svartsýnn um framtíðarhorfur sínar og var síður líklegri til 

þess að hafa góða eiginleika til samskipta og samvinnu (Goldman‐Mellor o.fl., 2016). 

Þetta eru svipaðar niðurstöður og Bynner og Parsons (2002) fengu í sinni rannsókn. 

Rannsókn þeirra gaf til kynna að einhver hluti óvirkra ungmenna virðast  skorta færni í 

félagslegum samskiptum. Óvirk ungmenni sem eiga við andlega erfiðleika að stríða eru 

einnig líklegri til að vera óvirk ekki aðeins vegna andlegra erfiðleika. Þau eru einnig líkleg 

til þess að vera óvirk vegna þess að hluti þeirra skortir færni sem þarf til þess að koma 

sér af stað og stunda vinnu eða nám (Goldman‐Mellor o.fl., 2016). Þannig virðast ýmsir 

persónulegir og félagslegir þættir hjá óvirkum ungmennum tvinnast saman að nokkru 

leyti.  
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Erlendar rannsóknir sem hér hafa verið kynntar draga fram ákveðna sameiginlega þætti 

í fari óvirkra ungmenna. Þessir þættir eru meðal annars andlegir erfiðleikar, neysla 

fíkniefna, félagslegir erfiðleikar og félagsleg einangrun. Skortur á menntun, óvirkni og 

erfiðleikar á náms- og starfsferli virðast þannig vera þættir sem haldast í hendur á einn 

eða annan hátt hjá þessum hóp ungmenna. 

 Breytingar á vinnumarkaði og skortur á menntun 

Vegferð ungmenna frá menntastofnunum til atvinnulífsins er mótuð af ýmsum þáttum. 

Þessir áhrifaþættir eru meðal annars formaðir af sambandi milli fjölskyldu, bakgrunns, 

menntunar, ástands á vinnumarkaði og kröfum vinnuveitenda hverju sinni (Roberts, 

2009a). Vegna breytinga sem orðið hafa á vinnumarkaðs umhverfi nútímans má segja að 

menntun og þekking á námi og störfum hafi sjaldan verið mikilvægari. Hnattvæðing og 

tækniframfarir eru meðal ástæðna sem hafa gjörbreytt vinnumarkaðsumhverfi 

samtímans (Bynner, 2001; Pollock, 1997; Yates, Harris, Sabates og Staff, 2011, Simmons, 

2014, Wyn, 2009, Roberts, 2009a, Heinz, 2003). Einföldum störfum í iðnaði hefur fækkað, 

meðal annars vegna tækniframfara en einnig vegna þess að verksmiðjur hafa í stórum stíl 

verið fluttar til landa þar sem vinnuafl kostar minna. Í kjölfarið á hinni stafrænu byltingu 

og tækninni sem henni fylgdi hafa einnig orðið töluverðar breytingar. Krafa er gerð um 

að kunna á hina nýju tækni og þau tæki sem henni fylgja (Bills, 2009). Annað atriði sem 

öðlast hefur aukið vægi og skiptir nú miklu máli eru samskipta- og samvinnu færni (e. soft 

skills) (Grugulis og Vincent, 2009). Samverkan þessara þátta breytir ýmsu fyrir ungt fólk 

sem kemur út á vinnumarkaðinn. Nú til dags geta einstaklingar ekki búist við því að vinna 

hjá sama vinnuveitanda megnið af starfsævinni líkt og áður þekktist. Vegna aukins hraða 

í tækniþróun, ásamt þeim breytingum sem hefur verið lýst þurfa einstaklingar á 

vinnumarkaði að uppfæra þekkingu sína jafnt og þétt. Mikilvægt er að taka ábyrgð á eigin 

náms- og starfsþróun og búa yfir sveigjanleika og aðlögunarfærni á náms- og starfsferli 

(e. career adaptability) (Brown, Bimrose, Barnes og Hughes, 2012).  

Skortur á menntun kann að hafa í för með sér neikvæðar afleiðingar fyrir líf ungs 

fólks. Þær afleiðingar eru varhugaverðar vegna færri tækifæra á vinnumarkaði fyrir ungt 

fólki sem hættir í skóla samanborið við þá einstaklinga sem hafa lokið námi. Einnig er talið 

að skortur á menntun sé ein helsta ástæða þess að einstaklingar lenda í erfiðleikum á 

vinnumarkaði almennt (Jóhanna Rósa Arnardóttir, 2014; Gallie, 2004; Gerður G. 
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Óskarsdóttir, 1995). Auk erfiðleika á vinnumarkaði geta afleiðingar verið félagsleg 

einangrun. Félagslega einangrun kann að byrja með brotthvarfi úr skóla og haldið áfram 

með langtíma óvirkni (UCU, 2013; Hyggen, 2015). Í langtíma rannsókn á atvinnuleysi 

meðal ungs fólks (Yates o.fl., 2011) var það mat rannsakanda að breyttar áherslur og 

kröfur á vinnumarkaði hafa orðið til þess að þeir sem eru síður í stakk búnir til þess að 

takast á breytingar eiga erfiðara um vik. Erfiðleikarnir sem ungt fólk í atvinnuleit stendur 

frammi fyrir felast í því að standa undir þeim kröfum sem breytingarnar fela í sér. Þær eru 

eins og áður sagði aukin menntun og vitneskja um nám og störf. Í rannsókninni kom einnig 

fram að óvissar hugmyndir um nám og störf ásamt því að fara á mis við væntingar til náms 

eru þættir sem kunna að auka líkurnar á því að ungt fólk verði óvirkt fyrir 18 ára aldur. 

Þessi atriði áttu sérstaklega við um ungt fólk sem kom úr fjölskyldum með lága félags- og 

efnahagslega stöðu. (Furlong og Cartmel, 2004; Yates o.fl., 2011). Þættir eins og foreldrar, 

fjölskylda og menntun virðast tengjast og hafa áhrif á brotthvarf úr framhaldsskóla og 

tilfærslu frá skóla til vinnumarkaðar (Jóhanna Rósa Arnardóttir, 2013; Roberts, 2009b). 

Sem dæmi má nefna að óvirk sænsk ungmenni eru líklegri til að eiga foreldra sem eru 

ekki með framhaldsskólapróf samanborið við ungmenni sem eru virk. Að sama skapi eru 

þeir sem ekki eru með stúdentspróf eða sambærilega menntun líklegri til þess að vera 

óvirk (OECD, 2016a). Skortur á menntun í kjölfar brotthvarfs úr skóla, meðal annars vegna 

ofan talinna ástæðna, áhættuþáttur fyrir að vera óvirkur í framtíðinni (Sadler, Akister og 

Burch, 2015; Furlong, 2006). 

Efling starfsnáms er meðal þess sem hefur verið nefnt sem liður í fækkun óvirkra 

ungmenna (OECD, 2016b). Komið hefur fram að þær þjóðir sem leggja áherslu á 

starfsnám og starfsmenntun hafa almennt lægri NEET tíðni. Í skýrslu OECD (Scarpetta, 

Sonnet og Manfredi, 2010) um atvinnuleysi á tímum efnahagsþrenginga kemur fram að 

starfsmenntun sé mikilvægur hlekkur í átt að stemma stigu við atvinnuleysi. Einnig 

kemur fram að meðal þeirra þátta sem efli starfsnám sé aukin fræðsla um nám og störf. 

Fræðsla um nám og störf er í höndum náms- og starfsráðgjafa. Nánar verður fjallað um 

náms- og starfsráðgjöf í samhengi við óvirk ungmenni  í næsta kafla.  

1.3.1 Efling náms- og starfsráðgjafar 

Efling náms- og starfsráðgjafar hefur verið nefnd sem liður í vinnu gegn óvirkni, 

atvinnuleysis og skort á menntun. Lagt hefur verið til að ungu fólki sem hefur hætt í skóla 
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sé boðið upp á náms og starfsráðgjöf og íhuga þurfi hvort einstaklingar séu betur settir á 

skólabekk í stað þess að standa í atvinnuleit. Mikilvægt er að veita ungu fólki tækifæri til 

þess að þróa með sér færni til þess að komast yfir hindranir á náms- og starfsferli sínum 

(OECD, 2016a; OECD, 2016b). 

Bresk rannsókn meðal óvirkra ungmenna (sem höfðu hætt í skóla) leiddi í ljós að 

hluti af þátttakendum hafði neikvætt viðhorf til skóla á meðan aðrir kváðust ekki 

ánægðir með valkosti sem voru í boði. Þeir einstaklingar sem glímdu við persónuleg 

vandamál þóttu ekki líklegir til þess að snúa aftur í nám eða starfsþjálfun í bráð. Sá 

hópur sem ekki var ánægður með valkosti sína átti yfirleitt ekki við persónuleg 

vandamál að stríða (Spielhofer, 2009). Þessar niðurstöður gefa til kynna að ekki glími 

allir við sama vanda. Náms- og starfsráðgjöf er lausn vandans fyrir þá þátttakendur sem 

ekki voru sáttir við það nám sem stóð til boða á meðan þeir sem glímdu við persónuleg 

vandamál þyrftu ef til vill annarskonar íhlutun. Með náms- og starfsráðgjöf er þannig 

hægt að meta hvaða þarfir hver einstaklingur hefur og hvernig úrræði henta. Sem dæmi 

um þetta hefur verið í tengslum við óvirk ungmenni og lausn á þeirra vanda er þjónusta 

á einstaklingsgrundvelli sem hentar hverjum og einum ásamt aukinni náms- og 

starfsráðgjöf. Sem dæmi má nefna rannsókn (Spielhofer, 2009) þar sem borin voru 

saman virk og óvirk ungmenni. Þar telja rannsakendur að niðurstöður bendi til að sama 

lausn henti ekki öllum. Að þeirra mati þarf að efla náms- og starfsráðgjöf svo ungt fólk 

viti hvað er í boði fyrir þau. Þannig geti hver og einn tekið upplýsta ákvörðun.  

