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Útdráttur 

Tilgangur þessarar rannsóknar var tvíþættur. Í fyrsta lagi að kanna tengsl á milli bakgrunns 

nemenda, fyrri námsárangurs og skuldbindingar þeirra til náms og skóla við að gera hlé á 

framhaldsskólanámi. Í öðru lagi að kanna hvort hlé frá námi spái fyrir um brotthvarf úr 

framhaldsskóla að teknu tilliti til þekktra áhættuþátta. Notuð voru gögn úr 

langtímarannsókninni Námsframvinda nemenda og skilvirkni framhaldsskóla. 

Gagnasöfnun fór fram árið 2007 og náði til allra almennra framhaldsskóla á landinu. 

Þátttakendur í þessari rannsókn voru 1326 nemendur. Þeir voru á aldrinum 17 og 18 ára 

þegar könnunin var lögð fyrir. Niðurstöður aðhvarfsgreiningar sýndu að námshlé spáði 

fyrir um brotthvarf úr framhaldsskóla. Nemendur sem gerðu hlé á námi voru ólíklegri til 

að hafa lokið framhaldsskólanámi við 23 og 24 ára aldur. Þetta kom fram að teknu tilliti 

til bakgrunns nemenda, fyrri námsárangurs og skuldbindingar þeirra til náms og skóla. Þar 

að auki kom fram að þeir nemendur sem tóku sér meira en árshlé frá námi voru talsvert 

ólíklegri til að útskrifast samanborið við þá sem tóku árshlé. Meirihluti nemenda sem 

gerði hlé á námi í einungis eitt ár höfðu útskrifast úr framhaldsskóla þegar þeir voru 23 og 

24 ára. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa vísbendingu um, að þó svo nemendur hætti 

námi, þarf það ekki þýða endalok námsferils þeirra, heldur byrjar nokkur hluti þeirra aftur 

í námi og lýkur því. Þá komu fram tengsl á milli þess að gera hlé á námi og menntunar 

foreldra, fyrri námsárangurs nemenda og skuldbindingu þeirra til náms og skóla. 

Nemendur sem stóðu verr að vígi námslega og áttu foreldra með litla formlega menntun 

voru líklegri til að taka sér hlé frá námi. Þá voru nemendur sem gerðu hlé á námi að jafnaði 

með minni metnað í námi og samsömun við skóla, og sýndu meiri óæskilega skólahegðun 

en þeir sem ekki tóku sér hlé. Fáar rannsóknir hafa beinst að nemendum sem snúa aftur 

í nám. Aukin þekking ætti að gagnast fagaðilum eins og náms- og starfsráðgjöfum til styðja 

betur við þennan nemendahóp.   
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Abstract 

The aim of this study is twofold, to examine whether stop-out at upper secondary school 

level (leaving school and returning later) predicts graduation and to explore the 

relationship between stop-out and student’s background, prior academic achievement 

and student engagement. Data was used from the longitudinal study Student educational 

progress and school effectiveness, which was conducted at baseline in 2007 in all upper 

secondary schools in Iceland. Participants in this study were 1326 students, at age 17 and 

18. Results from logistic regression showed that stop-out predicted school dropout. 

Students who left school and returned later were less likely to have graduated by the age 

of 23 and 24 compared to those who did not take a break. These findings were 

pronounced even after taking into account students’ background, prior academic 

achievement and student engagement in upper secondary school. Furthermore, students 

who experienced longer stop-out spells, i.e. more than one year, were far less likely to 

graduate from upper secondary school than those who left school for a year and then 

returned. Majority of students who left for a year and then returned had graduated from 

upper secondary school, by the age of 23 and 24. These results indicate that leaving upper 

secondary school, does not signal the end of student educational attainment, rather it’s 

not uncommon that students leave school temporarily, reenroll later in life and graduate 

from upper secondary school. In addition, results demonstrated a relationship between 

stop-out and parental education, prior academic achievement and student engagement. 

Those who stopped out had parents with lower educational level, scored lower on 

standardized academic achievement tests at the end of compulsory school and had less 

engagement at upper secondary school compared to other students. Few studies have 

focused on students who stop-out from school. The above findings should prove useful for 

school professionals, such as career counselors, to better support this student group. 

 

 

 



5 

Formáli 

Þessi rannsókn er 30 ECTS eininga lokaverkefni í meistaranámi í náms- og starfsráðgjöf 

við Háskóla Íslands. Verkefnið er unnið undir handleiðslu Kristjönu Stellu Blöndal, dósents 

við Háskóla Íslands. Ég vil þakka henni kærlega fyrir samstarfið sem og hvetjandi leiðsögn 

og gagnlegar ábendingar. Ég vil þakka Jónu Heiðdísi Guðmundsdóttur og Þórði Sigurðssyni 

fyrir yfirlestur á verkefninu. Að lokum vil ég þakka kærustu minni, Sölku Þórðardóttur og 

syni okkar Orra, fyrir þann stuðning og skilning sem þau hafa sýnt mér við vinnu þessa 

verkefnis. 
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Inngangur 

Að loknum grunnskóla hefja nánast öll ungmenni á Íslandi nám á framhaldsskólastigi 

(Hagstofa Ísland, e.d.). Þrátt fyrir þá staðreynd lýkur mun lægra hlutfall nemenda hér á 

landi námi innan tilsetts tíma samanborið við nemendur annars staðar á Norðurlöndum 

og í mörgum ríkjum innan Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD). (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2012, 2014a, 2014b). Sökum þess að samfélagið gerir sífellt 

meiri kröfur um hærra menntunarstig eiga þeir sem ekki eru með framhaldsskólapróf 

erfiðara með fá vinnu. Þeir eru jafnframt líklegri til þess að verða atvinnulausir og búa við 

lakara heilsufar en þeir sem hafa lokið námi úr framhaldsskóla (Owens, 2004; Rumberger, 

2011; Rumberger og Lamb, 2003). Aftur á móti er ekki þar með sagt að námsferli 

ungmenna sem hverfa frá námi sé lokið fyrir fullt og allt, heldur er algengt að þau byrji 

aftur í námi og ljúki því seinna meir (Berktold, Geis, Kaufmann og Carroll, 1998; Hurst, 

Kelly og Princiotta, 2004; Markusen og Sandberg, 2005; Rumberger og Rotermund, 2008; 

Urður María Sigurðardóttir, 2015). Þá þarf það ekki endilega að þýða að nemendur telji 

sig hafa tekið ranga ákvörðun að hætta námi. Fram kom í rannsókn þeirra Jóns Torfa 

Jónassonar og Kristjönu Stellu Blöndal (2002) meðal 24 ára ungmenna að rúmlega 

helmingur brotthvarfsnemenda taldi það hafa verið rétta ákvörðun að hætta námi í 

framhaldsskóla í ljósi þáverandi aðstæðna.  

Hingað til hafa rannsóknir á brotthvarfi lagt áherslu á að bera saman þá sem ljúka 

námi og þá sem hverfa frá námi en fáar rannsóknir hafa beint sjónum sínum að 

nemendum sem taka sér hlé frá námi og byrja aftur seinna á lífsleiðinni (Entwisle, 

Alexander og Olson, 2004; Iachini, Buettner, Anderson-Butcher og Reno, 2013; 

McDermott, Anderson og Zaff, 2018). Lítið er vitað um áhrif námshléa á námsgengi 

framhaldsskólanemenda, en niðurstöður rannsóknar Urðar Maríu Sigurðardóttur (2015) 

benda til þess að þeir sem taka hlé séu að jafnaði ólíklegri til að útskrifast úr 

framhaldsskóla samanborið við þá sem gera það ekki. Þar að auki, hafa rannsóknir á 

námsgengi háskólanemenda einnig sýnt að það taka sér hlé frá námi getur dregið úr 

líkunum á því nemendur ljúki námi. Ennfremur hafa sömu rannsóknir bent til þess að 

lengd námshlés geti skipt þó nokkru máli þegar kemur að því hvort nemendur ljúki 



9 

háskólanámi. Eftir því sem námshlé nemenda verður lengra, þeim mun ólíklegra er að 

þeir útskrifist (DesJardins, Ahlburg og McCall, 2002, 2006; DesJardins og McCall, 2010). 

Fáar rannsóknir hafa skoðað ástæður þess að nemendur geri hlé á námi. Aftur á 

móti hefur fjöldi rannsókna kannað hvaða þættir liggja að baki brotthvarfi nemenda úr 

framhaldsskóla (Archambault, Janosz, Fallu og Pagani, 2009a; Kristjana Stella Blöndal, Jón 

Torfi Jónasson og Anne-Christin Tanhäuser, 2011; Markusen, Frøseth og Sandberg, 2011; 

Rumberger, 2011). Algengar ástæður brotthvarfs eru meðal annars námsleiði, 

áhugaleysi, fjárhagserfiðleikar, atvinnutilboð og heimilisaðstæður (Jón Torfi Jónasson og 

Kristjana Stella Blöndal, 2002) en afar sjaldan liggur einungis einn þáttur að baki ákvörðun 

nemenda að hætta námi (Rumberger og Lim, 2008). Í auknum mæli hefur verið litið á 

brotthvarf sem ferli sem á sér langan aðdraganda, þar sem samspil einstaklings- og 

umhverfisþátta getur ýmist dregið úr eða aukið líkurnar á því að nemendur ljúki námi 

(Finn, 1989, 1993; Rumberger 2011). Skuldbinding nemenda til náms og skóla (e. student 

engagement) hefur spilað stórt hlutverk í fræðilegri umræðu um brotthvarf undanfarna 

áratugi (Appleton, Christenson og Furlong, 2008; Fredricks, Blumenfeld og Paris, 2004). 

