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ÁGRIP 
 
Í ritgerð þessari kynni ég niðurstöður eigindlegrar rannsóknar sem byggðist á við-
tölum við átta stúlkur sem höfðu stundað nám í framhaldsskóla. Ég leitaðist við að 
finna ástæður brotthvarfs stúlkna úr framhaldsskólum. Einnig leitaðist ég við að finna 
hvort stúlkur mæti kynlægum hindrunum í skólakerfinu sem eigi þátt í brotthvarfi 
þeirra eða hafi áhrif á námsval og námsframvindu og verði þannig til þess að þær 
finni ekki atvinnuáformum sínum og framtíðardraumum stað í námsframboði fram-
haldsskólans. 

Stúlkurnar hættu allar námi í framhaldsskóla. Þær stóðu sig illa í bóknámi í 
grunnskóla og gekk flestum sérlega illa í stærðfræði. Stúlkurnar reyndust allar hafa 
haft mikinn áhuga á verklegum greinum í grunnskólanum og stóðu sig mun betur í 
þeim greinum og höfðu því flestar áhuga á að komast í einhvers konar starfsnám á 
framhaldsskólastigi. Allar fengu stúlkurnar hvatningu til náms frá fjölskyldum sínum 
og hófu nám í framhaldsskóla þrátt fyrir takmarkaðan áhuga á framhaldsnámi hjá 
þeim sumum. Fimm af stúlkunum eignuðust börn mjög ungar og í öllum tilfellum 
hafði það áhrif á möguleika þeirra til að ljúka námi. Allar hafa stúlkurnar samt áform 
um að fara aftur í skóla og mikil eftirsjá kemur fram hjá þeim flestum að hafa ekki 
lokið námi sínu. 

Til að fá skýrari mynd af rannsóknarefninu gerði ég einnig óformlega könnun á 
innritun á nokkrar námsbrautir þar sem stúlkur eru í meirihluta umsækjenda í fimm 
framhaldsskólum víðs vegar um landið og fékk upplýsingar um fjölda umsókna, inn-
ritun og hve mörgum umsóknum þurfti að hafna, skipt eftir kynjum. 

Þótt niðurstöður þessarar rannsóknar séu ekki tæmandi hvað varðar þær ástæður 
sem valda því að íslenskar stúlkur hætta námi í framhaldsskóla, gefa þær þó nokkrar 
vísbendingar um ástæður, þær eru helstar námsleiði og tilgangsleysi náms, skortur á 
stuðningi í skólanum, barneignir og takmarkað námsframboð á áhugasviði þeirra. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa einnig vísbendingar um að námsframboð skól-
anna veki ekki áhuga allra stúlkna, þær finni þar ekki nám sem leiði til þeirra starfa 
sem þær stefna að eða hafi ekki komist í það nám, til dæmis sökum búsetu sinnar 
og/eða fjöldatakmarkana í viðkomandi námi. Til viðbótar við hið sýnilega brotthvarf 
stúlknanna leiðir því hugsanlega einnig af þessu dulið eða ekki viðurkennt brotthvarf 
stúlkna frá námi. 
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ABSTRACT 
 

In this essay I present the result of a quality study based on interviews with eight girls 
who had studied at upper secondary education level. I tried to find out why Icelandic 
girls drop out of school. I believe there are many indications that it could be because 
of reasons that are particular to girls. That brings out the question if girls face gender-
related obstacles at upper secondary education level, social and idealogical and also if 
girls find place for their career plans and future dreams within the available study 
options of the upper secondary education level. 

I found my subjects by contacting four schools that were chosen with the idea 
that they would represent a good selection of schools with both academic or 
vocational studies, both in urban and rural areas. The girls that I interviewed lived all 
around the country and had attended schools in all quarters, some in more places than 
one. I recorded the interviews, with their concent and wrote them up, word for word. I 
then used thematic coding to create an analytical system. Based on that system I can 
draw a picture of my subject's experience. 

All but one of those eight girls that the study centers on dropped out of school at 
a upper secondary level. They did not perform very well in academic subjects in 
compulsory school and most had especially hard time with math. All of the girls were 
more interested in vocational subjects in compulsory school and did much better in 
those subjects and therefore were much more interested in some kind of work related 
studies in the school. They all had families that encouraged them to continue their 
studies and they all started upper secondary education despite limited interest in 
further studies for some of them. Five of the girls had babies very young which in all 
cases affected their chances of finishing their studies. All of them still have plans to 
return to school and most of them show great remorse that they didn't finish their 
studies. 

To get a clearer picture of the subject matter of the study I did an informal study 
of the enlistment to a few programmes of study where girls are in the majority of the 
applicants in five high schools around the country and got information about number 
of applicants, enlistment and how many applicants were declined, sorted by gender. 

It is clear that the results of this study are not fully conclusive regarding the 
reasons why Icelandic girls drop out of school. The results however give some 
indication as to the reasons and the major ones are that they were tired of the studies 
and found it pointless, lack of support in schools, child births and limited study 
options in their field of interest. 

The results of the study therefore also give indications that the available study 
options do not suit all girls, they do not find study options that lead to careers that 
they are interested in or they didn't have the option of choosing that particular option, 
for instance due to where they live and / or limitations on the number of students. In 
addition to the visible dropout of girls it could also lead to hidden or not 
acknowledged dropout from schools for girls. 
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FORMÁLI 

 

Rannsóknarverkefni mitt fjallar um stúlkur í framhaldsskólum og ástæður brotthvarfs 

þeirra. Ég skoða hvort stúlkur mæti kynlægum hindrunum á framhaldsskólastiginu og 

hvort þær finni atvinnuáformum sínum og framtíðardraumum stað í námsframboði 

framhaldsskólans. 

Hér er um að ræða meistaraprófsverkefni við Háskólann á Akureyri, til fullnaðar 

M.Ed.-gráðu í menntunarfræðum með áherslu á stjórnun skólastofnana. Vægi þess er 

20 einingar. Rannsóknarverkefni mitt hefur staðið yfir í tvö ár og er byggt á eigind-

legri viðtalsrannsókn við átta stúlkur sem hófu nám í framhaldsskóla en luku því ekki. 

Viðmælendur, stúlkurnar átta, voru valdar úr skólum víðs vegar af landinu og kann ég 

þeim bestu þakkir fyrir aðstoðina. Þær voru áhugasamar og einlægar og sögur þeirra 

áhrifaríkar. 

Leiðsögukennari minn var dr. Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, prófessor við 

kennaraskor Háskólans á Akureyri og kann ég honum bestu þakkir fyrir mjög gott 

samstarf og leiðsögn meðan á náminu stóð. 

Ýmsir aðrir hafa veitt mér aðstoð og ráðgjöf við rannsóknar- og ritstörfin, 

Guðmundi Páli Ásgeirssyni námsstjóra Tækniskólans færi ég þakkir fyrir góðar 

ábendingar varðandi eigindlegar rannsóknaraðferðir, Gunnlaugi Sigurðssyni félags-

fræðingi færi ég þakkir fyrir ráðgjöf um félagsfræðileg atriði og Þóru Elfu Björnsson, 

setjara og framhaldsskólakennara færi ég þakkir fyrir prófarkalestur og málfars-

ráðgjöf. 
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1.  INNGANGUR 

 

Í þessari meistaraprófsritgerð fjalla ég um rannsókn á brotthvarfi stúlkna úr fram-

haldsskólum og mögulegar kynlægar ástæður þess. Um er að ræða eigindlega rann-

sókn, byggða á viðtölum við átta stúlkur sem hætt höfðu námi í framhaldsskóla. 

Viðtölin greindi ég síðan í yfirþemu og undirþemu og bjó til greiningarlíkan. Á 

grundvelli þess líkans túlka ég niðurstöður rannsóknarinnar. Ég fjalla um stöðu rann-

sóknarefnisins í fræðaheiminum og sérstöðu rannsóknar minnar í því samhengi. 

 

1.1.  Forsagan 

Kveikjan að rannsókninni er sú að með tímanum hefur mér orðið ljóst að margar 

konur sem ég hef tengsl og samskipti við hafa aflað sér talsverðrar menntunar en þó 

ekki stundað skilgreint nám, hafa ekki endilega lokið hefðbundnu framhaldsskóla eða 

háskólanámi þrátt fyrir að hafa vissulega menntað sig og staðið sig vel í lífinu og á 

vinnumarkaði. Af kynnum mínum við þær er ljóst að þær höfðu góða hæfileika til 

náms þrátt fyrir að hafa margar hætt i framhaldsskólanámi, byrjað jafnvel í öðru námi, 

verið á vinnumarkaði inn á milli, sótt ýmiss konar námskeið og unnið við ýmis störf. 

Flestar hafa þær þó komist í störf sem falla að þeirra áhugasviði en ekki endilega eftir 

hefðbundnum námsleiðum í skólakerfinu. 

Hjá mér vöknuðu spurningar um ástæður þess að þessar konur fundu sér ekki 

hefðbundinn farveg innan skólakerfisins að þeim störfum sem þær reyndust hafa 

áhuga á. Af hverju öfluðu þær sér ekki bara formlegrar menntunar í samræmi við 

áhugasvið sitt? Er mögulegt að námsframboð skólanna hafi ekki höfðað til þeirra? 

Eða var sú menntun sem þær höfðu áhuga á einfaldlega ekki í boði innan skóla-

kerfisins? Framhaldsskólinn bauð þeim til dæmis ekki upp á nám í förðun, naglafræði, 

útlitsráðgjöf, heilun, hundasnyrtingu, fatahönnun, danskennslu eða einkaþjálfun, svo 

nokkur störf sem konur stunda í meira mæli en karlar séu nefnd. Sumar stúlkurnar 

sóttu um í iðnnámi, svo sem hárgreiðslu og snyrtifræði, en komust ekki að vegna 

fjöldatakmarkana. Flestar hófu þær því hefðbundið bóknám í framhaldsskóla en 

gáfust upp og hættu námi. 

Ég fór því að velta fyrir mér hvað ráði námsframboði í skólakerfinu. Af því 

leiddi spurningin hvert væri þá hlutskipti margra annarra kvenna í svipaðri stöðu. 
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Hefur skólakerfið ekki fylgst með því hverju margar stúlkur hafa raunverulega áhuga 

á og myndu vilja gera að atvinnu sinni? 

Hjá mér vaknaði löngun til að skoða þetta fyrirbæri nánar. Þó margar rannsóknir 

hafi verið gerðar og mikið skrifað um brotthvarf nemenda úr framhaldsskólum, hér á 

landi sem erlendis, hefur engin rannsókn sem sérstaklega beinist að brotthvarfi 

stúlkna verið gerð á Íslandi. Brotthvarf hefur hins vegar af mikið verið rannsakað og 

rannsóknarniðurstöðum ber saman um að fleiri piltar en stúlkur hætti námi án loka-

prófs (Ball og Lamb, 2001; Biggart, 2000; Bowlby, 2002; Bracey, 1996; Gerður G. 

Óskarsdóttir, 1993; Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002; Renzulli og 

Park, 2002; Rumberger 1983). 

 

1.2. Rannsóknarspurningar 

Ég lagði upp með þrjár rannsóknarspurningar: 
 

• Af hverju hætta íslenskar stúlkur námi í framhaldsskóla? 

• Mæta stúlkur kynlægum hindrunum í framhaldsskólum? 

• Finna íslenskar stúlkur atvinnuáformum sínum og framtíðardraumum stað í 

námsframboði framhaldsskólans? 
 

Markmið rannsóknarinnar, sem byggðist á viðtölum við átta stúlkur sem hættu námi í 

framhaldsskóla var að leita að ástæðum þess hvers vegna íslenskar stúlkur hætta í 

framhaldsskóla. Einnig leitaðist ég við að finna hvort stúlkur mæti kynlægum hindr-

unum í skólakerfinu sem eigi þátt í brotthvarfi þeirra eða hafi áhrif á námsval og 

námsframvindu og verði þannig til þess að þær finni ekki samhljóm milli atvinnu-

áforma sinna og framtíðardrauma og námsframboðs framhaldsskólans. 

Með „kynlægum hindrunum“ er átt við þær aðstæður sem mæta öðru kyninu 

fremur en hinu. 

 

1.3.  Rannsóknaraðferð 

Til að leita svara við rannsóknarspurningunum ákvað ég að afla upplýsinga með 

eigindlegri viðtalsrannsókn undir áhrifum frá fyrirbærafræði kenndri við Vancouver-

skólann. Ég tók ítarleg viðtöl við átta stúlkur sem hætt höfðu í framhaldsskóla, ritaði 

viðtölin upp frá orði til orðs eftir hljóðupptökum, flokkaði þau síðan í yfirþemu og 
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undirþemu og greindi samkvæmt greiningarlíkani sem ég bjó til á grundvelli grein-

ingarlíkans hvers viðtals. 

 

1.4.  Gildi rannsóknarinnar 

Með því að greina kynlægar ástæður fyrir brotthvarfi stúlkna úr framhaldsskóla 

verður reynt að afmarkað fyrirbærið, vandi þeirra sem eiga hlut að máli greindur og 

vonandi viðurkenndur auk þess sem brotthvarf stúlkna verður sett í samhengi við hlut 

kvenlegra verkgreina í skólakerfinu. Niðurstöður rannsóknarinnar stuðla vonandi að 

raunhæfara mati á aðstæðum stúlkna og hlutskipti í skólakerfinu. 

 

1.5.  Uppbygging ritgerðarinnar 

Í öðrum kafla afmarka ég viðfangsefnið sem til umfjöllunar er; brotthvarf stúlkna úr 

framhaldsskóla og þáttur kynlægra hindrana gagnvart stúlkum. Ég skilgreini fræði-

legar forsendur viðfangsefnisins og tek að því búnu til athugunar þær kenningar og 

rannsóknir sem fyrir liggja um brotthvarf úr framhaldsskólum, skoða þær skil-

greiningar á brotthvarfi sem gengið hefur verið út frá í rannsóknum, fjalla um 

skýringar á brotthvarfi og þær ráðstafanir sem gerðar hafa verið til að stemma stigu 

við því og skoða mat á gildi þeirra og árangri. Ég fjalla sérstaklega um brotthvarf 

stúlkna og skoða þær upplýsingar sem fást á grundvelli skilgreininga um hindranir í 

námsvali sem mæta stúlkum sem þó hætta ekki námi. 

Í þriðja kafla fjalla ég um aðferðafræði þá sem notuð var í rannsókninni, 

hugmyndafræðina að baki aðferðunum og segi frá tilhögun rannsóknarinnar, úrtaks-

aðferðum, greiningu gagna og siðferðilegum álitamálum. 

Í fjórða kafla rek ég niðurstöður rannsóknarinnar. Þar fjalla ég um fimm yfir-

þemu og nokkur undirþemu, sem fundin voru eftir greiningarlíkönum viðtalanna. 

Þessi þemu eru; námsgengi í grunnskóla, áhugamál stúlknanna og hvort þau höfðu 

áhrif á námsval; reynslan að byrja í framhaldsskóla, jákvæðir og neikvæðir þættir við 

skólagönguna, hvatning til náms og kynning á námsframboði framhaldsskólanna; sú 

upplifun að hætta í skóla og áhrifsþættirnir námsleiði og barneignir; reynsla stúlkn-

anna af vinnumarkaði og að lokum ákvörðun stúlknanna að hefja nám að nýju. Ég 

nota orð og setningar stúlknanna sjálfra og vef þau inn í endursögnina. Þannig dreg ég 

upp mynd af reynslu viðmælenda og fjalla um hana samkvæmt greiningarlíkaninu. 

Í fimmta kafla tek ég saman meginatriði þess sem fram kemur í fjórða kafla og 

skoða hvort þessi rannsókn staðfesti fyrri rannsóknarniðurstöður og hvað nýtt sé að 
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finna um viðfangsefnið í rannsókn minni. Í kaflanum leitast ég við að svara rann-

sóknarspurningum og fjalla einnig um hvaða lærdóma hægt sé að draga af niður-

stöðum rannsóknarinnar sem tengjast jafnrétti, atvinnulífi og námsvali. Í framhaldi af 

því ræði ég gagnsemi rannsóknarinnar fyrir skólann og þjóðfélagið. 
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2.  FRÆÐILEG UMFJÖLLUN 

 

Í þessum kafla afmarka ég viðfangsefnið sem til umfjöllunar er, brotthvarf stúlkna úr 

framhaldsskóla og þáttur kynlægra hindrana gagnvart stúlkum. Ég skilgreini fræði-

legar forsendur viðfangsefnisins og tek að því búnu til athugunar þær kenningar og 

rannsóknir sem fyrir liggja um brotthvarf úr framhaldsskólum, skoða þær skil-

greiningar á brotthvarfi sem gengið hefur verið út frá í rannsóknum, fjalla um 

skýringar á brotthvarfi og þær ráðstafanir sem gerðar hafa verið til að stemma stigu 

við því og skoða mat á gildi þeirra og árangri. Ég fjalla sérstaklega um brotthvarf 

stúlkna og skoða þær upplýsingar sem fást á grundvelli skilgreininga um hindranir í 

námsvali sem mæta stúlkum sem þó hætta ekki námi. 

 

2.1. Því brotthvarf stúlkna? 

Hvaða ástæður liggja að baki því að taka brotthvarf stúlkna úr framhaldsskóla og 

mögulegar hindranir sem mæta þeim í skólakerfinu til rannsóknar? Ástæða þess að ég 

vel þetta rannsóknarefni er sú að almennt hefur verið talið að stúlkum gangi vel í 

skólakerfinu og ekki þurfi að hafa af þeim miklar áhyggjur. Þær stundi sitt nám, 

flestar bóknám sem leiði þær síðan til háskólanáms. Minna hefur verið rætt um þær 

stúlkur sem ráða ekki vel við bóknámið eða hafa einfaldlega ekki áhuga á langskóla-

námi. Þó rannsóknir sýni að brotthvarf stúlkna úr námi er minna en brotthvarf pilta 

má gera ráð fyrir að svipuð kynskipting eins og er á vinnumarkaðnum sé líka til staðar 

í skólakerfinu. Mögulega geti því verið um kynlægar ástæður að ræða fyrir brotthvarfi 

stúlkna úr skóla á Íslandi (Unnur Dís Skaptadóttir, 2000). 

Þessi rannsókn mun vissulega ekki gefa svör við ástæðum kynskiptingar þjóð-

félagsins. En hún getur ef til vill gefið einhver svör við því hvernig kynskiptingin 

birtist í skólakerfinu og af hverju sumum stúlkum virðist ekki henta það námsframboð 

sem skólakerfið býður upp á.  

 

2.2.  Hver er vandinn? 

Undanfarin ár hefur áhersla á árangur í skólakerfinu aukist til muna. Í skýrslu frá 

menntamálaráðuneytinu (2007) kemur fram að frá því lög um framhaldsskóla voru 

samþykkt árið 1996 hafa námskrár verið árangursmiðaðar, miðaðar við færni nemand-
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ans og þekkingu (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2004). Horft er á frammistöðu og 

markmið en gildi einstaklingsins eru ef til vill síður í forgrunni. Afköstin, skilvirknin 

og markaðshæfnin eiga að mæla þekkinguna (Guðný Guðbjörnsdóttir, 2001). 

Árangur, tækni og samkeppni eru hugtök sem frekar hafa verið tengd við karla, 

hugtökin umönnun og samvinna aftur á móti frekar tengd konum. En hvernig horfir 

skólakerfið við konum? Og hvernig svarar það kröfum þeirra um hæfilegt og gott 

námsframboð sem beinist í átt að starfsvettvangi sem hugur þeirra stendur til? 

Við lauslega könnun virðist námsframboð á framhaldsskólastigi á námsbrautum 

sem kenna hefðbundnar kvennagreinar vera nokkuð þrengra en á þeim sem kenna 

hefðbundnar karlagreinar. Á þetta sérstaklega við um iðn- og starfsnám. Þessar upp-

lýsingar eru fengnar af vefsíðu Iðunnar – fræðsluseturs (2007) yfir þau störf sem ung-

mennum er bent á að hægt sé að mennta sig til, ýmist í framhaldsskólum, háskólum 

eða einkaskólum. Þessi listi er ekki tæmandi, sérstaklega vantar þau störf, þar sem 

skólakerfið býður ekki upp á formlegt nám. Til fróðleiks hef ég flokkað listann 

lauslega eftir því sem í máli manna eru almennt talin vera karla- eða kvennastörf 

(Viðauki I). Ef eingöngu er skoðað það nám sem er í boði á framhaldsskólastigi er 

hægt að telja 13 starfsheiti með nokkuð afgerandi hætti sem kvennastörf en aftur á 

móti 30 sem karlastörf.  

Þær greinar sem stúlkur sækja sérstaklega í á framhaldsskólastigi og gefa full 

starfsréttindi eru hárgreiðsla, snyrtifræði, klæðskurður- og kjólasaumur. Í þessum 

greinum er hægt að ljúka sveinsprófi, fara síðan í meistaraskóla sem er yfirleitt 

tveggja ára nám, sambærilegt og viðbótarnám til háskólaeininga, skv. nýjum lögum 

um framhaldsskóla (Lög um framhaldsskóla, 92/2008). Þannig er hægt að ljúka 

iðnmeistaraprófi og fá réttindi til að reka sitt eigið fyrirtæki og jafnfram taka nema í 

iðngreininni. Eftir að ný námskrá í bókagerðargreinum leit dagsins ljós hafa stúlkur 

einnig sótt töluvert í greinar eins og grafíska miðlun og ljósmyndun, löggiltar 

iðngreinar á framhaldsskólastigi þar sem er hægt að ljúka sveinsprófi og fá full 

starfsréttindi á þremur árum (Bjargey Gígja Gísladóttir, munnleg heimild, 20. febrúar, 

2009). 

Þessu til viðbótar eru líka ýmsar heilbrigðisgreinar sem höfða sérstaklega til 

stúlkna þó ekki gefi þær rétt til sveinsprófs né möguleika á sjálfstæðum atvinnu-

rekstri. Má þar nefna dæmi eins og sjúkraliði, læknaritari og tanntæknir (Kristrún 

Sigurðardóttir, munnleg heimild, 24. febrúar 2009). 



14 
 

Sambærilegt nám sem piltar sækja í, þ.e. iðnnám sem gefur rétt til sveinsprófs og 

síðan möguleika á námi í meistaraskóla, er töluvert fjölbreyttara. Húsasmíði, hús-

gagnasmíði, rafvirkjun, rafeindavirkjun, málaraiðn, múrverk, pípulagnir, bifvélavirkj-

un, símsmíði, rennismíði og vélsmíði, svo fátt eitt sé upptalið (Iðan, 2007). 

Mun algengara er að karlar hafi lokið verknámi en konur (Jón Torfi Jónasson og 

Kristjana Stella Blöndal, 2002). Fyrir þann hóp nemenda sem fær lægstu einkunnirnar  

á samræmdum prófum (gengur verst í bóklegu námi) er stúdentspróf varla raunhæfur 

kostur og þá standa stúlkurnar fyrst verulega höllum fæti. Í sömu rannsókn kemur 

fram að staða stúlkna, þ.e. þeirra sem hafa lága einkunn á samræmdum prófum, er 

veikari en karla með tilliti til verknáms. Ef til vill er ein skýringin að fábreyttara 

verknám sé í boði sem vekur áhuga stúlkna, eða jafnvel færri pláss í boði í því námi 

sem þær þó hafa áhuga á og telja sig ráða við. 

Nú seinni ár hefur þróunin orðið sú að margt það nám sem stúlkur sækja frekar í 

en piltar er komið á háskólastig. Þar má til dæmis nefna fóstrunám, sem nú heitir 

leikskólakennari; þroskaþjálfanám; hér fyrr á árum var meira að segja hægt að læra 

hjúkrun og ljósmóðurstörf án þess að ljúka fyrst menntaskóla (Gestur Guðmundsson, 

1993). Og þótt háskólastigið sé ekki til umfjöllunar hér er áhugavert að skoða aðeins 

stöðuna þar. Þá kemur í ljós að þar er svipuð saga og í framhaldsskólanum, Háskóli 

Íslands – menntavísindasvið, hafnar t.d. fjölda umsækjenda um kennaranám og leik-

skólakennaranám. Þar eru stúlkur í meirihluta umsækjenda. 

Ekki komast heldur allir í hjúkrunarnám sem það vilja, 105 nemendur komast 

áfram eftir samkeppnispróf í lok fyrsta misseris í Háskóla Íslands (Háskóli Íslands, 

2007). Í Háskólanum á Akureyri er einnig haldið samkeppnispróf í lok fyrsta misseris 

í hjúkrunarfræði, en fjöldi nemenda sem fá að halda áfram námi er ákveðinn af 

háskólaráði árlega (Háskólinn á Akureyri, 2007). Í geislafræði og lífeindafræði, grein-

ar sem kenndar eru við Háskóla Íslands, er og haldið samkeppnispróf og fjöldi 

stúdenta takmarkaður ár hvert við 10 nemendur í geislafræði og 15 nemendur í 

lífeindafræði (Háskóli Íslands, 2007). Í öllum þessum greinum eru stúlkur í yfirgnæf-

andi meirihluta umsækjenda. 

 

2.3. Tölulegar upplýsingar 

Til að fá uppýsingar um hvort einhverjar takmarkanir séu á innritun í þær brautir 

framhaldsskólans sem stúlkur sækja í frekar en piltar hafði ég samband við nokkra 

framhaldsskóla og óskaði eftir upplýsingum um umsóknir og innritun á þær náms-
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brautir sem höfða frekar til stúlkna en pilta. Ég fékk svör frá Fjölbrautaskólanum í 

Ármúla, Fjölbrautaskólanum í Breiðholti, Iðnskólanum í Hafnarfirði, Tækniskólanum 

– skóla atvinnulífsins og Menntaskólanum á Ísafirði. Þær upplýsingar sem ég óskaði 

eftir var fjöldi umsókna á þær námsbrautir skólanna sem höfða meira til stúlkna, 

innritun á þær brautir og hve mörgum umsóknum var hafnað, skipt eftir kynjum. 

Eftirfarandi upplýsingar bárust frá skólunum, hér fyrir neðan er fjallað um þær eftir 

námsgreinum. Í viðauka II eru þessar upplýsingarnar settar upp í töflur. 

 

Hárgreiðsla 

Umsóknir í hárgreiðslu á haustönn 2008 í Iðnskólanum í Hafnarfirði voru samtals 85, 

þar af 81 frá stúlkum og fjórar frá piltum. Innritaðir voru 45 nemendur, 42 stúlkur og 

þrír piltar. 40 umsóknum var hafnað, 39 stúlkum og einum pilti. Umsóknir á vorönn 

2009 í sama skóla voru samtals 35, þar af 32 frá stúlkum og þrjár frá piltum. Innritaðir 

voru 28 nemendur, 25 stúlkur og þrír piltar. 7 umsóknum var hafnað, allt stúlkum (Þór 

Pálsson, munnleg heimild, 16. febrúar 2009). 