Hér á landi hefur náms- og starfsráðgjöf komið við sögu í samhengi við menntun 

og starfsferil einstaklinga. Nýverið gaf Mennta- og Menningarmálaráðuneytið (2015) út 

skýrslu um stefnumótun í náms- og starfsráðgjöf. Þar er fjallað um eflingu náms- og 

starfsráðgjafar í tengslum við brotthvarf úr framhaldsskóla, ráðgjöf fyrir nema og 

atvinnuleitendur ásamt fræðslu um nám og störf í samvinnu við vinnumarkaðinn. Efling 

náms- og starfsráðgjafar hefur þannig hlotið aukið vægi og athygli stjórnvalda ekki 

aðeins hér á landi heldur einnig á meginlandi Evrópu og víðar. Markmiðið er að aðstoða 

ungt fólk við að komast yfir hindranir á náms og starfsferli sínum með því að koma í veg 

fyrir brotthvarf úr skóla og óvirkni. Nánar verður fjallað um óvirk ungmenni á Íslandi í 

kaflanum sem á eftir fylgir. 
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 Óvirk ungmenni á Íslandi: umfang og úrræði 

Þrátt fyrir að NEET sem hugtak hafi ekki komið fyrir á ýkja mörgum stöðum í íslenskum 

rannsóknum hefur samt sem áður verið fjallað um ungt fólk í tengslum  við óvirkni, 

atvinnuleysi og brotthvarf. Ein þeirra íslensku rannsókna (Jóhanna Rósa Arnardóttir, 

2013) sem fjallar um óvirk ungmenni leiddi í ljós að 13% einstaklinga á aldrinum 16-24 

ára var hvorki í vinnu né námi á árunum 2006-2008. Einnig gaf rannsóknin til kynn að 

megin ástæða fyrir erfiðleikum á vinnumarkaði væri skortur á menntun. Sama rannsókn 

gaf einnig til kynna nokkrar af helstu ástæðum fyrir óvirkni meðal ungs fólks, 16-24 ára,  

utan vinnumarkaðar á árunum 2006-2008. Um 26% einstaklinga sögðu veikindi eða fötlun 

vera helstu orsökina, tæp 8% voru heimavinnandi vegna umönnunar barna eða 

fjölskyldumeðlima. Í 65% tilfella voru aðrar ástæður tilgreindar. Í sömu rannsókn kom 

einnig fram að meðal óvirkra ungmenna á aldrinum 16-24 ára áttu 29% foreldra með litla 

menntun umfram grunnmenntun á meðan sama hlutfall fyrir þau ungmenni sem voru í 

skóla eða vinnu var 15%. Skýrsla OECD (2016a) um óvirk ungmenni (e. NEET) í Svíþjóð gaf 

svipað til kynna. Þar voru óvirk ungmenni einnig líklegri til þess að eiga foreldra með litla 

menntun umfram grunnmenntun.  

Svo kann að vera að staða óvirkra ungmenna á Íslandi birtist með öðrum hætti 

en gengur og gerist meðal þjóða innan OECD.  Sérstakar aðstæður hér á landi vega hér 

þungt. Það eru einkum tveir þættir sem skipta máli. Í fyrsta lagi er það óvenju hátt 

hlutfall af ungu fólki sem hættir í framhaldsskóla. Brotthvarfshlutfall á Íslandi í 

samanborið við aðrar þjóðir er frekar hátt, ásamt því að hlutfall einstaklinga án 

framhaldsskólaprófs er einnig frekar hátt, það fimmta hæsta innan OECD (Hagstofa 

Íslands, 2012; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014a; Mennta og 

menningarmálaráðuneytið, 2014b; OECD, 2013). Í öðru lagi er það íslenskur 

vinnumarkaður. Atvinnuleysi á Íslandi er yfirleitt minna en víða þekkist. Í lok sumars árið 

2017 var atvinnuleysi hér á landi tæp 3% en árið 2016 var meðaltal innan OECD ríkja um 

og yfir 6% (Hagstofa Íslands, 2017b, OECD, 2017). Af þeim sökum má búast við að stærri 

hluti ungmenna sem hætta í skóla fari út á vinnumarkaðinn í stað þess að vera óvirk. 

Þetta er ef til vill ein ástæða þess að hlutfall óvirkra hér á landi er frekar lágt ef miðað er 

við tölur frá OECD. Árið 2016 var hlutfallið 3% á Íslandi en meðaltal fyrir ríki innan OECD 

var hins vegar 6% (OECD, 2017). Þrátt fyrir þá stöðu sem nú er á íslenskum 
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vinnumarkaði er ekki þar með sagt að óvirk íslensk ungmenni séu ekki í þörf fyrir 

einhverskonar úrræði. 

Fyrir ungt fólk sem hvorki er í námi né vinnu eru ýmis úrræði og þjónusta í boði. 

Ýmist á sviði heilbrigðis, mennta- eða félagsmála. Þjónustunni er skipt upp milli 

stofnana sem ýmist tilheyra ríki eða sveitarfélögum. Sá möguleiki er samt sem áður fyrir 

hendi að ungir einstaklingar falli í glufur í kerfinu við flutning milli skólastiga eða frá 

skóla til atvinnulífs og verða óvirk til lengri eða skemmri tíma (Olsen o.fl., 2013). Sem 

dæmi um staði þar sem úrræði eru í boði fyrir ungt fólk sem hefur um tíma verið utan 

skóla og vinnumarkaðar má nefna Hringsjá, Virk, Fjölsmiðjuna, Námsflokka Reykjavíkur, 

félagsþjónustu sveitarfélaganna og Vinnumálastofnun.  

Hringsjá (2012) er náms- og starfsendurhæfing á vegum Öryrkjabandalags 

Íslands. Þar er boðið upp á þriggja anna nám fyrir einstaklinga 18 ára og eldri. Námið er 

einstaklingsmiðað og hentar  þeim sem hafa litla formlega menntun að baki. Fjölsmiðjan   

er vinnusetur og er samstarfsverkefni milli Velferðarráðuneytisins, Vinnumálastofnunar, 

Sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu og Rauða Krossins. Markmið Fjölsmiðjunnar er 

að gera ungu fólki á aldrinum 16-24 ára kleift að snúa aftur í nám eða út á vinnumarkað. 

 Námsflokkar Reykjavíkur (e.d ) er námsúrræði fyrir einstaklinga á aldrinum 16 

ára og upp úr. Markmiðið er meðal annars að veita ungu fólki tækifæri til þess að bæta 

við menntun sína ásamt því að efla félagslega stöðu. Námsflokkar Reykjavíkur sjá einnig 

um endurhæfingarúrræði á vegum Reykjavíkurborgar. Þar er boðið upp á fría náms- og 

starfsráðgjöf. Virk er starfsendurhæfingarsjóður sem vinnur að því að efla starfsgetu 

einstaklinga í kjölfar veikinda eða slysa. Unnið er eftir einstaklingsbundinni áætlun í 

samvinnu við ráðgjafa og fagaðila (Virk, 2015). Þau úrræði sem hafa verið nefnd vinna 

ýmist að því að koma einstaklingum aftur í nám eða út á vinnumarkaðinn. 

Eftir að fjallað hefur verið um algengi þess að ungt fólk sé óvirkt hér á landi og 

hvað sé í boði fyrir ungmenni sem lenda í þeirri stöðu er ekki úr vegi að fjallað sé nánar 

um hvað einkennir þessi ungmenni. Hér á eftir verður fjallað nánar um íslenskar 

rannsóknir þar sem kannaðir eru hagir óvirkra ungmenna og hvað einkennir stöðu 

þeirra og reynslu í tengslum við brotthvarf úr skóla. 
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1.4.1 Einkenni og hagir óvirkra ungmenna á Íslandi  

Nýlegar íslenskar rannsóknir sem fjalla um ungt fólk utan skóla og vinnumarkaðar benda 

til þess að brotthvarf úr skóla megi oft rekja til fleiri en einnar ástæðu og að samspil 

nokkurra þátta sé algengt mynstur (Hrefna Pálsdóttir o. fl., 2009, Hrefna Pálsdóttir o. fl., 

2017). Í rannsókn (Jóhanna Rósa Arnardóttir, 2013) á erfiðleikum ungs fólks á 

vinnumarkaði og helstu ástæðum fyrir óvirkni kom meðal annars í ljós að óvirk ungmenni 

eru ólíklegri en jafnaldrar sínir til þess að hafa lokið framhaldsskóla. Í framhaldinu eru 

ungmennin líklegri til þess að fá lakari störf í upphafi starfsferils. Í niðurstöðum og 

samantekt kemur fram að þessi hópur ungmenna hafa oftar en ekki upplifað erfiðleika á 

skólagöngu sem fylgir þeim og markar upphaf starfsferils. Fleiri íslenskar rannsóknir hafa 

einnig fjallað um erfiðleika á skólagöngu í tengslum við óvirk ungmenni. Rannsókn (Anna 