Rannsóknir hafa ítrekað sýnt fram á tengsl skuldbindingar við þætti á borð við 

námsárangur og brotthvarf (Finn og Rock, 1997; Rumberger, 1995). Nemendur sem sýna 

mikla skuldbindingu eru að jafnaði líklegri til að ná betri námsárangri og útskrifast úr 

framhaldsskóla samanborið við nemendur sem skortir skuldbindingu (Kristjana Stella 

Blöndal og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2012; Wang og Eccles, 2011, 2012). 

Markmið þessarar rannsóknar er tvíþætt. Í fyrsta lagi að kanna hvað einkennir 

nemendur sem gera hlé á námi, samanborið við þá sem taka ekki hlé. Horft er til þátta 

sem þekktir eru fyrir að ýta undir eða draga úr líkum á brotthvarfi. Þeir þættir eru 

bakgrunnur nemenda og fyrri námsárangur. Einnig er litið til óæskilegrar skólahegðunar, 

metnaðar í námi og samsömunar við skóla sem endurspeglar þrjár meginvíddir 

skuldbindingar til náms og skóla (hegðunarlega-, vitsmunalega- og tilfinningalega 

skuldbindingu). Samkvæmt bestu vitneskju rannsakanda hafa allar þrjár meginvíddir 

skuldbindingar ekki verið notaðar í rannsóknum á þessum nemendahópi áður. Í öðru lagi 

að kanna hvaða þátt námshlé getur átt í brotthvarfi nemenda úr námi. Rannsóknir skorti 

á þessu sviði bæði hérlendis og erlendis, þó var sjónum beint að þessum hópi í nýlegri 
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íslenskri rannsókn (Urður María Sigurðardóttir, 2015) en áhrif lengdar námshléa hafa ekki 

verið skoðuð áður. 

Nemendur sem taka sér hlé frá námi 

Í almennri umræðu um brotthvarfsnemendur þá virðist sem gengið sé út frá því að þessir 

nemendur eigi ekki afturkvæmt í framhaldsskóla en í rauninni benda rannsóknir til hins 

gagnstæða. Þegar nemendur hverfa frá námi þá þarf það ekki að þýða endalok námsferils 

þeirra, heldur er algengt að nemendur sem hætta í námi, byrji aftur síðar (Hurst o.fl., 

2004; Markusen og Sandberg, 2005; Rumberger og Rotermund, 2008). Þar að auki lýkur 

þó nokkur hluti þeirra sem snúa aftur framhaldsskólanámi og fer jafnvel í frekara nám 

(Berktold o.fl., 1998; Rumberger og Lamb, 2003; Urður María Sigurðardóttir). Á Íslandi 

þykir það ekki óalgengt að ungmenni geri hlé á námi og fari út á vinnumarkað, en 

atvinnuþátttaka ungs fólks hér á landi er mikil í samanburði við önnur lönd. Þar að auki er 

framhaldsskólakerfið hérlendis sveigjanlegt að því leyti að nemendur eiga auðvelt með 

að hætta námi og byrja aftur síðar. Hérlendis ljúka hlutfallslega fleiri framhaldsskólanámi 

seinna á ævinni en víðast hvar annar staðar innan landa OECD (Kristjana Stella Blöndal 

o.fl., 2011; Menntamálaráðuneytið, 2010; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014a, 

2018). Í skýrslu frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu (2014b) kom meðal annars 

fram að einn af hverjum fimm nemendum sem útskrifast úr framhaldsskóla á Íslandi eru 

eldri en 25 ára. Eftir bestu vitneskju rannsakanda þá hefur aðeins ein rannsókn kannað 

umfang þess hversu margir nemendur gera hlé á framhaldsskólanámi hérlendis. Í 

langtímarannsókn Urðar Maríu Sigurðardóttur (2015) var nemendum sem fæddir voru 

árið 1990 fylgt eftir í sex ár, frá 2006 til 2012. Í niðurstöðum hennar kom meðal annars 

fram að af 3675 nemendum sem tóku þátt í rannsókninni, þá hafði rúmlega þriðjungur 

þeirra gert hlé á framhaldsskólanámi á meðan rannsókninni stóð. 

Hér er ekki verið að halda því fram að hlé á námi geti ekki haft neikvæð áhrif á 

námsgengi nemenda enda gefur það auga leið að þeir nemendur sem taka sér hlé frá 

námi munu að öllum líkindum ekki ljúka því innan tilsetts tíma. Heldur er einungis verið 

að benda á að brotthvarf nemenda úr framhaldsskóla þarf ekki endilega að vera varanlegt 

(Boylan og Renzulli, 2017). Ennfremur getur sú ákvörðun að hætta námi verið skynsamleg 

í ljósi aðstæðna. Í langtímarannsókn Jóns Torfa Jónassonar og Kristjönu Stellu Blöndal 
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(2002) kom fram að af þeim nemendum sem hurfu frá námi, þá taldi rúmlega helmingur 

þeirra að ákvörðunin hafi verið rétt í ljósi þáverandi aðstæðna. 

Þær rannsóknir sem hafa skoðað nemendur sem taka hlé frá námi, hafa gefið 

þessum hópi ólík heiti svo sem temporary dropout, stopout, reenrollment og reengaged 

students. Þrátt fyrir að fræðimenn á þessu sviði hafi gefið þessum nemendahóp 

mismunandi heiti þá eru þeir í langflestum tilfellum að nota sömu skilgreiningu, það er, 

átt er við nemendur sem hafa á einhverjum tímapunkti hætt í framhaldsskóla og snúið 

svo aftur (Entwisle o.fl., 2004; McDermott o.fl., 2018; Rumberger og Rotermund, 2008). 

Hingað til hafa fáir rannsakendur beint athygli sinni að því að kanna áhrif þess að 

gera hlé á námi á námsgengi framhaldsskólanemenda, en niðurstöður rannsóknar Urðar 

Maríu Sigurðardóttur (2015) benda til þess að nemendur sem gera hlé á námi séu 

ólíklegri til að útskrifast úr framhaldsskóla samanborið við þá sem gera það ekki. Þar að 

auki hafa rannsóknir á námsgengi háskólanemenda sýnt að það að taka sér hlé frá námi 

getur dregið úr líkunum á því að nemendur ljúki námi síðar. Sömu rannsóknir hafa 

jafnframt sýnt fram á að það skiptir einnig máli hversu löng námshléin eru. Nemendur 

sem gera hlé á námi í lengri tíma eru líklegri til að gera oftar hlé á námi samanborið við 

þá sem taka sér styttri hlé. Ennfremur kemur fram að eftir því sem lengri tími líður á milli 

þess að nemendur hætta í námi og þar til þeir snúa aftur, þeim mun ólíklegra er að þeir 

útskrifist. Einnig að eftir því sem nemendur gera oftar hlé á námi því ólíklegri eru þeir til 

að útskrifast (DesJardins o.fl., 2002, 2006). Þá getur verið munur á lengd námshléa eftir 

því úr hvaða námi nemendur útskrifast. Til að mynda kom fram í langtímarannsókn þeirra 

Jóns Torfa Jónassonar og Kristjönu Stellu Blöndal (2002) á námsgengi og afstöðu 75’ 

árgangsins til náms, að nemendur sem luku sveinsprófi eða starfsnámi tóku sér lengra 

hlé samanborið við þá sem luku stúdentsprófi. Þá ber einnig að nefna að því lengra sem 

nemendur eru komnir í námi, þeim mun líklegra er að þeir snúi aftur í nám og útskrifist 

(DesJardins og McCall, 2010).  

Rannsóknir á nemendum sem gera hlé framhaldsskólanámi hafa hingað til lagt 

áherslu á að skoða hvort að þættir sem þekktir eru fyrir að draga úr eða ýta undir líkur á 

útskrift úr framhaldsskóla, eigi einnig við um þennan hóp (Boylan og Renzulli, 2017; 

Chuang, 1997; Wayman, 2002). Margt af því sem fram hefur komið í niðurstöðum 

rannsókna á þessum nemendahópi til þessa svipar til niðurstaðna hefðbundinna 
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brotthvarfsrannsókna, þar sem bornir eru saman nemendur sem útskrifast úr 

framhaldsskólanámi við þá sem ljúka ekki námi.  

Stúlkur eru til að mynda líklegri en drengir til að byrja aftur í námi eftir hlé, þær 

eru jafnframt líklegri til að ljúka því (Berktold o.fl., 1998; Chuang, 1997). Þetta samræmist 

niðurstöðum Urðar Maríu Sigurðardóttur (2015) þar kemur meðal annars fram að aðeins 

þriðjungur drengja sem gerðu hlé á námi útskrifuðust úr framhaldsskóla, til samanburðar 

við um helming stúlkna.  