Umsóknir í hárgreiðslu á haustönn 2008 í Tækniskólanum voru samtals 103, þar 

af 97 frá stúlkum og sex frá piltum. Innritaðir voru 36 nemendur, en 67 umsóknum 

hafnað. Umsóknir á vorönn 2009 í sama skóla voru samtals 46, þar af 41 frá stúlkum 

og fimm frá piltum. Innritaðir voru 24 nemendur, en 22 umsóknum var hafnað (Ragn-

heiður Bjarnadóttir, munnleg heimild, 16. febrúar 2009). 

 

Nuddbraut 

Umsóknir á nuddbraut á haustönn 2008 í Fjölbrautaskólanum í Ármúla voru samtals 

31, þar af 23 frá stúlkum og átta frá piltum. Innritaðir voru 27 nemendur, 22 stúlkur 

og fimm piltar. Fjórum umsóknum var hafnað, einni stúlku og þrem piltum. Umsóknir 

á vorönn 2009 í sama skóla voru samtals 30, þar af 25 frá stúlkum og fimm frá piltum. 

Innritaðir voru 26 nemendur, 22 stúlkur og fjórir piltar. Fjórum umsóknum var hafn-

að, þrem stúlkum og einum pilti (Guðrún Narfadóttir, munnleg heimild, 18. febrúar, 

2009). 

Nuddbrautin er rekin í samstarfi við Nuddskóla Íslands sem er einkarekinn skóli 

og greiða nemendur allan kostnað við rekstur hans. Nuddskóli Íslands sér alfarið um 

verklega námið, þar eru einungis teknir inn 20 nemendur á ári og því þarf að takmarka 

fjöldann í bóklega námið hjá FÁ. Yfirgnæfandi meirihluti umsækjenda eru stúlkur. 

Mikið brotthvarf er af brautinni og því eru 35 nýnemar teknir inn í bóklegt nám á 
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haustin en um 25 nemendur á vorin (Guðrún Narfadóttir, munnleg heimild, 18. febrú-

ar, 2009). 

 

Tanntæknabraut 

43 nemendur voru í námi á tanntæknabraut á haustönn 2008 í Fjölbrautaskólanum í 

Ármúla, allt stúlkur. Á vorönn 2009 voru samtals 39 nemendur í námi, allt stúlkur 

(Kristrún Sigurðardóttir, munnleg heimild, 24. febrúar 2009). 

 

Heilbrigðisritarabraut 

47 nemendur voru í námi á heilbrigðisritarabraut á haustönn 2008 í Fjölbrautaskólan-

um í Ármúla, allt stúlkur. Á vorönn 2009 voru um það bil 31 nemandi í námi, einnig 

allt stúlkur (einhverjar í fjarnámi og því ekki alveg hægt að staðfesta fjölda). Allir 

nemendur sem uppfylla almennar kröfur um aðgang að framhaldsskóla eru teknir inn 

á tanntækna- og heilbrigðisritarabrautir en þó er tanntæknanámið þannig að einungis 

er pláss fyrir 12 nemendur í verknám hverju sinni (Kristrún Sigurðardóttir, munnleg 

heimild, 24. febrúar 2009). 

 

Útstillingabraut 

Umsóknir á haustönn 2008 á útstillingabraut í Iðnskólanum í Hafnarfirði voru samtals 

25, þar af 24 frá stúlkum og ein frá pilti. Allar umsóknirnar voru samþykktar. Ekki 

var innritað á útstillingabraut á vorönn 2009 þar sem eingöngu er innritað á þessa 

braut á haustin (Þór Pálsson, munnleg heimild, 16. febrúar, 2009). 

 

Tækniteiknun 

Umsóknir í tækniteiknun á haustönn 2008 í Iðnskólanum í Hafnarfirði voru samtals 

51, þar af  37 frá stúlkum og 14 frá piltum. Innritaðir voru 36 nemendur, 28 stúlkur og 

átta piltar. 15 umsóknum var hafnað, níu stúlkum og sex piltum. Umsóknir á vorönn 

2009 voru samtals 26, þar af 18 frá stúlkum og átta frá piltum. Innritaðir voru 18 nem-

endur, 13 stúlkur og fimm piltar. Átta umsóknum var hafnað, fimm stúlkum og þrem 

piltum (Þór Pálsson, munnleg heimild, 16. febrúar, 2009). 

 

Fataiðnbraut 

Upplýsingar bárust frá Tækniskólanum um innritun í kjólasaum, klæðskurð og fata-

tækni á haustönn 2007 og vorönn 2009. Ný námskrá er á fataiðnbraut sem samþykkt 
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var árið 2008, samkvæmt þeirri námskrá byrja allir nemendur í fatatækni og útskrifast 

sem fatatæknar eftir fjórar annir. Eftir það velja nemendur annaðhvort um kjólasaum 

eða klæðskurð í fjórar annir (Guðrún Erna Guðmundsdóttir, munnleg heimild, 27. 

febrúar, 2009). 

Umsóknir í kjólasaum haustið 2007 í Tækniskólanum voru samtals 44, þar af ein 

frá pilti. Innritaðir voru 37 nemendur, allt stúlkur. Fimm umsóknum var hafnað, 

fjórum stúlkum og einum pilti. Umsóknir á vorönn 2009 voru samtals sex, allt frá 

stúlkum og þær voru allar innritaðar, því hér var um að ræða nemendur sem voru að 

ljúka námi sínu (Guðrún Erna Guðmundsdóttir, munnleg heimild, 27. febrúar, 2009). 

Umsóknir í klæðskurð haustið 2007 í Tækniskólanum voru samtals sjö, þar af ein 

frá pilti. Innritaðir voru sjö nemendur, sex stúlkur og einn piltur. Engri umsókn var 

hafnað enda voru þetta allt nemendur að ljúka námi sínu. Umsóknir á vorönn 2009 

voru samtals fjórar, allt frá stúlkum og þær voru allar innritaðar, hér var einnig um að 

ræða nemendur sem voru að ljúka námi sínu (Guðrún Erna Guðmundsdóttir, munnleg 

heimild, 27. febrúar, 2009). 

Innritað var í fatatækni í fyrsta sinn á vorönn 2009 og þá bárust 45 umsóknir, 43 

frá stúlkum og tvær frá piltum. Innritaðir voru 40 nemendur, 38 stúlkur og tveir piltar. 

Fimm nemendum var hafnað, allt stúlkum (Guðrún Erna Guðmundsdóttir, munnleg 

heimild, 27. febrúar, 2009). 

 

Snyrtifræðibraut 

Umsóknir í snyrtifræði á haustönn 2008 í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti voru sam-

tals 128, þar af ein frá pilti. Innritaðir voru 64 nemendur, allt stúlkur. 64 umsóknum 

var hafnað, 63 stúlkum og einum pilti. Umsóknir á vorönn 2009 voru samtals 57, þar 

af ein frá pilti. Innritaðir voru 40 nemendur, allt stúlkur. 17 umsóknum var hafnað, 16 

stúlkum og einum pilti (Berglind Halla Jónsdóttir, munnleg heimild, 25. febrúar, 

2009). 

Á haustönn 2008 voru alls 122 nemendur skráðir í nám á snyrtifræðibraut, þar af 

43 í verklegu námi, á vorönn 2009 voru alls 132 nemendur skráðir í nám á snyrti-

fræðibraut, þar af 42 í verklegu námi. 14 pláss eru í verklegri snyrtifræði. Til að kom-

ast þar inn verða nemendur að hafa lokið ákveðnum undanförum og tekur það nám 

um 1 ár. Nemendur verða einnig að hafa náð 18 ára aldri. Enginn karlmaður hefur 

lokið námi í snyrtifræði í FB (Berglind Halla Jónsdóttir, munnleg heimild, 25. febrú-

ar, 2009). 
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Sjúkraliðabraut 

Við Menntaskólann á Ísafirði er starfrækt sjúkraliðabraut. Haustið 2008 voru inn-

ritaðar þar 19 stúlkur. Einn piltur er við nám á þessari braut (Friðgerður Ómarsdóttir, 

munnleg heimild, 24. febrúar 2009). 

 

2.4.  Brotthvarf og námsframboð 

Hagtíðindin segja okkur söguna. Skýrsla ársins 2007 birtir tölur um skráða nemendur í 

framhalds- og háskólum haustið 2006, sundurliðað eftir kynjum. Skiptingin kemur ekki 

á óvart, stúlkur eru fjölmennari í bóknámi, piltar í verknámi (Hagstofa Íslands, 2007). 

Hlutfall þeirra sem innritast á bóklegar brautir í framhaldsskóla er hæst á Íslandi 

samanborið við nágrannalönd okkar, en innritun á starfsmenntabrautir lægst. Brott-

hvarf af bóknámsbrautum er aftur á móti hærra á Íslandi en í nágrannalöndum okkar. 

Má þá leiða getum að því að þar sem svo margir innritast á bóknámsbrautir hér á landi 

sé námsframboð starfsmenntabrautanna ekki nægilega fjölbreytt eða áhugavert (Gerð-

ur G. Óskarsdóttir, 1993). 

Niðurstöður úr rannsókn Gerðar G. Óskarsdóttur (1993) leiða í ljós að mikil þörf 

er fyrir aukið námsframboð í starfsmenntun. Hvergi er þó í niðurstöðum hennar 

minnst á þá takmörkun á inntöku (l. numerus clausus) sem virðist tíðkast á sumum 

starfsnámsbrautum, sérstaklega þó þeim sem stúlkur sækja sérstaklega í. 

Þetta vandamál virðist ekki eingöngu bundið við Ísland. Í skoskri rannsókn sem 

gerð var við Edinborgarháskóla (Tinklin, 2000) kemur fram að fleiri stúlkur en piltar 

útskrifast úr framhaldsskóla með góðar einkunnir. Ef skoðaður er námsferill stúlkna 

og pilta sem sýna sambærilegan námsárangur fara færri stúlkur en piltar í háskólanám. 

Í þessari rannsókn kemur fram að námsframboðið virðist hafa áhrif á val kynjanna, 

ennþá sækja stúlkur meira í kennslu, þjónustu og heilbrigðisstörf en piltar meira í 

tækni- og raungreinar. Í skýrslunni er imprað á þeirri hugmynd hvort verið geti að á 

þeim námsbrautum sem stúlkur sæki frekar um séu of fá pláss í boði og þær komist 

því jafnvel ekki að (e. over-subscribed courses). Í niðurstöðum skýrslunnar er ekki 

fjallað um af hverju svo fá pláss eru á þessum námsbrautum eða hvort hér sé um 

meðvitaðar fjöldatakmarkanir skólanna að ræða. 

Í skýrslu um kynjabundið menntunar- og atvinnuval norrænna ungmenna sem 

unnin var fyrir ráðherra jafnréttismála í Danmörku um kynjabundið menntunar- og 

atvinnuval norrænna ungmenna. (Lehn og Sørensen, 2005) kom einnig fram að mörg 

ungmenni upplifi menntunarvalið sem erfitt. 36% stúlkna og 24% pilta segja að þau 
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hafi ekki komist inn á þá námsbraut eða í það starf sem þau helst vildu. Frjálst val 

einstaklingsins virðist því takmarkað af ýmsum þáttum. Í skýrslunni kemur fram að 

mikilvægustu þættirnir eru bakgrunnur foreldra, hugmyndafræðileg menntunarbjart-

sýni samfélagsins, raunverulegar takmarkanir á menntunarmöguleikum og kynlægar 

væntingar og takmarkanir  

Sú skoðun heyrist oft í máli manna að ekkert mæli á móti því að stúlkur læri 

rafvirkjun, rennismíði eða hvaða það fag sem telst til hefðbundinna karlastarfa, þær 

námsbrautir standi þeim opnar jafnt og piltum. Og auðvitað er það rétt, flestar stúlkur 

ráða vel við nám í þessum greinum ekki síður en piltar. Í þessari umfjöllun er ekki 

ætlunin að kryfja ástæður þess að fáar stúlkur velja sér slíkar námsleiðir. En vert er að 

hugleiða hvernig vinnumarkaðurinn tekur á móti þeim stúlkum sem þó ljúka námi í 

hefðbundnum karlagreinum. Fá þær sömu laun og piltarnir? Hafa þær sömu mögu-

leika til starfsframa? Gerður G. Óskarsdóttir (2000) heldur því fram að atvinnugreinar 

séu skipulagðar þannig að þær ýmist fæli konur frá eða laði þær að og karllæg gildi 

séu ráðandi, jafnvel í hefðbundnum kvennagreinum. Sérlega erfitt sé þó fyrir konur að 

hasla sér völl í hefðbundnum karlagreinum, sérstaklega hvað varðar starfsframa. 

Svipaðar niðurstöður koma fram í fyrrnefndri skýrslu um kynjabundið menntun-

ar- og atvinnuval norrænna ungmenna. Þar segir að karlar og konur upplifi óhefð-

bundið val á mismunandi hátt og það hafi mismunandi afleiðingar fyrir kynin. Yfir-

leitt er litið svo á að karl sem kemur í kvennastarf muni færa starfinu eitthvað jákvætt, 

bæði faglega og félagslega (sbr. leikskólakennsla, talið er æskilegt fyrir börnin að 

hafa kennara af báðum kynjum). Konur í karlagreinum eiga oftar erfitt uppdráttar og 

þurfa frekar að sanna sig bæði persónulega og faglega (Lehn og Sørensen, 2005; 

Unnur Dís Skaptadóttir, 2000). 

Hugmyndin um aukið námsframboð framhaldsskólanna, sérstaklega að bjóða upp 

á styttri starfsnámsbrautir fyrir þá nemendur sem hafa ekki áhuga á bóknámi, er ekki 

ný af nálinni. Óbirt meistaraprófsritgerð Baldurs Gíslasonar (1996) fjallar um brott-

hvarf nemenda úr framhaldsskólum og tengsl námsframboðs við brotthvarf. Sendir 

voru spurningalistar á skólameistara allra framhaldsskóla á Íslandi og þeir spurðir 

meðal annars um hvað þeir teldu meginástæður brotthvarfs í sínum skóla. Flestir þeir 

sem svöruðu töldu meginástæður brotthvarfs vera ónógan undirbúning nemenda í 

grunnskóla, takmarkað námsframboð og skort á tækifærum í skólum og skort á 

stuðningi og námsráðgjöf í skólum. Þar sem boðið hafði verið upp á nýjar námsbrautir 

síðastliðin ár var mælanlegt minna brotthvarf heldur en í þeim skólum sem höfðu 
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engar breytingar gert. Rannsóknin sýndi einnig að flestir skólameistarar framhalds-

skólanna töldu mikilvægt að sveigjanleiki og fjölbreytni í námsframboði væri til 

staðar. Niðurstöður rannsóknarinnar renna stoðum undir þá skoðun að fleiri nemendur 

myndu ljúka námi í framhaldsskóla, piltar sem stúlkur, ef námsframboð væri fjöl-

breyttara. 

Ljóst er að ekki sitja allir nemendur landsins við sama borð hvað möguleika til 

náms snertir. Í vefriti Menntamálaráðuneytisins (2007b) eru tölur um skólasókn í 

framhaldsskólum eftir landshlutum og kyni. Ólíkt fábreyttara er námsframboðið á 

landsbyggðinni heldur en í þéttbýli og hallar þar enn á stúlkurnar, að minnsta kosti í 

sumum landshlutum. 

Ekki er óalgengt að stúlkur af landsbyggðinni flytji til höfuðborgarsvæðisins. 

Stjórnvöld hafa ekki sinnt nægjanlega vel atvinnuuppbyggingu fyrir konur í dreifbýli 

og fáar brautir framhaldsskóla utan þéttbýlis flokkast til áhugasviðs stúlkna. Oftast er 

eingöngu val um bóknámsbrautir í heimabyggð þeirra. Þeim stúlkum sem hugnast, af 

einhverjum ástæðum, ekki bóknám þurfa því að sækja nám „suður“ og ílendast þar 

oftar en ekki. Þessir flutningar skekkja því enn búsetuþróun á landsbyggðinni (Kjartan 

Ólafsson og Ingólfur V. Gíslason, 2005). 

Hefðbundið bóknám í fjölbrauta- eða menntaskóla er eflaust ódýrasti kosturinn 

fyrir þjóðarbúið til að framleiða menntun og er það jafnvel skýringin á því hve mikil 

áhersla hefur verið lögð á bóknám um langa hríð, en fjármagn til verknáms verið 

takmarkað. Verknám er dýrara en bóknám, meira af tækjum og tólum þarf til slíkrar 

kennslu, stærra húsnæði og sérhæfðari kennara og í hverjum hópi eru færri nemendur. 

Ef svo heldur fram sem horfir gæti orðið skortur á iðnmenntuðu fólki í þjóðfélaginu 

(Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002; Jón Torfi Jónasson, 1995b). 

Miklu máli skiptir fyrir þjóðfélagið að ungt fólk ljúki námi sínu. Schutz (1961-

1977) kom fyrst fram með kenningar um „hagfræði menntunar“, þ.e. að tengsl séu 

milli aukinnar færni starfsmanna og aukinnar framleiðni. Menntun sé því fjárfesting, 

arðurinn launin. Mannauðskenningin (e. human capital theory) sem kennd er við 

Adam Smith (1776-1908) segir að aukin menntun skili sér í aukinni framleiðni og þar 

með hærri launum (vitnað til í Gerður G. Óskarsdóttir, 2000). Samkvæmt þeirri kenn-

ingu er ótvíræður ávinningur fyrir ungt fólk af því að ljúka námi úr framhaldsskóla. 

Með öllum ráðum ætti því að reyna að koma í veg fyrir brotthvarf ungmenna úr námi. 

Námsframboð er fjárfesting stjórnvalda, brotthvarfið tap þjóðfélagsins. 
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Samkvæmt mannauðskenningunni sækja nemendur í menntun ef þeir telja að það 

borgi sig launalega (Gerður G. Óskarsdóttir, 2000). Ekki virðist þó öll menntun skila 

hærri launum og er gott dæmi hin ýmsu „kvennastörf“ sem núorðið þarf háskóla-

menntun til að sinna. Ýmiss konar styttri menntun, jafnvel óhefðbundin svo sem 

aukin ökuréttindi (meiraprófið), geta aftur á móti skilað hærri launum. Hér gæti lög-

málið um framboð og eftirspurn ráðið einhverju, í þjóðfélagi sem byggir á verklegum 

framkvæmdum eykst þörf fyrir starfsmenn með vinnuvélaréttindi og því hækka 

launin, menntunin verður dýrmæt. Þetta lögmál virðist aftur á móti ekki virka á 

kvennastörfin, laun sjúkraliða virðast til dæmis ekki hækka þrátt fyrir skort á 

menntuðu starfsfólki (Unnur Dís Skaptadóttir, 2000). 

Á hinn bóginn er nokkuð ljóst að launin sem greidd eru fyrir þau störf sem ekki 

krefjast neinnar menntunar duga varla til framfærslu fjölskyldu. Ungt fólk þarf því að 

mennta sig ætli það að stofna fjölskyldu og sjá fyrir henni. En ef allir sækja sér 

menntun, hverjir munu þá vinna láglaunastörfin? Og það er umhugsunarvert af hverju 

laun, greidd fyrir störf sem ekki þarf menntun til að sinna, duga ekki til framfærslu 

(Bracey, 2005). 

 

2.5.  Skilgreining á brotthvarfi 

Áður en lengra er haldið er nauðsynlegt að skilgreina hugtakið brotthvarf. Nokkuð er 

misjafnt hvernig hugtakið er skilgreint. Hagstofan skilgreinir brotthvarf nemenda úr 

skóla þannig að telja nemendur í framhaldsskólum ákveðið skólaár sem skrá sig ekki í 

skóla ári síðar og hafa ekki útskrifast í millitíðinni (Hagstofa Íslands, 2004).  

Gerður G. Óskarsdóttir (1993) segir í rannsókn sinni að miðað við íslenskar að-

stæður sé eðlilegt að telja brotthvarfsnemendur þá sem ljúka ekki námi í grunnskóla 

og/eða innritast í framhaldsskóla en hætta þar án þess að brautskrást.  

Í rannsókn Jóns Torfa Jónssonar og Kristjönu Stellu Blöndal (2002) er brott-

hvarfið skilgreint sem þeir einstaklingar sem hafa ekki farið í nám að loknum grunn-

skóla eða hafa hætt í framhaldsskóla án lokaprófs. Þetta er sú skilgreining sem ég 

notaði við val mitt á viðmælendum í rannsóknina. 

 

2.6.  Skýringar á brotthvarfi 

Ýmissa skýringa hefur verið leitað á ástæðum brotthvarfs nemenda frá námi. Árið 

1995 svaraði menntamálaráðherra fyrirspurn á Alþingi um brotthvarf nemenda úr 

skyldunámi og fyrstu ár í framhaldsskóla á þessa leið: 
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Orsakir brottfalls hafa ekki verið kannaðar til hlítar. Trúlega eru þær marg-
slungnar en búast má við að eftirfarandi ástæður skipti mestu máli: Nemendur 
ráða ekki við námið, undirbúningur er ónógur og þeir færast of mikið í fang. 
Margir vinna með náminu og flosna smám saman upp. Niðurstöður rannsóknar 
Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands á brottfallshópi 1969-árgangsins sýna 
að námið höfðar ekki til þess nemendahóps en 60% karla nefndu áhugaleysi og 
leiða. Enn fremur kemur fram í rannsókninni að brottfallshópurinn hættir af 
fjárhagslegum og félagslegum ástæðum, 55% kvenna í þessum hópi höfðu barn 
á framfæri sínu en 25% karla. (Alþingistíðindi, 1995-96). 
 

Fjöldinn allur af rannsóknum hefur verið gerður á fyrirbærinu brotthvarf. Niðurstöður 

flestra þessara rannsókna eru samhljóða, hjá piltum eru algengustu ástæður brott-

hvarfs námsleiði, peningavandræði og að þeim bauðst gott starf. Hjá stúlkum eru 

algengustu ástæðurnar fyrir því að þær hætta námi ótímabærar barneignir og erfiðar 

heimilisaðstæður. Hjá báðum kynjum kemur fram sterk fylgni milli fjölskylduað-

stæðna, menntunar foreldra, sérstaklega föður og námsgetu (Ball og Lamb, 2001; 

Biggart, 2000; Bowlby, 2002; Bracey, 1996; Rumberger, 1983). Í þeim tilfellum þar 

sem um er að ræða vel gefna nemendur sem hætta í skóla þrátt fyrir gott námsgengi er 

orsökin oftast erfiðar fjölskylduaðstæður og ónógur stuðningur foreldra. Námsleiða 

gætir þó einnig hjá þessum hóp (Renzulli og Park, 2002). 

Íslenskar rannsóknir sýna sambærilegar niðurstöður, Kristjana Stella Blöndal og 

Jón Torfi Jónasson (2002) segja að hjá piltum séu algengustu ástæður brotthvarfs 

námsleiði, peningavandræði og að þeim bauðst gott starf. Stúlkur hætta frekar námi 

vegna fjölskylduaðstæðna og ótímabærrar þungunar. Brotthvarfið virðist því að ein-

hverju leyti vera kynlægt. Í rannsókn þeirra kemur fram að stúlkur án framhalds-

menntunar fá mun lakari laun en piltar án framhaldsmenntunar og þær niðurstöður 

staðfesta því að ólíklegt sé að þetta sé algeng ástæða brotthvarfs hjá stúlkum. Því gæti 

ein af ástæðum þess að stúlkur eru fleiri í framhaldsskólum en piltar verið sú að 

erfiðara er fyrir þær að fá sæmilega launaða vinnu á þessum aldri. Ef til vill má líta 

svo á að stúlkum finnist þær ekki hafa mikið val, þær verði einfaldlega að mennta sig 

til að geta séð fyrir sér. 

Í rannsókn Gerðar G. Óskarsdóttur (1993) um nám og aðstæður nemenda sem 

hætta í skóla eftir tvö ár í framhaldsnámi eða fyrr skoðar hún tengsl meðaleinkunna 

brotthvarfs nemenda á samræmdum prófum við námsferil, menntun föður og búsetu. 

Gerður kemst að því í rannsókn sinni að tengsl séu milli einkunna á samræmdum 

prófum við lok grunnskóla og þess hvort nemendur hefji nám í framhaldskóla. Nem-

endur með einkunn undir 4,0 hafa fæstir áhuga á frekari skólagöngu og/eða gera sér 
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grein fyrir að þeir hafa lítið í framhaldsskóla að sækja. Þessir nemendur meta að-

stæður sínar þannig að viðbótarskólaganga kosti þá aðeins aukna og e.t.v. óyfirstígan-

lega erfiðleika og launatap og sjá jafnframt ekki fram á að skólinn skili þeim hærri 

launum eða betri störfum. 

Niðurstaða Gerðar er í samræmi við rannsókn Kristjönu Stellu Blöndal og Jóns 

Torfa Jónassonar (2002) að einkunnir á grunnskólaprófum tengist búsetu, menntun 

föður og námsferli. Því lægri sem einkunnin er þeim mun minni líkur séu á framhalds-

námi. Nemendur sem hætta í skóla eyði tíma og fé í skólagöngu sem ekki sé öruggt að 

gagnist þeim. Einnig kemst Gerður að þeirri niðurstöðu að námsferill tengist vellíðan í 

skóla, hvatning og afstaða foreldra til náms skipti sköpum. 

Sigrún Aðalbjarnardóttur og Kristjana Stella Blöndal (2005) komast að þeirri 

niðurstöðu í rannsókn sinni að uppeldishættir hafi mikil áhrif á námsgengi unglinga, 

þar sem foreldrar beiti svokölluðum „leiðandi“ uppeldisháttum séu meiri líkur á að 

ungmennin haldi áfram námi og ljúki því. Þær komast reyndar einnig að þeirri niður-

stöðu að þrátt fyrir að stúlkur séu almennt með lægri einkunnir í stærðfræði hækki 

einkunnir þeirra til samræmis við einkunnir piltanna ef þessum leiðandi uppeldis-

háttum er beitt (Kristjana Stella Blöndal og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2004). 

 

2.7.  Hvaða ráðum hefur verið beitt til að sporna við brotthvarfi? 

Eins og áður hefur komið fram sýna rannsóknir að námsleiði er afgerandi þáttur í 

brotthvarfi, sérstaklega þegar nemandinn sér ekki tilgang með náminu (Jón Torfi 

Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002). Leiða má líkum að því að námið snerti 

ekki áhugasvið þeirra nemenda sem hætta í skóla. Einnig hefur komið fram í rann-

sóknum að þeir nemendur sem hafa neikvæða afstöðu til skólans og skrópa mikið í 

efstu bekkjum grunnskólans eru mun líklegri til að hætta í framhaldsskóla (Howieson, 

2003). 