Jóna Guðmundsdóttir, 2015) þar sem markmiðið var að kynnast reynsluheim fagaðila 

sem vinna með óvirkum ungmennum og skjólstæðingum þeirra leiddi í ljós að algengi 

greininga á borð við ADHD, lesblindu og einhverfu virtist nokkuð algengt meðal 

skjólstæðinga. Flestir þátttakenda í rannsókninni  áttu að baki sögu um brotna skólagöngu 

og virtust ekki hafa fundið sig í menntakerfinu. Önnur rannsókn, meðal ungs lesblinds 

fólks utan skóla og vinnumarkaðar leiddi einnig svipuð þemu í ljós. Viðmælendur kváðust 

hafa verið rótlausir á vinnumarkaði og í námi en báru jafnframt vonir til þess að geta 

stundað vinnu eða nám í framtíðinni. Niðurstöður bentu til þess að lesblinda ásamt 

athyglisbrest með eða án ofvirkni hafi átt töluverðan þátt í brotthvarfi ungmennanna úr 

framhaldsskóla (Björk Vilhelmsdóttir, 2017). Svipaðar niðurstöður komu fram varðandi 

slæma reynslu grunnskóla í rannsókn þar sem kannaðar voru málaskrár einstaklinga sem 

höfðu þegið fjárhagsaðstoð hjá Reykjavíkurborg. Þar var könnuð staða ungs fólks sem 

hafði verið utan skóla og vinnumarkaðar lengur en sex mánuði samfleytt. Niðurstöður 

bentu til að þættir eins og  erfiðar félagslegar aðstæður, geðræn vandkvæði og slæm 

reynsla úr grunnskóla væru algeng. Einnig kom í ljós að slakar uppeldisaðstæður voru 

ríkjandi þáttur í lífi marga ungmenna í rannsókninni (Klara Valgerður Brynjólfsdóttir, 

2012). Félagslegir erfiðleikar og brotin skólaganga koma víðar fram í rannsóknum meðal 

óvirkra ungmenna í Íslandi. Rannsókn þar sem umfjöllunarefnið var félagsleg staða og 

einangrun meðal atvinnulauss fólks á aldrinum 18-25 ára leiddi í ljós að þátttakendur 

höfðu litla trú á eigin getu og brotna sjálfsmynd. Algengt var að hafa orðið fyrir einelti í 

grunnskóla ásamt því að flestir þátttakendur komu frá brotnum heimilum þar sem lítið 
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bakland og stuðning var að fá (Íris Halla Guðmundsdóttir, 2015). Í rannsókn á 

áhættuþættum og seiglu á náms- og starfsferli ungmenna í fjölsmiðjunni á Akureyri komu 

svipuð þemu fram. Þar kom í ljós að ungmennin í rannsókninni áttu það helst sameiginlegt 

að hafa upplifað einangrun, einelti og námsörðugleika i grunnskóla. Einnig var algengt að 

þau byggju við erfiðar heimilisaðstæður (Nanna Halldóra Imsland, 2015).  

Rannsóknarmiðstöðin Rannsóknir og greining (Svandís Nína Jónsdóttir og Rauði 

kross Íslands, 2003; Hrefna Pálsdóttir o. fl., 2009, Hrefna Pálsdóttir o. fl., 2017) hefur í 

þrígang staðið að viðamiklum rannsóknum þar sem kannaðir voru hagir ungs fólks á 

aldrinum 15-20 ára sem ekki voru í framhaldsskóla. Í fyrstu tveimur rannsóknum (2003, 

2009) voru bornir saman hagir og líðan ungmenni eftir því hvort þau stunduðu nám, 

voru í vinnu eða voru óvirk. Niðurstöður bentu til að hagir og líðan þeirra ungmenna 

sem ekki stunduðu nám við framhaldsskóla virtust síðri heldur en þeirra sem voru í 

skóla. Tengsl við foreldra og andleg líðan voru almennt lakari hjá þeim hópi sem ekki 

stundaði nám og svo virtist sem einnig skorti stuðning frá foreldrum. Ungmenni utan 

skóla voru almennt líklegri til þess að finna fyrir einmannaleika og 

þunglyndiseinkennum, hafa lakara sjálfstraust og íhuga frekar sjálfsvíg. Í þeirri rannsókn 

sem nýverið var birt kom fram að hagir ungmenna utan skóla höfðu ekki vænkast ef 

bornar eru saman niðurstöður milli ára. Þó svo að eftirlit foreldra virðist meira og að 

flest bendi til að vímuefnaneysla hafi minnkað hefur sjálfsmynd og líðan almennt ekki 

batnað. Þeim ungmennum sem eru utan skóla og sér í lagi þau sem eru óvirk með öllu 

virðast líða almennt verr og hafa lakari sjálfsmynd samanborið við niðurstöður fyrri 

rannsókna (2003, 2009). Brotin skólaganga, erfiðar heimilisaðstæður, greiningar á borð 

við lesblindu og ADHD  ásamt erfiðleikum í grunnskóla og síðar framhaldsskóla eru 

viðvarandi þemu fyrir ungmenni utan skóla og óvirk ungmenni í mörgum af þeim 

rannsóknum sem hér hefur verið fjallað um. Niðurstöður þeirra rannsókna sem hér hafa 

verið kynntar renna stoðum undir kenningar þess efnis að brotthvarf úr framhaldsskóla 

sé afurð af löngu ferli þar sem nemandinn verður afhuga náminu vegna samspils 

persónulegra og umhverfistengdra þátta (Kristjana Stella Blöndal, 2014; Bridgeland o.fl., 

2006; Rumberger og Lim, 2008). Ef litið er til helstu niðurstaðna þessara rannsókna 

virðist sem þrjú meginþemu komi mjög skýrt fram. Í fyrsta lagi er það andlegir 

erfiðleikar, í öðru lagi skortur á stuðning foreldra og í þriðja lagi brotin sjálfsmynd. Þessi 

rannsókn kannar sömu atriði, sjálfsálit, andlega líðan og stuðning foreldra í tengslum við 
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hvaða ástæður fyrir brotthvarfi umfram aðrar tengjast þessum þáttum. Markmiðið er 

að varpa ljós á hvaða brotthvarfsnemendur séu líklegri en aðrir til þess að vera óvirkir til 

lengri eða skemmri tíma. 

Með tilliti til þeirra rannsókna sem hér hafa verið nefndar sem og markmið 

þessarar rannsóknar er áhugavert að líta yfir stöðu og þróun menntunar, geðheilbrigðis 

og hlutfall einstaklinga utan vinnumarkaðar. Þau atriði sem hér hafa komið fram 

varðandi óvirk ungmenni eru áhugaverð í samhengi við menntunarstig einstaklinga utan 

vinnumarkaðar.  Árið 2003 voru 15% þeirra einstaklinga sem aðeins höfðu 

grunnmenntun utan vinnumarkaðar en árið 2015 var hlutfallið 18%. Hlutfall einstaklinga 

með háskólapróf utan vinnumarkaðar var árið 2003  um 4%. Árið 2015 var hlutfall 

háskólamenntaðra utan vinnumarkaðar 5%  (Hagstofa Íslands, 2017c). Þarna sést glöggt 

að skortur á menntun virðist einn af þeim þáttum sem tengjast stöðu á vinnumarkaði. Í 

rannsókn á stöðu ungs fólks með örorku eða endurhæfingalífeyri kom í ljós að 

helmingur þátttakanda hafði enga menntun umfram grunnmenntun.  Tæp 10% höfðu 

lokið háskólanámi og 20% bóklegu námi á framhaldsskólastigi. Um 72% þátttakenda 

kvað geðraskanir vera ástæða örorku eða endurhæfingarlífeyris. Rúmlega 80% 

þátttakenda var frekar eða mjög sammála því að ótti við að standa sig ekki hindraði þau 

í að taka skrefið út í nám eða vinnu. Um 60% þeirra sem aðeins höfðu grunnmenntun 

höfðu á sínum tíma byrjað í framhaldsskóla en hætt námi. Nokkrar ástæður gátu verið 

fyrir brotthvarfi en algengustu ástæður voru veikindi (46%), slæm líðan í skóla (40%) 

áhugaleysi á náminu (50%), námsörðugleikar (37%) og byrjuðu að vinna (38%). 

Helmingur var sammála þeirri fullyrðingu að hafa orðið fyrir einelti í grunnskóla og þeir 

sem höfðu orðið fyrir einelti voru líklegri til að hætta í skóla eftir grunnskóla. Um 60% 

þeirra sem höfðu aðeins lokið grunnskólanámi höfðu lent í einelti í grunnskóla. Einnig 

sögðust um 60% þeirra sem aðeins höfðu lokið grunnskólanámi hafa litla trú á sjálfu sér 

í skóla samanborið við tæp 30% þeirra sem höfðu lokið háskólanámi. Þátttakendur voru 

834 talsins á aldrinum 18-39 ára (Guðný Bergþóra Tryggvadóttir, Hrafnhildur Snæfríðar 

og Gunnarsdóttir og Ásdís Aðalbjörg Arnalds, 2016).   

Íslenskar rannsóknir tengdar óvirkum ungmennum og brotthvarfi virðast benda 

til að brotthvarf úr skóla sé oft loka punktur á löngu ferli og samofið nokkrum þáttum. 

Einnig benda þær til að skortur á menntun og að vera óvirkur til lengri tíma haldist í 
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hendur á einn eða annan hátt.  Menntastofnanir á öllum skólastigum víða um land hafa 

orðið að skera niður þjónustu við nemendur í kjölfar efnahagskreppunnar sem hófst 

árið 2008. Ríkissjóður jafnt og sveitarfélög eyða nú minna hlutfalli af vergri 

þjóðarframleiðslu til menntunar samanborið við árið 2007 (Hagstofa Íslands, 2017d; 

Hagstofa Íslands, 2017e). Árið 2007 eyddu sveitarfélög að meðaltali 4,76% af vergri 

þjóðarframleiðslu til menntamála samanlagt en árið 2016 var hlutfallið 4,23%. 

Ríkissjóður eyddi árið 2007 1,18% af vergri þjóðarframleiðslu í rekstur 

framhaldsskólanna en árið 2016 var hlutfallið 1,11%. Gera má ráð fyrir að þeir 

nemendur sem verst fara út úr slíkum sparnaði séu þeir nemendur sem verst standa og 

hafa minnsta baklandið heimafyrir. Af umfjöllun um brotthvarf og óvirk ungmenn má 

álykta að skortur á menntun og óvirkni meðal ungmenna haldast í hendur að ákveðnu 

leyti. Ef litið er til þessa er vandséð í hverju heildar sparnaður til menntamála felist til 

lengri tíma litið ef fleiri nemendur hætta í námi og einhverjir þeirra verði á endanum 

óvirkir til lengri eða skemmri tíma.  