Þá hafa rannsóknir jafnframt sýnt fram á tengsl milli félags- og efnahagslegrar 

stöðu (e. socio-economic status) nemenda og þess að byrja aftur í námi. Hún er gjarnan 

metin út frá menntun, tekjum og/eða starfstétt foreldra þeirra. Nemendur sem koma úr 

fjölskyldum sem búa við laka félags- og efnahagslega stöðu eru alla jafna ólíklegri til að 

hefja aftur nám að nýju samanborið við nemendur sem búa við góða félags- og 

efnahagslega stöðu, þar að auki eru þeir ólíklegri til þess að útskrifast úr framhaldsskóla 

(Berktold o.fl., 1998; Entwisle o.fl., 2004; Chuang, 1994, 1997). Mikilvægi fjölskyldu felst 

þó ekki eingöngu í sterkum félags- og efnahagslegum bakgrunni foreldra, heldur skiptir 

hvatning og stuðningur þeirra einnig máli, enda eru það gjarnan nánustu aðstandendur 

sem hvetja ungmenni til þess að snúa aftur í nám (Berktold o.fl., 1998; Iachini o.fl., 2013).  

Líkt og í hefðbundnum brotthvarfsrannsóknum þá er fyrri námsárangur nemenda 

sterkur forspárþáttur um það hvort nemendur byrji aftur í námi og einnig hvort þeir ljúki 

því síðan (Berktold o.fl., 1998; Chuang, 1994; Entwisle o.fl., 2004; Wayman, 2002). Í 

rannsókn Urðar Maríu Sigurðardóttur (2015) kom fram að nemendur sem voru með 

lakan námsárangur á samræmdum prófum í íslensku og stærðfræði í 10. bekk voru 

ólíklegri til að ljúka framhaldsskólanámi eftir að hafa byrjað aftur samanborið við þá sem 

voru með góðan námsárangur. Þónokkrar rannsóknir hafa kannað tengsl skuldbindingar 

við að það snúa aftur í framhaldsskólanám og ljúka því, en nánari umfjöllun um 

niðurstöður þeirra rannsókna má sjá í kaflanum hér að neðan um skuldbindingu 

nemenda til náms og skóla.  

Hingað til hafa fáar rannsóknir skoðað ástæður þess að nemendur geri hlé á námi. 

Aftur á móti hefur fjöldi rannsókna kannað hvaða þættir liggja að baki brotthvarfi 

nemenda úr framhaldsskóla (Archambault o.fl., 2009a; Kristjana Stella Blöndal o.fl., 

2011; Markusen o.fl., 2011; Rumberger, 2011). Rannsóknir á þessum nemendahóp hafa 
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notað þætti sem þekkt er að dragi úr eða ýti undir líkur á brotthvarfi nemenda frá námi 

(Boylan og Renzulli, 2017; Chuang, 1997; Wayman, 2001, 2002), þegar verið er bera 

saman þá sem ljúka framhaldsskólanámi eftir að hafa byrjað aftur, við þá sem ljúka því 

ekki. Að sama skapi er möguleiki að nota áhrifaþætti brotthvarfs þegar er verið kanna 

hvað einkennir nemendur sem gera hlé á námi, samanborið við þá sem taka sér ekki hlé. 

Brotthvarf nemenda úr framhaldsskóla 

Staðan á Íslandi og samanburður við önnur lönd 

Áður en lengra er haldið ber að nefna að brotthvarf er margslungið hugtak og skilgreining 

þess getur verið ólík milli landa og stofnana (Menntamálaráðuneytið, 2010; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014a). Námsgengishlutfall (e. completion rate) er algengur 

mælikvarði á brotthvarf ungmenna úr framhaldsskólanámi en notkun þess hefur tíðkast 

bæði hjá Hagstofu Íslands og OECD. Námsgengishlutfall felur í sér að ákveðnum 

innritunarárgangi er fylgt eftir í ákveðinn fjölda ára. Síðan er námsstaða hans skoðuð á 

þeim tíma sem honum var ætlað að ljúka námi samkvæmt skólakerfinu, aftur tveimur 

árum síðar og loks þremur árum síðar. Með því að nota þessa aðferð má annars vegar sjá 

hversu margir ljúka námi innan tilsetts tíma og hins vegar hlutfall þeirra sem hverfa frá 

námi, en þeir sem ekki hafa brautskráðst og eru ekki í námi eru skilgreindir sem 

brotthvarfsnemendur (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012).  

Að loknum grunnskóla fara langflest ungmenni á Íslandi í framhaldsskóla, og hefur 

skólasókn í hverjum árgangi verið um 95% (Hagstofa Íslands, e.d.). Þrátt fyrir mikla 

skólasókn þá hefur brotthvarf úr framhaldsskóla verið viðvarandi vandamál hérlendis um 

árabil og er töluvert hærra en annars staðar á Norðurlöndum og í mörgum af 

samanburðarlöndum okkar innan OECD. Í skýrslu mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins frá 2012 kemur fram að af þeim 23 löndum sem tóku þátt 

í samanburðarkönnun OECD var hlutfall nemenda sem luku námi innan tilsetts tíma 

hvergi lægra en á Íslandi. Af þeim nýnemum sem innrituðust í framhaldsskóla hérlendis 

haustið 2003 luku 44% námi á tilsettum tíma, en meðaltal ríkja innan OECD var um 70%. 

Þá hafði tæp 30% nemenda horfið frá námi og rúm 26% þeirra voru enn í námi. Þegar 

námsstaða árgangsins var skoðuð aftur tveimur árum síðar höfðu einungis 58% lokið 

námi hér á landi en að meðaltali 81% í OECD löndunum. Þá höfðu 28% horfið frá námi og 

tæp 14% voru ennþá skráð í nám. 
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Þeir sem ljúka ekki framhaldsskóla eru að mörgu leyti verr staddir en þeir sem 

hafa lokið námi. Þeir fá færri atvinnutækifæri, þeir eru líklegri til að vinna láglaunastörf 

og upplifa tímabil atvinnuleysis (Rumberger, 2011; Rumberger og Lamb, 2003). Tengsl 

milli heilsufars og menntunar er vel þekkt, en þeir sem hafa litla menntun eru líklegri til 

þess að búa við lakara andlegt og líkamlegt heilsufar en þeir sem hafa meiri menntun 

(Owens, 2004; Rumberger og Thomas, 2000). Þar af leiðandi eru þessir einstaklingar 

einnig líklegri til þess að þurfa að treysta á velferðarkerfið til þess að sjá sér fyrir 

framfærslu. Þannig hefur brotthvarf ekki einungis neikvæðar afleiðingar í för með sér 

fyrir einstaklinginn sjálfan heldur fylgir því einnig aukinn kostnaður fyrir samfélagið 

(Laird, Kienzl, DeBell og Chapman, 2007). 

Forspárþættir brotthvarfs 

Hluti af langtímarannsókn þeirra Jóns Torfa Jónassonar og Kristjönu Stellu Blöndal (2002) 

á námsgengi og afstöðu 75 árgangsins til náms, byggðist á símakönnun sem fór fram þegar 

nemendur voru 24 ára, þar sem var m.a. spurt um ástæður brotthvarfs úr námi. 

Algengustu ástæður brotthvarfs sem þátttakendur gáfu upp voru fjárhagserfiðleikar, 

atvinnutilboð, heimilisaðstæður og námsleiði.  

Ástæður brotthvarfs kunna að vera breytilegar eftir því á hvaða aldri nemendur 

eru þegar þeir hverfa frá námi. Til að mynda eru yngri nemendur líklegri en eldri 

nemendur til að hætta námi vegna agabrota. Aftur á móti eru eldri nemendur mun líklegri 

til að hverfa frá námi vegna þess að þeir fengu boð um gott starf eða vegna 

heimilisaðstæðna (Stearns og Glennie, 2006). 

Rannsóknir síðustu áratuga hafa ítrekað sýnt að drengir eru líklegri en stúlkur til 

þess að hverfa frá námi (Alexander, Entwisle og Horsey, 1997; Jón Torfi Jónasson og 

Kristjana Stella Blöndal, 2002; Kristjana Stella Blöndal o.fl., 2016). Af þeim nýnemum sem 

innrituðust í framhaldsskólanám haustið 2003 þá höfðu 36% drengja og 52% stúlkna lokið 

námi fjórum áður síðar. Á sama tíma höfðu 35% drengja hætt námi og 29% þeirra voru 

enn í námi, á meðan 25% stúlkna hafði hætt námi og 23% voru enn í námi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2012). Þá geta ástæður þess að hætta í námi verið ólíkar eftir 

kyni nemenda, líkt og kemur fram í rannsókn Jóns Torfa Jónassonar og Kristjönu Stellu 

Blöndal (2002). Drengir nefndu atvinnutilboð, fjárhagserfiðleika og námsleiða sem helstu 
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ástæður þess að þeir hættu námi. Helstu ástæður þess að stúlkur hættu námi voru 

námsleiði, fjárhagserfiðleikar og barneignir.  