Það er því ljóst að stuðningur innan skólans er mjög mikilvægur og skiptir oft 

sköpum varðandi brotthvarfshættu. Þeir einstaklingar sem hætta námi, t.d. vegna 

námsleiða og vanlíðunar, eru auðvitað þeir sem nauðsynlegast er að aðstoða. Hinir 

sem hætta vegna þess að þeim bauðst gott og vel launað starf eru væntanlega mun 

sáttari við ákvörðun sína, finnst hún jafnvel skynsamleg og góð (Björg Birgisdóttir, 

2003). 

Í óbirtri meistaraprófsritgerð sinni leggur Elín Thorarensen (1998) til ýmsar 

áhugaverðar leiðir til að auka umhyggju með nemendum, meðal annars að auka 



24 
 

samstarf heimila og skóla og bæta umsjónarkennsluna. Telur hún að þessir þættir séu 

afgerandi til þess að minnka hættu á brottfalli. 

Það umsjónarkennarakerfi sem tíðkast hefur undanfarin ár í flestum framhalds-

skólum og komið var á í kjölfar kjarasamninga kennara árið 2001 hefur væntanlega 

verið tilraun til að bæta umsjón við nemendur og þá minnka brotthvarf þeirra frá 

námi. Skipulagi umsjónarkennslu var breytt þannig að hver kennari sem kennir 12 

stundir eða meira á viku (full kennsluskylda er 24 stundir á viku) er umsjónarkennari 

allt að 19 nemenda. Í eldra kerfinu var skipulagið þannig að kennarar sem áhuga 

höfðu á að sinna umsjónarkennslu sérhæfðu sig í því og höfðu þá oft umsjón með 30–

60 nemendum hver (Kennarasamband Íslands, 2009). 

Í sumum framhaldsskólum er sérstaklega fylgst með yngstu nemendunum, þ.e. 

þeim sem hafa ekki náð sjálfræðisaldri, mikið samstarf er við heimili og foreldra og 

þykir þetta gefa góða raun og minnka brotthvarf (Borgarholtsskóli, 2009; Verk-

menntaskólinn á Akureyri, 2009). 

Nemendur með sértæka námsörðugleika og ýmsar þroskahamlanir, svo sem at-

hyglisbrest, ofvirkni o.fl. eru svo í sérstakri brotthvarfshættu. Nemendur með slíkar 

greiningar teljast ekki fatlaðir samkvæmt lögum og því fá skólarnir ekki sama 

fjárhagslega stuðning til að aðstoða þá og vegna þeirra nemenda sem hafa skilgreinda 

formlega fötlun, hreyfihömlun, blindu o.s.frv. Þó er viðurkennt að nemendur sem hafa 

til dæmis greiningu um athyglisbrest þurfa sannarlega á sérstakri aðstoð að halda. 

Þetta setur framhaldsskólann í vanda því stjórnvöld greiða ekki sérstaklega fyrir 

þjónustu við nemendur með þessar greiningar. Mjög misjafnt er því eftir skólum hvers 

konar þjónusta er veitt. Rannsóknir hafa til dæmis sýnt að athyglisbrestur með 

ofvirkni hverfur ekki hjá um 50–60% einstaklinga á fullorðinsárum. Almennur náms-

árangur er lægri en búast mætti við og áhyggjuefni er hve margir af þessum hópi klára 

ekki framhaldsmenntun. Það leiðir óhjákvæmilega hugann að því hvað framhalds-

skólinn er að gera fyrir þessa unglinga (Dunn, Chambers og Rabren, 2004).  

Ekki er óalgengt að talið sé að ýmiss konar starfsnám henti þeim nemendum sem 

hætta í framhaldsskóla. Stjórnvöld í menntamálum í Bandaríkjum, Ástralíu, Kanada 

og Bretlandi, svo fá ein séu nefnd, hafa öll sérstakar áætlanir til að aðstoða ungmenni 

við að afla sér starfsmenntunar og hjálpa þeim að fá atvinnu. Þegar slíkt úrræði í 

Ástralíu, sem er hluti af VET – Vocational Education and Training (ísl. verknám og 

starfsþjálfun), er skoðað kemur fram ólíkt val stúlkna og pilta á starfsnámi, stúlkurnar 
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völdu heilbrigðis-, snyrti- og þjónustugreinar meðan piltarnir völdu bílgreinar, 

byggingariðnað og viðskipti (Ball og Lamb, 2001). 

Í Bretlandi hefur lengi tíðkast að nokkuð stór hópur unglinga hættir eftir skyldu-

nám og fer út á vinnumarkaðinn. Þau störf sem eru í boði eru þó eingöngu láglauna-

störf og mörg ungmennanna fá ekki vinnu. Þar hafa stjórnvöld sett á stofn stuðnings-

kerfi, Skillseekers (ísl. starfsfræðsla), til að aðstoða ungmennin við að fá vinnu og afla 

sér starfsmenntunar. Reyndin hefur svo orðið sú að töluverður hópur þeirra sem tekur 

þátt í þessu verkefni fer seinna í framhaldsnám. Í skýrslu sem gerð var á vegum Edin-

borgarháskóla kemur þó fram að þetta kerfi er ekki eins skilvirkt fyrir stúlkurnar 

(Howieson, 2003). 

Slæmt námsgengi pilta hefur fengið aukna athygli seinni ár og stúlkurnar fallið í 

skuggann (Lloyd, 2005). Ef til vill þess vegna eru færri úrræði sem henta stúlkum í 

þessu kerfi, áherslan er meiri á hefðbundnar verkgreinar. Höfundar svipaðar breskrar 

skýrslu (Howieson, 2003) minna á að mismunandi aðstæður séu hjá piltum og stúlk-

um og jafnvel aðrar ástæður fyrir brotthvarfi þeirra frá námi, því þurfi ólík úrræði 

fyrir kynin til menntunar og starfsnáms. 

Sambærilegar niðurstöður koma fram í bandarískri rannsókn sem skoðar þátttöku 

brotthvarfsnemenda úr framhaldsskóla (þ.e. high school) í verkefni á vegum ríkis-

stjórnarinnar, þar sem um er að ræða starfsnám sem leiðir til starfs. Þetta úrræði er 

reyndar flokkað sem fullorðinsfræðsla og sett meira upp sem námskeið. Álíka margir 

þátttakendur eru af báðum kynjum en áberandi fleiri konur hætta í þessu úrræði en 

karlar. Flestar konurnar bera við heimilisaðstæðum, erfitt sé að fá gæslu fyrir börnin, 

skortur á stuðningi fjölskyldunnar o.s.frv. (King, 2002). 

Hér á Íslandi hafa þær Svandís Nína Jónsdóttir og Jakobína Hólmfríður Árna-

dóttir (2004) bent á áhugaverðar lausnir og forvarnir fyrir nemendur í brotthvarfs-

hættu. Rannsókn þeirra er sett upp sem nýsköpunarverkefni og í því koma fram mjög 

áhrifamiklar niðurstöður á vandamálum þeirra nemenda sem verst standa í skóla-

kerfinu. Í verkefninu kemur fram það álit sérfræðinga að vandamál nemenda sem hafa 

átt við námserfiðleika að stríða í æsku fylgi þeim inn í lífið að loknum grunnskóla. 

Sjálfsmynd þeirra sé löskuð og þeir þurfi mikinn stuðning. Ólíklegt má því teljast að 

stúlkur sem hafa glímt við viðlíka vandamál hafi hug á langskólanámi eða telji sig 

hafa burði til þess. 

Höfundar verkefnisins benda á nokkrar lausnir á vandanum; s.s. að efla áherslu á 

fyrirbyggjandi aðferðir, skima áhættuþætti á grunn- og framhaldsskólastigi; efla sér-
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kennslu strax á unga aldri; að upplýsingar um nemendur í áhættuhópum fylgi með úr 

grunnskóla í framhaldsskóla; hafa sameiginlegan gagnagrunn fyrir fag- og meðferðar-

aðila og fjölga tilraunaverkefnum. 

Sértæk ráðgjafar- og meðferðarúrræði þyrftu að vera til fyrir þann hóp unglinga 

sem af einhverjum ástæðum fótar sig ekki í framhaldsskólanum. Þar getur margt 

komið til, slæmt námsgengi sem getur til dæmis stafað af áhugaleysi og námsleiða, 

ýmsar þroskaraskanir, erfiðar heimilisaðstæður, ótímabærar barneignir, vímuefna-

neysla, þunglyndi og aðrir sjúkdómar og margt fleira. Eins og áður segir hafa meðal 

annars komið fram þær hugmyndir að bæta umsjónarkennarakerfið. Fjölbrautaskólinn 

í Ármúla hefur farið af stað með tilraunaverkefni sem heitir Learning Styles (ísl. 

Námsstílar), þar sem er lögð áhersla á virkt og öflugt umsjónarkerfi (Svandís Nína 

Jónsdóttir og Jakobína Hólmfríður Árnadóttir, 2004). 

Ýmis stuðningskerfi hafa verið hönnuð, svo sem stuðningskerfið Sjálfstæði – 

Öryggi – Árangur. Einnig þykir verkefnið Spiderweb – Support Program in Develop-

ment Represented on the web (ísl. veflægt stuðningskerfi fyrir þróunarstarf), lofa 

góðu, en það er samstarfsverkefni á vegum Leonardo-áætlunar Evrópusambandsins 

sem snýst um þróun á leiðbeiningum til að skilgreina nemendur í brotthvarfshættu 

innan skólakerfisins (Björg Birgisdóttir, 2003). 

Fram hafa komið hugmyndir um að skólinn þurfi að koma til móts við þarfir 

stúlkna á annan hátt en pilta, sérstaklega hafi stúlkurnar þörf fyrir öruggt skjól í 

skólanum og félagslegar aðstæður séu afdrifaríkari fyrir stúlkur en drengi. Á vissum 

aldri þyki stúlkum jafnvel ekki sérlega gott fyrir félagslega stöðu sína að ganga of vel 

í skólanum. Þá er sú hætta fyrir hendi að lenda í einelti vegna þess að þær skera sig úr 

vinahópnum sem á þessum aldri skiptir miklu máli (Osler og Vincent, 2003; Warner 

og Franklin, 1996). Kynjaskiptir bekkir og einhvers konar klúbbar eingöngu ætlaðir 

stúlkum, t.d. bókmenntaklúbbar, geti þjónað þeim tilgangi að æfa stúlkurnar í skap-

andi skrifum og gefið þeim þannig tækifæri til að tjá sig óheft án þess að þurfa að hafa 

áhyggur af því að strákunum finnist þær ekki nægilega „kúl“. Þannig þjónar þetta 

úrræði ekki síst því að bæta sjálfsmynd ungra stúlkna (Naff og Fones, 1998). 

Ekki er óalgengt að nemendur telji sig hafa fengið of litlar upplýsingar um 

námsframboð framhaldsskólanna. Í óbirtri meistaraprófsritgerð sinni gerði Helga M. 

Steinsson (2001) könnun á hversu miklar upplýsingar nemendur framhaldsskóla töldu 

sig hafa fengið og voru niðurstöður á þann veg að upplýsingar hefðu verið af skornum 

skammti og nemendur hefðu að mestu leyti sjálfir þurft að afla þeirra.  
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Í sama streng tekur Gerður G. Óskarsdóttir (1987) og segir að grunnskólinn geri 

lítið til þess að styðja nemendur þegar að vali á áframhaldandi námi kemur. Fræðsla 

um námsleiðir sé engan veginn nægjanleg. Nokkuð hefur þó verið bætt úr þessari 

vöntun með útgáfu bókarinnar Margt er um að velja sem notuð er í náms- og starfs-

fræðslu í efstu bekkjum grunnskólans (Berglind Helga Sigurþórsdóttir og Helga 

Helgadóttir, 2004). Í bókinni er m.a. stuðst við áðurnefndan starfalista Iðunnar – 

fræðsluseturs. 

 

2.8.  Brotthvarf stúlkna 

Síðustu ár hefur tilhneiging verið til þess að telja að stúlkum gangi vel í skóla en 

drengjum illa. Líklega er þetta töluverð einföldun og smám saman er að koma í ljós 

að munurinn er ekki svona afgerandi. Mörgum drengjum gengur vel og eiga ekki við 

nein vandamál að stríða og þó flestum stúlkum gangi vel eru vandamál þeirra sem 

gengur illa oft dulin og ósýnileg. 

Osler og Vincent (2003) benda á að félagslegar og menntunarlegar þarfir stúlkna 

hafi fallið í skuggann fyrir áhyggjum af slæmu gengi drengja og það sem verra sé, 

drengjaorðræðan hafi átt þátt í að minnka áhuga á kynjajafnrétti. Osler og Vincent 

komast einnig að því að algengara sé að stúlkurnar einfaldlega hætti bara að mæta í 

skólann, láti sig hverfa, og það þyki engan veginn jafn mikið áhyggjuefni og ef 

drengir hætti í skóla. Þættir eins og slæmar heimilisaðstæður og ótímabærar barn-

eignir eigi stóran þátt í brotthvarfi þessara stúlkna. Við erum kannski ennþá föst í 

þeirri hugsun að það sé hvort sem er eðlilegt að stúlkur hætti fyrr í skóla til að gerast 

húsmæður? 

Konur í brotthvarfshópi virðast einnig hafa minna sjálfsálit en karlar í brott-

hvarfshópi og minna sjálfsálit heldur en konur með stúdentspróf eða þær sem hafa 

lokið öðru framhaldsnámi (Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002). 

Rannsóknir sem gerðar hafa verið á vegum Edinborgarháskóla sýna að þær 

stúlkur sem hættu námi voru einmitt þær sem voru verst staddar félagslega og bjuggu 

við erfiðustu heimilisaðstæðurnar. Í þeirri rannsókn kom einnig fram að brotthvarf 

stúlknanna reyndist þeim meiri hindrun á vinnumarkaði en piltum og margar þeirra 

kusu jafnvel að hverfa alfarið af vinnumarkaði. Þrátt fyrir að nú til dags fresti flestar 

stúlkur barneignum fram á seinni hluta þrítugsaldurs til að geta lokið námi og öðlast 

starfsframa kusu þessar stúlkur jafnvel að eignast börn snemma (Biggart, 2000; Raffe, 

2003). 
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Það virðist vera ríkjandi viðhorf í þjóðfélaginu að það að hugsa um börn og 

heimili sé ekki „starf“ í sjálfu sér. Slíkt geti ekki talist hæfilegur starfsvettvangur og 

leiði ekki til starfsframa. Þó eru alltaf einhverjar stúlkur sem kjósa sér það hlutskipti 

að vera heimavinnandi og telja það uppfylla framtíðardrauma sína. En hvernig kemur 

þjóðfélagið til móts við þessar stúlkur? Er þeim gert fjárhagslega kleift að vera heima 

og sinna börnum sínum? 

Frétt á mbl.is þann 20. júní 2008 fjallaði um 17 þungaðar táningsstúlkur við 

Gloucester-skólann í Massachusettsfylki í Bandaríkjunum. Stúlkurnar voru allar undir 

16 ára aldri og virtust hafa gert einhvers konar samkomulag um að eignast allar börn á 

sama tíma og ala þau upp í sameiningu. Margar stúlknanna höfðu átt við náms-

örðugleika eða önnur vandamál að stríða og þegar rætt var við starfsmenn skólans 

kom fram sú skoðun þeirra að fjölgun barnshafandi stúlkna í skólanum væri ekki 

tilviljun og þeir töldu að sumar stúlknanna yrðu jafnvel óánægðar ef þeim tækist ekki 

að verða barnshafandi (Morgunblaðið, 2008). 

Umhugsunarvert er hvort stúlkum geti fundist það útgönguleið út úr erfiðum 

aðstæðum að eignast barn. Getur verið að það sé aðferð þeirra til að gera sig gildandi í 

samfélaginu, gera líf sitt merkingarbært og gefa því tilgang? Á sama tíma losna þessar 

stúlkur á einhvern hátt frá kröfunum um skólagöngu og námsárangur, kröfum sem 

þær ráða ef til vill illa við (Lloyd, 2005). 

 

2.9.  Að lokum 

Í þessum kafla hef ég dregið saman þær rannsóknarniðurstöður sem geta varpað ljósi 

á hindranir í skólagöngu stúlkna. Ég hef skoðað fræðilegar forsendur viðfangsefnisins 

og tekið til athugunar þær kenningar og rannsóknir sem fyrir liggja um brotthvarf úr 

framhaldsskólum og skoðað þær skilgreiningar á brotthvarfi sem gengið hefur verið út 

frá í rannsóknum. Ég hef fjallað um skýringar á brotthvarfi og þær ráðstafanir sem 

gerðar hafa verið til að stemma stigu við því og síðan hef ég fjallað sérstaklega um 

brotthvarf stúlkna og skoðað þær upplýsingar sem fást á grundvelli slíkra 

skilgreininga um hindranir í námsvali sem mætir stúlkum sem hætta þó ekki í námi, 

sem og veruleika ungra stúlkna sem af einhverjum ástæðum ná ekki að ljúka námi 

sínu og finna sér því ekki starfsvettvang við hæfi. 
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3.  AÐFERÐAFRÆÐI RANNSÓKNARINNAR 

 

Í þessum kafla fjalla ég um þær aðferðir sem ég beiti í rannsókninni, ræði um rann-

sóknarsnið, úrtaksaðferðir, val á þátttakendum og hvernig ég stóð að öflun rann-

sóknargagna. Í kaflanum fjalla ég einnig um framkvæmd rannsóknarinnar, um grein-

ingu gagna og í lok hans um siðferðileg álitamál. 

 

3.1.  Rannsóknarmarkmið 

Markmið rannsóknarinnar, sem byggðist á viðtölum við átta stúlkur sem hættu námi í 

framhaldsskóla var að leita að ástæðum þess hvers vegna íslenskar stúlkur hætta í 

framhaldsskóla. Einnig að leita svara við því hvort stúlkur mæti kynlægum 

hindrunum í skólakerfinu sem eigi þátt í brotthvarfi þeirra og hafi þannig áhrif á 

námsval og námsframvindu og valdi því að þær finni ekki atvinnuáformum sínum og 

framtíðardraumum stað í námsframboði framhaldsskólans. 

Þó rannsóknir sýni að brotthvarf stúlkna úr námi er minna en brotthvarf pilta má 

gera ráð fyrir að svipuð kynskipting eins og er á vinnumarkaðnum sé líka til staðar í 

skólakerfinu og því geti verið um kynlægar ástæður að ræða fyrir brotthvarfi stúlkna 

úr framhaldsskólum á Íslandi. 

 

3.2.  Eigindleg rannsóknaraðferð 

Rannsóknaraðferðum innan félagsvísindanna er gjarnan skipt í megindlegar og 

eigindlegar aðferðir. Af orðunum má ráða að fyrrnefnda aðferðin sé notuð til að mæla 

og magnsetja, sú síðarnefnda frekar til að gera sér grein fyrir gildi og merkingu þess 

sem rannsakað er. Í rannsóknum þar sem eigindlegar aðferðir eru notaðar er meiri 

ábyrgð lögð á herðar rannsakandanum en við megindlegar rannsóknir vegna þess að í 

hinum fyrrnefndu eru engin marktæknipróf notuð, lesandi niðurstaðna verður að 

treysta því að rannsakandinn finni það mikilvægasta í gögnunum og setji það fram á 

réttmætan hátt (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Rannsókn mín er eigindleg og til að 

leita svara við rannsóknarspurningu hennar beitti ég viðtalstækni í anda fyrirbæra-

fræði sem gjarnan er kennd við Vancouver-skólann. Aðferð þessari er ætlað að auka 

skilning á mannlegum fyrirbærum, sérstaklega til að bæta mannlega þjónustu. Aðferð-

inni er ætlað að fjalla um félagslegan veruleika í merkingarlegu samhengi með það að 
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markmiði að greina þá merkingu sem hann hefur fyrir þeim sem tilheyra honum. Með 

eigindlegri fyrirbærafræðilegri rannsókn á félagslegum veruleika er leitast við að 

skilja hann fremur en að skýra (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). 

Rannsóknin fjallar því um félagslegan veruleika eins og hann horfir við þeim 

sem tilheyra honum. Tilgangurinn er að upplýsa um forsendur þeirrar merkingar sem 

þeir sjálfir leggja í hann. Þannig reyndi ég að ná fram túlkun og viðhorfum við-

mælenda til eigin athafna og aðstæðna (Järvinen, 2005). 

 

3.3.  Viðtöl 

Rannsóknarviðtöl eru ákveðin gerð samræðu með sérstakan tilgang. Þau eru mikilvæg 

tæki til að kynnast öðru fólki, aðstæðum þess og reynslu og kalla eftir viðhorfum þess 

til tiltekinna mála, atburða eða upplifana. Samræðu- og viðtalsaðferðin fellur vel að 

þekkingarfræðilegum grunni hugsmíðahyggjunnar en þar er meðal annars litið svo á 

að þekking verði til og mótist í mannlegum samskiptum. Í rannsókn minni reyndust 

viðtölin koma mér í náin kynni við viðmælendur mína, stúlkurnar sem upplifðu þann 

veruleika sem rannsóknin beindist að. Með túlkun á viðtölunum upplifi ég að hafa 

ekki eingöngu safnað upplýsingum frá viðmælendum mínum heldur hafi í þeim 

samskiptum sem viðtölin fólu í sér orðið til ný þekking hjá báðum aðilum. Þetta rímar 

vel við þekkingarfræðilegar forsendur hugsmíðahyggju í félagsvísindum þar sem litið 

er svo á að þekking verði til og mótist í mannlegum samskiptum og þar með í þeim 

samskiptum sem viðtöl af þessu tagi fela í sér (Kvale, 1996). 

Ef nýta á félagslega hugsmíðahyggju (e. constructivism) í þágu eigindlegra 

rannsókna og beita slíkri umbreytingu á þann texta sem greina á, má segja að hún sé 

þrennskonar. Reynslu er umbreytt í frásagnir, textar eru útbúnir á grundvelli þess 

efniviðs og síðan túlkaðir og þeim túlkunum miðlað til baka til daglegs lífs við 

birtingu á niðurstöðum. Rannsóknin felur því ekki í sér að leita að fyrirbærum sem eru 

til einhvers staðar, heldur er rannsóknin skapandi, hugsmíðin, túlkunin og skilning-

urinn sprettur fram í rannsókninni (Flick, 2006). 

Leitast er við að skilja hvern einstakling í því samhengi sem hann er í. Rann-

sakandinn þarf að byggja upp ákveðna heildarmynd, í samvinnu við hvern viðmæl-

anda, af því hvernig sú reynsla sem verið er að rannsaka lítur út frá sjónarhorni þessa 

einstaklings. Síðan er sú mynd borin saman við þá mynd sem fengin er hjá næsta 

viðmælanda og þannig haldið áfram þar til heildarmynd af fyrirbærinu hefur mótast. 

Orð viðmælenda eru fyrst og fremst notuð við þessa vinnu og því er textagreiningin 
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og túlkunin svo mikilvæg. Sjö meginþættir eru þar taldir mikilvægastir, að vera kyrr, 

að ígrunda, að koma auga á, að velja, að túlka, að raða saman og að sannreyna 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2003). 

Femínískt sjónarhorn var einnig ráðandi í aðferðafræðinni þar sem rannsókn 

þessi er ekki bara um konur heldur einnig fyrir konur. Rannsóknin á að hafa gildi fyrir 

konur og jafnvel leiða til félagslegra breytinga sem gætu bætt líf þeirra. (Rannveig 

Traustadóttir, 2003).  

Samkvæmt femínískum aðferðum er af sumum jafnvel talið nauðsynlegt að nota 

annars konar viðtalstækni þegar konur taka viðtöl við konur. Ekki er óalgengt að 

nánari tenging verði milli aðilanna og algengt er að rannsakandinn, það er sá sem 

tekur viðtölin, fái ýmsar spurningar frá viðmælendum sínum. Í hefðbundnum rann-

sóknum er talið rétt að svara spurningum frá viðmælendum meðal annars á þessa leið: 

„Þetta er erfið spurning!“ eða „ég held ég hafi ekki velt þessu nægilega vel fyrir mér 

til að geta svarað þér“. Eða jafnvel að hrista höfuðið hlæjandi og segja: „Mitt hlutverk 

er að leita eftir skoðunum en ekki að hafa skoðanir sjálf“. Og yfirleitt er varað við því 

að tengjast viðmælandanum tilfinningalega þar sem slíkt geti haft áhrif á túlkun niður-

staðna. (Seidman, 2006; Oakley, 1981).  

Ekki eru allir fræðimenn sammála þessum aðferðum og til dæmis lýsir Ann 

Oakley (1981) hinu femíníska sjónarhorni ágætlega þegar hún segir frá viðtals-

rannsókn sinni við 55 konur, þar sem fjögur viðtöl voru tekin við hvern viðmælanda 

um upplifun þeirra af meðgöngu, barnsburði og umhugsun barnsins fyrstu mánuðina 

eftir fæðingu þess. Hún útskýrir að hún hafi ákveðið að svara öllum spurningum 

kvennanna samviskusamlega og eftir bestu getu í stað þess að nota hin hefðbundnu 

viðbrögð við spurningum viðmælenda. Hún segir að það að taka viðtöl við konur um 

viðkvæm málefni krefjist trúnaðartrausts og nándar sem náist ekki með hefðbundnum 

„karllægum“ aðferðum (Oakley, 1981). 

Í sama streng tekur Rannveig Traustadóttir (2003) þegar hún segir að persónuleg 

reynsla sé talin skipta máli í femínískum rannsóknum og femínískir rannsakendur setji 

niðurstöður sínar oft fram í fyrstu persónu, sem sagt í sinni eigin rödd. Þessa 

femínísku nálgun reyndi ég að tileinka mér í viðtölunum við stúlkurnar sem og í 

túlkun niðurstaðnanna enda viðfangsefnið hluti af mínu eigin lífi og reynslu. Í 

mörgum viðtölunum fannst mér myndast trúnaðartraust sem gerði það að verkum að 

ég fékk ítarlegri og nánari upplýsingar en annars hefði verið. 
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3.4.  Gagnaöflun 

Gagnasöfnunaraðferðin sem notuð var í rannsókninni var hálfopin viðtöl. Þá er efni 

viðtals ákveðið fyrirfram með spurningaramma og rannsakandi stýrir röð spurninga 

og velur samhengi meðan á viðtali stendur. Kostir þessarar aðferðar eru þeir að 

gögnin geta orðið yfirgripsmikil en þó skipuleg frá hverjum þátttakanda, hægt er að 

koma í veg fyrir ákveðna rökleysu í gögnunum. Gallar geta hins vegar verið þeir að 

rannsakanda yfirsjáist mikilvæg atriði og sveigjanleiki í röð spurninga og samhengi 

þeirra minnki möguleika á samanburði gagna frá fleiri þátttakendum. Í þessari tegund 

viðtala er leitað svara við nokkrum meginspurningum en ekki endilega í ákveðinni 

röð (Flick, 2006). 