 Markmið og rannsóknarspurning 

Rannsóknir á brotthvarfi og óvirkum ungmennum sem hér hafa verið kynntar benda til 

þess að skortur á menntun, óvirkni á vinnumarkaði og persónulegir þættir í fari 

einstaklinga á borð við andlega líðan séu oft á tíðum samtvinnaðir á einn eða annan hátt.  

Eins og áður hefur komið fram er eitt helsta markmið þessarar rannsóknar að kanna 

hvaða ástæður brotthvarfs umfram aðrar spá fyrir um þunglyndi, sjálfsálit og stuðning 

foreldra. Rannsóknir sem hér hafa verið til umfjöllunar benda til einhver tengsl séu á milli 

þess að vera óvirkur á vinnumarkaði, eiga við ýmisleg andleg vandkvæða að stríða og að 

skorta menntun. Þess vegna er einnig kannað hvernig staða á vinnumarkaði hjá 

brotthvarfsnemendum tengist sömu þáttum og eru kannaðar með tilliti til ástæðna 

brotthvarfs, það er þunglyndi, sjálfsálit og stuðning foreldra. Gögn úr rannsókninni Ungt 

fólk utan skóla voru notuð í þessari rannsókn (Hrefna Pálsdóttir o. fl., 2009).  
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 Aðferð 

Gögn í þessari rannsókn voru fengin frá Rannsóknarmiðstöðinni Rannsóknum og 

greiningu. Þeim var safnað árið 2009 og komu fyrst fram í rannsókninni Ungt fólk utan 

skóla (Hrefna Pálsdóttir o. fl., 2009).  Markmið þeirrar rannsóknar var meðal annars að 

kanna stöðu ungmenna á framhaldsskólaaldri sem ekki eru við nám í hefðbundnum 

framhaldsskólum. Gerð var spurningalistakönnun og voru rannsóknaraðferðir 

megindlegar. Rannsóknin var styrkt af Mennta-og Menningarmálaráðuneytinu ásamt 

Forvarna- og framfarasjóð Reykjavíkurborgar 

 Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru ungmenni á aldrinum 16-20 ára sem ekki voru skráð í 

framhaldsskóla árið 2009. Keyrðir voru saman gagnagrunnar allra framhaldsskóla og 

kennitölur allra einstaklinga á aldrinum 16-20 ára. Teknar voru frá kennitölur einstaklinga 

með erlent ríkisfang og tímabundið atvinnuleyfi hér á landi, ungmenna í námi utan 

hefðbundinna framhaldsskóla og þeirra sem voru skráð í háskóla. Könnunin var send með 

rafrænum hætti til 1507 þátttakenda en alls bárust 776 svör. Svarhlutfall var 55%. 

Kynjahlutfall var nokkuð jafnt eða 405 stúlkur (52%) á móti 370 piltum (48%). Rannsóknin 

var lögð fyrir í mars 2009 (Hrefna Pálsdóttir o. fl., 2009). 

 Mælitæki 

Í gagnasafni Ungt fólk utan skóla eru samtals 58 spurningar. Spurt er um líðan, 

lifnaðarhætti, vinasambönd, námslega þætti, stöðu á vinnumarkaði, fjölskylduaðstæður, 

mataræði, svefn, búsetu og samskipti við foreldra. Valdar voru spurningar úr 

gagnasafninu sem spyrja út í þau atriði sem þessi rannsókn snýr að. Það eru spurningar 

um andlega líðan, stuðning foreldra, sjálfsálit, helstu ástæður þess að hætt var í skóla og 

stöðu á vinnumarkaði. Teknir voru einstaklingar úr gagnasafninu sem sögðust vera í námi 

svo eftir stóðu þeir sem voru óvirkir eða í vinnu. Þeir sem voru í vinnu voru ýmist í 

hlutastörfum eða fullri vinnu.  

2.3.1 Ástæður þess að hætt var í skóla 

Þátttakendur voru spurðir „Ef þú hefur einhvern tímann hætt í skóla hversu miklu máli 

skipti eftirfarandi atriði í ákvörðun þinni að hætta ?“ Svarmöguleikar voru á fimm punkta 

Likert kvarða. Í kóðun upprunalega gagnasafnsins í SPSS stendur 1 fyrir skipti mjög miklu 
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máli, 2 stendur fyrir skipti frekar miklu máli, 3 stendur fyrir skiptir frekar litlu máli, 4 

stendur fyrir skipti mjög litlu máli. Að lokum stendur 9 fyrir á ekki við um mig. Í svörum 

var hægt að velja um a) ég missti áhugann, b) ég þarf að vinna, c) vinir mínir hættu, d) 

námsörðugleikar, e) veikindi, f) mér leiðist í skóla, g) einelti, h) heimilisaðstæður, i) 

flutningur heimilis.  Breytum var snúið á þann hátt að gildinu 9 var breytt í 0, 1 var breytt 

í 4. Þannig markar upphaf kvarðans að ástæðan skipti engu máli, litlu máli og svo 

framvegis. Þannig breytist kvarðinn í fimm punkta Likert kvarða frá 0 til 5. Þetta gerði 

túlkun og úrvinnslu einfaldari ásamt því að gera þáttagreiningu mögulega. 

2.3.2 Sjálfsálit 

Lagt var fyrir mælitæki Maurits Rosenberg (1965) sem mælir almennt sjálfsálit (e. global 

self esteem) eða hvernig einstaklingurinn metur sjálfan sig, á jákvæða eða neikvæða 

vegu. Innri áreiðanleiki kvarðans hefur verið metin með tilliti til kynja, kynþátta og aldurs. 

Í samanburðarrannsókn þeirra Robins og félaga (2001) kom fram að fylgni milli þátta, 

þvert á hópa,  var að meðaltali R=0,75 sem telst fullnægjandi. Spurningarnar eru tíu 

talsins. Fyrsta spurning er sett fram í formi staðreyndar og er svohljóðandi: „Mér finnst 

ég vera að minnsta kosti jafn mikils virði og aðrir“. Svarmöguleikar eru á fjögurra punkta 

Likert kvarða frá mjög sammála, 1 stig,  til mjög ósammála, 4 stig. Þremur spurningum (a, 

c, d, g og j) hefur verið snúið í gögnum með því að breyta gildum svo að allar spurningar 

meti sjálfsálit á sama hátt. Færri stig benda til betra sjálfsálits og fleiri stig bendir til lítils 

sjálfsálits. Dæmigerð heildarstig eru á milli 15 til 22 stig. Færri stig en 15 þykja benda til 

lágs sjálfsálits (Rosenberg, 1965). Kvarðinn er látinn passa við þá kvarða sem mæla 

þunglyndi, foreldrastuðning og spurningar sem spyrja út í ástæður þess að einstaklingur 

hætti í skóla. Þetta einfaldar túlkun og greiningu gagna.  

2.3.3 Þunglyndi 

Til þess að meta einkenni þunglyndis var SCL- 90 kvarðinn lagður fyrir. SCL- 90 (e. symtom 

checklist 90) er sálfræðilegt mælitæki og mælir einkenni þunglyndis. Í gagnasafninu er sá 

hluti kvarðans sem mælir einkenni þunglyndis alls 15 spurningar. Kvarðinn inniheldur 

samtals 90 atriði. Kvarðinn í heild sinni hefur verið kannaður með tilliti til innri 

áreiðanleika og telst fullnægjandi sem slíkur. Meginásagreining (e. principal axis 

factoring) með hornréttum snúning (e. varimax rotation) leiddi í ljós að fylgni milli þátta 

á þeim hluta kvarðans sem notaður var er á bilinu 0,44-0,71 (Derogatis og Cleary, 1977). 
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Spurt er „Hve oft varðstu var/vör við eftirfarandi vanlíðan eða óþægindi síðastliðna viku 

?“ Í fyrsta lið er spurt út í hvort svarandi hafi upplifað að vera taugaóstyrkur. Í öðrum lið 

er spurt um hvort svarandi hafi fundið fyrir hræðslu án nokkurar ástæðu. Svör eru á fimm 

punkta Likert kvarða frá 0 (á ekki við um mig), 1 (nær aldrei), 2 (sjaldan), 3 (stundum), 4 

(oft). Fleiri stig á kvarðanum benda til þess að einstaklingur búi við laka andlega líðan. 

Færri stig benda til betri líðan.  

2.3.4 Foreldrastuðningur 

Notað var mælitæki sem kannar upplifaðan stuðning foreldra, PPS kvarði (e. Perceived 

Parental Support scale). Kvarðinn hefur verið kannaður með tilliti til innri áreiðanleika og 

telst fullnægjandi, fylgni milli þátta reyndist á bilinu R= 0,77-0,87. Í rannsókn á innri 

áræðanleika kvarðans var einnig kannað meðaltal stiga þvert á kyn og búsetu. Meðaltal 

(samanlögð stig fyrir allar spurningar) foreldrastuðnings í átta Evrópskum borgum var á 

milli 11-12. (Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Þorlákur Karlsson og 

Allegrante, 2011). Spurningar PPS kvarðans eru fimm talsins og eru á fjögurra punkta 

Likert kvarða. Spurt er „Hversu auðvelt eða erfitt væri fyrir þig að fá eftirtalið hjá 

fjölskyldu þinni ?“ Kvarðinn er frá 1 (mjög erfitt) upp í 4 (mjög auðvelt). Sem dæmi er 

spurt hversu auðvelt eða erfitt væri fyrir svarendur að fá umhyggju eða hlýju frá 

foreldrum sínum. Í SPSS hefur gildum fyrir breytur verið snúið svo að 1 stig gefur til kynna 

að auðvelt sé að fá stuðning foreldra en 4 stig gefa til kynna að erfitt sé að fá stuðning 

foreldra. Meðal stuðningur foreldra telst þannig 2 stig. 
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 Niðurstöður 

Eitt helsta markmið þessarar rannsóknar var að meta hvaða ástæður brotthvarfs umfram 

aðrar tengdust sjálfsáliti, andlegri líðan og stuðning foreldra. Spurning um helstu ástæður 

brotthvarfs var greind með lýsandi tölfræði og gengið úr skugga um að þáttagreining væri 

möguleg. Þáttagreining er í þessu tilfelli vel fallinn til þess að kanna hvernig helstu 

ástæður brotthvarfs raðast saman hjá þátttakendum. Þá var dreifigreiningu (e. ANOVA) 

gerð til þess að kanna sjálfsálit, þunglyndi og stuðning foreldra í tengslum við helstu 

ástæður brotthvarfs og stöðu á vinnumarkaði. Að lokum var gerð 

fjölbreytuaðhvarfsgreining (e. multiple regression) þar sem kannað var hvort línuleg 

tengsl væru á milli sjálfsálits, þunglyndis og upplifaðs stuðnings foreldra á móti helstu 

ástæðum brotthvarfs að teknu tilliti til stöðu á vinnumarkaði og kyns. 