Meðal þeirra þátta sem eru taldir spá fyrir um brotthvarf nemenda er félags- og 

efnahagsleg staða (Janosz, Le-Blanc, Boulerice og Tremblay, 2000; Rumberger, 1995; 

Rumberger og Lamb, 2003). Ungmenni sem eiga foreldra sem eru með litla formlega 

menntun og vinna láglaunastörf eru alla jafna ólíklegri en jafnaldrar þeirra til þess að 

útskrifast úr framhaldsskóla. Þessar niðurstöður hafa bæði komið fram í rannsóknum hér 

á landi sem og erlendis (Kristjana Stella Blöndal og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2012; 

Rumberger og Lim, 2008).  

Fyrri námsárangur er einn af þeim þáttum sem spáir hvað sterkast fyrir um hvort 

að nemendur útskrifist úr framhaldsskóla (Battin-Pearson o.fl., 2000; Janosz, Le-Blanc, 

Boulerice og Tremblay, 1997; Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002; 

Rumberger, 1995). Nemendur sem standa verr að vígi námslega eru mun ólíklegri til ljúka 

framhaldsskóla. Í langtímarannsókn Kristjönu Stellu Blöndal og félaga (2016) kom fram 

að nemendur sem fengu lágar einkunnir á samræmdum prófum í bæði stærðfræði og 

íslensku í 10. bekk voru að jafnaði ólíklegri til að útskrifast úr framhaldsskóla en 

samnemendur þeirra sem fengu háar einkunnir. 

Það liggur ljóst fyrir að fjölmargir þættir geta ýtt undir ákvörðun ungmenna að 

hætta námi en það er afar sjaldgæft að ein sértæk ástæða liggi þar að baki. Í auknum 

mæli hefur verið litið á brotthvarf sem ferli sem á sér langan aðdraganda, og getur byrjað 

jafnvel í grunnskóla, en brotthvarf nemandans er lokahnykkurinn á því ferli (Finn, 1989, 

1993; Rumberger, 2011). Í þessu ferli spilar skuldbinding nemenda til náms og skóla stórt 

hlutverk. Rannsóknir hafa margoft sýnt að eftir því sem skuldbinding nemenda dvínar því 

meiri líkur eru á að þeir hverfi frá námi (Janosz, Archambault, Morizot og Pagani, 2009b; 

Kristjana Stella Blöndal og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2012; Lamote, Speybroeck, 

Noortgate og Damme, 2013). Í stað þess að einblína á þætti sem fagaðilar innan 

skólakerfisins geta haft lítil sem engin áhrif á, eins og bakgrunn nemenda, getur verið afar 

gagnlegt að skoða skuldbindingu nemenda. Rannsóknir hafa sýnt að hægt er að hafa áhrif 

á skuldbindingu nemenda og með því að styrkja hana má stemma stigu við brotthvarfi 

þeirra úr námi (Appleton o.fl., 2008; Dynarski o.fl., 2008; Kristjana Stella Blöndal og 

Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2014; Fredricks o.fl., 2004; Rumberger, 1995). 
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Skuldbinding nemenda til náms og skóla 

Í gegnum árin hefur hugtakið skuldbinding verið skilgreint á marga mismunandi vegu, en 

hingað til hafa fræðimenn ekki náð að sammælast um hvernig best er skilgreina það. 

Skuldbinding er margþætt hugsmíð. Lagt hefur verið til að skoða skuldbindingu út frá 

nokkrum mismunandi þáttum en gjarnan er talað um að skuldbinding hafi tvo til fjóra 

undirþætti. Rannsóknir hafa sýnt fram á gagnsemi þess að horfa á undirþætti 

skuldbindingar í stað þess að líta á skuldbindingu sem einn stakan þátt. Með því má öðlast 

betri skilning í hugsmíðinni sjálfri og tengslum hennar við námsárangur og 

námsframvindu nemenda (Appleton o.fl., 2008; Fredricks o.fl., 2004; Glanville og 

Wildhagen, 2007).  

Í yfirlitsgrein þeirra Fredricks og félaga (2004) var skuldbindingu skipt upp í þrjá 

þætti það er hegðunarlega (e. behavioral), tilfinningalega (e. emotional) og vitsmunalega 

skuldbindingu (e. cognitive). Hægt er líta svo á að skuldbinding sé á rófi, þar sem mikil 

skuldbinding og skortur á skuldbindingu (e. disengagement) sitja á sitthvorum enda þess. 

Þannig er hegðun, tilfinningar og hugsun nemenda sem sýna skort á skuldbindingu 

andstæð þeirri sem nemendur með mikla skuldbindingu sýna.  

Hegðunarleg skuldbinding vísar til þátttöku nemenda á því sem fer fram innan 

veggja skólans, hvort sem það er í náminu sjálfu eða í félagslífi. Nemendur sem eru 

hegðunarlega skuldbundnir námi og skóla fylgja reglum skólans, mæta í kennslustundir 

og taka virkan þátt í þeim, sinna heimanámi og eru virkir í tómstundum og félagslífi innan 

skólans (Fredricks o.fl., 2004). 

Tilfinningaleg skuldbinding felur í sér vísun til þeirra jákvæðu eða neikvæðu 

tilfinninga sem nemendur bera í garð þess skóla og náms sem þeir eru í, sem og til 

kennara og samnemenda. Nemendur sem eru tilfinningalega skuldbundnir námi og skóla 

eru líklegri til að sýna náminu áhuga, líður almennt betur í skólanum og eiga í góðum 

samskiptum við starfsmenn skólans og samnemendur sína. Auk þess samsama þeir sig 

betur við skólann og upplifa sig frekar sem hluta af hópnum (Fredricks o.fl., 2004). 

Vitsmunaleg skuldbinding vísar til metnaðar nemenda í námi, það er hversu mikla 

vinnu nemendur eru tilbúnir að leggja á sig í námi og vilja þeirra til að ná langt í námi. 

Nemendur sem eru vitsmunalega skuldbundnir námi og skóla eru tilbúnir til að gera 

meira en ætlast er til af þeim, þeir eru óhræddir að takast á við verkefni sem krefjast 
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mikils af þeim og setja sér gjarnan háleit markmið þegar kemur að námi (Fredricks o.fl., 

2004). 

Skuldbinding nemenda til náms og skóla dvínar eftir því sem nemendur verða 

eldri, þetta á bæði við um drengi og stúlkur og á við um alla undirþætti skuldbindingar. 

Það að jafnvel þótt stúlkur sýni að jafnaði meiri skuldbindingu en drengir þá minnkar 

skuldbinding þeirra samt sem áður eftir því sem þær verða eldri. (Archambault o.fl., 

2009b; Wang og Eccles, 2011, 2012).  

Þá hafa rannsóknir bent til þess að tengsl séu á milli félags- og efnahagslegrar 

stöðu nemenda og skuldbindingar. Eftir því sem menntun foreldra verður meiri, því meiri 

er skuldbinding nemenda til náms og skóla (Kristjana Stella Aðalbjarnardóttir og Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2012; Kristjana Stella Blöndal o.fl., 2016). 

Eins og fram hefur komið hafa rannsóknir sýnt fram á að tengsl séu á milli 

skuldbindingar og námsárangurs (Kristjana Stella Blöndal o.fl., 2016). Niðurstöður 

langtímarannsóknar Wang og Eccles (2011) sýndi að eftir því sem nemendur sýndu meiri 

hegðunarlega- og vitsmunalega skuldbindingu því betri var námsárangur þeirra. 

Líkt og með námsárangur þá hefur ítrekað verið sýnt fram á að skuldbinding spái 

fyrir um brotthvarf frá námi (Janosz o.fl., 1997; Kristjana Stella Blöndal og Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2012; Markusen o.fl. 2011; Rumberger, 1995). Hegðunarleg 

skuldbinding virðist vera sá þáttur skuldbindingar sem spáir hvað sterkast fyrir um 

brotthvarf. Möguleg ástæða fyrir því getur verið sú að auðveldara er að aðgerðabinda 

hana en aðra undirþætti (Archambault o.fl., 2009a). Rannsóknir hafa jafnframt sýnt fram 

á tengsl milli brotthvarfs og annarra undirþátta skuldbindingar (Lamote o.fl., 2013). Í 

rannsókn þeirra Kristjönu Stellu Blöndal og Sigrúnar Aðalbjarnardóttur (2012) fylgdu þær 

nemendum eftir, frá 14 ára aldri til 22 ára aldurs og mældu skuldbindingu þeirra á tvisvar 

á eins árs tímabili. Niðurstöður þeirra bentu til þess að bæði hegðunarleg og tilfinningaleg 

skuldbinding nemenda til náms og skóla þegar þeir voru 14 og 15 ára spáði marktækt 

fyrir um námsstöðu þeirra við 22 ára aldur. Nemendur sem skorti hegðunarlega og 

tilfinningalega skuldbindingu voru líklegri til að hverfa frá námi. Vitsmunaleg 

skuldbinding er sá undirþáttur sem hefur verið minnst rannsakaður en rannsóknir hafa 

bent til þess að tengsl séu á milli metnaðar í námi og brotthvarfs (Fredricks o.fl., 2004; 

Markusen o.fl, 2011; Rumberger, 1995). Í rannsókn Kristjönu Stellu Blöndal o.fl. (2016) 
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kemur meðal annars fram að nemendur voru líklegri til að útskrifast úr framhaldsskóla 

eftir því sem metnaður þeirra í námi var meiri. 