Þessi aðferð hentaði viðfangsefninu vel, þar sem hægt var að haga viðtölunum 

eftir hverjum þátttakanda og hans aðstæðum og upplifunum þó svo stuðst hafi verið 

við spurningaramma með ákveðnum atriðum sem fjallað er um í viðtalinu. Þrátt fyrir 

að viðtölin hafi í heild sinni verið hálfopin byrjaði ég hvert viðtal á víðri spurningu og 

leitaðist við að hafa samræðurnar opnar. Eftir því sem á hvert viðtal leið urðu 

samræðurnar svo þrengri og sífellt skýrari mynd fékkst þannig af fyrirbærinu. Eðli 

samræðnanna breyttist þannig eftir því sem leið á viðtalið (Kvale, 1996). 

 

3.5.  Úrtaksaðferðir 

Í eigindlegum rannsóknum koma fyrir margs konar tegundir úrtaka og oft eru notuð 

mismunandi nöfn yfir samskonar tegundir. Leiða má rök að því að í eigindlegum 

rannsóknum sé alltaf um tilgangsúrtök (e. purpose sampling) að ræða þar sem sam-

eiginlegt er með öllum þessum úrtökum að valið er í þau með hliðsjón af þörfum 

rannsóknarinnar og þeir einstaklingar eru valdir í úrtakið sem búa yfir víðtækri 

þekkingu á því efni sem rannsaka á. Þessi úrtaksaðferð er stundum nefnd fræðilegt 

úrtak (e. theoretical sampling). Í fræðilegu úrtaki er fjöldi þátttakenda ekki ákveðinn 

fyrirfram en valdir eru þeir viðmælendur sem best henta markmiði rannsóknarinnar 

(Flick, 2006). 

Svokallað veltiúrtak eða snjóboltaúrtak (snowball sampling) er aðferð sem gott er 

að beita þegar nauðsynlegt er að hefja rannsókn með viðmælendum sem hafa þá 

reynslu til að bera sem hentar rannsókninni vel. Aðferðin er notuð þannig að valdir 

eru nokkrir hæfilegir viðmælendur og þeir síðan beðnir um að benda á aðra 

viðmælendur sem þeir sjálfir telja að henti rannsókninni og séu viljugir til að segja 

sögu sína. Þannig veltur úrtakið áfram eins og snjóbolti sem rúllar niður fjallshlíð og 
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safnar æ meiri snjó utan á sig (Flick, 2006; Seidman, 2006; Sigríður Halldórsdóttir, 

2003; Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

Þessi aðferð hentar einnig sérlega vel þegar ekki er vitað hversu marga einstakl-

inga þarf að ræða við áður en svonefndri mettun (e. saturation) er náð. En mettun er 

það kallað þegar nýjar frásagnir breyta ekki heildarmyndinni sem komin er eftir að 

nokkuð mörg viðtöl hafa verið greind. Og varast ber að falla í þá gryfju að telja við-

mælanda sinn gagnslausan þar sem frásögn hans sé ólík frásögnum annarra. Þarna 

geta einmitt verið um að ræða viðbótar upplýsingar sem sýna margbreytileika fyrir-

bærisins. (Flick, 2006). 

 

3.6.  Val á viðmælendum og framkvæmd rannsóknarinnar 

Val viðmælenda miðaðist við að velja stúlkur sem höfðu hætt í framhaldsskóla. 

Viðmælendahópnum var ekki ætlað að hafa eiginleika tilviljunarúrtaks þar sem hægt 

yrði að alhæfa um þýðið út frá tölfræðilegum upplýsingum heldur var leitað til stúlkna 

vegna sérstakrar reynslu þeirra, í þeim tilgangi að fá innsýn í þá upplifun að hætta 

námi í framhaldsskóla. 

Ég valdi einstaklinga með persónulega þekkingu og reynslu af fyrirbærinu sem 

skoða skyldi til að fá fram bæði almenna og sértæka reynslu af því. Ég taldi nauð-

synlegt að hæfilegur tími, helst a.m.k. eitt ár, væri liðinn frá upplifuninni, svo við-

mælendur hefðu náð vissri fjarlægð frá henni og náð að ígrunda áhrif hennar. En ekki 

mátti heldur hafa liðið of langur tími frá reynslunni svo hún væri enn fersk í minni og 

ekki væri farið að fyrnast yfir hana. Einnig leitaðist ég við að velja þátttakendur sem 

höfðu bæði áhuga og getu til að lýsa reynslu sinni (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). 

Til að fullnægja skilyrðum um val í úrtak þurfti þátttakandi að vera stúlka á 

aldrinum 18–24 ára og hafa hætt í framhaldsskóla án lokaprófs. Hámarksaldurinn, 24 

ára, var ákveðinn með það í huga að skólakerfið hefur breyst töluvert hin síðustu ár, 

nokkrar nýjar námsbrautir sem höfða til stúlkna hafa til dæmis litið dagsins ljós. Til 

að fá sem réttastar upplýsingar um stöðuna í dag taldi ég því ekki ráðlegt að 

þátttakendur í rannsókninni væru eldri en 24 ára. Ekki skipti máli hvort stúlkurnar 

höfðu seinna aflað sér annarrar menntunar, formlegrar eða óformlegrar. Jafnvel reyndi 

ég að velja einhverja þátttakendur þannig að þeir hefðu einmitt hafið annað námi 

síðar, sbr. umfjöllun um tilgangsúrtök. 

Viðmælendur voru valdir af öllu landinu á þann hátt að ég hafði samband við 

fjóra skóla sem valdir voru með það að leiðarljósi að þeir væru þversnið af bóknáms- 
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og verknámsskólum, áfangaskólum og bekkjarskólum, bæði í þéttbýli og dreifbýli. Í 

tveimur skólum hafði ég samband við áfangastjóra en í hinum tveimur við aðstoðar-

skólameistara. Áður en ég hóf rannsóknina hafði ég tekið saman greinargerð til 

kynningar á rannsókninni þar sem komu fram rannsóknarspurningar og helstu mark-

mið. Þessa samantekt sendi ég til tengiliða minna í skólunum sem ég hafði valið til 

samvinnu og óskaði eftir upplýsingum um tvær til fjórar stúlkur sem hætt hefðu námi 

í viðkomandi skólum á síðastliðnum tveimur árum og voru á hæfilegum aldri. 

Þessir tengiliðir mínir höfðu í öllum tilfellum samband við námsráðgjafa skól-

anna sem fundu tvær stúlkur hver. Þeir höfðu síðan samband við stúlkurnar og spurðu 

hvort þær gætu hugsað sér að taka þátt í rannsókninni og fengu vilyrði fyrir því að ég 

mætti hafa samband. Ég hringdi síðan í stúlkunar og mælti mér mót við þær. Þetta 

varð upphafið að veltiúrtaki eða snjóboltaúrtaki (e. snowball sampling), því þessar 

stúlkur bentu mér síðan á aðrar stúlkur sem þær vissu að höfðu hætt í skóla (Seidman, 

2006). Í nokkrum tilfellum gekk þetta ágætlega, en í öðrum tilfellum höfðu þær 

stúlkur ekki áhuga á að taka þátt í rannsókninni og þá stöðvaðist snjóboltinn. Það kom 

þó ekki að sök þar sem að eftir að hafa rætt við átta stúlkur hafði ég náð þeirri mettun 

sem nauðsynleg er. Fleiri viðtöl hefðu eflaust gefið mér fjölbreyttari frásagnir af 

upplifun stúlknanna, en ég taldi að heildarmyndin myndi ekki breytast við að bæta við 

fleiri viðtölum. 

Misjafnt var hvernig gekk að fá stúlkurnar til þátttöku í rannsókninni, nokkrar 

færðust undan og tvær mættu ekki á tilsettum tíma þrátt fyrir að hafa tekið vel í beiðni 

um viðtal og við búnar að mæla okkur mót. Hafði ég það fyrir vinnureglu ef slíkt 

gerðist að hringja í þær einu sinni og athuga hvað hefði komið upp á, ef þær svöruðu 

ekki eða töldu einhverja vankanta á því að hittast síðar lét ég það gott heita og hafði 

samband við næstu stúlku. Það hvarflaði að mér að þær stúlkur sem mættu ekki hefðu 

af einhverjum ástæðum ekki viljað deila reynslu sinni með öðrum, ef til vill hafði 

reynslan verið erfið og sett mark sitt á þær. Önnur skýring var einfaldari, þær voru ef 

til vill bara uppteknar og gleymdu að láta vita. 

Með þessari aðferð, að láta tengiliði í hverjum skóla fyrir sig um að velja stúlkur 

fyrir mig, var hægt að koma í veg fyrir þá hættu að viðmælendur væru valdir til að fá 

tilteknar fyrirfram gefnar niðurstöður. Viss hætta hefði getað verið á slíku ef stúlkurn-

ar hefðu verið mínir eigin nemendur og/eða ég hefði sjálf valið þær eftir vináttu- eða 

skyldleikatengslum (Seidman, 2006). 

Verklag við rannsóknina hafði ég þannig að ég hélt nokkurs konar „rannsóknar-
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dagbók“ þar sem ég skrifaði niður allt sem rannsókninni viðkom; svo sem fyrirfram 

hugmyndir, dagsetningar á viðtölum, ýmis hagnýt atriði og allar þær vangaveltur sem 

tengdust viðtölunum og viðmælendum. 

Viðtölin tók ég síðan á tímabilinu febrúar til júní 2008, þau fóru fram á ýmsum 

stöðum, í tveimur tilfellum hitti ég stúlkurnar á þeirra heimaslóðum og fékk þá 

aðstöðu í skólanum á staðnum. Sum viðtölin voru tekin á heimilum stúlkanna og tvö 

viðtöl voru tekin á heimili mínu. Staðsetningin réðst af því sem hentaði hverju sinni 

og fengu stúlkurnar stundum að velja staðinn sjálfar, þó ekki þær sem ég heimsótti út 

á land. Lengd viðtalanna var mismunandi, allt frá 45 mínútum til einnar og hálfrar 

klukkustundar. 

Stúlkurnar sem ég ræddi við bjuggu í öllum landsfjórðungum og höfðu stundað 

skóla á ýmsum stöðum á landinu, á Austurlandi, Norðurlandi, Vestfjörðum, Suður-

nesjum og á höfuðborgarsvæðinu, sumar á fleiri stöðum en einu. Stúlkurnar voru á 

aldrinum 18–24 ára á þeim tíma sem viðtölin voru tekin. Allar stúlkurnar nema ein 

höfðu hætt í skóla, en þessi eina hafði þó skipt tvisvar um skóla í leit sinni að námi 

við hæfi. Ég ákvað að nota einnig frásögn þessarar stúlku og fannst hún nauðsynleg 

viðbót við frásagnir hinna stúlknanna, Ef til vill má segja að hér hafi verið um úrtaks-

villu að ræða en þrátt fyrir það jók frásögn þessarar stúlku dýpt umfjöllunarinnar og 

styrkti niðurstöðurnar þar sem hún sýndi aðrar hliðar á sama meginfyrirbærinu og þar 

kom fram ofurlítið önnur sýn en hjá hinum stúlkunum (Guðmundur Páll Ásgeirsson, 

1999). 

 

3.7.  Töluleg gögn 

Til að öðlast skýrari mynd af rannsóknarefninu gerði ég óformlega könnun á innritun 

á nokkrar námsbrautir sem ég taldi höfða sérstaklega til kvenna (sjá viðauka I – drög 

að starfalista). Ég sendi fyrirspurn til fimm framhaldsskóla og óskaði eftir upplýsing-

um um fjölda umsókna, innritun og hve mörgum umsóknum þurfti að hafna, skipt 

eftir kynjum, á þær námsbrautir þar sem stúlkur væru í meirihluta umsækjenda. 

Upplýsingar bárust frá Iðnskólanum í Hafnarfirði, Tækniskólanum – skóla atvinnu-

lífsins, Menntaskólanum á Ísafirði, Fjölbrautaskólanum í Breiðholti og Fjölbrauta-

skólanum í Ármúla. Í þessum skólum eru kenndar námsbrautir sem gjarnan flokkast á 

áhugasviði stúlkna enda kom á daginn að umsóknir um nám á þessum brautum eru að 

mestum meirihluta frá stúlkum. 
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Þar sem rannsóknin var að mestu leyti eigindleg taldi ég nægilegt að fá töluleg 

gögn frá nokkrum skólum. Óþarflega viðamikið væri að afla niðurstaðna frá öllum 

framhaldsskólum um allar námsbrautir, enda hér eingöngu um vísbendingar að ræða 

og þjónaði það því varla tilgangi rannsóknarinnar.  

 

3.8.  Greining gagna 

Í fyrirbærafræðilegum rannsóknum er lykilatriði að staldra við áður en viðtöl/sam-

ræður hefjast. Mikilvægt er að átta sig á fyrirfram gerðum hugmyndum sínum og 

leggja þær sem mest til hliðar. Best er að rannsakandinn skrifi hugmyndir sínar niður 

áður en hafist er handa við rannsóknina (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). 

Viðtölin byrjaði ég með einni víðri spurningu en smám saman þrengdi ég að 

samræðunum og viðfangsefnið dýpkaði með fyrirfram ákveðnum viðtalsramma. Við-

tölin hljóðritaði ég með samþykki stúlkanna og ritaði þau síðan upp frá orði til orðs. 

Rétt er að hafa í huga hve hlustunin er mikilvæg, rannsakandinn þarf að hlusta meira 

en hann talar, viðmælandinn þarf að finna að á hann sé hlustað af einlægni og áhuga 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2003; Seidman, 2006). 

Þegar viðtölin höfðu verið rituð upp voru gögnin orðin að rituðum texta (e. 

transcripts) og þá hófst hin formlega gagnagreining sem byggðist meðal annars á 

túlkunarfræði (e. hermeneutics). Nauðsynlegt reyndist að lesa textann yfir nokkrum 

sinnum til að fá heildarmynd af fyrirbærinu og reynslu viðmælanda. Rannsakandinn 

þarf að sökkva sér niður í rannsóknargögnin og hefur það stundum verið nefnt „að 

leyfa rannsóknargögnunum að búa með sér“ (e. living with the data) (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2003).  

Eftir að hafa tekið viðtölin og ritað þau upp flokkaði ég þau og greindi. Upp úr 

frásögnum stúlknanna spruttu þemu, fyrst aðalþemu og síðan undirþemu. Þannig 

birtist hugtakalíkan fyrir hverja frásögn. Þegar lokaúrvinnslan hófst bjó ég síðan til 

heildargreiningarlíkan, sem byggðist á öllum frásögnunum og má í raun líkja þessu 

við að búnar séu til glærur með aðalþemum og undirþemum fyrir hvert viðtal, glær-

urnar síðan lagðar hver ofan á aðra og þar sem þemun skarast birtist endanlegt hug-

takalíkan allra viðtalanna. Á grundvelli þess líkans dró ég síðan upp mynd af reynslu 

viðmælenda Þau þemu sem voru sérstök fyrir hvert hugtakalíkan fengu þó einnig 

nokkra umfjöllun í túlkun niðurstaðnanna (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). 

Fimm yfirþemu birtust upp úr viðtölunum í hinu endanlega greiningarlíkani og 

þeim til viðbótar nokkur undirþemu. Þessi þemu voru: námsgengi í grunnskóla, 
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áhugamál stúlknanna við lok grunnskóla og hvort þau höfðu áhrif á val náms; 

reynslan að byrja í framhaldsskóla, jákvæðir og neikvæðir þættir í skólagöngunni, 

hvatning stúlknanna til náms og kynning á námsframboði framhaldsskólanna; sú 

upplifun að hætta í skóla og áhrifsþættirnir námsleiði og barneignir; reynslan að vera 

á vinnumarkaði og að lokum ákvörðunin að hefja nám að nýju. 

 

3.9.  Siðferðileg álitamál 

Í upphafi viðtals fékk hver stúlka bréf þar sem ég óskaði eftir samþykki hennar til að 

mega deila reynslu hennar og upplifun af því að hætta í skóla. Í bréfinu sagði ég um 

hvað rannsóknin fjallaði og tilgang hennar og hve þátttaka hennar væri mikils virði 

fyrir rannsóknina. Einnig útskýrði ég þar að nafnleynd yrði viðhöfð og trúnaður við 

þátttakendur algerlega virtur og enginn möguleiki væri að rekja svör. Nöfnum yrði 

breytt og skrifum hagað þannig að ekki væri hægt að rekja upplýsingar til þátttakenda. 

Í bréfinu kom einnig fram að viðtalið yrði tekið upp á hljóðupptökutæki og síðan 

afritað, að því loknu yrði upptökunum eytt. Ég myndi reyna af fremsta megni að gæta 

hinna fjögurra meginatriða siðfræðinnar, þ.e. virðingar, skaðleysis, velgjörða og 

réttlætis sem einnig eru nefnd í hinni svokölluðu Belmont-skýrslu (Sigurður Kristins-

son, 2003; Seidman, 2006). Undir þetta bréf skrifuðum við báðar, ég sem rannsakandi 

og stúlkan sem viðmælandi minn. 

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar með því að fylla út og senda rafrænt 

eyðublað. 
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4.  NIÐURSTÖÐUR 

 

Í þessum kafla rek ég niðurstöður rannsóknarinnar. Fjallað verður um fimm yfirþemu 

og nokkur undirþemu sem ég greindi með túlkun minni á viðtölunum við stúlkurnar. 

Þemun eru námsgengi í grunnskóla, áhugamál stúlknanna við lok grunnskóla og hvort 

þau höfðu áhrif á val náms; reynslan að byrja í framhaldsskóla, jákvæðir og neikvæðir 

þættir í skólagöngunni, hvatning stúlknanna til náms og kynning á námsframboði 

framhaldsskólanna; upplifunin að hætta í skóla og áhrifsþættirnir námsleiði og barn-

eignir; að vera á vinnumarkaði og að lokum ákvörðunin að hefja nám að nýju. 

Viðtölin við stúlkurnar átta ritaði ég upp eftir hljóðupptökum, þannig urðu 

gögnin að rituðum texta og að því loknu hófst hin formlega gagnagreining. Gögnin 

greindi ég, eins og áður sagði, í yfir- og undirþemu og bjó til hugtakalíkan fyrir hvern 

viðmælanda. Upp úr þeim líkönum vann ég síðan heildar greiningarlíkan fyrir saman-

lögð viðtölin. 

Frásagnir stúlknanna eru einlægar og tilfinningaríkar og ég vitna nokkuð oft í 

viðtölin til að raddir þeirra heyrist sem mest. Nöfnum stúlknanna hef ég þó breytt og 

valið þeim dulnefni, einnig sleppi ég nöfnum bæja, landshluta og skóla (eftir því sem 

unnt var). Hornklofa nota ég á nokkrum stöðum í stað nafns skóla eða staðar. Allt er 

þetta gert til að gæta nafnleyndar og trúnaðar við viðmælendur mína. 

 

4.1.  Námsgengi í grunnskóla 

Hér mun ég fjalla um námsgengi stúlknanna í grunnskóla og síðan skoða ég sérstak-

lega hvaða áhugamál þær höfðu við lok 10. bekkjar í grunnskóla, það er á aldrinum 

15–16 ára, og hvort þau áhugamál þeirra höfðu áhrif á val skóla og/eða námsbrautar. 

Stúlkurnar sem ég ræddi við hafa flestar glímt við námsörðugleika af einhverjum 

toga í grunnskóla. Tvær þeirra höfðu sértækar greiningar, önnur með athyglisbrest og 

ofvirkni (ADHD) og hin var greind með lesblindu. Öllum nema einni bar saman um 

að stærðfræðin hefði verið erfiðasta námsgreinin og þeim gengið verst í henni. Flestar 

féllu í stærðfræði á samræmdu prófi 10. bekkjar. Stúlkunni sem gekk vel í stærðfræði 

gekk aftur á móti mjög illa í bóklegum greinum enda var hún lesblind. 

Flestar voru stúlkurnar fremur áhugalausar um námið í grunnskólanum og töldu 

sig ekki sterkar námslega. Ekki er ólíklegt að áhugaleysið stafi af slæmu námsgengi 
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og hér sé því um samspil að ræða, þeir erfiðleikar sem þær upplifðu á skólagöngunni 

hafi jafnvel orsakað áhugaleysið. 

Flestar tala stúlkurnar um að verklegar greinar hafi verið skemmtilegri í grunn-

skólanum og þar virðist ekki koma fram sama áhugaleysið og í bóknáminu. Eina 

stúlkan sem hafði meira gaman af bóklegum greinum var sú eina sem hætti ekki námi, 

hún hafði eingöngu skipt um skóla til að finna það nám sem henni hentaði. 

Hér á eftir fara sögur stúlknanna. 

Hrefna hafði ekki mikinn áhuga á náminu í grunnskóla, hún náði aðeins tveimur 

samræmdum prófum af fjórum og féll m.a. í stærðfræðinni. Verklegar greinar höfð-

uðu meira til hennar og hún fékk alltaf mjög góðar einkunnir í þeim. Hún sagðist 

gjarnan hefði viljað taka samræmd próf í verklegum greinum, þá hefði henni örugg-

lega gengið betur. 

Já, sko, mér gekk svona alveg ágætlega [dregur seiminn] en samt 
sko, ég hafði ekkert mikinn áhuga á því, nennti ekkert að læra og til 
dæmis í samræmdu prófunum, þá náði ég bara einhverjum tveimur 
fögum, eða eitthvað sko. 

Tvær stúlknanna höfðu verið í grunnskóla erlendis, Arna hafði búið með móður 

sinni í Mið-Evrópulandi. Henni gekk vel í námi þar en sagðist þó hafa fallið í stærð-

fræði í 10. bekk. Þar hafði hún möguleika á að taka prófið upp um haustið þannig að 

það hafði ekki áhrif á inngöngu í framhaldsskóla. Hún lauk grunnskóla í því landi og 

byrjaði því beint í framhaldsskóla þegar hún flutti heim. Arna var reyndar sú eina sem 

hafði aldrei hætt í skóla, einungis skipt um skóla til að komast í það nám sem henni 

hentaði. Hún var einnig sú eina af stúlkunum sem taldi sér hafa gengið betur í 

bóklegum greinum en verklegum í grunnskólanum, það er að segja öðrum greinum en 

stærðfræðinni. 

Birna var greind með athyglisbrest og ofvirkni (ADHD). Undir lok grunnskólans 

var hún komin á lyf sem hentuðu henni vel og þá batnaði námsárangurinn mikið. 

Henni gekk vel í samræmdu prófunum og náði þeim öllum. 

Drífu gekk ekki vel í grunnskóla, réð mjög illa við raungreinar og stærðfræði en 

þótti skemmtilegast í verklegum greinum, íþróttum, matreiðslu og handmennt: 

Við gátum farið í, hérna ... það er svona lista ... mála, mér fannst 
rosagaman að því. Öllu sem ég gat gert með höndunum, sko. 
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Henni gekk ekki vel á samræmdum prófum og féll í stærðfræði. Hún hafði þó 

ekki áhyggjur af því, var bara sátt við að ná hinum prófunum, þó einkunnirnar væru 

ekki háar: 

Já, ég hef alltaf sætt mig við það bara, æ ég náði, það er fínt. Já, ég 
hef alltaf bara verið löt við að læra í rauninni. Mjög löt sko. 

Erna hafði búið með fjölskyldu sinni í einu af Norðurlöndunum, hún kom heim í 

sjöunda bekk og fann mikinn mun á skólakerfinu á Íslandi og í því landi sem hún 

hafði búið í. Henni gekk vel í skólanum úti en hrakaði mjög þegar heim var komið: 

Í [...]  var góður agi og mikið gert skemmtilegt í skólanum og mjög 
gaman. Hér er agaleysi og ekkert gert til að brjóta upp rútínuna. 

Hún sagðist eiginlega hafa fengið áfall að koma heim aftur og byrja í íslenskum 

skóla, engin virðing hefði verið borin fyrir kennurunum og mikill tími farið í að ná 

vinnufriði í bekknum: 

...já það var virkilega bara áfall að koma hingað og þú veist, okei, 
þegar við vorum í [...] þá bara voru engin læti, það var bara 
hlustað á kennarann. Svo þegar ég kom hingað, og krakkarnir voru 
nánast hlaupandi upp á borðunum, öskrandi. Og það var bara byrj-
að á því: „þegiði, þegiði“, verið að reyna að þagga niður í krökk-
unum til að láta þau læra, og bara munurinn er „gífurlegur“. 

Þrátt fyrir að vera orðin mjög áhugalaus um námið og farin að mæta mjög illa í 

lok grunnskólans tók Erna öll samræmdu prófin og gekk ágætlega, nema í stærð-

fræðinni þar fékk hún áberandi lægri einkunn. Verklegt nám höfðaði meira til hennar í 

grunnskólanum, sérstaklega þó handavinna og saumar. 

Fríðu gekk þokkalega fyrstu árin í grunnskóla. Hún hafði alltaf meiri áhuga á 

verklegu námi og samræmdu prófin reyndust henni erfið. Hún fékk lágar einkunnir á 

samræmdu prófunum og féll í þremur, þar með talið stærðfræði: 

Mér gekk ekki vel ... í skóla. Aldrei neitt, eitthvað, ég hef aldrei 
fengið eitthvað rosalega háar einkunnir. En mér gekk kannski, jú 
allt í lagi vel, þegar ég var yngri, en ekki þegar ég var komin upp í 
unglingadeild. Þá fékk ég bara lágar einkunnir, sko. 

Grétu gekk sæmilega í grunnskóla, átti þó ekki auðvelt með að læra, sérstaklega 

voru lesfögin henni erfið. Verklegt nám átti því betur við hana vegna lestrarerfið-

leikanna. Gréta var reyndar sú eina af stúlkunum sem gekk ágætlega í stærðfræði, 

tungumálin voru henni aftur á móti erfiðari og hún féll í ensku og dönsku á sam-

ræmdu prófunum. Síðar kom í ljós að hún er lesblind, þá greiningu fékk hún þó ekki 
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fyrr en hún var byrjuð í framhaldsskóla. Lesblindan háði henni því mikið í grunn-

skólanum: 

En það er ekki greint fyrr en ég er komin í menntaskóla. Eða það 
var aldrei neitt gert í því, þótt að foreldrar mínir reyndu að láta, 
sem sagt, tala við einhvern svona, þú veist, eins og fjölskyldu-
/skólaskrifstofuna, eða þannig. Reyna að fá einhverja greiningu eða 
einhverja hjálp eða þannig eða eitthvað, þá var aldrei neitt gert. 
Mér gekk alveg ágætlega þannig, en samt ... ég átti alveg ... ég á 
ekki auðvelt með að læra. Og mér gekk alveg ágætlega í öllum 
svona fögum nema kannski ensku og dönsku og þannig. Og kannski 
miklum svona lesfögum. Ég var ekki neitt kannski með stórkostlegar 
einkunnir, en mér gekk alveg ágætlega, þannig. 