 Lýsandi tölfræði og helstu ástæður þess að hætt var í skóla  

Ein af meginbreytum í þessari rannsókn er spurning um ástæður brotthvarfs. Af þeirri 

ástæðu eru skoðuð meðaltöl og dreifing þeirrar breytu áður en lengra er haldið.  

Af dreifingu breytunnar má ráða hvort forsendur þáttagreiningar séu til staðar.  

Tafla 1. Yfirlit yfir svör við spurningu „Ef þú hefur einhvern tímann hætt í skóla hversu miklu 

máli skiptu eftirfarandi atrið

 

Við greiningu á lýsandi tölfræði kom í ljós að hæsta meðaltal fyrir ástæður þess að hætt 

var í skóla tilheyrðu „Missti áhugann“, „Þarf að vinna“ og „Leiðist í skóla“. Það gefur til 

kynna að þessar ástæður hafi almennt skipt þátttakendur töluverðu máli. Lægsta 

meðaltal tilheyrði ástæðunum „Flutningur heimilis“,  „Einelti“ og „Vinir hættu“. 

Staðalfrávik benti til að minnsta dreifing væri í svörum fyrir „Einelti“, „Flutningur heimilis“ 

og „Vinir hættu“. Mesta dreifing væri tekið mið af staðalfráviki var í svörum fyrir 

„Námsörðugleikar“, „Þarf að vinna“ og „Leiðist í skóla“. Ris segir einnig til um skekkju í 

dreifingu og sé tekið mið af því kom í ljós að mikil skekkja er í dreifingu í svörum fyrir 

  

 Fjöldi Meðaltal Staðalfrávik Skekkja 

Missti áhuga 368 3,04 1,36 -1,28 
Þarf að vinna 368 2,36 1,41 -0,34 
Vinir hættu 368 0,68 1,12 1,63 
Námsörðugleikar  368 2,02 1,56 -0,13 
Veikindi  368 0,80 1,31 1,45 
Leiðist skóli 368 2,33 1,43 -0,37 
Einelti 368 0,48 1,05 2,27 
Heimilisaðstæður  368 0,98 1,41 1,11 
Flutningur heimilis 368 0,52 1,14 2,18 
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„Flutningur heimilis“ og „Einelti“. Þessar breytur voru mjög jákvætt skekktar, sem benti 

til þess að meirihluti svara flykktist saman á lægri gildi. Ef litið er til þess að kvarðinn fyrir 

hversu miklu máli þessar ástæður skiptu, þá er 0 fyrir „á ekki við mig“ og 1 fyrir „skipti 

mjög litlu máli“ en 4 er „mjög miklu máli“. Ris og skekkja gaf til kynna að flestir telji þessar 

ástæður ekki hafa skipt miklu máli. Meðaltal gefur svipaðar niðurstöður til kynna, en eins 

og áður sagði þá voru þessar tvær ástæður, „Einelti“ og „Flutningur heimilis“ með lægstu 

meðaltölin. Skekkja og meðaltal gáfu sameiginlega til kynna að „Missti áhugann“ væri 

algengasta ástæðan fyrir að hætt var í skóla og að sú ástæða hafi skipt hvað mestu máli 

þegar ákvörðun var tekin um að hætta í skóla. Önnur algengasta ástæðan og sú sem 

einnig virtist skipta töluverðu máli var „Þarf að vinna“. Eins og sjá má á mynd 1 eru flestir 

sem sögðu að “þarf að vinna” hafi skipti miklu eða mjög miklu máli sem ástæða þess að 

hætt var í skóla. 

3.1.1 Megin ástæður brotthvarfs- þáttagreining  

Til þess að kanna hvernig ástæður brotthvarfs raðast helst saman var notuð 

þáttagreining. Þáttagreining er einkar vel til þess fallinn að kanna hvaða þættir raðast 

saman hjá þáttakendum (Field, 2013). Gerð var leitandi þáttagreining með 

meginásagreiningu (e. principal axis factoring) og hornréttum snúning (e. varimax 

rotation). Þessi aðferð snúnings við þáttagreiningu á vel við þegar leitast er við að einfalda 

túlkun þáttagreiningar þegar ekki er fylgni milli þátta (Field, 2013). 

Tafla 2. Niðurstöður þáttagreiningar fyrir ástæður þess að hætt var í skóla 

Þættir 1 2 3 

Leiðist í skóla  0,72 -0,12 -0,14 

Missti áhugann  0,62 -0,23 -0,20 

Námsörðugleikar  0,39 0,1 0,30 

Vinir hættu 0,32 0,11 0,09 

Heimilisaðstæður -0,06 0,65 0,05 

Flutningur  -0,04 0,58 0,05 

Einelti 0,14 0,42 0,41 

Veiki -0,03 0,05 0,43 

Þarf að vinna 0,05 0,28 -0,29 
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Á töflu 2 má sjá að við þáttagreiningu koma fram þrír megin þættir. Miðað er við að fylgni 

milli atriða sé ekki minni en 0,3 í þáttagreiningu. Einnig var gerð tveggja þátta lausn en 

þriggja þátta lausn  varð fyrir valinu vegna túlkunar. Þriggja þátta lausn útskýrði 54% af 

dreifingu breytnanna. Eftirfarandi atriði hlaða hæst á fyrsta þátt: „Ég missti áhugann“ og 

„Mér leiðist í skóla. Á þátt tvö hlaðast „Heimilisaðstæður“, „Flutningur heimilis“ og „Ég 

þarf að vinna“. Strangt til tekið hleður „Ég þarf að vinna“  ekki 0,3 eins og yfirleitt er kveðið 

á um (Field, 2013). Vegna þess hversu lítið vantar upp á er ákveðið að „Ég þarf að vinna“ 

skuli flokkast með „Heimilisaðstæður“ og „Flutningur heimilis“. Ákveðið er að „Einelti“ 

skuli flokkast saman með þætti þrjú þar sem hleðsla er mjög svipuð, 0,416 á móti 0,425. 

Einnig eru fyrir því fræðileg rök, út frá rannsóknum á brotthvarfi, að flokka saman 

einstaklinga sem eiga við námsörðugleika, einelti og  veikindi að stríða (Íris Halla 

Guðmundsdóttir, 2015; Nanna Halldóra Imsland, 2015; Guðný Bergþóra Tryggvadóttir, 

Hrafnhildur Snæfríðar og Gunnarsdóttir og Ásdís Aðalbjörg Arnalds, 2016). Á þátt þrjú 

hlaðast því saman „Einelti“, „Veikindi“ og „Námsörðugleikar“.   

Þáttagreining leiddi í ljós að ástæður brotthvarfs raðast saman í þrjá megin hópa. 

Hóparnir þrír eru ungmenni sem hætta vegna þess að þeim leiðist skóli eða hafi misst 

áhugann á námi, þau sem hafa hætt vegna ástæðna sem tengjast heimilisaðstæðum og 

þau sem hafa hætt vegna samblands af námsörðugleikum, veikindum og eineltis. Þegar 

búið var að setja niður hvaða atriði röðuðust saman var ákveðið að gera atriðagreiningu 

(e. item analysis) til þess að meta innri áreiðanleika kvarðanna þriggja. Innri áreiðanleiki 

(e. chronbach alfa) var mældur og kom í ljós að sá þáttur sem komst næst því að 

uppfylla skilyrði um innri áreiðanleika (0,7) er þáttur 1, leiðist skóli og missti áhugann. 

Innri áreiðanleiki fyrir þann þátt mældist 0,68. Þrátt fyrir að mælingar á innri 

áreiðanleika leiði í ljós fylgni sem ekki telst ásættanleg var samt sem áður ákveðið að 

nota kvarðana. Þetta var gert til þess að einfalda tölfræðilega úrvinnslu þar sem 

einfaldara er að hafa færri breytur en fleiri þegar kannað er hvaða ástæður umfram 

aðrar tengjast sjálfsáliti, þunglyndi og stuðning foreldra. 

Tafla 3. Mælingar innri áreiðanleika fyrir hópaskipta ástæðu þess að hætt var í skóla  
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3.1.2 Tíðni helstu ástæðna brotthvarfs  

Könnuð var tíðni ástæðna brotthvarfs sem tilheyra þeim þremur þáttum sem fengust úr 

þáttagreiningu. Fyrsti þátturinn inniheldur „leiðist í skóla“ og „missti áhugann“. Annar 

þátturinn inniheldur ástæðurnar „heimilisaðstæður“, „flutningur heimilis“ og vinna.             

Að lokum inniheldur þriðji og síðasti þátturinn ástæðurnar „einelti“, „veikindi“ og 

„námsörðugleikar“. Á mynd 1 má sjá að algengast var að “Flutningur heimilis” hafi ekki 

skipt miklu máli þegar ákvörðun var tekin um að hætta í skóla. 