Þónokkrar rannsóknir hafa skoðað þætti sem geta fallið undir hegðunarlega-, 

tilfinningalega- og vitsmunalega skuldbindingu og tengsl við að byrja aftur í 

framhaldsskólanámi og að ljúka því (McDermott o.fl., 2018). Niðurstöður þeirra benda til 

þess að því skuldbundnari sem nemendur eru námi og skóla, því líklegri eru þeir til að 

byrja aftur framhaldsskólanámi og til að útskrifast úr því. Til að mynda hafa rannsóknir 

sýnt fram á að þeir nemendur sem tóku virkan þátt í kennslustundum og sýndu því sem 

fór fram innan veggja skólans áhuga voru í senn líklegri til að byrja aftur í námi og til að 

ljúka því (Entwisle o.fl., 2004). Eins geta samskipti við starfsfólk skóla og samnemendur 

fyrr á námsferlinum haft nokkuð um það að segja hvort að nemendur snúi aftur. Þegar 

nemendur hafa áður átt slæm samskipti við starfsfólk og samnemendur þá getur það 

dregið úr vilja þeirra til byrja aftur í námi (Boylan og Renzulli, 2017). Nemendur sem 

höfðu verið almennt ánægðir í skólanum í fyrra námi voru alla jafna líklegri til að snúa 

aftur og til að útskrifast úr framhaldsskóla (Entwisle o.fl., 2004). Að sama skapi getur það 

að upplifa sig sem hluta af hópnum skipt máli. Nemendur sem samsömuðu sig meira við 

skólann í fyrra námi eru líklegri til að hefja nám að nýju (Boylan og Renzulli, 2017). Þá 

hafa rannsóknir bent til þess að þeir nemendur sem eru metnaðarfullir gagnvart námi og 

ætla sér langt í því eru talsvert líklegri til að snúa aftur og ljúka námi, samanborið við þá 

sem sýna lítinn metnað í námi (Berktold o.fl., 1998; Wayman, 2002).  
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Rannsóknarspurningar 

Eins og fram hefur komið þá er sú ákvörðun að hætta námi ekki óafturkræf, heldur er 

nokkuð algengt að nemendur snúi aftur í nám (Markusen og Sandberg, 2005; Rumberger 

og Rotermund, 2008). Lítið er vitað um áhrif námshlés á námsgengi 

framhaldsskólanemenda, en rannsóknir benda til þess að hlé á námi geti dregið úr 

líkunum á því að nemendur ljúki því. Þar að auki kann lengd námshléa að hafa áhrif á 

hvort nemendur ljúki framhaldsskólanámi. Rannsakanda tókst ekki að finna rannsóknir 

sem hafa skoðað áhrif þess á námsgengi framhaldsskólanemenda, hvorki íslenskar né 

erlendar (Boylan og Renzulli, 2017; DesJardins o.fl., 2002; 2006; DesJardins og McCall, 

2010; Urður María Sigurðardóttir, 2015). Í ljósi þess er mikilvægt að kanna áhrif námshlés 

á námsgengi framhaldsskólanemenda, ásamt því að skoða hvaða þættir geta aukið eða 

dregið úr líkunum á því að þeir taki sér hlé frá framhaldsskólanámi. Hingað til hafa 

rannsóknir lítið skoðað hvaða ástæður geta legið að baki ákvörðun nemenda að gera hlé 

á námi. Hinsvegar hafa þættir sem ýta undir eða draga úr líkum á brotthvarfi nemenda úr 

námi verið mikið rannsakaðar undanfarna áratugi (Archambault o.fl., 2009a, 2009b; 

Kristjana Stella Blöndal o.fl., 2011; Markusen o.fl., 2011; Rumberger, 2011). Það kann að 

vera að þekktir þættir sem auka eða minnka líkur á brotthvarfi úr námi eigi einnig við um 

ákvörðun nemenda að taka sér hlé frá námi. Eftir bestu vitneskju rannsakanda hafa allar 

þrjár meginvíddir skuldbindingar til náms og skóla ekki verið notaðar í rannsóknum á 

þessum nemendahóp áður, hvorki hérlendis né erlendis. 

Rannsóknarspurningarnar eru tvær: 

1. Eru tengsl á milli bakgrunns framhaldsskólanemenda, fyrri námsárangurs og 

skuldbindingar þeirra til náms og skóla við það að gera hlé á framhaldsskólanámi? 

2. Spáir hlé á framhaldsskólanámi fyrir um brotthvarf úr námi að teknu tilliti til 

þekktra áhættuþátta?  
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Aðferð 

Þátttakendur 

Við rannsóknina voru notuð gögn úr langtímarannsókninni Námsframvinda nemenda og 

skilvirkni framhaldsskóla. Spurningalisti var lagður fyrir nemendur í öllum almennum 

framhaldsskólum á landinu vor og haust 2007 og náði til 3470 nemenda á aldrinum 16 til 

20 ára. Svarhlutfallið var 77%.  

Tekið var tilviljunarúrtak bekkja og árganga í hverjum skóla, á hverju námsári. Í 

fjölmennum skólum voru tveir hópar á hverju námsári valdir. Í skólum í millistærð var 

hópunum skipt upp með þeim hætti að í u.þ.b. helmingi tilvika voru valdir tveir hópar á 

hverju námsári og einn hópur á hverju námsári í öðrum helmingi skólanna. Í fámennum 

skólum var allur skólinn í úrtakinu. Í þeim skólum sem boðið var bæði upp á bók- og 

starfsnám var valinn einn hópur úr hvorum flokki á hverju námsári. Í skólum sem buðu 

upp á almennar deildir eða hlutfall nýbúa var hátt, var tekið viðbótarúrtak í þeim tilgangi 

að ná til þessara nemenda (Kristjana Stella Blöndal o.fl., 2016). 

Í þessari rannsókn var notast við svör 1326 nemenda sem voru 17 og 18 ára þegar 

spurningalistinn var lagður fyrir. Stúlkur voru 55% þátttakenda og drengir 45%. Hér er um 

að ræða langtímarannsókn, þar sem svör nemenda við spurningalistanum eru tengd við 

upplýsingar um námsstöðu þeirra í árslok 2013 þegar þeir voru 23 og 24 ára. Auk þess 

voru notaðar upplýsingar um einkunnir á samræmdum prófum í 10. bekk. 

Framkvæmd 

Framkvæmd rannsóknarinnar var í höndum Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands. Í lok 

árs 2006 var rannsóknin kynnt fyrir skólastjórnendum allra framhaldsskóla landsins og 

óskað eftir þátttöku skólanna, allir af þeim samþykktu að taka þátt og gagnasöfnun fór 

fram vorið og haustið 2007. Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar (nr. S3107/2006 

og S3536/2007) 

Sent var bréf til foreldra nemenda sem voru ósjálfráða þar sem óskað var eftir 

þátttöku barna þeirra í rannsókninni. Ef foreldrar samþykktu ekki þátttöku þeirra voru 
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þeir beðnir um að hafa samband við Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. Foreldrar 22 

barna óskuðu eftir því að börn þeirra tækju ekki þátt í rannsókninni. 

Mælitæki 

Í spurningalistanum voru nemendur spurðir út í ýmsa þætti sem snertir nám þeirra og 

daglegt líf, m.a. viðhorf þeirra til náms og skóla, líðan þeirra, stuðnings foreldra og 

þátttöku þeirra í tómstunda- og félagslífi skólans.  

Í þessari rannsókn voru notaðir þrír kvarðar til að mæla hegðunarlega, 

vitsmunalega og tilfinningalega skuldbindingu nemenda, það er óæskileg skólahegðun, 

metnaður í námi og samsömun við skóla. Kvarðarnir voru fengnir með því að framkvæma 

leitandi þáttagreiningu á 52 atriðum á spurninglistanum sem tengdust skuldbindingu 

nemenda til náms og skóla (Kristjana Stella Blöndal o.fl., 2016). Þar að auki var notast við 

spurningar er varða bakgrunn nemenda það er kyn, aldur og menntun foreldra. 

Óæskileg skólahegðun snýr að lélegri ástundun og lítilli virkni nemenda í námi. 

Hún var mæld með fimm atriðum, til dæmis: „Ég er illa undirbúin/n fyrir kennslustundir“ 

og „Ég skrópa í kennslustundum“. Alfa fyrir neikvæða skólahegðun var 0,8 (Kristjana 

Stella Blöndal o.fl., 2016). 

Metnaður í námi snýst um metnað og framtíðarsýn nemenda gagnvart námi. 

Hann er mældur með fimm atriðum, til að mynda: „Mér finnst líklegt að ég haldi áfram í 

námi eftir framhaldsskóla“ og „Ég ætla í háskólanám“. Alfa var 0,7 (Kristjana Stella 

Blöndal o.fl., 2016). 

Samsömun við skóla felur í sér líðan nemenda þegar þeir eru í skólanum og tengsl 

þeirra við skólann sjálfan. Hún er mæld með fjórum atriðum, til dæmis: „Mig langar að 

skipta um skóla“ og „Ég er ánægð/ur með skólann sem ég er í“. Alfa fyrir samsömun við 

skóla var 0,8 (Kristjana Stella Blöndal o.fl., 2016). 

Allar mælingarnar á skuldbindingu nemenda til náms og skóla eru á kvarðanum 

einn til fimm, eftir því sem gildið er hærra því neikvæðari skólahegðun, meiri metnaður í 

námi og samsömun við skóla. 