Írena sagðist aldrei hafa verið mikið fyrir bóklegt nám, hún hafði verið lengi að 

lesa sem barn og gekk ekkert allt of vel í grunnskólanum. Hún náði þó öllum sam-

ræmdu prófunum, en gekk verst í stærðfræði og samfélagsgreinum: 

Æi, ég hef aldrei verið mikið fyrir svona bóklegt. Lengi að lesa og 
finnst miklu skemmtilegra, eins og t.d. í félagsfræði, þú veist, mér 
gengur mjög vel í því út af því að þá erum við bara að tala um það 
sem maður er að læra. Þá er maður ekki bara að lesa svona beint 
upp úr bók og glósa og svoleiðis þú veist. Það er eitthvað svona sem 
mér finnst geðveikt erfitt af því að þá er ég ekkert að fá útskýringar 
á því af hverju þetta er svona eða af hverju þetta er hinsegin. 
 

Áhugamálin 

Flestar stúlknanna áttu það sammerkt að á þessum tímapunkti í lífinu voru áhugamál 

þeirra fremur á kvenlegu nótunum. Eins og margar ungar stúlkur höfðu þær sérstakan 

áhuga á snyrtingu, tísku, fötum og hárgreiðslu. Önnur áhugamál sem þær nefndu voru 

til dæmis íþróttir, ferðalög og tónlist. Flestar hefðu stúlkurnar viljað komast í nám 

sem sameinaði áhugamálið og áhugavert framtíðarstarf. Það voru því vonbrigði að 

komast að því að framhaldsskólinn uppfyllti ekki endilega þær væntingar.  

Áhugi Örnu beindist aðallega að ferðalögum og tungumálum. Hún var sú eina af 

stúlkunum sem fann nám við sitt hæfi, félagsfræðibrautin hentaði henni vel og því til 

viðbótar bætti hún við sig tungumálanámi, enda stefndi hún á að búa erlendis. Til-

viljun virtist þó ráða því að einhverju leyti að hún lenti á braut sem leiddi hana að 

markmiðum sínum: 

... ég veit ekki ... ég hef aldrei vitað hvað mig langaði að læra, eða 
sko ... bara eina sem ég veit er að mig langar að vinna við að 
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ferðast, eða þú veist, eða þannig, ... það var eina sem ég vissi að ég 
ætlaði ekki alltaf að búa á Íslandi. 

Hrefnu áhugamál voru ekki ósvipuð og margra annarra ungra stúlkna, föt, tísku-

sýningar og fatahönnun. Hana langaði líka að ferðast, jafnvel verða flugfreyja.  

...jú, það kom á tímabili að verða flugfreyja, eða þú veist, sko 
ferðast mikið og eitthvað... 

Erna hafði áhuga á fatahönnun og sá möguleika á að komast í slíkt nám. Það 

reyndist þó ekki eins spennandi og hún hélt og hún sá fljótlega að það væri erfiður 

starfsvettvangur. Tónlistin var þó það sem hún hafði mestan áhuga á og þar lágu hæfi-

leikar hennar. Draumur hennar hefði verið að komast í nám þar sem blandað væri 

saman bóklegum greinum og tónlistarnámi: 

Ef ég hefði ætlað að vera í einhverju tónlistarnámi, þá hefði það 
alltaf verið þú veist, ekki í skóla, það hefði verið eitthvað svona 
námskeið úti í bæ, einhvers staðar sem kostaði ... 

Í sumum tilfellum var fjölskyldan ekki sátt við að námið væri valið út frá 

áhugamáli. Fríða var ákveðin í að læra fatahönnun en fékk að heyra: 

„...þú ert ekkert með garanteraða vinnu, einhvers staðar“, þú veist. 
Ég var alveg búin að spá í því, sko. En ég ætlaði samt að læra það. 

Drífa var mikið í íþróttum á þessum tíma og í skólanum sem hún valdi var mikil 

áhersla lögð á íþróttir. Það hefði því átt að henta henni vel. Hún átti sér þó draum um 

að læra hárgreiðslu en slíkt nám var ekki í boði í hennar heimabyggð. Hún taldi sig 

ekki vera tilbúna til að byrja strax í slíku námi þar sem hún hefði þurft að flytja suður. 

Drífa taldi kvenlægum áhugamálum ekki sinnt mikið í skólakerfinu, hún hefði til 

dæmis ekki haft val um neina snyrti- eða hönnunaráfanga í menntaskólanum. 

Birna hafði fjölbreytt áhugamál, hún hafði gaman af bílum og hestum en einnig 

snyrtivörum og snyrtingu. Menntaskólinn í hennar heimabyggð bauð ekki upp á nám 

sem tengdist neinu af þessu: 

Ég hafði rosalega mikinn áhuga á bílum, svo er ég náttúrlega 
rosalega mikil hestamanneskja ... var rosalega mikil strákastelpa 
þegar ég var lítil. 

Gréta hafði mjög svipuð áhugamál og Drífa, mikinn áhuga á íþróttum auk hár-

greiðslunnar og hún velti jafnvel fyrir sér að verða íþróttakennari. Skólinn í hennar 

heimabyggð, sem var eini skólinn á stóru svæði úti á landi, bauð aftur á móti ekki upp 

á mikla kennslu í íþróttum. Hún hafði einnig hug á verknámi en fannst það sem í boði 

var í skólanum frekar vera fyrir stráka en stelpur og hún treysti sér ekki til að flytja 
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burt úr heimabyggð svona ung að árum. Hún valdi því viðskiptabraut vegna þess að 

þar var minnst af lesfögum og tungumálum. 

Og það var einhvern veginn, ég var ekki tilbúin til að fara neitt 
annað. Það voru allir vinir mínir þarna, alla vegana sko fyrst þegar 
við byrjuðum og svona. Og ég valdi það eiginlega bara sjálf. 

 
4.2.  Að byrja í framhaldsskóla 

Hér fjalla ég um upplifun stúlknanna af því að byrja í framhaldsskóla, jákvæða og 

neikvæða þætti við skólagönguna, þá hvatningu sem þær fengu til náms frá foreldrum 

og umhverfi sínu og um þá kynningu sem þær fengu á námsframboði framhalds-

skólanna. 

Flestar stúlkurnar sem ég ræddi við voru ekki vissar hvað þær vildu læra og 

höfðu sumar ekki mikinn hug á framhaldsnámi. Ég spurði þær sérstaklega um hvers 

konar reynsla það hefði verið að byrja í skólanum. Drífa sagði: 

Ég var fyrst bara svona: O, ég ætla ekki að fara í skóla. En mamma 
bara: „Jú, þú ferð bara víst“. Mér gekk vel til að byrja með, en ég 
féll sem sagt á þriðju önninni. Þá var ég bara eitthvað, ohhh. 

Írena valdi hverfisskólann, sem var sambland af menntaskóla og verknámsskóla, 

enda fóru flestar vinkonurnar þangað og hún „bara elti hópinn“. Samræmdu prófin 

stýrðu vali hennar á námsbraut, þrátt fyrir að hafa sjálf mestan áhuga á náttúru-

fræðibraut var henni ráðlagt af námsráðgjafa þegar hún sótti um í skólanum, að velja 

félagsfræðibraut þar sem hún var ekki sterk í stærðfræði og raungreinum og einkunnir 

hennar á samræmdum prófum í þeim greinum ekki háar. Hún hafði sjálf ekki mikinn 

áhuga á áframhaldandi skólagöngu en fór í skólann vegna þrýstings frá fjölskyldunni: 

Ég var svo óviss hvað mig langaði að læra. Þannig að þú veist, 
þetta var eiginlega bara, þú veist, til þess að fara í menntaskóla, 
...bara til þess að gera eitthvað. 

Hrefna var svo heppin að í hverfisskólanum hennar var almenn braut þannig að 

hún hafði möguleika á að taka upp 10. bekkinn: 

Já, ég fór í hverfisskólann á almenna braut eitt, af því að ég, sem 
sagt, náði ekki þessum þrem fögum þarna í ... samræmdu prófunum 
þannig að ég þurfti að taka einhvern hluta af tíunda bekknum aftur 
og svo fór ég bara á almenna braut tvö því ég vissi ekkert hvað ég 
átti að læra, sko, og þarna, ég vildi frekar vera í honum heldur en 
að vera bara að vinna og gera ekkert. 
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Birna var sú eina af stúlkunum sem sýndi áhuga á öðru verknámi en hefðbundn-

um kvennagreinum, þ.e. hárgreiðslu, snyrtifræði eða fatasaum; hún hafði áhuga á að 

læra vélvirkjun en var snarlega kveðin í kútinn af móður sinni: 

Jaaa, ég sagði við hana að mig langaði að læra vélvirkjun. Jáá, 
hvað sagði hún við því? „Ertu eitthvað rugluð“ (hlær). Ha? Já 
(hlær). Þetta er nú áhugavert. Fannst henni þá að þú sem stelpa ættir 
... (grípur fram í) Já, ég sem stelpa, þetta er bara, „þú, bara getur 
ekkert verið að lyfta einhverjum dekkjum og eitthvað“. Ég 
meina...mig langaði  rosalega mikið að fara, ég hef rosalegan 
áhuga á bílum sko, en, þú veist, rafvirkjun, eðs sem sagt í vélvirkjun, 
eða þá í sem sagt ... eitthvað svona sem að stelpur gera venjulega 
ekki, sko. 

Birna gat valið á milli menntaskóla í heimabyggð og verkmenntaskóla í nokkurri 

fjarlægð. Verkmenntaskólinn vakti meiri áhuga hjá henni, enda var þar kennt það sem 

hana langaði að læra, vélvirkjunin, en vegna athyglisbrestsins var henni varla treyst til 

að vera ein á heimavist fjarri heimili sínu: 

Nei, bara ... af því að mamma á erfitt með að sleppa af mér takinu. 
Lítur alltaf á mig sem svona litla ... Já, hún hefur bara alltaf þurft 
að halda vel í mig, sko, út af athyglisbrestinum og þessu 

Birna fór því í menntaskólann á staðnum og valdi félagsfræðibraut því þar var 

minnsta stærðfræðin. Birna hefði valið verknám ef það hefði verið í boði í skólanum, 

ekki bara af því það er lítil stærðfræði heldur vegna þess að: 

...já, af því að það er verknám, þá hefði ég fengi að gera eitthvað 
með höndunum. Já, ekki bara lesa og fylla heilann á mér af 
einhverju useless drasli, sko (hlær). Sem maður gleymir hvort eð er 
næstum því öllu. Eða hvað man maður mikið úr menntaskóla. 

Í nokkrum tilfellum höfðu vinkonurnar áhrif á val skóla, Erna fór í þann skóla 

sem flestar vinkonur hennar fóru í. Valið stóð á milli hefðbundins menntaskóla með 

bekkjarkerfi eða verkmenntaskóla sem var hverfisskólinn. Erna valdi menntaskólann 

þrátt fyrir að hafa á þeim tíma mestan áhuga á fatahönnun og sagði sjálf: 

... eiginlega bara soldið, svona, „go with the flow“. Já, það er 
náttúrlega bara, eiginlega [...], þeir fóru flestir í [...], eða [...], það 
voru eiginlega bara þessir tveir skólar, sko. Ég sótti um í [...] líka, 
en komst ekki þar inn. Það var svona fyrsta valið mitt, sko, en ég 
held að [...] hafi verið svolítið svona af því að það voru svo margir 
að fara þangað. 
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Jákvæðir þættir við skólagönguna 

Stúlkunum fannst flestum gaman að byrja í framhaldsskóla og gekk vel fyrstu önnina. 

Þær stúlkur sem fóru í skóla með bekkjarkerfi töluðu sérstaklega um að það hefði 

verið þægilegt, auðvelt að kynnast öðrum nemendum og vel haldið utan um námið hjá 

þeim. 

Birnu gekk ágætlega fyrstu önnina, en þá hættu lyfin að virka og athyglis-

bresturinn fór aftur að há henni. Hún fékk þó góða aðstoð frá námsráðgjafa skólans 

sem fylgdist vel með henni og studdi hana með ráðum og dáð: 

(þögn) Jaa, sko ... ég meina, hún [...] hún gerði allt sem hún gat, 
sko. En bara ... þetta var bara eitthvað sem ég hafði í rauninni 
engan áhuga á að gera. Það er bara þannig.  

Drífu gekk vel til að byrja með, kennararnir fylgdust vel með náminu og mæt-

ingu í skólann. Þetta var lítill skóli á landsbyggðinni og mikill samgangur milli nem-

enda og kennara: 

Sko, mér gekk vel ... til að byrja með. En svo fór maður að taka 
félagslífið dálítið mikið framyfir skólann. Þetta var náttúrlega voða 
mikið sko, að vera á heimavist, það er náttúrlega alveg svaka 
gaman og maður kannski nennir ekkert endilega að hanga inni í 
herbergi og læra, sko. Svo náttúrlega eignaðist maður kærasta og 
eitthvað og maður var bara með honum og nennir þessu ekki alveg.  

Fríðu gekk líka vel fyrsta árið, hún var í bekkjakerfi og var ánægð með það. 

Umsjónarkennarar sinntu nemendum vel og hún upplifði umhyggju frá þeim. Hún var 

á almennri braut og kláraði hana, skipti svo um skóla veturinn eftir til að komast í 

nám í fatahönnun, en það var það sem hugur hennar stefndi til. Sá skóli reyndist ekki 

jafn góður að hennar sögn og hún sá eftir að hafa skipt um skóla: „Ég hefði eiginlega 

aldrei átt að gera það, sko. Ég hefði átt að halda áfram.“ 

Grétu gekk einnig vel til að byrja með, fór í heimaskólann sem var menntaskóli í 

dreifbýli og allir vinirnir fóru í sama skóla. 

Það gekk bara vel, já, já. Mér fannst það fínt. Það voru náttúrlega 
bara, ég þekkti náttúrlega eiginlega alla og allir vinir mínir voru 
bara þarna. Mér gekk alveg ágætlega eins og í stærðfræði. Mér 
fannst ekkert leiðinlegt í skóla, en ég gat alveg lesið heila bók en ég 
vissi ekkert hvað hún var um. En ... þetta náttúrlega ... þetta gekk 
alveg einhvern veginn. 
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Umsjónarkennarinn reyndist henni vel, sérstaklega þegar kom að því að greina 

lesblinduna. Þar hafði námsráðgjafinn aftur á móti ekki staðið sig jafn vel, að hennar 

sögn, því hann taldi ekki hægt að greina lesblindu nema fara suður: 

Nei, það var aldrei búið að greina það. Við vorum alveg búin að 
tala við námsráðgjafann og hún sagði bara að það væri ekkert hægt 
að gera þetta á [...] og eitthvað, en svo var það alveg hægt.  

Írenu fannst gaman að byrja í skólanum og gekk vel fyrsta árið, en fannst reyndar 

mun meira að læra heldur en í grunnskólanum. Hún „djammaði“ mjög mikið fyrsta 

árið, fannst spennandi að vera með miklu eldri krökkum og félagslífið fékk óskipta 

athygli hennar:  

Já, þetta var mikil breyting. Náttúrlega MIKLU meira að læra og 
miklu fljótara að fara yfir allt efnið og svoleiðis. En þetta var lika 
gaman, spennandi og nýtt, bara. Vera með miklu eldri krökkum og 
spennandi bara. 

Undantekning var þó Erna, henni gekk ekki vel og hún lauk ekki fyrstu önninni í 

skólanum, enda fór hún í áfengismeðferð. Hún var leið að þurfa að hætta: 

... mér fannst það nefnilega ógeðslega leiðinlegt að hafa hætt, sko. 
Þá náttúrlega líka hugsað ég, já þú veist, fyrst ég þyrfti að fara í 
meðferð þá skipti í rauninni meira máli þá að ná lífinu á ..., þú veist, 
ef ég hefði hvort sem er ekki getað sinnt þessu meðan ástandið var 
svoleiðis eins og það var. 

 

Neikvæðir þættir við skólagönguna 

Mörgum stúlknanna fannst erfitt að byrja í áfangakerfi í framhaldsskólanum, þeim 

sem hófu nám í slíku kerfi fannst vera lítill stuðningur frá skólanum og ekki mikið 

fylgst með námi þeirra. Í frásögn nokkurra stúlknanna kom fram að þeim fannst kenn-

ararnir, og þá sérstaklega umsjónarkennararnir, ekki sinna þeim og í raun bregðast 

skyldu sinni með því að skipta sér ekki mikið af námi þeirra. 

Írenu fannst gerðar óraunhæfar námskröfur til sín í menntaskólanum. Hún upp-

lifði líka algeran skort á umhyggju og voru það mikil viðbrigði frá góðu utanumhaldi 

grunnskólans þar sem hún þekkti alla kennarana og þeir þekktu hana og stóð ekki á 

sama um hana: 

Það voru bara gerðar allt of miklar kröfur og svo var maður bara 
ekki búinn með eitthvað og þetta var allt ömurlegt og bara, þú veist. 
Ég hætti lika bara að þora að mæta í tíma því maður beið alltaf eftir 
einhverjum skömmum. Svo kemur maður í kerfi sem að maður bara 
liggur við að viti ekki hvað kennararnir heita og þeir vita ekkert 
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hvað maður heitir og maður alveg; skiptir máli hvort maður er í 
tíma eða ekki? 

Grétu þótti slæmt að fá ekki meiri aðstoð frá námsráðgjafa skólans, sérstaklega 

hvað varðar lesblinduna og greinilegt að hún taldi það mjög neikvætt að hafa ekki 

fengið greiningu á lesblindu fyrr: 

Og ég meina, það hefði alveg verið betra að hafa til dæmis eins og 
hljóðbækur og allt þetta sem var alveg hægt að hafa. Þú veist, með 
öllum þessum þykku skólabókum. Af því að þegar maður á erfitt með 
að lesa svona, þá náttúrlega, þú veist, þú ert ótrúlega lengi að lesa, 
eins og ég, jú, ég skil alveg oftast það sem ég er að lesa en þegar ég 
er að lesa svona geðveikt mikið þá fer þetta bara allt einhvern 
veginn í ... graut. Og hérna ... þannig að, ég hefði alveg viljað fá 
aðeins meiri hjálp í því, sko. Og í dag, þá get ég alveg, sem sagt, 
eftir að ég fór í þessa greiningu, þá gat ég alveg fengið svona 
hljóðbækur með, ég hef bara, sem sagt, ég hef ekki gert það. Ég held 
að þetta hafi bara verið svona ... ekkert löngu áður en ég hætti í 
skóla. 

 

Hvatning til náms 

Allar fengu stúlkurnar hvatningu til náms frá fjölskyldum sínum, sérstaklega virtust 

mæðurnar sækja það fast að þær færu í framhaldsnám. Menntun foreldra virtist ekki 

endilega vera áhrifsþáttur þar, hún var mjög misjöfn, allt frá grunnskólaprófi til 

háskólaprófs. Töluverður þrýstingur var líka á stúlkurnar frá umhverfinu: „Ef þú lærir 

ekkert, verðurðu ekkert“, fengu þær jafnvel að heyra. Í einhverjum tilfellum voru það 

mæðurnar sem minnsta höfðu menntunina sem sóttu það fastast að dæturnar færu í 

framhaldsskóla, eða eins og kom fram hjá móður Drífu: 

Já, já, mamma var oft að segja: „ég vil ekki að þið endið eins og 
ég“, þú veist, eins og mamma, hún var svipuð og ég, hafði ekkert 
gaman af því að læra. Svo eignaðist hún sko systur mína frekar ung.  

Í Örnu tilfelli var hvatningin mikil. Á tímabili vann hún mikið með skólanum og 

var farin að velta fyrir sér að hætta eða jafnvel hægja á náminu en fékk hörð viðbrögð 

frá móður sinni sem varð ef til vill til þess að hún hætti ekki í skólanum: 

Já, ég var, það var tímabil sem ég ætlaði að fara að hætta, sko, eða 
taka bara einhverja nokkra áfanga og vinna geðveikt meira. En þá 
fékk ég líka að heyra það frá mömmu. Nei, ég hef aldrei hætt. Þá 
hefði ég sko fengið að heyra eitthvað, frá fjölskyldunni. 

Í Birnu tilfelli þótti móðurinni erfitt að sleppa af henni hendinni og senda hana á 

heimavist í annað sveitarfélag. Ef til vill hefði það þó ráðið úrslitum um náms-
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framvindu hennar, þar hefði hún komist í nám sem hentaði henni betur. En skilaboðin 

frá foreldrunum voru þó skýr, hún átti að halda áfram í námi: 

Þetta var bara alltaf, þetta var bara eins og sjálfsagður hlutur, 
svona eins og maður fór úr leikskóla yfir í skóla og skóla yfir í 
menntaskóla. Það var alltaf bara, sko þegar þú ert búin í grunn-
skóla þá ferðu bara í menntaskólann. Það var bara eiginlega búið 
að ákveða það bara. 

Fríða átti vel menntaða foreldra sem þótti sjálfsagt að hún héldi áfram í skóla. 

Þau vildu leyfa henni að ráða hvað hún lærði og settu ekki mikinn þrýsting á hana en 

sögðu henni þó að það væri alltaf betra að læra eitthvað heldur en að læra ekkert: 

Nei. Það var bara það sem ég vildi gera. Og þú veist, að ef mér gekk 
eitthvað illa þá vildu þau frekar að ég færi að vinna heldur en sóa 
tímanum í skóla. 

Móðir Hrefnu lagði ríka áherslu á framhaldsnám við dóttur sína, hún hafði sjálf 

ekki haft tök á að mennta sig á yngri árum sökum barneigna og vildi að dóttir hennar 

fengi fleiri tækifæri en hún fékk sjálf: 

Já. Já, ég held líka sko að aðalástæðan fyrir að mamma vill láta 
okkur læra er að það hefur enginn menntun, þannig séð, í fjöl-
skyldunni, svo við vitum um. Ég held að það sé líka svona aðal-
ástæðan að hún vill að við lærum. 

 

Námsframboð og kynning þess 

Stúlkurnar töluðu flestar um að þær hefðu viljað fá betri kynningu á námsframboði 

framhaldsskólanna, þeim fannst námsframboðið fremur einsleitt og ekki áhugavert 

fyrir stelpur. Flestar höfðu þær lítinn áhuga á bóknámi, eða eins og Birna sagði: 

Eeeee, mig er búið að langa að verða svo margt, sko. En mig 
langaði bara í verkmenntaskólann af því að mig langaði ekki að 
læra meira bóklega dæmið, sko. 

Flestar stúlkurnar töluðu um að þær hefðu helst viljað komast í verklegt nám ef 

það hefði verið í boði, eða eins og Gréta sagði: 

Sko ... mig langaði alltaf að læra hárgreiðslu, en það var kannski 
bara af því að mamma mín var hárgreiðslumeistari og svo langaði 
mig mikið að læra nudd. Og ég man að það var hvorugt í boði. 

Írena upplifði takmarkað námsframboð fyrir þær stúlkur sem hafa ekki áhuga á 

bóklegu námi þegar hún var að skoða hvað hún gæti farið að læra eftir að hafa hætt í 

menntaskólanum: 
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Já, reyndar er svolítið lítið fyrir svona ... stelpur sem að vilja ekki 
bóklegt. Það er náttúrlega hárgreiðslan og snyrtifræðin en það er 
ekkert mikið meir fyrir stelpur. Það er líka svo rosalega erfitt að 
komast inn í hárgreiðslu því það eru svo margar að sækja um og í 
snyrtifræði þá er þetta bara, þá eru líka rosalega margar sem eru 
að sækja um þessa vinsælu skóla, eins og förðunarskóla og það allt. 

 

4.3.  Að hætta í skóla 

Hér fjalla ég um þá upplifun stúlkanna að hætta í skóla og skoðað sérstaklega hvort 

námsleiði og barneignir geti átt þátt í ákvörðun þeirra að hætta í skólanum.  

Allar stúlkurnar finna fyrir mikilli eftirsjá yfir því að hafa hætt í skólanum þó hjá 

sumum hafi það líka verið viss léttir. Blendnar tilfinningar bærast greinilega með 

þeim hvað þetta varðar. Þetta kom skýrt fram hjá Drífu: 

Sko, eina sem ég get sagt það er bara, ekki hætta! Ekki fara í pásu, 
halda bara áfram. Ég sé dálítið eftir því að hafa ekki gert það bara. 

Eftir að hafa lokið almennu brautinni í hverfisskólanum fór Fríða í fjölbrauta-

skóla í öðru hverfi þar sem nám i hönnun var í boði. Eftir að hafa fallið þar tvær annir 

í röð var henni synjað um áframhaldandi nám, samkvæmt þeim reglum sem flestir 

framhaldsskólar hafa, að eftir fall á tveimur önnum í röð hafi nemandi fyrirgert rétti 

sínum til skólavistar: 

Ég fann reyndar alveg létti, sko. Þó ég hafi alveg sko, samviskubit 
að hafa ekki klárað eitthvað, þá var samt léttir að hætta, bara. Þetta 
var orðið svona, já, bara að bregðast sjálfum sér, falla í prófum og 
eitthvað, þannig að ég bara, fannst það fínt. Í rauninni. Taka ágætis 
pásu þangað til ég vissi hvað mig eiginlega í rauninni langaði að 
gera. 

Birna hætti í skólanum samkvæmt læknisráði, lyfin voru hætt að virka og hún 

fékk ofsakvíðaköst sem fóru illa með hana og orsökuðu þunglyndi. Henni fannst mjög 

slæmt að hætta í skólanum enda voru foreldrar hennar mjög ósátt við að hún skyldi 

hætta, móðir hennar hafði alltaf sett á hana töluverða pressu að ljúka stúdentsprófi: 

Það var náttúrlega ömurlegt og þegar maður lítur til baka þá hefði 
maður ÓSKAÐ þess að maður hefði getað klárað þetta. Ég meina 
ég hefði verið reið við sjálfa mig hefði ég bara hætt af því að ég 
nennti þessu ekki. 