 

Mynd 1. Tíðni þess að heimilisaðstæður, vinna eða flutningur heimilis voru ástæður þess að 

hætt var  í skóla. 

 

Mynd 2. Tíðni veikindi, námsörðugleikar og eineltis sem ástæður þess að hætt var í skóla.  
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Á mynd 2 má sjá að flestir segja að “Námsörðugleikar” hafi skipt miklu eða mjög miklu 

máli þegar ákvörðun var tekin um að hætta í skóla. Algengast er að “Einelti” hafi engu 

máli skipt.  

 

Mynd 3. Tíðni þess að hafa misst áhuga, leiðist í skóla sem ástæður þess að hætt var í skóla.  

Á mynd 3 sést að algengast er að “leiðist í skóla” hafi skipt miklu eða mjög miklu máli 

þegar ákvörðun var tekin um að hætta í skóla.  

 Dreifing þunglyndis, sjálfsálits og foreldrastuðnings 

Tekin voru saman heildar stig fyrir hvert matstæki og búnar til nýjar breytur fyrir hvert 

matstæki fyrir sig. Þannig urðu til breyturnar „foreldrastuðningur“, „þunglyndi“ og 

„sjálfsálit“ í gagnavinnslu. 

Tafla 4. Meðaltöl, fjöldi og staðalfrá vik fyrir þunglyndi, sjálfsálit og foreldrastuðning. 

 

 

 

 

Meðaltal þunglyndis er í kringum 2. Ris (e. kurtosis) og skekkja (e. skewness) eru innan 

marka. Bæði eru hvorki hærri eða lægri en 2 svo hægt er að gera ráð fyrir normaldreifingu 

(Field, 2013). Staðalfrávik fyrir allar þrjár breytur er í kringum 0,7 sem bendir til að dreifing 

í kringum meðaltal sé svipuð. Ris og skekkja fyrir sjálfsálit (e.Rosenberg) og 

Foreldrastuðning eru einnig innan marka. Skekkja er í kringum 1 fyrir foreldrastuðning 
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Sjálfsálit 445 2,08 0,75 
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sem bendir til að svör hópist frekar að lægri gildum fyrir þá breytu. Meðaltal fyrir 

foreldrastuðning er lægra en meðaltal fyrir sjálfsálit og þunglyndi, sem útskýrir hærri 

skekkju. Í heildina eru gildi fyrir þunglyndi og sjálfsálit svipuð þegar kemur að meðaltali, 

miðgildi, staðalfráviki, skekkju og risi. Foreldrastuðningur sker sig úr með lægra meðaltali 

og hærri ris og skekkju. Þetta bendir til að svör fyrir foreldrastuðning hópist frekar út frá 

miðju og í kringum neðri gildi á meðan svör fyrir sjálfsálit og þunglyndi hafi tilhneigingu 

til að hópast í kringum hærri gildi út frá miðju.  

 Tengsl foreldrastuðnings, sjálfsálits og þunglyndis við ástæður 
brotthvarfs og stöðu á vinnumarkaði 

Búnar voru til þrjár nýjar breytur fyrir brotthvarf eftir útkomu þáttagreiningar. Ein breyta 

fyrir leiðist í skóla og missti áhugann, önnur fyrir heimilisaðstæður, flutning og vinnu og 

sú þriðja fyrir einelti, veikindi og námsörðugleika. Borin voru saman stig þátttakenda fyrir 

ástæður þess að hætt var í skóla og búin til flokkabreyta með gildum frá 1 til 3. Tölurnar 

gefa til kynna hvaða ástæður skiptu mestu máli fyrir hvern og einn þátttakanda. Þannig 

fékk hver þáttakandi númer sem gaf til kynna hver helst ástæða brotthvarfs var. 

Breyturnar þrjár sem mældu sjálfsálit, foreldrastuðning og þunglyndi voru að lokum 

bornar saman við flokkabreytu sem gaf til kynna hvaða ástæður hefðu skipt mestu máli 

þegar hætt var í skóla. Notuð var einhliða dreifigreiningu (e. ANOVA) og f-próf til þess að 

meta marktekt. Metinn var munur á milli hópa, kynja og stöðu á vinnumarkaði.  

Tafla 5. Meðaltal fyrir þunglyndi eftir ástæðum brotthvarfs og stöðu á vinnumarkaði 

 Þunglyndi  

 Einelti, veikindi, 
námsörðugleikar 

 
 

Heimilisaðstæður, 
flutningur, vinna 

 
 

 
 

Leiðist skóli, missti 
áhugann 

F-
gildi 

            
 heild   heild    heild    

Kyn  kk kvk  kk kvk  kk Kvk 6,42* 

Ástæður 
brotthvarf
s 

2,55 2,24 2,72 2,04 2,07 2,02 1,97 1,76 2,15 7,02* 

Vinna          7,12* 

       NEET 2,74 2,55 2,84 2,17 2,13 2,19 2,14 1,94 2,33  

                Í vinnu 2,31 1,93 2,56
6666 

1,98 2,04 1,95 
 

1,88 1,67 2,06  

*p< 0,05 

Gert var eftir á próf (e. Post hoc) til þess að kanna hvort marktækur munur væri til staðar 

milli hópa og kynja fyrir sjálfsálit, foreldrastuðning og þunglyndi. Niðurstöður leiddu í ljós 
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að þeir einstaklingar sem hættu vegna eineltis veikinda eða námsörðugleika fá martækt 

fleiri stig á þunglyndiskvarða (M= 2,55) , F(11, 353)= 7.02 p < 0,05 miðað  við hina tvo 

hópana. Marktækur munur er á milli kynja þegar kemur að þunglyndi F(11, 353)= 6,42     

p < 0,05. Stelpur, óháð hópum (M= 2,20) fá mun hærri stig á þunglyndiskvarða miðað við 

stráka (M= 1,84). Eftir á próf leiddi í ljós að  marktækur munur var á upplifuð þunglyndi 

eftir því hver staða á vinnumarkaði var, F(11, 353)= 7.12 p< 0,05. Ungmenni sem eru ekki 

í vinnu (e. NEET) (M= 2,25) virðast upplifa meira þunglyndi en þeir sem eru í vinnu (M= 

1,93). Þegar dreifigreining er gerð fyrir sjálfsálit kemur í ljós að marktækur munur er milli 

kynja F(30, 334)= 6.54 p < 0,05. Stelpur fá hærri stig (M= 2,26) en strákar (1,90). Hærri 

stig á kvarðanum sem mælir sjálfsálit bendir til minna sjálfsálits. Munur milli hópa er 

marktækur F(30, 334)= 6,54 p > 0,05 í heild og þegar eftir á próf eru skoðuð með Tukey 

og Bonferroni kemur í ljós að þeir sem hættu vegna eineltis, veikinda eða námsörðugleika 

(M= 2,43) fá marktækt hærri stig miðað við þá sem hættu vegna þess að þeim leiddist 

skóli (M= 2,05) og þeir sem hættu vegna heimilisaðstæðna, vinnu eða flutnings heimilis 

(M= 2,00).  

Tafla 6. Meðaltal fyrir sjálfsálit eftir ástæðum brotthvarfs og stöðu á vinnumarkaði 

 Sjálfsálit   

 Einelti, veikindi, 
námsörðugleikar 

 
 

Heimilisaðstæður, 
flutningur, vinna 

 
 

Leiðist skóli, missti 
áhugann 

F- 
gildi 
 

          
 heild   heild   heild    

Kyn  kk kvk  kk kvk  kk Kvk 6,54* 

Ástæður 
brotthvarfs 

2,50 2,18 2,68 2,02 2,01 2,04 2,05 1,86 2,23 3,93* 

Vinna          0,44 

       NEET 2,50 2,02 2,72 2,11 2,09 2,09 2,15 2,02 2,28  

                Í vinnu 2,51 2,34 2,62 2,02 1,96 2,02 
 

2,00 1,78 2,21  

*p< 0,05 

Að lokum kemur í ljós að ekki er marktækur munur milli hópa F(15, 349)= 0.48 p> 0,05 

eða kynja  F(15, 349)= 0,08 p> 0,05 þegar kemur að stuðning foreldra.  
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Tafla 7. Meðaltal fyrir foreldrastuðning eftir ástæðum brotthvarfs og stöðu á vinnumarkaði 

  Foreldrastuðningur  

 Einelti, veikindi, 
námsörðugleikar 

 
 

Heimilisaðstæður, 
flutningur, vinna 

 
 

Leiðist skóli, missti 
áhugann 

F- 
gildi 
 

           
 heild   heild   heild    

Kyn  kk kvk  kk kvk  kk Kvk 0,08 

Ástæður 
brotthvar
fs 

1,84 1,81 1,86 1,69 1,66 1,70 1,58 1,66 1,68 0,48 

Vinna          0,58 

       NEET 1,97 1,74 2,08 1,57 1,50 1,62 1,85 1,81 1,88  

                Í vinnu 1,68 1,88 1,56 1,74 1,73 1,74 
 

1,67 1,59 1,58  

*p< 0,05  

 Fjölbreytuaðhvarfsgreining; tengsl foreldrastuðnings, sjálfsálits og 
þunglyndis við ástæður brotthvarfs  

Fjölbreytuaðhvarfsgreining (e. multiple regression) var gerð til þess að kanna hvernig 

vægi ástæðna þess að hætt var í skóla tengdist þunglyndi, sjálfsáliti og foreldrastuðning. 

Fjölbreytuaðhvarfsgreining gefur áþekkar upplýsingar og dreifigreining en bætir við 

hvernig misjafnt vægi ólíkra ástæða fyrir að hætta í skóla spáir fyrir um fylgibreytur. 