Menntun foreldra. Spurt var um menntun bæði föður og móður. 

Svarmöguleikarnir voru „Grunnskólapróf eða annað skyldunám“, „Iðnnám eða annað 

starfsnám“, „Bóklegt framhaldsskólapróf“, „Háskólapróf“ og „Önnur menntun“. Í þessari 
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rannsókn er notast við menntun þess foreldris sem var með hærri menntun ef foreldrar 

voru ekki með sömu menntun. Auk þess var menntun foreldra skipt upp í þrjá flokka í 

stað fimm, það er. „grunnskólapróf eða annað skyldunám“, „framhaldsskólapróf“ og 

„háskólapróf“. Þegar kom að því að framkvæma aðhvarfsgreiningu hlutfalla voru búnar 

til tvær vísibreytur fyrir menntun foreldra, það er bornir voru saman nemendur sem áttu 

foreldra með grunnskólapróf við þá nemendur sem annars vegar áttu foreldra með 

framhaldsskólapróf og hins vegar nemendur sem áttu foreldra með háskólapróf. 

Fyrri námsárangur. Upplýsingar um frammistöðu nemenda á samræmdum 

prófum í íslensku og stærðfræði í 10. bekk fengust hjá Námsmatsstofnun (nú 

Menntamálastofnun). Einkunnirnar voru normaldreifðar frá 0 til 60, þar sem meðaltalið 

var 30 og staðalfrávikið 10.  

Námshlé. Mæling á námshléi, byggir á upplýsingum frá Hagstofu Íslands um hvort 

þátttakendur voru skráðir í framhaldsskólanám á haustmisseri ár hvert, frá því þeir 

innrituðust í framhaldsskóla fram til ársloka 2013. Mælingin sýnir hversu mörg ár 

þátttakendur voru ekki skráðir í nám. Ef nemendur tóku hlé sem var lengra en þrjú ár í 

heildina, var þeim sleppt í þessari rannsókn þar sem þeir áttu ekki kost á því að útskrifast 

úr framhaldsskóla innan tímaramma rannsóknarinnar. Fyrir lýsandi tölfræði í þessari 

rannsókn var þátttakendum skipt í þrjá flokka; þeir sem gerðu ekki hlé á námi, þeir sem 

tóku hlé í eitt ár, þeir sem tóku hlé í samtals tvö til þrjú ár.  

Námsstaða. Upplýsingar um námsstöðu hópsins fengust hjá Hagstofu Íslands. 

Miðað var við skráningu Hagstofunnar frá því að nemendur luku grunnskólanámi til 

ársloka 2013. Námsstaða var metin út frá því hvort nemendur höfðu lokið 

framhaldsskólaprófi sex og hálfu ári eftir að könnunin var framkvæmd, eða eins og í 

þessari rannsókn þegar þátttakendur voru 23 og 24 ára. Útskrift miðast við nám sem var 

að minnsta kosti tvö ár að lengd í samræmi við ÍSNÁM2008, íslensku náms- og 

menntaflokkun Hagstofu Íslands (2008). Í þessari rannsókn eru þeir sem útskrifuðust úr 

framhaldsskóla kóðaðir sem 1 og 0 þýðir engin útskrift við 23 og 24 ára aldur. Nemendur 

sem voru í framhaldsskólanámi í árslok 2013 var sleppt í þessari rannsókn, þeir voru alls 

86. Níu þátttakendum var sleppt þar sem vantaði upplýsingar um námsstöðu þeirra. 
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Tölfræðileg úrvinnsla gagna 

Við tölfræðilega úrvinnslu gagna er notast við tölfræðiforritið SPSS, 25. útgáfu. Notuð var 

lýsandi tölfræði og viðeigandi marktektarpróf, það er kí-kvaðrat próf og einhliða 

dreifigreining (ANOVA) ásamt eftiráprófi Hochbergs. Í þeim tilfellum sem gögnin uppfylltu 

ekki forsendu dreifigreiningar um einsleitni dreifingar var notast við Welch próf til að 

leiðrétta þann forsendubrest. Við útreikninga á fylgni milli rannsóknarbreyta var notast 

við fylgnistuðul Pearson, fyrir utan fylgni breytunnar „menntun foreldra“ við aðrar 

rannsóknarbreytur, en þar var notast við raðfylgnistuðul Spearman. Aðhvarfsgreining 

hlutfalla var notuð til kanna forspá þess að gera hlé á námi um námsstöðu nemenda við 

23 og 24 ára aldur. Tekið var tillit til bakgrunns nemenda, fyrri námsárangurs og 

skuldbindinga þeirra til náms og skóla.   
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Niðurstöður 

Hér eru kynntar niðurstöður um annars vegar tengsl námshléa við bakgrunn nemenda, 

fyrri námsárangur og skuldbindingu þeirra til náms og skóla og hins vegar forspá námshléa 

um útskrift úr framhaldsskóla, að teknu tilliti til annarra rannsóknarbreyta. Í upphafi 

kaflans er kynnt lýsandi tölfræði um hvort munur væri á nemendum sem gerðu ekki hlé á 

námi og þeim tóku sér hlé eftir bakgrunni þeirra, fyrri námsárangri og skuldbindingu til 

náms og skóla, ásamt niðurstöðum marktektarprófa. Því næst er fylgni á milli 

rannsóknarbreyta skoðuð. Að lokum eru niðurstöður aðhvarfsgreiningar hlutfalla 

kynntar.  

Meirihluti nemenda hafði ekki tekið sér hlé frá námi. Af 1326 nemendum tóku 

1104 ekki hlé frá námi, eða um 83%. Aftur á móti höfðu 222 þeirra eða um 17% tekið sér 

hlé, 11% í eitt ár, 4% í samtals tvö ár og 2% í samtals þrjú ár. Um 85% hafði útskrifast úr 

framhaldsskóla við 23 og 24 ára aldur, eða 1132 nemendur. Aftur á móti höfðu 194 eða 

um 15% ekki lokið framhaldsskólanámi og voru ekki í námi þegar rannsóknin fór fram.  

Tafla 1. Námshlé nemenda eftir kyni, aldri og menntun foreldra.  

 Ekkert hlé Hlé í eitt ár Hlé í tvö til þrjú ár Fjöldi 

 % % %  

Kyn     

Drengir 83 10 7 602 

Stúlkur 83 11 6 724 

Aldur     

23 ára 82 12 6 732 

24 ára 84 9 7 594 

Menntun foreldra*     

Grunnskólapróf 82 9 9 128 

Framhaldsskólapróf 81 12 7 525 

Háskólapróf 88 8 4 552 

Athugasemd við töflu: * p < 0,05. Marktekt skv. kí-kvaðrat. 

 

Tafla 1 sýnir lýsandi tölfræði um námshlé nemenda eftir bakgrunni þeirra. Eins og 

sjá má var hvorki marktækur munur á því hvort nemendur gerðu hlé á námi eftir kyni 
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þeirra, χ2(2, N = 1326) = 0,98, p = 0,61 eða aldri þeirra, χ2(2, N = 1326) = 2,93, p = 0,23. 

Aftur á móti var marktækur munur á því hvort nemendur gerðu hlé á námi eftir menntun 

foreldra þeirra, χ2(4, N = 1205) = 11,91, p < 0,05. Nemendur sem áttu foreldra með 

háskólapróf voru ólíklegri til að gera hlé á námi en nemendur sem áttu foreldra með 

framhaldsskólapróf eða grunnskólapróf. Af þeim 552 nemendum sem áttu foreldra með 

háskólapróf þá tóku aðeins 12% þeirra sér hlé frá framhaldsskólanámi til samanburðar 

höfðu 19% nemenda sem áttu foreldra með framhaldsskólapróf tekið sér hlé og 18% 

þeirra sem áttu foreldra með grunnskólapróf. Eins og sjá má var lítill munur á milli 

nemenda sem áttu foreldra með framhaldsskólapróf og þeirra sem áttu foreldra 

grunnskólapróf hvað varðar hvort þeir gerðu hlé á námi. 

Tafla 2. Námshlé nemenda eftir fyrri námsárangri og skuldbindingu til náms og skóla. 

 
Meðaltal Staðalfrávik Fjöldi 

Fyrri námsárangur***    

Ekkert hlé 32,41 8,14 1041 

Hlé í eitt ár 28,42 7,43 133 

Hlé í tvö til þrjú ár 25,13 8,24 76 

Óæskileg skólahegðun***    

Ekkert hlé 2,65 0,69 1072 

Hlé í eitt ár 2,87 0,70 131 

Hlé í tvö ár eða þrjú ár 2,96 0,63 74 

Metnaður í námi***    

Ekkert hlé 4,49 0,62 1065 

Hlé í eitt ár 4,18 0,80 130 

Hlé í tvö eða þrjú ár 4,01 0,72 72 

Samsömun við skóla***    

Ekkert hlé 4,34 0,83 1062 

Hlé í eitt ár 4,06 0,88 130 

Hlé í tvö til þrjú ár 3,77 0,94 73 

Athugasemd við töflu: ***p < 0,001. Marktekt skv. F-prófum. 
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Í töflu 2 eru birt meðaltöl og staðalfrávik fyrri námsárangurs, óæskilegrar 

skólahegðunar nemenda, metnaðar þeirra í námi og samsömunar við skóla fyrir þá sem 

ekki tóku hlé frá námi, þá sem tóku hlé í eitt ár og þá sem tóku hlé í tvö til þrjú ár. Munur 

var á meðaleinkunn nemenda á samræmdum prófum í íslensku og stærðfræði í 10. bekk 

eftir því hvort þeir gerðu hlé á námi og hve lengi hléið varði, F(2, 1247) = 39,80 p < 0,001. 