Drífa féll á þriðju önninni í skólanum, var komin með mikinn námsleiða og átti 

við ýmis persónuleg vandamál að stríða. Á þessum tíma sleit hún sambandi við kær-

astann og var mjög ráðvillt. Hún flutti til foreldra sinna og fór í menntaskólann í 
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heimabyggð, án þess þó að hafa mikinn áhuga á bóknámi. Námið í þeim skóla fór á 

sömu leið: 

Já, þetta var mjög erfiður tími. Ég bara gaf eiginlega skít bara í allt 
og ég var eiginlega bara í skóla til að, þú veist, í rauninni til að 
þurfa ekki að vinna og ég var bara að slugsa. Enn í dag er ég bara: 
„hvað var ég að gera“? Ég sé náttúrlega alveg svakalega eftir 
þessu að hafa ekki nennt að læra og maður er náttúrlega að henda 
pening í þetta líka, og svona. Ég held að ég hafi bara eitthvað, verið 
úti að aka, sko. 

Drífa tók sér síðan pásu frá námi og bjó einn vetur í sjávarplássi á Vestfjörðum. 

Hún sér eftir að hafa tekið þá pásu: „...erfiðara að taka upp þráðinn aftur og flytja 

jafnvel inn á foreldrana“. 

Hún byrjaði eftir það í menntaskólanum í heimabyggð, en hætti síðan þar þegar 

henni var boðinn námssamningur á hárgreiðslustofu. Þar sá hún möguleika að láta 

drauminn um hárgreiðslunámið rætast og gat einnig hætt í bóknáminu sem henni 

leiddist mjög: 

Nei, sko ég kláraði þessar tvær annir hérna og svo bara fer ég bara 
að vinna um sumarið og fer svo bara í, er bara að fara í klippingu 
og litun bara, einn daginn og þá býður hún mér að koma á samning 
og þá hætti ég við að fara, ég ætlaði að fara ... en hún býður mér að 
fara á samning og ég tek því. Mér fannst það eitthvað svo gáfulegt 
af mér. 

Þegar Erna hætti í seinna skiptið á listnámsbrautinni í verknámsskólanum, má 

lesa milli línanna að líklega er hún aftur komin út í óreglu: 

Auðvitað var ég bara komin út í einhverja vitleysu þar, sko, eitthvað 
svona, ég veit það ekki ... bara ... hætti einhvern veginn að spá í 
þessu, einhvern veginn ... þú veist ... hætti bara að sinna þessu. 
 

Námsleiði 

Allar tala stúlkurnar um námsleiða. Birna er gott dæmi um þetta, henni fannst bók-

námið tilgangslaust og hafði ekki áhuga á þessari tegund menntunar. Hún sagði: 

Og ef að maður hefur ekki áhuga á náminu, þá nennir maður ekki 
að læra það og þá gengur manni illa. 

Hrefna komst að því að nám í fatahönnun snýst aðallega um að sauma föt en ekki 

teikna þau og hanna og það olli henni vonbrigðum. Hún hafði gert ráð fyrir öðruvísi 

og meira spennandi námi en því sem það reyndist svo vera og henni hafði: 
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... alltaf fundist gaman að fötum, tískusýningar og svona, en samt 
finnst mér ekki gaman að fatahönnun (hlær smávegis). Ég var í 
fatahönnun í [...] og mér fannst það ekkert sérstakt, sko. Og ég var 
eiginlega bara hissa, sko, ég hélt að mér fyndist þetta geðveikt 
gaman en það er ekkert gaman að sitja við saumavélina allan 
daginn. 

Fríða upplifði það sama, fatahönnun reyndist aðallega saumaskapur og það var 

ekki það sem hún hafði áhuga á að læra og vinna síðan við í framtíðinni: 

... ég var bara eitthvað, af því að ég hafði alltaf hannað fötin, meira 
teiknað þau heldur en að sauma þau. Þegar ég fór að sauma þau, 
þá fannst mér það alveg bara ... ekki skemmtilegt. Þannig hérna, ég 
hætti. 

 

Barneignir 

Fimm af þessum átta stúlkum eignuðust börn mjög ungar. Misjafnt var hvort það að 

eignast barn varð til þess að þær hættu í skólanum eða hvort þær voru hættar þegar 

þær urðu ófrískar og barneignin kom þá í veg fyrir frekara nám.  

Hjá Grétu voru reyndar ýmsar aðrar ástæður fyrir því að hún hætti, hún var kom-

in með kærasta sem tók tíma frá náminu, kennaraverkfall bætti ekki úr skák og svo 

voru það lestrarerfiðleikarnir. Ætlunin var þó alltaf að byrja aftur í skólanum, hún ætl-

aði bara að taka sér stutt hlé frá náminu og byrja svo aftur: 

... af því að ég var bara orðin þreytt á þessu og ég vildi frekar taka 
mér smá pásu og byrja svo aftur og vera í skólanum og vera þar, 
sem sagt og standa mig. En ... svo bara ... einhvern veginn ... 
eignaðist ég börn ... 

Drífa var komin á námssamning í hárgreiðslu, hafði lokið tíu mánuðum af þrettán 

mánaða samningstíma samkvæmt eldri námsskrá í hárgreiðslu, þegar hún varð ófrísk. 

Eftir að barnið fæddist var samningnum rift, Drífa þurfti jú að hætta að vinna til að 

geta sinnt barninu. Fljótlega eftir þetta kom til framkvæmda ný námskrá í hárgreiðslu 

og samkvæmt henni fær Drífa aðeins metna þrjá mánuði af þessum tíu sem hún hafði 

þó lokið. 

Erna varð ófrísk töluvert eftir að hún hætti í skólanum. Í millitíðinni hafði hún 

unnið ýmis láglaunastörf. Löngunin til að fara aftur í skóla blundaði þó í henni en eftir 

að barnið fæddist minnkuðu þær vonir: 

Ég hef oft hugsað mig langar í skóla aftur, það er bara orðið 
svolítið erfiðara núna, komin með barn og þú veist. Ég reyndar 
stefni á að fara aftur, einhvern tíman. 
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Írena lauk fyrsta árinu í menntaskólanum, næsta vetur féll hún tvær annir í röð. 

Eftir það var henni synjað um áframhaldandi skólavist samkvæmt reglum skólans. 

Írena sótti þá um nám í hárgreiðslu en umsókn hennar var hafnað, þar voru fjölda-

takmarkanir og hún komst ekki að. Það voru henni vonbrigði svo hún ákvað að taka 

sér frí frá námi eina önn: „...þá komst ég að því að ég væri ólétt“. 

Ákaflega misjafnt var hve mikið fjölskyldan eða barnsfeður studdu við bakið á 

stúlkunum. Í Ernu tilfelli var aðstoðin ekki mikil: 

Það er ekki lengur í boði að vera bara heima og í fríu húsnæði og 
...(hlær). Maður er kominn með fjárhagslega byrði og svona. 

Hrefna féll á seinni önninni á almennu brautinni, var þá orðin ófrísk og sótti ekki 

um að komast aftur í skólann: 

... það var svolítið fyndið, það vissu þetta allir á undan mér. ... 
Mamma var búin að spá svona í spil og var búin að sjá óléttu. 
Mamma sagði alltaf: „bara kötturinn!“ En henni brá pínu þegar ég 
var ólétt því hún var að vona að þetta væri bara kötturinn. 

Móðir hennar hafði grun um að barnið hefði orðið til með vilja Hrefnu og þrætir 

hún ekki fyrir það, en telur sjálf að það hafi nú ekki verið beint viljandi, frekar að það 

hafi gerst „óvart“: 

...ég var, þú veist, bara pínulítið svona fegin, því ég var ekkert að 
nenna þessu, þannig séð. Ég vissi ekkert hvað ég vildi læra. Ég gat 
alveg eins gert þetta eins og eitthvað annað (hlær). Ég hugsaði það 
einmitt þá, sko. 

Í sumum tilfellum hófu stúlkurnar sambúð með barnföður þegar þær urðu 

ófrískar og í einu tilfelli var unga parið svo heppið að fá ódýrt húsnæði í eigu fjöl-

skyldunnar til afnota. Flest af þessu unga fólki hóf þó lífsbaráttuna í leiguhúsnæði og 

þurftu algerlega að standa á eigin fótum. 

 

4.4.  Að vera á vinnumarkaði 

Hér fjalla ég um þá reynslu stúlknanna að fóta sig á vinnumarkaði eftir að þær hætta 

skólanámi. Flestar stóðu stúlkurnar frammi fyrir því að þurfa að sjá fyrir sér sjálfar 

eftir að hafa hætt í skólanum og sumar voru jafnvel komnar með börn á framfæri. Í 

nokkrum tilfellum voru þær þó í sambúð, eða a.m.k. föstu sambandi við barnsföður 

sem tók þá þátt í framfærslu barnsins. Ekki reyndust atvinnumöguleikar vera fjöl-

breyttir þegar stúlkurnar reyndu að fá sér vinnu eftir að hafa hætt í skólanum, 
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sérstaklega ekki þær sem voru ófrískar, eða eins og Írena sagði: „Enginn vill ólétta 

stelpu í vinnu.“ 

Lítið annað en láglaunavinna stóð þeim til boða, svo sem afgreiðslustörf í bakarí-

um, kaupfélaginu, fatahreinsun eða bensínstöð, fiskvinna, vinna á hárgreiðslustofu, 

vinna á bar, símasala eða ræstingar. Var það sammerkt með öllum stúlkunum, burtséð 

frá því hvort þær voru ófrískar, eða búnar að eignast barn, að vinnumarkaðurinn fór 

um þær óblíðum höndum og þeim sveið launamunurinn milli kynjanna. Strákarnir 

fengu einfaldlega mun betri laun. Írena og kærastinn hennar voru bæði hætt í skóla og 

honum gekk áberandi betur að fá vel launaða vinnu: 

... stelpur sem eru kannski ekki menntaðar eru að fá miklu minni 
laun, því þær fá náttúrlega ekki svona verkavinnu, heldur en 
strákarnir sem hætta í skóla. ... Ég og kærastinn minn erum bæði 
hætt í skóla og höfum verið að vinna kannski jafn mikið alveg í allt 
sumar, samt er hann alltaf að fá miklu meira útborgað en ég. Og 
líka bara þessi vinna, þú veist, stelpur fá ekkert svona vinnu eins og 
strákarnir. 

Í nokkrum tilfellum var erfitt að fá pössun fyrir barnið, Hrefna upplifði það til 

dæmis að fá ekki dagmömmu og hún og barnsfaðirinn skiptust því á að vinna, hann á 

daginn og hún á kvöldin í sjoppu. Hún telur það þó engan veginn framtíðarvinnu: 

Já, þetta eru bara ágætis laun fyrir sjoppu, sko. Þau eru það. Líka 
af því að hún er einkarekin þá eru hærri laun sko, þar. En neiiii, 
þetta er ekki framtíðarvinna, þetta er bara skólavinna eða svona 
bara svona ... vinna. 

Birna er núna að vinna í fatabúð eftir að hafa prófað ýmislegt, m.a. unnið á 

bensínstöð og í kaupfélaginu á staðnum. Hún sagðist ekki sátt við núverandi starf: 

Ég tók alveg frí bara frá ... í alveg marga mánuði, sko. Til að jafna 
mig. Svo bara ... fór ég að vinna. En þetta er ekki það sem ég vil 
gera það sem eftir er, sko. 

Birna komst að því að fleira vakti áhuga hennar en vélvirkjun og hestamennska, í 

kaupfélaginu fékk hún að sjá um snyrtivörurnar og fannst það skemmtilegt: 

...svo, já, svo náttúrlega ... var að vinna líka við það að vera með 
snyrtistandinn þar. Ég barðist fyrir því að fá snyrtivörustand þarna, 
því mér fannst svo einhæft af því að þau voru bara með í apótekinu, 
snyrtivörur. 

Drífa fór að vinna á leikskóla eftir að barneignarfríinu lauk. Hún leit þó á það 

sem tímabundna vinnu, og þrátt fyrir að henni fyndist það í sjálfu sér ágætt starf þá 

stóð hugurinn alltaf til þess að læra hárgreiðslu: 
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Já, ég var þarna í ... hérna fæðingarorlofi alveg í 10 mánuði. Svo er 
ég að vinna á leikskóla núna. En ég held að hárgreiðslan togi meira 
í mig. Ég hef voða gaman af þessu og allt það en mig langar sko, 
einhvern tímann langar mig að opna stofu. Eiga mína eigin stofu. 

Erna hefur unnið við ýmis störf eftir að hún hætti námi, afgreitt í bakaríi, unnið á 

bar, unnið við ræstingar og tekið að sér símasölu, flest störfin illa borguð og lítið 

starfsöryggi. Í tómstundum sinnir hún tónlistinni, syngur og semur lög. Hennar 

draumur er að geta lifað af tónlistinni og hún stefnir á að gefa út disk með eigin laga-

smíðum: 

Nei, þetta er ekkert svona framtíðar, eitthvað sko. Ég stefni nú 
eitthvað hærra. Það er ekki beint draumurinn að enda bara sem 
einhver saumakona, einhvers staðar, sko. Einhvers staðar svona á 
bakvið. En náttúrlega mest langar mig bara til að geta unnið við 
eitthvað í sambandi við tónlist. Ekkert endilega bara mín tónlist, 
heldur bara eitthvað sem tengist tónlist. Að geta unnið við það, við 
söng og svona, það væri sko alveg, að geta bara lifað á því, sko.  

Fríða vann í bíói fyrstu mánuðina eftir að hún hætti í fjölbrautaskólanum. Síðan 

fékk hún vinnu á hárgreiðslustofu og fann að það átti vel við hana. Þrátt fyrir að henni 

finnist það takmarka mjög möguleika sína í lífinu að hafa ekki lokið námi sér hún 

ekki eftir að hafa hætt, annars væri hún ef til vill ekki að hefja nám í hárgreiðslu í dag. 

Hún er sátt við sinn starfsvettvang og telur sig heppna að hafa fundið áhugasviðið sitt. 

Hvort hún kemst að í hárgreiðslunámi er svo önnur saga. Fríða er sú eina af stúlkun-

um sem er núna í skóla, hún er að bæta við sig almennum bóklegum greinum til að 

eiga meiri möguleika á að komast í hárgreiðslunámið: 

Ég er sko að taka bóklegt nám í [...] núna, fyrir hérna ... hár-
greiðsluna. Og ég er búin að vinna við hárgreiðslu í tvö ár núna og 
ætla að fara að læra það. Og svo er ég bara á stofu. Og hún er bara 
búin að vera að kenna mér, nema ég á náttúrlega eftir að læra að 
klippa og þannig, svona. Svo það er alveg rosalega fínt. 

Gréta fór að vinna í bakaríi eftir að hún hætti í skólanum. Hún ætlaði reyndar  

ekki að hætta í skóla heldur bara að hvíla sig aðeins á náminu en barneignir stöðvuðu 

frekara nám: 

Svo fór ég bara einhvern veginn að búa og var að vinna og einhvern 
veginn ... jú, jú, mig langaði alveg aftur en ég bara einhvern veginn 
gerði það ekki. Og hérna ... ég sé alveg eftir því í dag. Það hefði 
auðvitað verið miklu betra að vera búin að læra, áður en ég 
eignaðist börnin.  
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4.5.  Að hefja nám að nýju 

Hér fjalla ég um möguleika stúlknanna til að hefja nám að nýju og upplifun af þeirri 

reynslu. Flestar voru þær orðnar nokkrum árum eldri þegar önnur tilraun var gerð og 

reynslunni ríkari. Þær reyndu frekar að finna nám sem hentaði áhugasviði þeirra og 

voru tilbúnari til að flytja, jafnvel landshorna á milli, til að stunda það nám. Þær sem 

höfðu eignast börn voru nú komnar með ábyrgðartilfinningu og vildu vera börnum 

sínum góðar fyrirmyndir. Og þær höfðu allar fengið reynslu af vinnumarkaðinum og 

hana ekki endilega mjög góða. 

Stúlkunum bar saman um að það að hafa ekki lokið neinu formlegu námi tak-

markaði möguleika þeirra í lífinu og þá ekki síst á vinnumarkaði. Það að hætta í skóla 

og vera bara að vinna án þess að hafa einhver starfsréttindi sé varla valkostur. Þær 

upplifðu það flestar að í raun væri þeim stillt upp við vegg, þær neyddust til að afla 

sér menntunar til að geta séð fyrir sér og börnum sínum, hvort sem þær treystu sér til 

eða ekki. Það kristallast í orðum Hrefnu: „Þannig að, jú, jú, maður sér alltaf eftir 

því“. 

Arna hefur nokkuð einbeitta afstöðu til framtíðarinnar, hún er líka sú eina sem 

hefur átt tiltölulega áfallalausan námsferil, hún hefur einungis skipt um skóla og 

námsbrautir til að ná markmiðum sínum. Hún stefnir á nám í stjórnmálafræði að 

loknu stúdentsprófi. Samhliða námi sínu til stúdentsprófs skráði Arna sig í einka-

rekinn ferðaskóla til að læra erlenda fararstjórn. Sá skóli er í raun tveggja anna 

námskeið og þar eru há skólagjöld. Slíkt nám er ekki kennt í framhaldsskóla, en það 

hefði henni þótt betra, það hefði þá verið ódýrara og sérstaklega hefði henni fundist 

æskilegt ef hægt hefði verið að samþætta það stúdentsprófinu: „... þá væri maður 

kannski líka fljótari með stúdentinn, þú veist“. 

Þrátt fyrir að Birna hafi sem unglingur haft mestan áhuga á að læra vélvirkjun 

hefur það breyst síðustu ár og núna hefur hún mestan áhuga á að læra snyrtifræði. Í 

starfi sínu í kaupfélaginu sá hún um snyrtivörurnar og var meira að segja send á 

nokkur námskeið í meðferð slíkra vara. Og eftir að hafa unnið við að selja snyrtivörur 

og kynnst þeim markaði komst hún að þeirri niðurstöðu að snyrtifræðin væri áhuga-

verður starfsvettvangur. Hún segir þó ekki auðvelt að komast í nám í snyrtifræði, fáir 

skólar kenni það nám og helst þurfi hún að flytja suður. Annar kostur sé að fara í 

einkaskóla eða á námskeið haldin af einkaaðilum en slíkt sé mjög dýrt. 

Svo fór ég að skoða, mig langaði að fara í snyrtiskólann, en önnin 
kostar, eða þetta kostar, ég held það hafi verið önnin, eina og hálfa 
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milljón! Það er sem sagt árið. ... Já, ég var að skoða þetta, sko. Svo 
var hún að segja mér hún frænka mín sem að býr fyrir norðan, hún 
var að segja mér að það væri, kæmi alltaf svona námskeið, sko, eða 
svona skóli sem að, í svona snyrtidæmi. 

Írena komst, fyrir tilstilli móður sinnar, í húsmæðraskóla og uppgötvaði þar mjög 

áhugavert nám sem hentaði henni vel. Þetta var skóli sem hún hafði aldrei heyrt um 

áður og hún og skólasystkini hennar úr grunnskóla höfðu ekki fengið neina kynningu 

á. Þetta var verklegt nám og hagnýtt sem höfðað mikið til hennar. Í þessum skóla upp-

lifði hún líka mikla umhyggju kennara og eftirfylgni með náminu, nokkuð sem hún 

hafði sárlega saknað í menntaskólanum: 

Þú veist, ef stelpur hætta í bóklegu námi og vita ekkert hvað þær 
langar, nenna ekki að fara í snyrtifræði eða hárgreiðslu, þá er 
eiginlega bara ekkert í boði fyrir þær, nema að fara að vinna. 

En þó að námið í húsmæðraskólanum hafi verið gagnlegt og gefandi lítur hún á 

það sem nokkurs konar millispil, ennþá er hún með þá hugmynd að hún þurfi að ljúka 

stúdentsprófinu til að komast á þann stað í lífinu sem hún vill vera: 

Bara, allavega klára stúdentinn, það er eitthvað sem mig langar að 
gera. Bara um leið og ég er búin með stúdentinn þá einhvern veginn 
eru bara allar brautir opnar. 

Gréta hefur reynt að stunda fjarnám en ekki gengið það nógu vel og kennir 

lesblindunni að einhverju leyti um það. Henni finnst takmarka mjög möguleika sína 

að hafa ekki lokið námi. Hún hefur verið heimavinnandi húsmóðir í þrjú ár, eða frá 

því að eldra barnið hennar fæddist og og stefnir á frekara nám þegar yngra barnið 

byrjar á leikskóla: 

Já, ég er með góða fyrirvinnu. Og ég vil einhvern veginn frekar 
halda áfram, fara þá bara beint í skóla, held ég. Ég vil náttúrlega 
vinna við eitthvað sem mig langar að gera. Mig langar ekkert að 
fara út að vinna í Bónus, eða eitthvað, þó kannski sumir vilji gera 
það ... þá langar mig það ekki. 

Í nokkrum tilfellum lenda stúlkurnar í fjöldatakmörkunum þegar þær sækja um 

verknám og virðist það sérstaklega eiga við um hárgreiðslu og snyrtifræði en einnig 

um ýmsa einkaskóla sem einnig innheimta þá flestir há skólagjöld. 

Fríða talaði um að mjög erfitt væri að komast að í hárgreiðslu, mjög margir sem 

sæktu um og allt of fá pláss í boði. Fríða bindur þó vonir við að vegna reynslu sinnar 

muni umsókn hennar ganga fyrir: 
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Sko, ég er búin að heyra að það sé alveg rosalega erfitt, sko. Þannig 
að ég ætla að biðja náttúrlega yfirmann minn um að setja mig á 
samning, í sumar, þannig að, það eru þrír mánuðir, held ég teknir 
inn, þú veist, metnir. Og það eru meiri líkur á að komast inn í skóla 
ef þú ert á samning, sem mér finnst skrítið vegna þess að hvar 
ætlarðu að fá endilega vinnu við hárgreiðslu ef þú kannt ekki neitt? 

Fríða fór aftur í verknámsskólann sem hún byrjaði í eftir grunnskólann. Þar er 

hún að bæta við sig almennum greinum til að standa betur að vígi þegar hún sækir um 

hárgreiðslunámið. Hún stefnir einnig á að bæta við sig námi í förðun og snyrtifræði en 

telur þó ekki miklar líkur á að komast í það nám, í þeim eina framhaldsskóla sem það 

er kennt séu fáir nemendir teknir inn hverju sinni. Möguleiki sé þó að sækja um nám í 

einkaskóla en það sé ákaflega kostnaðarsamt. Förðunarskóla geti hún mögulega 

komist í, en þeir séu allir einkareknir og mjög dýrir. En draumur hennar er: 

Já og svo ætla ég náttúrlega líka að læra svo förðun og snyrtifræði. 
Svo ég geti einhvern tíman opnað stofu með þetta bæði (hlær smá). 

Hrefna er enn að vinna í sjoppunni en stefnir á frekara nám í framtíðinni. Hún 

hefur svolítinn áhuga á námi í einkaþjálfun en telur kostnað við það nám of mikið, 

það sé eingöngu kennt í einkaskólum og fáir nemendur teknir inn í einu. Hún telur sig 

þó mun tilbúnari til framhaldsnáms núna en áður en hún átti barnið, hún er búin að 

sækja um nám í nokkrum framhaldsskólum og stefnir á stúdentsprófið. Hún vonar að 

á háskólastigi sé í boði nám sem henti hennar áhugasviði: 

Nei, sko ég var alltaf bara að spá að klára stúdentinn. Þú opnar svo 
margar dyr þegar þú ert búinn með stúdentinn. Og svo er kannski 
eitthvað í háskólanum sem ég vil læra, sem ég veit ekki af. Eitthvað 
svoleiðis bara. Já, það hlýtur að vera margt þarna í háskólanum ...“ 

Drífa hefur ekki skilið við drauminn sinn um að læra hárgreiðslu og finnst það að 

eiga barn setja á sig aukna pressu. Hún stefnir á að flytja suður og komast í hár-

greiðslunámið þó að erfiðleikarnir virðist nokkuð miklir: 

... Reyna að drífa sig. Líka bara eftir að ég átti strákinn þá er ég 
bara svona: „O, ég verð að fara að mennta mig, ég verð að fara að 
gera eitthvað“. ... samt vesen að redda leikskólaplássi og fara að 
leita að íbúð og vera í burtu, þú veist, frá fjölskyldunni. 

En hana langar að ljúka námi áður en drengurinn hennar byrjar í skóla svo hún 

geti búið með hann í heimabyggð sinni. Hana langar til að sýna börnunum sínum gott 

fordæmi og að fjölskyldan verði stolt af henni: 

... ég ætla að verða sú fyrsta sem útskrifast ... í einhverju! 
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5.  UMRÆÐUR – LÆRDÓMAR 

 

Í þessum kafla dreg ég saman helstu niðurstöður rannsóknar minnar sem fram komu 

við greiningu mína á viðtölunum í fimm þemu og undirþemu, eins og skýrt er frá í 

fjórða kafla. Ég fjalla um þessar niðurstöður með tilliti til rannsóknarmarkmiðanna, 

leitast við að svara rannsóknarspurningunum og fjalla einnig um hvaða lærdóma hægt 

sé að draga af niðurstöðum rannsóknarinnar sem tengjast jafnrétti, atvinnulífi og 

námsvali. Í framhaldi af því ræði ég gagnsemi rannsóknarinnar fyrir skólann og 

þjóðfélagið. 

 

5.1.  Samantekt 

Rannsóknin var byggð á viðtölum við átta stúlkur sem hættu í námi á fram-

haldsskólastigi. Flestar voru þær slakir bóknámsnemendur í grunnskóla og öllum 

nema einni hafði gengið sérstaklega illa í stærðfræði. Almennt bóknám í framhalds-

skóla lá því ekki vel fyrir þeim. Allar höfðu þær mikinn áhuga á verkgreinum í 

grunnskóla og stóðu sig mun betur í þeim greinum en bóklegum. Þær fengu allar 

hvatningu til náms, einkum frá mæðrum sínum og höfðu flestar áhuga á að komast í 

einhvers konar starfsnám á framhaldsskólastigi. Margt virðist hafa staðið í vegi fyrir 

því. Í fyrsta lagi virðist upplýsingum um námsframboð á framhaldsskólastigi hafa 

verið áfátt. Búseta sumra þeirra kom í veg fyrir að þær gætu sótt þá framhaldsskóla 

sem buðu upp á nám á áhugasviði þeirra. Aðrar komust ekki í nám við sitt hæfi vegna 

fjöldatakmarkana á vissar námsbrautir þótt þær byggju nálægt framhaldsskóla með 

fjölbreyttara námsframboð. Barneignir settu strik í reikninginn hjá sumum þeirra en 

hjá öðrum voru barneignir ef til vill aðferð til að þurfa ekki að uppfylla kröfu 

samfélagsins um að vera í skóla og jafnvel aðferð til að finna sér tilgang með lífinu, fá 

ábyrgð og sjálfstraust þrátt fyrir að standa ekki undir væntingum fjölskyldu og 

samfélags um að ljúka námi sínu. Það nám sem þær flestar hófu í framhaldsskólanum 

vakti ekki áhuga þeirra þótt þær hefðu í raun áhuga á skólanum í sjálfu sér. Námsleiði, 

tilgangsleysi námsins og námsörðugleikar slógu þær út af laginu og þeim fannst 

skólinn hafa brugðist sér. Stúlkurnar sjá allar eftir því að hafa hætt í skólanum og 

reynsla þeirra af vinnumarkaðnum gerir þær ekki bjartsýnar um hlutskipti sitt takist 
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þeim ekki að mennta sig til einhverra starfa. Þrátt fyrir þessa erfiðleika hyggjast þær 

þó allar hefja nám að nýju og ein þeirra var þegar byrjuð aftur í skóla þegar viðtölin 

voru tekin. 