Fylgibreyturnar eru eins og áður sagði sjálfsálit, þunglyndi og foreldrastuðningur. Einnig 

bætist við að stjórnað fyrir áhrifum kyn og stöðu á vinnumarkaði  

3.4.1 Sjálfsálit  

Niðurstöður fjölbreytuaðhvarfsgreiningar sýndu að ástæður þess að hætt var í skóla 

spáðu marktækt fyrir um sjálfsálit. Þeir sem hættu vegna eineltis, veikinda eða 

námserfiðleika, að teknu tilliti til annarra breyta og þegar stjórnað var fyrir kyni og stöðu 

á vinnumarkaði, voru líklegri til þess að hafa lítið sjálfsálit samanborið við hina tvo 

hópana. Eftir því sem svarendur mátu ástæðurnar einelti, veikindi eða námsörðugleika 

mikilvægari sem ástæður þess að hafa hætt í skóla, þeim mun líklegri voru þeir til þess að 

hafa lítið sjálfsálit. Þegar ástæður þess að hafa hætt í skóla vegna þessara ástæðna 

hækkuðu um 1 staðalfrávik hækkaði einnig stig á kvarða fyrir sjálfsálit sem segir til um 

sjálfsálit um 0,26 staðalfrávik sem verður að teljast sterk tengsl.  
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Tafla 8. Staða á vinnumarkaði og sjálfsálit 

Sjálfsálit B SE B ß t Sig. 

Fasti 1,490 0,129  11,506 0,00 

Heimilisaðstæður,vinna,flutningur heimilis 0,049 0,042 0,059 1,175 0,241 

Leiðist skóli, missti áhugann 0,032 0,032 0,050 0,998 0,319 

Einelti, veikindi, námsörðugleikar 0,232 0,043 0,268 5,872 0,00 

NEET 0,105 0,078 0,071 1,437 0,152 

Kyn 0,299 0,076 0,196 3,929 0,000 

R²  0,145    

F  12,146    

Atvinnulaus fengu gildið 1 og þau sem voru að vinna gildið 0 í vísibreytu fyrir NEET stöðu. Stelpur 

fengu gildið 1 og strákar gildi 0 í vísibreytu fyrir kyn 

Kannað var hvort munur lægi á milli kynja og þeirra sem voru að vinna annars vegar og 

óvirkra (e. NEET) hins vegar. Fjölbreytuaðhvarfsgreining leiddi í ljós að ekki reyndist 

marktækur munur milli hópa eftir stöðu á vinnumarkaði en marktækur munur milli kynja 

var til staðar. Stelpur óháð ástæðum brotthvarfs mældust með minna sjálfsálit. Þegar 

stjórnað er fyrir kyn og stöðu á vinnumarkaði voru þeir sem hættu vegna eineltis, veikinda 

eða námsörðugleika með marktækt minna sjálfsálit að teknu tilliti til annarra breyta. 

Saman skýrðu frumbreyturnar 14%, R²= 0,145, F(5, 359)=12,146, p< 0,05., af 

heildardreifingu á Sjálfsálit. 

3.4.2 Foreldrastuðningur 

Fjölbreytuaðhvarfsgreining leiddi í ljós, að teknu tilliti til annarra breyta að marktæk 

tengsl reyndust vera á milli þess að hætta í skóla vegna heimilisaðstæðna, flutnings og 

vinnu annars vegnar og eineltis, veikinda eða námsörðugleika hins vegar og að upplifa 

lítinn stuðning foreldra. Þegar þessar ástæður, sem einkenna þessa tvo hópa, eru metnar 

mikilvægari er einnig upplifaður foreldrastuðningur marktækt minni. Stjórnað var fyrir 

kyni og stöðu á vinnumarkaði. Ekki reyndist munur milli kynja þegar kom að upplifuðum 

stuðning foreldra en munur var hins vegar eftir stöðu á vinnumarkaði. Þannig voru þeir 

sem voru óvirkir með marktækt minni upplifaðan stuðning foreldra. Saman skýra 

frumbreytur 7% af dreifingu fylgibreytunnar, upplifaðs foreldrastuðnings, R²= 0,071, F(5, 

359)= 5,498 p< 0,05. 
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Tafla 9. Staða á vinnumarkaði og foreldrastuðningur 

Foreldrastuðningur B SE B ß t Sig. 

Fasti 1,221 0,127  9,654 0,00 

Heimilisaðstæður,vinna, flutningur heimilis 0,123 0,043 0,149 2,876 0,004 

Leiðist skóli, missti áhugann 0,039 0,033 0,062 1,198 0,232 

Einelti, veikindi, námsörðugleikar 0,133 0,045 0,156 2,985 0,003 

NEET 0,180 0,081 0,114 2,226 0,027 

Kyn -0,015 0,078 -0,010 -0,192 0,848 

R²  0,071    

F  5,498    

Atvinnulaus fengu gildið 1 og þau sem voru að vinna gildið 0 í vísibreytu fyrir NEET stöðu. Stelpur 

fengu gildið 1 og strákar gildi 0 í vísibreytu fyrir kyn 

3.4.3 Þunglyndi 

Ástæður þess að hætt var í skóla spáðu markvisst fyrir um þunglyndi. Þeir sem hættu í 

skóla vegna eineltis, veikinda eða námsörðugleika voru markvisst líklegri til þess að 

upplifa þunglyndi að teknu tilliti til annarra breyta þegar stjórnað var fyrir kyni og stöðu 

á vinnumarkaði. Stelpur og þeir einstaklingar sem ekki voru að vinna upplifðu marktækt 

meira þunglyndi en aðrir. Í heildina skýra frumbreytur 17% af dreifingu fylgibreytunnar, 

þunglyndi, R²= 0,175, F(5, 359) = 15,213, p< 0,05. Marktækur munur reyndist bæði milli 

kynja og eftir stöðu á vinnumarkaði.  

Tafla 10. Staða á vinnumarkaði og þunglyndi 

þunglyndi B SE B ß t Sig. 

Fasti 1,498 0,125  12,007 0,00 

Heimilisaðst., vinna, flutningur  0,040 0,040 0,050 1,007 0,315 

Leiðist skóli, missti áhugann -0,05 0,031 -0,008 -0,163 0,871 

Einelti, veikindi, námsörðugleikar 0,228 0,042 0,268 5,467 0,00 

NEET 0,261 0,075 0,168 3,468 0,001 

Kyn 0,294 0,073 0,197  0,000 

R²  0,175    

F  15,213    

Atvinnulaus fengu gildið 1 og þau sem voru að vinna gildið 0 í vísibreytu fyrir NEET stöðu. Stelpur 

fengu gildið 1 og strákar gildi 0 í vísibreytu fyrir kyn 
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4 Umræða 

Tilgangur og markmið þessarar rannsóknar var að kanna hvaða ástæður brotthvarfs 

umfram aðrar tengdust sjálfsáliti, stuðning foreldra og andlegri líðan í tengslum við stöðu 

á vinnumarkaði. Ef litið er til ástæðna fyrir brotthvarfi kemur í ljós að ungmenni sem 

hættu aðallega í skóla vegna eineltis, veikinda eða námsörðugleika upplifa marktækt 

meira þunglyndi, minna sjálfsálit og minni stuðning foreldra samanborið ungmenni sem 

hættu af öðrum ástæðum þegar stjórnað er fyrir kyni og stöðu á vinnumarkaði. Ungmenni 

sem hættu í skóla aðallega vegna heimilisaðstæðna, flutnings eða vinnu upplifðu hvorki 

þunglyndi né lítið sjálfsálit. Hins vegar þegar stjórnað er fyrir stöðu á vinnumarkaði og kyn 

koma í ljós tengsl milli þessara ástæðna fyrir brotthvarfi og litlum upplifuðum stuðning 

foreldra. Þessar niðurstöður koma ef vill ekki á óvart í ljósi þess að hópurinn segist hafa 

hætt í skóla meðal annars vegna heimilisaðstæðna. Annað markmið þessarar rannsóknar 

var að kanna hvernig staða á vinnumarkaði tengdist sjálfsáliti, stuðning foreldra og 

þunglyndi. Ungmenni sem voru óvirk, hvorki í vinnu né námi, reyndust upplifa meira 

þunglyndi og minni stuðning foreldra samanborið við ungmenni sem voru í vinnu óháð 

því hvaða ástæður voru fyrir brotthvarfi. Þessi rannsókn speglar því fyrri rannsóknir hvað 

varðar óvirk ungmenni og andlega heilsu.  Óvirk ungmenni eru líklegri  til þess að þjást af 

andlegum erfiðleikum og andlegir erfiðleikar sem slíkir hafa forspárgildi varðandi óvirkni 

meðal ungmenna (UCU, 2013; (Egan, Daly og Delaney, 2015; O'Dea o.fl., 2014; Sigrún 

Harðardóttir, 2014).  

Sá hópur i rannsókninni sem mældist með mest upplifað þunglyndi og með 

minnsta sjálfsálitið voru þeir einstaklingar sem hættu í skóla aðallega vegna eineltis, 

veikinda eða námsörðugleika. Ef litið er til þess að lítið sjálfsálit og þunglyndi fara hér 

saman hjá þessum hóp má segja að þessi rannsókn sýni svipaðar niðurstöður og fyrri 

rannsóknir hvað varðar tengsl milli þunglyndis og lítils sjálfsálits (Orth og Robins, 2013; 

Steiger, Allemand, Robins og Fend, 2014; Sowislo og Orth, 2013).  Ef horft er til þess 

hvað einkennir óvirk ungmenni í þeim rannsóknum sem hefur verið fjallað um kemur í 

ljós að óvirk ungmenni eru líkleg til þess að þjást af þunglyndi, kvíða eða öðrum 

geðrænum kvillum (Egan, Daly og Delaney, 2015; Goldman‐Mellor o.fl., 2016; Bynner og 

Parsons, 2002; O'Dea o.fl., 2014; Henderson o.fl., 2017). Þessar niðurstöður eru því í 

samræmi við fyrri rannsóknir. Annað sem kom í ljós var að marktækur munur reyndist 

vera milli kynja. Stúlkur í rannsókninni, óháð stöðu á vinnumarkaði og ástæðum 
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brotthvarfs, upplifðu að jafnaði meira þunglyndi og höfðu lakara sjálfsálit samanborið 

við stráka.  