Nemendur sem tóku sér ekki hlé frá námi voru að jafnaði með hæsta meðaleinkunn í 

íslensku og stærðfræði en lægst var meðaleinkunn þeirra sem tóku hlé í tvö til þrjú ár, 

skv. Hochberg, p < 0,05. Marktækur munur kom einnig fram á óæskilegri skólahegðun 

eftir hléi frá námi, F(2, 1274) = 12,44, p < 0,001. Nemendur sem ekki gerðu hlé á námi 

sýndu minni óæskilega skólahegðun en bæði nemendur sem tóku sér hlé í eitt ár og í tvö 

til þrjú ár, skv. Hochberg p < 0,05 en ekki reyndist marktækur munur eftir því hve langt 

hlé nemendur tóku. Sambærilegur munur kom fram á metnaði nemenda í námi eftir 

námshléi, , Welch F(2, 135,68) = 23,32, p < 0,001. Nemendur sem tóku sér ekki hlé voru 

að jafnaði með meiri metnað samanborið við bæði þá sem tóku hlé í eitt ár og þá sem 

tóku hlé í tvö til þrjú ár, Hochberg, p < 0,05, en ekki var marktækur munur eftir því hve 

langt hléið var. Munur var á samsömun nemenda við skóla eftir því hvort þeir gerðu hlé 

á námi, Welch F(2, 139,96) = 17,66, p < 0,001. Nemendur sem tóku sér ekki hlé frá námi 

samsömuðu sig meira við skóla en bæði þeir sem tóku sér hlé í eitt ár og þeir sem tóku 

sér hlé í tvö til þrjú ár, Hochberg, p < 0,05, en enginn munur var samsömun til skóla eftir 

lengd námshléa.
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Tafla 3. Fylgni rannsóknarbreyta. 

  

Kyn Aldur 
Menntun 
foreldra 

Fyrri 
námsárangur 

Óæskileg 
skólahegðun 

Metnaður í 
námi 

Samsömun 
við skóla 

Námshlé 

Aldur -0,01 1 
            

Menntun foreldra  -0,06* 0,01 1 
          

Fyrri námsárangur   0,07*  0,06*      0,32*** 1 
        

Óæskileg skólahegðun     -0,20***       0,16*** 0,05 0,05 1 
      

Metnaður í námi       0,22*** 0,01      0,20***      0,30***      -0,31*** 1 
    

Samsömun við skóla -0,02 0,02   0,09**      0,23***      -0,22***       0,31*** 1 
  

Námshlé 0,01 -0,01 -0,09**       -0,24***       0,14***     -0,21***     -0,18*** 1 

Námsstaða       0,10***      0,10***      0,14***      0,32***      -0,13***       0,32***       0,20***     -0,32*** 
 

Athugasemd við töflu: *p < 0,05 **p < 0,01 *** p < 0,001. Drengir eru með gildið 1 og stúlkur með gildið 2. Námsstaða þá er brotthvarf 
með gildið 0 og framhaldsskólaútskrift með gildið 1. Útreikningar á fylgni milli menntunar foreldra og annarra rannsóknarbreyta 
byggir að raðfylgni (rs). 
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Tafla 3 sýnir fylgni milli allra rannsóknarbreytanna. Marktæk tengsl komu fram á 

milli námsstöðu nemenda í lok árs 2013 og allra hinna rannsóknarbreytanna. Sjá má að 

þeir nemendur voru líklegri til að hafa útskrifast við 23 og 24 ára aldur voru nemendur 

sem ekki tóku hlé, og að þeir sem tóku árshlé voru líklegri til þess en þeir sem tóku lengra 

hlé. Að auki kom fram að því hærri einkunn á samræmdum prófum í 10. bekk því líklegri 

voru nemendur til að útskrifast. Jafnframt má sjá að eftir því sem nemendur sýndu í 

framhaldsskóla minni óæskilega skólahegðun, meiri metnað í námi og samsömun við 

skóla því líklegri voru þeir til að hafa lokið framhaldsskólaprófi við 23 og 24 ára aldur. 

Stúlkur voru líklegri en drengir til að útskrifast, einnig þeir sem áttu meira menntaða 

foreldra og voru eldri þegar könnunin fór fram. Innbyrðis tengsl reyndust vera fyrir hendi 

á milli allra skuldbindingbreytanna. Eftir því sem nemendur sýndu meiri óæskilega 

skólahegðun því minni var samsömun þeirra við skóla og metnaður í námi. Jafnframt kom 

fram að eftir því sem metnaður nemenda í námi var meiri þeim mun meiri var samsömun 

þeirra við skóla. Þar að auki sýndu nemendur meiri skuldbindingu í framhaldsskóla eftir 

því sem þeir voru með hærri meðaleinkunn á samræmdum prófum í 10. bekk. Drengir 

sýndu að jafnaði meiri óæskilega skólahegðun og minni metnað í námi en stúlkur. Auk 

þess var fylgni á milli aldurs og óæskilegrar skólahegðunar, nemendur sem voru 18 ára 

þegar könnunin fór fram voru líklegri til að sýna óæskilega skólahegðun en nemendur 

sem voru 17 ára. Þá jókst metnaður í námi og samsömun í skóla eftir því sem menntun 

foreldra var meiri. Loks má sjá að því meiri sem menntun foreldra var því hærri var 

meðaleinkunn nemenda á samræmdum prófum í 10. bekk. 
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Tafla 4. Forspá bakgrunns nemenda, fyrri námsárangurs, skuldbindingar til náms og skóla og námshlés um útskrift nemenda úr framhaldsskóla. 

 
Þrep 1 Þrep 2 Þrep 3 

 
B SE(B) Áhættuhlutfall B SE(B) Áhættuhlutfall B SE(B) Áhættuhlutfall 

Fasti -9,04 3,61 0,000 -12,61 3,81 0,000 -12,22 3,93 0,000 

Kyn 0,70 0,20 2,02** 0,48 0,22 1,61* 0,65 0,23 1,91** 

Aldur 0,41 0,21 1,51* 0,53 0,22 1,69* 0,55 0,22 1,74* 

Menntun foreldra: 
        

Grunnskóli vs. framhaldsskóli 0,02 0,29 1,02 0,06 0,30 1,06 0,07 0,31 1,07 

Grunnskóli vs. háskóli 0,57 0,33 1,77 0,58 0,34 1,78 0,58 0,35 1,79 

Fyrri námsárangur 0,11 0,01 1,12*** 0,01 0,02 1,11*** 0,09 0,02 1,10*** 

Óæskileg skólahegðun 
  

-0,55 0,17 0,58** -0,49 0,18 0,62** 

Metnaður í námi 
  

0,54 0,15 1,71*** 0,44 0,16 1,56** 

Samsömun við skóla   0,33 0,12 1,39** 0,12 0,56 1,35* 

Námshlé 
      

-0,72 0,13 0,49*** 

Nagelkerke R 0,20 
  

0,28 
  

0,32 
  

Athugasemd við töflu:*p < 0,05 **p < 0,01 ***p < 0,001. Marktekt skv. Wald. Drengir eru með gildið 0 og stúlkur með gildið 1. Námsstaða þá 
er brotthvarf með gildið 0 og framhaldsskólaútskrift með gildið 1. 

Þrep 1,  χ2 (5, N = 1326) 119,99, p < 0,001. 

Þrep 2,  χ2 (8, N = 1326) 50,69, p < 0,001. 

Þrep 3,  χ2 (9, N = 1326) 29,43, p < 0,001. 
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Í töflu 4 má sjá niðurstöður aðhvarfsgreiningar hlutfalla en hún sýnir líkur á því 

hvort nemendur sem svöruðu könnuninni 17 og 18 ára höfðu lokið framhaldsskólanámi 

sex og hálfu ári síðar eða 23 og 24 ára. Í gögnunum voru þeir sem ekki höfðu útskrifast 

með gildið 0 og þeir sem höfðu útskrifast úr framhaldsskóla fengu gildið 1. Þeim var 

sleppt sem voru í námi á þessum tímapunkti (árslok 2013). Með þessu má túlka 

niðurstöður aðhvarfsgreiningar hlutfalla á þann hátt að áhættuhlutfall yfir 1 sýnir auknar 

líkur á því að nemendur hafi útskrifast eftir því sem gildi frumbreyta er hærra. 

Áhættuhlutfall undir 1 sýna minni líkur á því að nemendur hafi lokið námi eftir því sem 

gildi frumbreyta eru hærri. Við framkvæmd aðhvarfsgreiningar hlutfalla, var frumbreytan 

kyn kóðuð á þann veg að drengir fengu gildið 0 og stúlkur gildið 1. Jafnframt voru búnar 

til tvær vísibreytur fyrir menntun foreldra, það er bornir voru saman nemendur sem áttu 

foreldra með grunnskólapróf við þá nemendur sem annars vegar áttu foreldra með 

framhaldsskólapróf og hins vegar nemendur sem áttu foreldra með háskólapróf. 