Stúlkurnar átta í rannsókn minni hafa fæstar áhuga á námi eða störfum í hefð-

bundnum starfsgreinum karla. Sumar hefðbundnar starfsgreinar kvenna eru fjarlægur 

möguleiki vegna þess að nám í þeim greinum hefur færst upp á háskólastig og náms-

geta þeirra eða -áhugi dugir ekki til slíks náms. 

Skólakerfið býður því þessum stúlkum aðallega upp á ýmiss konar bóknám. Ef 

þær hafa ekki áhuga á slíku er næsti möguleiki nám til hefðbundinna starfsgreina 

karla eða örfárra sambærilegra starfsgreina kvenna. Þær hafa ekki mikinn áhuga á 

starfsgreinum karla og gengur erfiðlega, oft sökum fjöldatakmarkana, að komast í 

nám í starfsgreinum kvenna.  

 

5.2.  Umræður 

Í máli stúlknanna koma fram margvíslegar upplýsingar sem varpa ljósi á ástæður 

brotthvarfs þeirra úr framhaldsskóla. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa þannig vís-

bendingar um að námsframboð skólanna henti ekki öllum stúlkum, þær finni þar ekki 

allar nám sem leiði til þeirra starfa sem þær stefna að eða hafi ekki komist í það nám, 

til dæmis sökum búsetu sinnar og/eða fjöldatakmarkana í viðkomandi námi. Til 

viðbótar við hið sýnilega brotthvarf stúlknanna leiðir því ef til vill einnig af þessu 

dulið eða ekki viðurkennt „brotthvarf“ stúlkna frá námi í þeim skilningi að þær enda í 

öðru námi en hugur þeirra stóð upphaflega til. 

Niðurstöðurnar gefa auk þess vísbendingar um aðrar ástæður brotthvarfs: náms-

leiða og tilgangsleysi náms, skort á stuðningi í skólanum, barneignir og takmarkað 

námsframboð miðað við forsendur stúlknanna til náms. Ég fjalla nú nánar um þessar 

niðurstöður og skoða þær í ljósi niðurstaðna úr öðrum rannsóknum og hvort þær geti 

gefið okkur nýja sýn á rannsóknarefnið. 

 

Námsárangur í grunnskóla 

Athyglisvert var hve illa öllum stúlkunum í rannsókninni minni hafði gengið í grunn-

skóla, sérstaklega í bóklegum greinum. Erfiðleika þeirra má þannig að vissu leyti 

rekja aftur til grunnskólans. 

Stúlkurnar nefna atriði eins og lesblindu og greiningar á athyglisbresti og jafnvel 

er möguleiki að hið slæma námsgengi í bóklegum greinum og stærðfræði stafi hjá ein-
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hverjum þeirra af slíkum vandamálum. Ýmsar rannsóknir sýna að nemendur með 

sértæka námsörðugleika eru í mun meiri hættu að falla úr skóla en aðrir nemendur 

(Dunn, Chambers og Rabren, 2004). Einnig gefa rannsóknir vísbendingar um að 

vandamál þeirra nemenda sem hafa átt við námserfiðleika að stríða í æsku fylgi þeim 

inn í lífið að loknum grunnskóla (Svandís Nína Jónsdóttir og Jakobína Hólmfríður 

Árnadóttir, 2004). 

Gerður G. Óskarsdóttur (1993) kemst að því í rannsókn sinni um nám og að-

stæður nemenda sem hætta í skóla eftir tvö ár í framhaldsnámi, að tengsl séu milli 

einkunna á samræmdum prófum við lok grunnskóla og þess hvort nemendur hefji 

nám í framhaldskóla. Nemendur með einkunn undir 4,0 hafa fæstir áhuga á frekari 

skólagöngu og/eða gera sér grein fyrir að þeir hafa lítið í framhaldsskóla að sækja. 

Þessir nemendur meta aðstæður sínar þannig að viðbótarskólaganga kosti þá aðeins 

aukna og e.t.v. óyfirstíganlega erfiðleika og launatap og sjá jafnframt ekki fram á að 

skólinn skili þeim hærri launum eða betri störfum. 

 

Verklegur námsáhugi í grunnskóla 

Stúlkurnar sögðust hafa staðið sig betur í verklegum greinum í grunnskóla og haft 

mun meiri áhuga á þess háttar námi en því bóklega. 

Flestar falla stúlkurnar í einhverjum samræmdum prófum og svo til allar falla 

þær í stærðfræði. Færni þeirra í verkgreinum nýtist þeim lítið, námsárangur þeirra er 

ekki metinn út frá þeim. Við að falla á samræmdum prófum upplifa stúlkurnar að þær 

uppfylli ekki þær kröfur sem samfélagið gerir til þeirra og missa sjálfar meðal annars 

rétt til að geta valið sér skóla eftir áhugasviði sínu (Gerður G. Óskarsdóttir, 1993). 

Í rannsókn Jóns Torfa Jónassonar og Kristjönu Stellu Blöndal (2002) kemur fram 

að fyrir þann hóp nemenda sem fær lægstu einkunnirnar á samræmdum prófum 

(gengur verst í bóklegu námi) er nám til stúdentsprófs varla raunhæfur kostur og þá 

standa stúlkurnar fyrst verulega höllum fæti. Í rannsókn þeirra kemur fram að staða 

stúlkna, þ.e. þeirra sem hafa lága einkunn á samræmdum prófum, er veikari en karla 

með tilliti til verknáms. Ef til vill er ein af ástæðunum sú að fábreyttara nám sé í boði 

sem hæfir eða vekur áhuga stúlkna eða jafnvel færri pláss í boði í því námi sem þær 

þó hafa áhuga á og telja sig ráða við, til dæmis ýmsar iðngreinar. 
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Námsframboð 

Stúlkurnar nefndu allar að þær hefðu ekki fengið nægar upplýsingar um námsframboð 

framhaldsskólanna. Þarna má kannski bæta um betur og skoða þarf sérstaklega 

hvernig best er að standa að kynningum á námi í framhaldsskólum (Guðbjörg Vil-

hjálmsdóttir, 1995). Eru það námsráðgjafar í hverjum grunnskóla sem eiga að afla 

upplýsinga fyrir 10. bekkinga eða eiga nemendurnir sjálfir og þá með foreldrum sín-

um, að afla þessara upplýsinga?  

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa því vísbendingu um að betri kynning á náms-

framboði framhaldsskóla hefðu auðveldað þeim námsvalið og því jafnvel minnkað 

líkur á að þær hættu námi. Er þetta í samræmi við niðurstöður annarra rannsókna 

(Helga M. Steinsson, 2001). 

Í skýrslu sem unnin var fyrir ráðherra jafnréttismála í Danmörku um kynjabundið 

menntunar- og atvinnuval norrænna ungmenna kom fram að mörg ungmenni upplifi 

námsvalið sem erfitt. Í þeirri skýrslu segja 36% stúlkna og 24% pilta að þau hafi ekki 

komist inn á þá námsbraut eða í það starf sem þau helst vildu (Lehn og Sørensen, 

2005). 

Hjá sumum stúlkunum var reyndar ekki um mikið val að ræða, aðeins einn skóli í 

heimabyggð og dýrt og fyrirhafnarsamt að flytja í annað sveitarfélag til að komast í 

nám. Ekki var heldur sjálfgefið að foreldrar treystu þeim til að flytja að heiman svo 

ungum, annað hvort hefðu stúlkurnar þurft að búa á heimavist eða foreldrar þeirra 

þurft að útvega húsnæði, leigja jafnvel íbúð á staðnum. Þær sem höfðu fallið á 

samræmdum prófum höfðu líka takmarkaða möguleika á að velja sér skóla, hverfis-

skólinn, eða skólinn í heimabyggð, var þá jafnvel eini skólinn sem tók við þeim, 

burtséð frá námsframboði í þeim skóla. Í sumum tilfellum þurftu stúlkurnar jafnvel að 

byrja á að fara á almenna braut og taka upp námsgreinar úr grunnskólanum sem þær 

höfðu fallið í. 

Gerður G. Óskarsdóttir (1993) komst að því í rannsókn sinni að hlutfall þeirra 

sem innritast á bóklegar brautir í framhaldsskóla sé hæst á Íslandi samanborið við 

nágrannalönd okkar en innritun á starfsnámsbrautir lægst. Brotthvarf af bóknáms-

brautum er aftur á móti hærra á Íslandi en í nágrannalöndum okkar. Þær stúlkur sem 

fara í bóknám án þess að hafa áhuga á náminu eða námslega getu til að sinna því 

hljóta að vera líklegri til að hætta námi, burtséð frá öðrum áhrifsþáttum. Má því leiða 

getum að því að þar sem svo margir innritast á bóknámsbrautir hér á landi sé náms-
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framboð verknámsbrautanna hvorki nægilega fjölbreytt né áhugavert. Niðurstöður 

rannsóknar minnar virðast renna stoðum undir þessa tilgátu. 

 

Starfsbundinn áhugi  

Rannsóknin gefur vísbendingar um að þær stúlkur sem hætta námi í framhaldsskóla 

geri það í sumum tilfellum vegna þess að þær komist ekki í það nám sem henti 

atvinnuáformum þeirra og framtíðardraumum. Fjöldatakmarkanir í nám sem telst vera 

á áhugasviði stúlkna veldur því að ekki komast allar stúlkur í það nám sem hugur 

þeirra stendur til. Verk- og starfsnám á áhugasviði stúlkna er einnig í boði á of fáum 

stöðum á landinu sem gerir það að verkum að stúlkurnar þurfa oftar en ekki að flytja 

búferlum. Búseta stúlknanna eykur því enn á erfiðleikana, sérstaklega erfiðleika þeirra 

stúlkna sem hafa eignast börn snemma, þær þurfa bæði að flytja búferlum og finna 

gæslu fyrir börnin sín fjarri fjölskyldu og vinum. 

Stúlkur virðast þannig ekki allar hafa nægilega greiðan aðgang að því námi sem 

hugur þeirra stendur til. Þær sæta að þessu leyti kynlægum hindrunum í skólakerfinu 

um námsval og framtíðarstarf. Oft heyrist sú skoðun frá atvinnulífinu að ekki megi 

mennta of marga í vissar greinar, markaðurinn hjá okkur sé svo lítill að hætta sé þá á 

ofmettun og ekki verði næg atvinna fyrir alla. Þetta kann að vera gilt sjónarmið, en 

benda má á að ýmsar hliðargreinar njóta góðs af menntun þeirra sem þó munu ekki 

starfa beint við fagið. Skólakerfinu ber að uppfylla þörfina fyrir menntun, þeir sem 

lakar standa sig í námi munu sjálfkrafa detta út úr faginu en gætu fundið sér 

starfsvettvang við ýmsar hliðargreinar, svo sem þjónustu- og sölustörf, þar sem 

æskilegt er að starfi fólk með einhverja þekkingu í viðkomandi fagi. Ef til vill hefur 

verið of mikið einblínt á beina þörf fyrir starfsfólk í verkgreinum í stað þess að horfa 

á gildi menntunarinnar fyrir viðkomandi einstaklinga og menntunarstig þjóðarinn í 

heild (Guðný Guðbjörnsdóttir, 2001). Einstaklingar geta nýtt sér nám sitt á ýmsa 

vegu, ekki er til dæmis óalgengt að ýmiss konar nýsköpun og sprotafyrirtæki spretti 

upp í atvinnugreinum þar sem erfitt er að hasla sér völl á hefðbundinn hátt. Ekki síst á 

þetta við um ýmsar þær greinar sem konur hafa valið sér að starfa við. 

 

Hvatning 

Niðurstöður úr rannsókninni eru samhljóða öðrum rannsóknum sem gerðar hafa verið, 

nemendur sem fá hvatningu til náms fara frekar í framhaldsskóla, (Kristjana Stella 

Blöndal og Jón Torfi Jónsson, 2002).  
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Stúlkurnar tala allar um mikla hvatningu til náms sem er athyglisvert í ljósi þess 

að stúlkurnar hættu, með einni undantekningu, námi sínu í framhaldsskóla. Aðrar 

rannsóknir sýna að hvatning er mest þar sem menntunarstig foreldra (föður) er hæst, 

samanber rannsókn Gerðar G. Óskarsdóttur (1993) um nám og aðstæður nemenda 

sem hætta í skóla eftir tvö ár í framhaldsnámi eða fyrr. Þar kemur fram að einkunnir á 

grunnskólaprófum tengjast aðallega búsetu og menntun föður. Því lægri sem einkunn-

in er því minni líkur séu á framhaldsnámi. Gerður kemst einnig að þeirri niðurstöðu 

að hvatning og afstaða foreldra til náms skipti sköpum. 

Í sumum viðtölunum kom fram að foreldrar höfðu skilið, stúlkurnar töluðu bæði 

um stjúpmæður og stjúpfeður sem áhrifsaðila í uppvextinum og ýmiss konar fjöl-

skyldumunstur var til staðar. Rannsókn Sigrúnar Aðalbjarnardóttur og Kristjönu 

Stellu Blöndal (2005) sýnir að þegar notaðir eru „leiðandi“ uppeldishættir eru meiri 

líkur á að nemendur haldi áfram námi sínu og ljúki því. Spurning er hvort leiðandi 

uppeldishættir eigi ekki í vök að verjast við slíkar heimilis- og fjölskylduaðstæður. 

Í rannsókn minni kemur fram að hvatning stúlknanna til náms var mest frá móður 

og helst ef móðirin hafði sjálf ekki haft tök á að mennta sig, til dæmis vegna 

barneigna. Sumar gáfu jafnvel upp þá ástæðu að móðirin vildi að dóttirin fengi meiri 

möguleika í lífinu en þær. Hér er því um nýjar niðurstöður að ræða sem ég hef ekki 

fundið samhljóm við í öðrum rannsóknum. 

Athyglisvert er líka að þrátt fyrir þessa afgerandi hvatningu foreldra (mæðra) þá 

nægði það ekki til að stúlkurnar lykju námi sínu. Það má velta fyrir sér hvort 

foreldrarnir höfðu ekki tök á að styðja betur við námið og því hvatningin meira í orði 

en á borði. Þessi hvatning varð þó ef til vill til þess að einhverjar af stúlkunum hófu 

nám sem þær hefðu ekki gert annars. Sumar stúlkurnar höfðu einmitt frekar lítinn 

áhuga á framhaldsskólanámi þó flestum fyndist gaman að byrja í skólanum og gengi 

þokkalega til að byrja með. 

Meira en helmingur stúlknanna hafði eignast barn þegar viðtölin fóru fram. Í 

sumum tilfellum stöðvaði barneignin skólagönguna, í öðrum tilfellum urðu þær 

barnshafandi eftir að þær voru hættar í skólanum. Það er umhugsunarvert hver hin 

raunverulega hvatning var og hver hinn raunverulegi stuðningur fjölskyldunnar var 

þegar stúlkurnar voru komnar með börn á framfæri. Það kom nefnilega í ljós hjá 

sumum stúlknanna að eftir að þær voru hættar í skólanum og jafnvel komnar með 

börn var ekki endilega lengur í boði að búa heima. Engin af stúlkunum minntist til 

dæmis á fjárhagsstuðning eða aðstoð við barnagæslu. Sú spurning vaknar því hvort í 
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einhverjum tilfellum hafi stuðningurinn verið ónógur og jafnvel meira í orði en á 

borði þrátt fyrir að stúlkurnar sjálfar hafi talið sig fá hvatningu til náms. Að minnsta 

kosti virðist hvatningin hafa verið nokkuð skilyrt á þá lund að stúlkurnar ættu að ljúka 

námi sínu. Þær uppfylla síðan ekki þessi skilyrði og missa við það stuðninginn sem ef 

til vill hefði nægt þeim til að koma undir sig fótunum og hefja nám að nýju. Er það 

samhljóða niðurstöðum í mörgum rannsóknum þar sem kemur fram að ef lítill 

stuðningur fjölskyldu er til staðar sé aukin hætta á að nemendur hætti í námi (Renzulli 

og Park, 2002). 

 

Námsleiði og tilgangsleysi námsins 

Námsleiði virtist hafa hrjáð flestar stúlkurnar og greinilegt að námsleiðinn tengist því 

að þær hafa ekki áhuga á því námi sem þær höfðu þó valið sér. Flestar stúlkurnar 

höfðu byrjað í námi þó þær hefðu ekki endilega mikinn áhuga á því og kusu það 

frekar en að fara að vinna. Ber þessum niðurstöðum saman við ýmsar rannsóknir þar 

sem fram kemur að þeir nemendur sem hafa neikvæða afstöðu til skólans eru mun 

líklegri til að hætta í framhaldsskóla og að námsleiði er afgerandi þáttur í brotthvarfi, 

sérstaklega þegar nemandinn sér ekki tilgang með náminu (Jón Torfi Jónsson og 

Kristjana Stella Blöndal, 2002). 

Í þeim tilfellum þar sem um er að ræða vel gefna nemendur sem hætta í skóla 

þrátt fyrir gott námsgengi er orsökin aftur á móti oftast erfiðar fjölskylduaðstæður og 

ónógur stuðningur foreldra, auk þess sem nemendur finna ekki tilgang með náminu og 

þjást af námsleiða. Einnig hefur komið fram í rannsóknum að þeir nemendur sem hafa 

neikvæða afstöðu til skólans og skrópa mikið í efstu bekkjum grunnskólans eru mun 

líklegri til að hætta í framhaldsskóla (Howieson, 2003; Renzulli og Park, 2002). 

Í rannsókn minni voru niðurstöður ekki alveg sambærilegar því hvatning til náms 

var vissulega til staðar frá foreldrum og umhverfi, en námsgeta stúlknanna var aftur á 

móti ekki mikil og þær varla nægilega sterkar námslega til að ná góðum árangri í 

bóklegu námi.  

Flestar rannsóknir sýna þó svipaðar niðurstöður, Jón Torfi Jónasson og Kristjana 

Stella Blöndal (2002) komast til dæmis að því stúlkur hætta aðallega námi vegna 

fjölskylduaðstæðna og þungunar. Í mörgum erlendum rannsóknum koma einnig fram 

svipaðar niðurstöður; erfiðar heimilisaðstæður, barneignir og námsleiði (Ball og 

Lamb, 2001; Biggart, 2000; Bowlby, 2002; Bracey, 1996; Renzulli og Park, 2002; 

Rumberger, 1983). 
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Stuðningur í skólanum 

Lítill stuðningur innan skólans, eða skortur á eftirfylgni, jafnvel umhyggju, kemur 

fram í máli allra stúlknanna. Það eru svipaðar niðurstöður og koma fram í mörgum 

öðrum rannsóknum. Þessi rannsókn styrkir því niðurstöður annarra rannsókna og 

rennir stoðum undir mikilvægi þess að skólinn standi vel með nemendum og styðji þá 

bæði í námi og einkalífi (Elín Thorarensen, 1998; Naff og Fones, 1998; Osler og 

Wincent, 2003; Svandís Nína Jónsdóttir og Jakobína Hólmfríður Árnadóttir, 2004; 

Warner og Franklin, 1996). 

Áfangakerfið reyndist stúlkunum flestum erfitt og þær sem byrjuðu í slíku kerfi 

fannst skólinn fylgjast of lítið með sér. Þeim fannst kennararnir ekki nógu áhugasamir 

um nám þeirra og umsjónarkennarar ekki vandanum vaxnir. Það er umhugsunarvert 

hvort það umsjónarkennarakerfi sem er við lýði í flestum framhaldsskólum í dag virki 

nægilega vel sem stuðningur við nemendur. 

Sumir skólar hafa tekið upp kerfi þar sem sérstaklega er fylgst með yngstu 

nemendunum og þar er haft mikið samstarf við heimili og skóla. Þykir þetta gefa góða 

raun og hafa jafnvel minnkað brotthvarf (Verkmenntaskólinn á Akureyri, 2009; 

Borgarholtsskóli, 2009). Rannsókn mín er því samhljóma öðrum rannsóknum að þar 

sem nemendur mæta stuðningi og umhyggju í skólanum ýti það undir áhuga þeirra á 

náminu og geti mögulega komið í veg fyrir, eða í öllu falli seinkað, brotthvarfi og 

vellíðan í skóla tengist námsferli og námsgengi og skili sér í minni líkum á brotthvarfi 

(Gerður G. Óskarsdóttir, 1993). 

 

Barneignir 

Athyglisvert var hversu margar af stúlkunum eignuðust börn mjög ungar og er 

greinilegt að barneignir vega þungt í brotthvarfi stúlkna frá námi. 

Ýmsar rannsóknir renna stoðum undir þessa niðurstöðu, til dæmis komast Osler 

og Vincent (2003) að því í rannsókn sinni að stúlkur sem verði barnshafandi hætti 

oftast að mæta í skólann, láti sig sem sagt bara hverfa. Oft búi þær við erfiðar 

heimilisaðstæður og það þyki engan veginn jafn mikið áhyggjuefni að þær hætti og ef 

drengir hætti í skóla. Þættir eins og slæmar heimilisaðstæður og barneignir eigi því 

stóran þátt í brotthvarfi stúlkna. 

Í rannsókn Kristjönu Stellu Blöndal og Jóns Torfa Jónassonar (2002) kemur á 

sama hátt fram að helstu ástæður sem stúlkur nefna fyrir því að hætta í skóla séu 

einmitt barneignir og erfiðar heimilisaðstæður. 
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Umhugsunarvert er hvort stúlkum sem hætta námi geti fundist það útgönguleið út 

úr erfiðum aðstæðum að eignast barn? Á sama tíma verða þessar stúlkur þá á einhvern 

hátt „stikk frí“ frá kröfunum um skólagöngu og námsárangur sem þær eiga ef til vill 

erfitt með að standa undir. Með því að eignast barn gera þær sig gildandi í sam-

félaginu, gera líf sitt merkingarbært, verða mæður og fá ábyrgð og sjálfstraust, hlut-

verk og jafnvel tilgang með lífinu (Morgunblaðið, 2008; Lloyd, 2005; Osler og 

Vincent, 2003). 

 

Fjöldatakmarkanir 

Athyglisverðar eru þær fullyrðingar stúlknanna að erfitt sé að komast í verklegt nám 

sem stúlkur aðhyllist, sökum fjöldatakmarkana. Stúlkurnar nefna einnig að starfstengt 

nám á áhugasviði stúlkna þurfi að vera kennt í fleiri skólum og víðar á landinu þar 

sem búseta þeirra setji strik í reikninginn varðandi framhaldsnám. 

Niðurstöður úr rannsókn Gerðar G. Óskarsdóttur (1993) leiða í ljós að mikil þörf 

er fyrir aukið námsframboð í starfsmenntun. Ekki er þó í niðurstöðum hennar minnst 

á þá takmörkun á inntöku (l. numerus clausus) sem tíðkast á sumum starfsnáms-

brautum, sérstaklega þó þeim sem stúlkur sækja frekar um, t.d. fataiðn, hárgreiðsla, 

snyrtifræði, sjúkraliðanám, nudd, tanntækni og tækniteiknun, svo nokkrar náms-

greinar séu nefndar. 

Í þeirri óformlegu könnun sem ég gerði hjá fimm framhaldsskólum á landinu 

komu fram sterkar vísbendingar um að á þeim starfsnámsbrautum sem höfða mest til 

stúlkna er ekki hægt að uppfylla námsþörfina, mjög mörgum stúlkum þarf að vísa frá 

námi, sérstaklega í hárgreiðslu, snyrtifræði og fataiðn. 

Í Edinborgarháskóla hafa verið gerðar margar rannsóknir á námsgengi ung-

menna. Teresa Tinklin (2000) komst að því í rannsókn sinni að af stúlkum og piltum 

með álíka námsárangur fara færri stúlkur í háskólanám í Skotlandi. Og reyndar fari 

færri stúlkur í háskólanám þrátt fyrir að þær útskrifist að meðaltali með hærri 

einkunnir úr framhaldsskóla en piltar. Í rannsókninni kemur fram, eins og í flestum 

rannsóknum, að námsframboðið virðist hafa áhrif á val kynjanna, stúlkur sækja meira 

í kennslu, þjónustu og heilbrigðisstörf en piltar frekar í tækni- og raungreinar. Tinklin 

nefnir þá hugmynd hvort verið geti að á þeim námsbrautum sem stúlkur sæki frekar 

um séu of fá pláss í boði og þær komist því ekki að (e. over-subscribed courses). Í 

niðurstöðum skýrslunnar kemur aftur á móti ekki fram af hverju svo fá pláss eru á 

þessum námsbrautum eða hvort hér sé um meðvitaðar fjöldatakmarkanir skólanna að 
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ræða. Hér er um að ræða vísbendingar sem áhugavert væri að skoða nánar, velja 

íslenskar stúlkur ef til vill aðrar námsbrautir ef þær komast ekki að í því námi sem 

þeim finnst áhugaverðast? (Jón Torfi Jónasson, 1995a). Og eru þá jafn miklar líkur á 

að þær ljúki því námi? 

Í rannsókn Kristjönu Stellu Blöndal og Jóns Torfa Jónassonar (2002) kemur 

fram að stúlkur án framhaldsmenntunar fá mun lakari laun en piltar án framhalds-

menntunar og þær niðurstöður staðfesta því að ólíklegt sé að það að bjóðast vel 

launuð vinna sé algeng ástæða brotthvarfs hjá stúlkum þó sú ástæða virðist algeng hjá 

piltum. Ekki er því ólíklegt að ein af ástæðum þess að stúlkur eru fleiri í framhalds-

skólum en piltar sé sú að erfiðara er fyrir þær að fá sæmilega launaða vinnu á þessum 

aldri. 

Rannsókn mín styður þessar niðurstöður, vinnumarkaðurinn fer óblíðum höndum 

um stúlkurnar. Þær hætta ekki námi vegna þess að þeim bjóðist vel launuð störf, þvert 

á móti, launin í þeim störfum sem bjóðast nægja ekki til að framfleyta fjölskyldu. 