Í fyrri rannsóknum hefur komið fram að ungmenni sem hætta í skóla séu ekki 

einsleitur hópur (Kristjana Stella Blöndal og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2012; Feinstein og 

Peck, 2008; Janosz, Le Blanc, Boulerice og Tremblay, 2000) því kemur það ekki á óvart 

að niðurstöður þessarar rannsóknar skuli benda til þess að ákveðnar ástæður fyrir því 

að hætta í skóla umfram aðrar spái fyrir um sjálfsálit, stuðning foreldra og andlega líðan. 

Niðurstöður fjölbreytuaðhvarfsgreiningar bentu þannig til að ástæður brotthvarfs spái 

fyrir um upplifað þunglyndi, stuðning foreldra og sjálfsálit þegar stjórnað var fyrir kyn og 

stöðu á vinnumarkaði. Ungmenni sem hættu vegna þess að þeim leiddist í skóla eða þau 

misstu áhugann virðast hvað best stödd hvað varðar sjálfsálit, stuðning foreldra og 

andlega líðan.  

Einn af annmörkum rannsóknarinnar var sá hversu mis stórir hópar 

brotthvarfsnemenda reyndust. Lang stærstur var hópurinn sem hætti aðallega vegna 

áhugaleysis á námi og skólaleiða eða í kringum 74% (N=273). Hinir tveir hóparnir voru 

töluvert minni, þeir sem hættu aðallega vegna heimilisaðstæðna, flutnings eða vinnu 

voru 15% (N=53) og þeir sem hættu aðallega vegna eineltis, veikinda eða 

námsörðugleika voru 11% (N=40). Þrátt fyrir að ástæður brotthvarfs sköruðust yfirleitt 

lítillega þá gefur stærðarmunur hópana samt sem áður vísbendingar um hvar vandinn 

liggur helst þegar kemur að brotthvarfi. Þessi rannsókn gefur sterklega til kynna að 

helsta ástæða brotthvarfs sé vegna skólaleiða og áhugaleysis á námi. Mun sjaldnar 

virðast ástæðurnar snúa að öðrum ástæðum. Þetta eru ef til jákvæðar fréttir ef horft er 

til þess að alvarlegri vandamál á borð við einelti, veikinda eða námsörðugleika eða 

heimilisaðstæður og flutning eru síður algeng. Lausnin fyrir þann hóp nemenda sem 

hættir vegna áhugaleysis á námi eða skólaleiða er ef til vill einfaldari. Lausnin myndi 

helst snúast um að kynna betur fyrir ungu fólki það nám sem er í boði og kanna hvar 

áhugi og styrkleikar nemenda liggja. Þar myndi þjónusta náms- og starfsráðgjafa koma 

sterk inn í myndina og sýna þessar niðurstöður að þörf er á aukinni náms- og 

starfsráðgjöf í grunn- og framhaldsskólum. Hvað varðar þá hópa ungmenna sem hættu 

af öðrum ástæðum þá er lausnin ef til vill önnur. Þeir sem hætta aðallega vegna 

heimilisaðstæðna, flutnings eða vinnu eru ef til vill að glíma við félagslegar aðstæður 
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sem hafa neikvæð áhrif á námsframvindu. Þesskonar aðstæður kalla á þekkingu 

félagsráðgjafa sem gætu fundið lausnir á vanda ungs fólks sem vilja halda áfram námi 

en búa við slakar félagslegar aðstæður.  

Minnsti hópurinn í rannsókninni, þeir einstaklingar sem hætta aðallega vegna 

eineltis, veikinda og námsörðugleika eru ef til vill í þörf fyrir þjónustu sérfræðinga á sviði 

geðheilbrigðis ásamt náms- og starfsráðgjöfum. Þetta er sá hópur sem virðist almennt 

verst staddur og eru í þörf fyrir þverfaglegri aðstoð.  Sé litið til þess að niðurstöður 

leiddu í ljós að þeir einstaklingar sem hættu aðallega vegna þessara ástæðna upplifuðu 

lítinn stuðning foreldra, þunglyndi og höfðu neikvætt sjálfsmat eða sjálfsálit. 

Athyglisvert er að þessi hópur skuli upplifa lítinn stuðning foreldra en ekki sá hópur sem 

hættir aðallega í skóla vegna heimilisaðstæðna, flutning heimilis eða vinnu. Eins og áður 

sagði upplifir sá hópur ekki marktækt minni stuðning foreldra nema stjórnað sé fyrir 

Í heildina benda þessar niðurstöður til þess að ekki henti öllum sama lausnin og  þörf sé 

á persónulegri og einstaklingsmiðaðri þjónustu við nemendur í framhaldsskólum. Benda 

þannig niðurstöður til að þörf væri á breiðari hóp fagfólks innan skólakerfisins, umfram 

kennara, ef vinna ætti markvisst gegn brotthvarfi úr framhaldsskóla.  

Aðrir annmarkar sem gætu komið til greina er aldur gagna og það tímabil sem 

þeim var safnað á. Eins og áður hefur komið fram var gögnum fyrir þessa rannsókn 

safnað í mars árið 2009. Á þeim tíma var skammt liðið frá bankahruni og aðstæður í 

þjóðfélaginu ekki sömu og nú með tilliti til atvinnutækifæra. Sem dæmi var gerð svipuð 

rannsókn þeirri sem gögn í þessari rannsókn koma úr. Sú rannsókn var einnig á vegum 

Rannsóknar og greiningar og var gerð árið 2017. Hún leiddi í ljós að samanborið við 

rannsóknina sem gerð var árið 2009 þá eru ungmenni á framhaldsskólaaldri utan skóla 

og vinnumarkaðar verr stödd nú átta árum síðar. Þetta á við um upplifað þunglyndi og 

sjálfsálit. Ekki er hægt að staðhæfa um ástæður þessa en sé litið til gjörólíkrar stöðu á 

vinnumarkaði nú og þá má velta fyrir sér hvort hópurinn sem tók þátt í rannsókninni 

sem gerð var á þessu ári sé mjög ólíkur þeim sem tók þátt árið 2009. Hópurinn sem tók 

þátt í hinni nýju rannsókn er ekki án vinnu vegna mikils atvinnuleysis kjölfar bankahruns,  

líkt og hópurinn sem tók þátt árið 2009. Í hópnum sem nú síðast tók þátt eru ef til vill 

einstaklingar sem eiga erfitt uppdráttar frekar vegna persónulegra vandkvæða en síður 

vegna aðstæðna í þjóðfélaginu. Hópurinn sem tók þátt árið 2009 innihélt einstaklinga 



47 

með persónleg vandkvæði sem og einstaklinga sem vegna aðstæðna í þjóðfélaginu voru 

atvinnulausir eða óvirkir. Einnig má velta fyrir sér hvort sá mikli sparnaður, í heilbrigðis- 

og menntakerfinu í kjölfar bankahruns, hafi skilað sér í því að ungt fólk í uppvexti og 

skólagöngu hafi ekki fengið þá aðstoð sem þurfti og sé þess vegna að upplifa meira 

þunglyndi og minna sjálfsálit nú árið 2017, samanborið við árið 2009.  

Einn áhættuþáttur í tengslum við óvirkni er skortur á menntun (Egan, Daly og 

Delaney, 2015; Jóhanna Rósa Arnardóttir, 2014). Ef þetta er haft til hliðsjónar við 

niðurstöður þessarar rannsóknar um að sá hópur sem upplifði hvað mest þunglyndi í 

rannsókninni voru einstaklingar sem hættu aðallega í skóla vegna eineltis, veikinda eða 

námsörðugleika verður að teljast líklegast að þetta sé sá hópur sem er í hvað mestri 

hættu á að verða óvirkur til lengri eða skemmri tíma. Ef litið er til fyrri rannsókna og 

upplýsinga sem fyrir liggja er líklegast að sá hópur brotthvarfsnemenda sem er í mestri 

hættu á að lenda utan vinnumarkaðar til lengri eða skemmri tíma eru þau sem upplifi 

þunglyndi. Fyrir þann hóp einstaklinga fara saman tveir þekktir áhættuþættir (Jóhanna 

Rósa Arnardóttir, 2013; 2014) fyrir að vera utan vinnumarkaðar, andlegir erfiðleikar og 

skortur á menntun.  

Ef hækka á menntunarstig þjóðarinnar þarf að gera meira heldur en að tryggja 

ungu fólki örugga vist í framhaldsskóla til 18 ára aldurs. Til lítils er að tryggja öllu ungu 

fólki skólavist eftir að grunnskóla lýkur ef ekki á að vinna markvisst gegn brotthvarfi úr 

framhaldsskóla. Til þess þarf að þjónusta nemendur í samræmi við einstaklingsbundnar 

þarfir. Ef markmiðið er að vinna gegn brotthvarfi þarf að efla þjónustu fagfólks í grunn- 

og framhaldsskólum og gera hana markvissa og einstaklingsmiðaða. Rannsóknir benda 

til að brotthvarf sé lokahnykkur á löngu ferli (Alexander, Entwisle og Horsey, 1997; 

Kristjana Stella Blöndal, 2014; Janosz o.fl., 2008; Rumberger, 2001; Rumberger og Lim, 

2008). Þess vegna bendir flest til að vinna þurfi gegn brotthvarfi úr framhaldsskóla með 

því að byrja strax í grunnskóla. Of seint er að byrgja brunnin eftir að barnið er dottið 

ofan í hann.
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