Stúlkurnar sem ég ræddi við höfðu flestar stundað ýmis störf síðan þær hættu í 

skólanum og voru búnar að komast að því að stúlkur með enga menntun fá aðeins 

láglaunastörf og geta varla séð fyrir sjálfum sér af þeim launum, hvað þá börnum 

sínum. Það er því ekki undarlegt að stúlkurnar segjast allar stefna á að ljúka námi, 

annað er í raun og veru ekki í boði ef þær ætla að geta séð fyrir sér. 

 

Búseta 

Hvað áhrifsþáttinn búsetu varðar þá er ljóst er að ekki sitja allir nemendur landsins 

við sama borð hvað möguleika til náms snertir. Í vefriti menntamálaráðuneytisins 

(2007b) eru tölur um skólasókn í framhaldsskólum eftir landshlutum og kyni. Í 

viðtölunum við þær stúlkur sem voru utan af landi kom fram greinilegur aðstöðu-

munur varðandi námsframboð. Ólíkt fábreyttara er námsframboðið á landsbyggðinni 

heldur en í þéttbýli og hallar þar enn á stúlkurnar, að minnsta kosti í sumum lands-

hlutum. Fáar brautir framhaldsskóla utan þéttbýlis flokkast á kvenlegu áhugasviði. 

Oftast er eingöngu val um bóknámsbrautir í heimabyggð þeirra. Stúlkur af lands-

byggðinni búa margar hverjar við þær aðstæður að þurfa að flytja til höfuðborgar-

svæðisins til að komast í það nám sem hugur þeirra stendur til. Þeim stúlkum sem 

hugnast af einhverjum ástæðum ekki bóknám þurfa því að flytja búferlum og oftast á 

suðvesturhorn landsins og ílendast þar oftar en ekki, enda mestu atvinnumöguleikarnir 

á því landsvæði. Í rannsókn Kjartans Ólafssonar og Ingólfs V. Gíslasonar (2005) 



68 
 

kemur fram að flutningar sem orsakast af þessari ástæðu skekkja búsetuþróun á 

landsbyggðinni. 

Rannsóknir Biggart (2000), Raffe (2003) og Lloyd (2005) við Edinborgarháskóla 

sýna einnig að brotthvarf stúlknanna reyndist þeim meiri hindrun á vinnumarkaði en 

piltum og margar þeirra hurfu alfarið af vinnumarkaði. Þrátt fyrir að nú til dags fresti 

flestar stúlkur barneignum fram á seinni hluta þrítugsaldurs til að geta lokið námi og 

öðlast starfsframa kusu þessar stúlkur jafnvel að eignast börn snemma. Niðurstöður úr 

rannsókn minni gefa vísbendingar í þessa átt, tvær af stúlkunum höfðu eignast börn 

og hætt í skólanum án mikillar eftirsjár, þeim fannst skólinn leiðinlegur og námið 

tilgangslaust. Þess í stað kusu þær að vera heimavinnandi og bíða eftir að tækifæri 

gæfist til að fara aftur í skóla. 

 

Eftirsjá 

Stúlkurnar upplifðu allar mikla eftirsjá yfir því að hætta í skóla og eru það 

athyglisverðar niðurstöður. Eftirsjáin virðist að einhverju leyti tengjast reynslu stúlkn-

anna af vinnumarkaði, þær komast nefnilega að því að án menntunar er erfitt að sjá 

fyrir sér, launin eru lág og atvinnumöguleikar fábreyttir. Þær nefna sumar að strákun-

um virðist ganga betur og auðveldara fyrir þá að fá vel launaða vinnu en margar 

rannsóknir segja einmitt að ein aðalástæða brotthvarfs pilta úr framhaldsskólum sé að 

þeim býðst vel launuð vinna (Jón Torfi Jónsson og Kristjana Stella Blöndal, 2002). 

Stúlkunum ber öllum saman um að það takmarki möguleika þeirra í lífinu að hafa 

ekki lokið námi. Einnig virðist eftirsjáin að einhverju leyti tengjast sjálfsmynd þeirra, 

í flestum tilfellum voru gerðar til þeirra þær væntingar innan fjölskyldunnar að þær 

lykju framhaldsnámi, helst stúdentsprófi og sú tilfinning að hafa brugðist þeim 

væntingum var ríkjandi hjá flestum stúlkunum. 

 

Að hefja nám að nýju 

Af þeim átta stúlkum sem ég ræddi við hafði ein aldrei hætt, aðeins skipt um skóla til 

að finna nám við hæfi, hinar höfðu allar hætt í framhaldsskóla, sumar oftar en einu 

sinni. Þegar viðtölin voru tekin hafði aðeins ein stúlknanna hafið nám að nýju en allar 

voru þær ákveðnar í að fara aftur í skóla. Sú stúlka sem hafði byrjað aftur í skóla var 

líka ein af þeim fáu sem ekki hafði átt barn og ólíklegt að það hafi verið tilviljun. Þær 

sem voru með börn á framfæri áttu greinilega mun erfiðara með að komast aftur í 

skóla og ljúka námi sínu. Gæsla fyrir börnin virtist oft vera vandamál, erfiðleikar við 
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að fá dagmömmur og leikskólapláss. Sumar stúlknanna höfðu, þegar viðtölin voru 

tekin, sótt um skólavist í ýmsum skólum en höfðu ekki á þeim tímapunkti fengið svar 

við umsóknum sínum. 

Flestar höfðu stúlkurnar núna áttað sig betur á hvað þær vildu læra, og hjá 

langflestum tengdist það áhugamálunum sem yfirleitt voru fremur kvenleg, tíska og 

föt, hár og snyrting. Sumar höfðu þó áhyggjur af því að fjöldatakmarkanir í það starfs-

nám sem þær höfðu hug á myndi stöðva frekari námsferil. 

 

5.3.  Svör við rannsóknarspurningum 

Ég lagði upp með þrjár spurningar í þessari rannsókn minni: 
 

• Af hverju hætta íslenskar stúlkur námi í framhaldsskóla? 

• Mæta stúlkur kynlægum hindrunum í framhaldsskólum? 

• Finna íslenskar stúlkur atvinnuáformum sínum og framtíðardraumum stað í 

námsframboði framhaldsskólans? 

 

Markmið rannsóknarinnar, sem byggðist á viðtölum við átta stúlkur sem hættu námi í 

framhaldsskóla var að leita að ástæðum þess hvers vegna íslenskar stúlkur hætta í 

framhaldsskóla. Einnig leitaðist ég við að finna hvort stúlkur mæti kynlægum 

hindrunum í skólakerfinu sem eigi þátt í brotthvarfi þeirra eða hafi áhrif á námsval og 

námsframvindu og verði þannig til þess að þær finni ekki samhljóm milli atvinnu-

áforma sinna og framtíðardrauma og námsframboðs framhaldsskólans. 

Ég tel að rannsókn mín hafi gefið áhugaverð svör við þessum spurningum. Í 

fyrsta lagi er sú staðreynd athyglisverð að þær stúlkur sem völdust í úrtakið stóðu sig 

allar fremur illa í grunnskóla og flestar þeirra líka í framhaldsskóla þann stutta tíma 

sem þær stunduðu nám þar. Allar nema ein voru mjög slakar í stærðfræði. Þetta 

endurspeglar veruleika margra stúlkna sem hætt hafa í framhaldsskóla, af einhverjum 

ástæðum ráða þær illa við bóknámið og þar lokast ýmsar námsleiðir þar sem 

starfsgreinar kvenna hafa margar hverjar færst upp á háskólastig. Þær stúlkur sem 

glíma við námsörðugleika eða hafa einfaldlega ekki áhuga á langskólanámi eiga því 

ekki margra kosta völ þegar þær standa frammi fyrir vali á framhaldsnámi. 

Stúlkurnar sjálfar glíma við ýmiss konar vandamál. Námsleiði og tilgangsleysi 

bóknámsins fylgir þeim úr grunnskólanum og þrátt fyrir að fá hvatningu frá foreldrum 

og fjölskyldu til frekara náms dugir það ekki til. Hvatningin virðist jafnvel líka frekar 
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vera í orði en á borði, að minnsta kosti virðist raunverulegur stuðningur í formi 

fjárhagsstuðnings eða aðstoðar við barnagæslu vera af skornum skammti. Fjöldatak-

markanir í námi í hefðbundum iðngreinum kvenna koma í sumum tilfellum í veg fyrir 

að þær komist í þannig nám, sem margar þeirra virðast þó hafa áhuga á. Og til að geta 

starfað við ýmsar óhefðbundnar starfsgreinar kvenna þurfa þær jafnvel að sækja 

kostnaðarsöm námskeið sem kennd eru í ýmsum einkaskólum. Ekki skánar ástandið 

þegar þær reyna að fá sér vinnu og sjá fyrir sér, vinnumarkaðurinn tekur ekki vel á 

móti þeim og þau störf sem bjóðast eru illa launuð og nægja varla til framfærslu. 

Barneignir setja einnig strik í reikninginn og mjög erfitt er fyrir þær að hefja nám að 

nýju með barn á framfæri, stuðningur frá fjölskyldunni virðist vera takmarkaður og 

félagslegur stuðningur einnig af skornum skammti. 

Rannsókn mín gefur því athyglisverð svör við rannsóknarspurningunum. Stúlk-

urnar mæta vissulega kynlægum hindrunum á þeim námsbrautum sem þær velja sér. 

Meginástæður brotthvarfs þessara stúlkna úr íslenska framhaldsskólanum má því 

annars vegar rekja til þess hversu illa þeim gengur í hefðbundnu bóknámi og hins 

vegar til þess takmarkaða námsframboðs á starfstengdu áhugasviði þeirra sem þeim 

stendur til boða. 

 

Jafnrétti, atvinnulíf og námsval 

Sú skoðun heyrist oft að ekkert mæli á móti því að stúlkur læri hefðbundnar karla-

greinar, þær námsbrautir standi þeim opnar jafnt og piltum. Og auðvitað er það rétt, 

stúlkur ráða vel við nám í þessum greinum. Í þessari umfjöllun er ekki ætlunin að 

velta fyrir sér ástæðum þess að fáar stúlkur velja sér slíkar námsleiðir. En vert er að 

hugleiða hvernig vinnumarkaðurinn tekur á móti þeim stúlkum sem þó ljúka námi í 

hefðbundnum karlagreinum. Fá þær sömu laun og piltarnir? Hafa þær sömu mögu-

leika til starfsframa? Gerður G. Óskarsdóttir (2000) heldur því fram að atvinnugreinar 

séu skipulagðar þannig að þær ýmist fæli konur frá eða laði þær að og karllæg gildi 

séu ráðandi, jafnvel í hefðbundnum kvennagreinum. Erfitt sé til dæmis fyrir konur að 

hasla sér völl í hefðbundnum karlagreinum, sérstaklega hvað varðar starfsframa. 

Getur verið að kvennagreinar fái ekki sama vægi í skólakerfinu og hinar hefð-

bundnu karlagreinar? Dæmi eru jafnvel um að haldið sé uppi kennslu í mjög 

fámennum iðngreinum svo sem prentun og rafveituvirkjun, þar sem einn til þrír 

nemendur innritast ár hvert, yfirleitt piltar, meðan ekki er fjölgað námsplássum í 

heilbrigðis- og snyrtigreinum þrátt fyrir mikla ásókn stúlkna og engan veginn hægt að 



71 
 

uppfylla eftirspurn eftir því námi. Ef til vill snýst málið ekki einvörðungu um að 

kvennagreinar séu færri og á hærra skólastigi, þó ekki megi vanmeta þann þátt, það er 

ekki annað að sjá en að kvennagreinar í framhaldsskólum fái minna fjármagn en 

karlagreinar. Framhaldsskólunum er gert að halda uppi kennslu í fámennum iðngrein-

um sem eiga undir högg að sækja, svo sem prentun, söðlasmíði, skósmíði og 

rafveituvirkjun svo nokkrar séu nefndar. Í flestum tilfellum eru það greinar sem teljast 

hefðbundnar karlagreinar (Jón Torfi Jónasson, 1995a). 

Getur verið að sökum fábreytni í framboði af starfsnámi á áhugasviði stúlkna 

stýrist þær frekar í bóknám á framhaldsskólastigi og síðan í háskólanám? Bóknámið 

er ódýrara nám en verknámið og störfin sem námið veitir réttindi til að stunda eru, 

þrátt fyrir margra ára háskólanám, sum hver ekki sérlega vel launuð. Af samvisku-

semi sinni láta stúlkur sig margar hverjar „hafa það“ að ljúka bóknáminu þó þær 

hefðu frekar haft áhuga og getu til verknáms. Fjölgun háskólamenntaðra kvenna þýðir 

því ef til vill ekki endilega að stúlkur hafi meiri áhuga á langskólanámi en piltar, þær 

hafa aftur á móti hugsanlega minna val um styttra nám sem gefur þeim einhver starfs-

réttindi og ásættanleg laun (Jón Torfi Jónasson, 1995b). 

Reynslan sýnir að aðeins örfáar stúlkur innrita sig í hefðbundnar karlagreinar og 

ennþá færri útskrifast úr slíkum greinum. Jafnrétti kynjanna til náms verður ekki 

byggt á því að karlar og konur eigi að mennta sig til sömu starfa heldur því að konum 

og körlum standi til boða jöfn tækifæri til að mennta sig til þess starfs sem hugur 

þeirra stendur til. Ef stúlkum finnst áhugaverðara að læra förðun frekar en flug-

virkjun, þá ættu þær auðvitað að hafa alla möguleika til þess innan skólakerfisins. Það 

er umhugsunarvert hvort rétt sé að bjóða aðeins takmörkuðum fjölda nemenda aðgang 

að tilteknu námi, sérstaklega ef sú tilgáta er rétt að það fækki möguleikum stúlkna til 

náms og starfs. 
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6.  LOKAORÐ 

 

Í rannsókn minni hef ég reynt að greina ástæður fyrir brotthvarfi hjá átta stúlkum sem 

hætt hafa námi í framhaldsskóla og sérstaklega þær ástæður sem rekja má til kynlægra 

hindrana. 

Þær sögur sem stúlkurnar af einlægni sinni deildu með mér hafa orðið til þess að 

ég sé viðfangsefnið, brotthvarf stúlkna úr framhaldsskóla, á annan hátt en áður. Brott-

hvarfið er ekki lengur aðeins tölur á blaði, heldur raunveruleg upplifun ungra stúlkna 

sem hafa gefist upp á námi sínu og að vissu leyti beðið skipbrot í lífi sínu. 

Allar höfðu stúlkurnar fundið sig betur í verklegum námsgreinum í grunn-

skólanum en góður árangur þeirra í þeim greinum nýtist þeim þó lítið sem veganesti í 

framhaldsskólanámið. Fjöldatakmarkanir í nám í hefðbundnum starfsgreinum kvenna 

loka þeim námsleiðum fyrir margar þeirra og búseta kemur einnig í veg fyrir að þær 

komist í það nám sem þær hafa mestan áhuga á. Þær hverfa því frá námi og eiga í 

erfiðleikum, sökum ýmissa persónulegra og félagslegra vandamála, með að hefja nám 

að nýju. Hvernig framtíð þessara stúlkna verður er ekki auðvelt að ímynda sér en það 

er þó ljóst að margar konur hafa fundið farveg fyrir starfsorku sína og hæfileika í 

ýmsum störfum sem ekki teljast til hefðbundinna starfsgreina. Ef til vill verður það 

veruleiki stúlknanna minna átta að finna sér þannig starfsvettvang. Hér er um mikla 

nýsköpun að ræða sem skólakerfið hefur ekki nema að takmörkuðu leyti komið til 

móts við. Til dæmis má benda á það að nám í snyrtifræði nýtist í fleira en líkams-

meðferðir og förðun, hér er um mikinn atvinnuveg að ræða bæði í leikhúsi, kvik-

myndum og tískuiðnaðinum og skaði fyrir samfélagið að mennta ekki nægilega margt 

fólk til slíkra starfa. Nám í hárgreiðslu gefur möguleika á sjálfstæðum atvinnurekstri, 

nokkuð sem stúlkur ekki síður en piltar sjá sem áhugaverðan kost og það sama gildir 

fyrir margar af hinum óhefðbundnu greinum svo sem förðun, naglafræði, heilun, 

hundasnyrtingu, fatahönnun, danskennslu, einkaþjálfun og útlitsráðgjöf. 

Skólakerfið á í raun eftir að taka afstöðu til þess hvort það eigi að sinna þessum 

óhefðbundnu starfsgreinum kvenna og setja á stofn námsbrautir til undirbúnings 

þessara starfa. 
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Megingildi þessarar rannsóknar minnar tel ég því vera að hún muni fá okkur til 

að endurskoða hlut kvenlegra verkgreina í skólakerfinu og viðurkenna þá staðreynd 

að mörgum stúlkum hentar ekki langskólanám og því sé nauðsynlegt að bjóða þeim 

upp á áhugavert nám á framhaldsskólastigi sem leiði til starfsvettvangs sem uppfylli 

atvinnuáform þeirra og framtíðardrauma. 
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VIÐAUKI  I – starfalisti 

 

Starfalisti - tekinn af vef Iðunnar – fræðsluseturs  
    
Há Arkitektúr   
Há Atferlisfræði   
Fr Bakaraiðn Framh. skóli. iðnnám - piltar 
Fr Bifreiðasmíði Framh. skóli. iðnnám - piltar 
Fr Bifvélavirkjun Framh. skóli. iðnnám - piltar 
Fr Bílamálun Framh. skóli. iðnnám - piltar 
Fr Blikksmíði Framh. skóli. iðnnám - piltar 
Há eftir 2 ár Blómaskreytingar   
Há Bókasafns- og upplýsingafræði  
Fr Bókasafnstækni Framh.skóli  starfsnám - stúlkur 
Fr Bókband   
Há Bókmenntafræði   
Há Bókun   
Há Búfræði   
Óskilgreint Danskennsla   
Há Djáknanám   
Há Dýralæknisfræði   
Há Eðlisfræði   
Há Efnafræði   
Óskilgreint Einkaþjálfun   
Há Endurskoðun   
Há Félagsfræði   
Fr Félagsliði Framh.skóli  starfsnám - stúlkur 
Há Félagsráðgjöf   
Há Fjölmiðlafræði   
Fr Fjölmiðlatækni   
Há eftir 2 ár Flug   
Óskilgreint Flugfreyja, -þjónn   
Fr Flugvirkjun Framh.skóli  iðnnám - piltar 
Óskilgreint Fótaaðgerðafræði Stúlkur  
Fr Framreiðsla   
Óskilgreint Förðunarfræði Stúlkur  

Há 
Geislafræði 
(röntgentækni)   

Há Grafísk hönnun   
Fr Grafísk miðlun   
Há Guðfræði   
Fr Gullsmíði   
Há Hagfræði   
Fr Hársnyrtiiðn Framh.skóli, iðnnám - stúlkur 
Há Heimspeki   
Há eftir 2 ár Hestafræði   
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Há Hjúkrunarfræði   
Óskilgreint Hundasnyrting Stúlkur  
Fr Húsasmíði Framh.skóli, iðnnám - piltar 
Fr Húsgagnabólstrun Framh.skóli, iðnnám - piltar 
Fr Húsgagnasmíði Framh.skóli, iðnnám - piltar 
Óskilgreint Hómópatía Stúlkur  
Há Iðjuþjálfun   
Há Iðnaðartæknifræði   
Há Iðnfræði   
Fr Iðnhönnun   
Há Íþróttafræði   
Há Jarðfræði   
Óskilgreint Jógakennsla Stúlkur  
Há Kennslufræði   
Há Kerfisfræði   
Fr Kjólasaumur Framh.skóli, iðnnám - stúlkur 
Fr Kjötiðn Framh.skóli, iðnnám - piltar 
Fr Klæðskurður Framh.skóli, iðnnám - stúlkur 
Fr Kvikmyndagerð   
Fr Kökugerð   
Há Landafræði   
Há eftir 2 ár Leiðsögunám   
Há Leiklist   
Óskilgreint Leturgröftur   
Há Lífefnafræði   
Há Líffræði   
Há Ljósmóðurfræði   
Fr Ljósmyndun   
Há Lyfjafræði   
Fr Lyfjatækni Framh.skóli - starfsnám - stúlkur 
Há Læknisfræði   
Há Lögfræði   
Há eftir 2 ár Löggæsla   
Há Mannfræði   
Há eftir 2 ár Margmiðlun   
Há Markaðsfræði   
Fr Matartækni   
Fr Matreiðsla   
Há Matvælafræði   
Fr Málaraiðn Framh.skóli, iðnnám - piltar 

Fr 
Málmsteypa og 
mótasmíði Framh.skóli, iðnnám - piltar 

Há Meinatækni   
Há eftir 2 ár Mjólkurfræði   
Fr Múraraiðn Framh.skóli, iðnnám - piltar 
 
Óskilgreint Myndskurður   
Óskilgreint Naglafræði Stúlkur  
Óskilgreint Nálastungulækningar Stúlkur  
Há Náms- og starfsráðgj.   



83 
 

Fr Netagerð Framh.skóli, iðnnám - piltar 
Fr Nettækni Framh.skóli, iðnnám - piltar 
Fr Nuddfræði Framh.skóli - starfsnám - stúlkur 
Há Næringarfræði   
Fr Pípulagnir Framh.skóli, iðnnám - piltar 
Fr Prentsmíð   
Fr Prentun Framh.skóli, iðnnám - piltar 
Fr Rafeindavirkjun Framh.skóli, iðnnám - piltar 
Fr Rafveituvirkjun Framh.skóli, iðnnám - piltar 
Fr Rafvélavirkjun Framh.skóli, iðnnám - piltar 
Fr Rafvirkjun Framh.skóli, iðnnám - piltar 
Há Rekstrarfræði   
Fr Rennismíði Framh.skóli, iðnnám - piltar 
Há Sagnfræði   
Há Sálfræði   
Há Sérkennsla   
Fr Símsmíði Framh.skóli, iðnnám - piltar 
Há Sjávarútvegsfræði   
Fr Sjúkraliði Framh.skóli, starfsnám - stúlkur 
Há Sjúkraþjálfun   
Fr Skipsstjórn Framh.skóli, iðnnám - piltar 
Fr Skólaliði Framh.skóli, starfsnám - stúlkur 
Fr Skósmíðaiðn   
Há eftir 2 ár Skrúðgarðyrkja   
Fr Snyrtifræði Framh.skóli, iðnnám - stúlkur 
Fr Stálsmíði Framh.skóli, iðnnám - piltar 
Fr Steinsmíði Framh.skóli, iðnnám - piltar 
Há Stjórnmálafræði   
Há Stjórnsýslufræði   
Óskilgreint Stoðtækjafræði   
Óskilgreint Stoðtækjasmíði   
Há Stærðfræði   
Fr Söðlasmíði   
Há Talmeinafræði   
Há eftir 2 ár Tamningar   
Há Tannlækningar   
 Tannsmíði   
Fr Tanntækni Framh.skóli, starfsnám - stúlkur 
Há Táknmálstúlkun   
Há Tæknifræði   
Fr Tækniteiknun Framh.skóli, starfsnám - stúlkur 
Fr Tölvubraut Framh.skóli, starfsnám - piltar 
Há Tölvunarfræði   
Fr Úrsmíði   
Fr Útstillingar Framh.skóli, starfsnám - stúlkur 
Há Veðurfræði   
Fr Veftækni   
Fr Veggfóðrun Framh.skóli, iðnnám - piltar 
Há Verkfræði   
Fr Verslunarstörf   
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Fr Vélstjórn Framh.skóli, iðnnám - piltar 
Fr Vélvirkjun Framh.skóli, iðnnám - piltar 
Há Viðskiptafræði   
Há Viðskiptalögfræði   
Há eftir 2 ár Þjálfun og reiðkenn   
Há Þroskaþjálfun   
Óskilgreint Ölgerð   
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VIÐAUKI  II – Töluleg gögn 

Hárgreiðsla ‐ Tækniskólinn 
   Umsóknir stúlkur  Umsóknir piltar  Innritað     Hafnað 
Haustönn 2008  97  6  36     67 
Vorönn 2009  41  5  24     22 

Hárgreiðsla ‐ Iðnskólinn í Hafnarfirði 
   Umsóknir stúlkur  Umsóknir piltar  Innritað stúlkur  Innritað piltar  Hafnað 
Haustönn 2008  81  4  42  3  40 
Vorönn 2009  32  3  25  3  7 

Snyrtifræðibraut ‐ Fjölbrautaskólinn í Breiðholti 
   Umsóknir stúlkur  Umsóknir piltar  Innritað stúlkur  Þar af verknám  Hafnað 
Haustönn 2008  127  1  64  14  64 
Vorönn 2009  56  1  40  14  17 

Nuddbraut ‐ Fjölbrautaskólinn í Ármúla 
   Umsóknir stúlkur  Umsóknir piltar  Innritað stúlkur  Innritað piltar  Hafnað 
Haustönn 2008  23  8  22  5  4 
Vorönn 2009  25  5  22  4  4 

Tanntæknabraut ‐ Fjölbrautaskólinn í Ármúla 
   Í námi, stúlkur             
Haustönn 2008  43             
Vorönn 2009  39             

Heilbrigðisritarabraut ‐ Fjölbrautaskólinn í Ármúla 
   Í námi, stúlkur  Þar af verknám          
Haustönn 2008  47  12          
Vorönn 2009  31  12          

Sjúkraliðabraut ‐ Menntaskólinn á Ísafirði 
   Í námi, stúlkur  Í námi, piltar          
Haustönn 2008  19  1          
Vorönn 2009                

Tækniteiknun ‐ Iðnskólinn í Hafnarfirði 
   Umsóknir stúlkur  Umsóknir piltar  Innritað stúlkur  Innritað piltar  Hafnað 
Haustönn 2008  37  14  28  8  15 
Vorönn 2009  18  8  13  5  8 
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Útstillingabraut ‐ Iðnskólinn í Hafnarfirði 
   Umsóknir stúlkur  Umsóknir piltar  Innritað stúlkur  Innritað piltar  Hafnað 
Haustönn 2008  24  1  24  1  0 
Vorönn 2009                

Kjólasaumur ‐ Tækniskólinn 
   Umsóknir stúlkur  Umsóknir piltar  Innritað stúlkur  Innritað piltar  Hafnað 
Haustönn 2007  43  1  37  0  5 
Vorönn 2009  6  0  6  0  0 

 
Klæðskurður ‐ Tækniskólinn 
   Umsóknir stúlkur  Umsóknir piltar  Innritað stúlkur  Innritað piltar  Hafnað 
Haustönn 2007  6  1  6  1  0 
Vorönn 2009  4  0  4  0  0 

 
Fatatækni ‐ Tækniskólinn 
   Umsóknir stúlkur  Umsóknir piltar  Innritað stúlkur  Innritað piltar  Hafnað 
Haustönn 2007  0  0  0  0  0 
Vorönn 2009  43  2  38  2  5 

 
 
 
 
 
 