Á þrepi 1 er könnuð forspá bakgrunns nemenda og fyrri námsárangurs við 

námsstöðu við 23 og 24 ára aldur. Kyn, aldur og fyrri námsárangur spáðu marktækt fyrir 

um námsstöðu ungmenna en ekki menntun foreldra að teknu tilliti til annarra breyta í 

líkaninu. Stúlkur voru að jafnaði líklegri en drengir til að hafa útskrifast og 24 ára 

ungmenni voru líklegri til þess en 23 ára. Því hærri sem meðaleinkunn var á samræmdum 

prófum í íslensku og stærðfræði í 10. bekk því líklegri voru ungmennin til að hafa 

útskrifast. Saman skýrðu breyturnar um 20% af dreifingu námsstöðu ungmenna.  

Á þrepi 2 var frumbreytunum sem mæla skuldbindingu nemenda í framhaldsskóla 

bætt við líkanið. Sambærilegar niðurstöður fengust fyrir bakgrunn og fyrri námsárangur 

og á þrepi 1. Að teknu tilliti til annarra frumbreyta spáðu allar þrjár 

skuldbindingarbreyturnar marktækt fyrir um námsstöðu við 23 og 24 ára aldur. Því minni 

óæskilega skólahegðun sem nemendur sýndu í framhaldsskóla, og því meiri sem 

metnaður og samsömun við skóla, því líklegri voru þeir til að hafa útskrifast 23 og 24 ára. 

Saman skýrðu frumbreyturnar um 28% af dreifingu námsstöðu ungmennanna. 

Á þrepi 3 var breytunni námshlé bætt við líkanið. Fram komu sambærilegar 

niðurstöður fyrir tengsl bakgrunnsbreyta, fyrri námsárangurs og skuldbindingarbreytanna 

við námsstöðu og á þrepi 2. Niðurstöður fyrir hlé á námi að teknu tilliti til fyrrnefndra 

breyta sýndu að þeir sem gerðu hlé á námi og því lengur sem það var því ólíklegri voru 



31 

þeir til að útskrifast úr framhaldsskóla. Saman skýrðu frumbreyturnar um 32% af dreifingu 

námsstöðu ungmennanna.  
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Umræður 

Markmið þessar rannsóknar var tvíþætt, í fyrsta lagi að kanna hvað einkennir 

framhaldsskólanemendur sem gera hlé á námi, samanborið við þá sem taka ekki hlé. Í 

öðru lagi að kanna hvaða þátt námshlé getur átt í brotthvarfi nemenda úr 

framhaldsskólanámi. Niðurstöður benda til þess að nemendur sem áttu foreldra með litla 

formlega menntun og þeir sem stóðu verr að vígi námslega voru líklegri til að gera hlé á 

námi. Jafnframt sýndu niðurstöður að nemendur sem tóku sér hlé frá námi voru minna 

skuldbundnir námi og skóla, samanborið við þá sem gerðu ekki hlé á námi. Þetta átti við 

allar þrjár meginvíddir skuldbindingar, það er hegðunarlega, tilfinningalega og 

vitsmunalega skuldbindingu (óæskileg skólahegðun, samsömun við skóla og metnaður í 

námi). Niðurstöður sýna að teknu tilliti til sterkra forspárþátta brotthvarfs eins og 

bakgrunns nemenda, fyrri námsárangurs og skuldbindingar til náms og skóla þá spáði hlé 

frá námi fyrir um brotthvarf. Nemendur sem tóku hlé voru ólíklegri til útskrifast úr 

framhaldsskóla við 23 og 24 ára aldur en þeir nemendur tóku sér ekki hlé. Ennfremur þá 

sýna niðurstöður að lengd námshléa getur skipt máli um það hvort nemendur ljúki 

framhaldsskólanámi. Nemendur sem gerðu hlé á námi í samtals tvö til þrjú ár voru 

ólíklegri til að útskrifast við 23 og 24 ára aldur, samanborið þá nemendur sem tóku sér 

árshlé frá námi. 

Fáar rannsóknir hafa beint sjónum sínum að því hvaða ástæður geta legið að baki 

ákvörðun ungmenna að gera tímabundið hlé á námi. Í ljósi þess að rannsóknir skortir á 

þessu sviði er horft til brotthvarfsrannsókna, til að öðlast meiri skilning á því hvað fær 

ungmenni til að taka sér hlé frá námi. Eins og fyrr segir sýndu niðurstöður fram á tengsl 

milli námshlés og menntunar foreldra, fyrri námsárangurs og allra 

skuldbindingarbreytanna. Engin tengsl voru á milli kyns nemenda og námshlés 

annarsvegar og aldurs nemenda og námshlés hinsvegar. Nemendur sem áttu foreldra 

með grunnskóla- eða framhaldsskólapróf voru líklegri til að gera hlé á námi samanborið 

við nemendur sem áttu foreldra með háskólapróf. Þetta er í takt við rannsóknir á 

brotthvarfi nemenda úr námi, þær hafa sýnt að algengara er að ungmenni sem eiga 

foreldra með litla formlega menntun hætti námi (Janosz o.fl., 2000; Kristjana Stella 

Blöndal og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2012; Rumberger og Lim, 2008). Þegar litið var til 

fyrri námsárangurs kom fram að þeir nemendur sem ekki gerðu hlé á námi voru með 
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hærri meðaleinkunn á samræmdum prófum í íslensku og stærðfræði í lok grunnskóla en 

þeir sem tóku hlé. Jafnframt kom fram að nemendur sem tóku meira en árshlé voru með 

lægri einkunn en þeir sem tóku lengra hlé. Þessar niðurstöður samræmast þeim sem 

rannsóknir á brotthvarfi hafa sýnt, það er, að nemendur sem standa verr vígi námslega 

eru líklegri til að hætta námi (Battin-Pearson o.fl., 2000; Kristjana Stella Blöndal o.fl., 

2016; Rumberger, 1995).   

Fram kom að nemendur sem tóku sér hlé frá námi sýndu minni skuldbindingu í 

framhaldsskóla en þeir sem ekki tóku hlé. Eftir því sem nemendur sýndu meiri óæskilega 

skólahegðun, til dæmis skrópuðu í kennslustundum og voru oft illa undirbúnir fyrir 

kennslustundir, því líklegri voru þeir til að taka sér hlé frá námi. Þetta samrýmist fyrri 

rannsóknum á tengslum skuldbindingar og brotthvarfs. Þær hafa sýnt að nemendur með 

lélega ástundun í námi og sem sýna slæma framkomu í skólanum eru líklegri til að hætta 

í námi (Entwisle o.fl., 2004; Janosz o.fl., 1997; Rumberger og Lim, 2008). Af 

skuldbindingarbreytunum þá voru tengslin milli metnaðar nemenda í námi og námshlés 

sterkust. Því metnaðarfyllri sem nemendur voru í námi, sem kom til dæmis fram í því að 

þeim fannst líklegt að þeir héldu áfram námi eftir framhaldsskóla og að þeir ætluðu í 

háskólanám, þeim mun ólíklegri voru þeir til að taka hlé. Þetta er í takt við rannsóknir á 

brotthvarfi, en nemendur sem ætla sér að ná langt í námi og eru tilbúnir að leggja mikið 

á sig til að ná markmiðum sínum eru mun ólíklegri til að hætta námi en nemendur sem 

sýna lítinn metnað (Kristjana Stella Blöndal o.fl., 2016; Markusen o.fl., 2011; Rumberger, 

1995). Nemendur sem samsömuðu sig minna við skóla, til dæmis langaði til að skipta um 

skóla eða voru óánægðir með skólann sem þeir voru í, voru líklegri að gera hlé námi 

samanborið við nemendur sem samsömuðu sig við skóla. Rannsóknir hafa sýnt að þeim 

nemendum sem líður vel í skólanum, eiga í góðum samskiptum starfsfólks hans sem og 

samnemendur og upplifa sig sem hluta af hópnum eru ólíklegri til að hverfa frá námi 

(Kristjana Stella Blöndal og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2012; Lamote o.fl., 2013).  

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu fram á tengsl á milli þess að gera hlé á 

námi og námsstöðu ungmennanna við 23 og 24 ára aldur. Nemendur sem gerðu hlé á 

námi sínu voru ólíklegri til að útskrifast úr framhaldsskóla samanborið við þá sem ekki 

tóku hlé. Þessar niðurstöður komu fram þótt að tekið væri tillit til sterkra forspárþátta um 

brotthvarf frá námi, einkunna nemenda á samræmdum prófum í lok grunnskóla auk 



34 

skuldbindingar nemenda til náms og skóla og bakgrunns nemenda. Þetta er í takt við 

niðurstöður rannsóknar Urðar Maríu Sigurðardóttur (2015) námsgengi 

framhaldsskólanemenda sem fæddir voru árið 1990. Nemendum var fylgt eftir í sex ár, 

frá 16 ára aldri þar til þeir voru við 22 ára aldur. Af þeim 3675 nemendum sem tóku þátt 

í rannsókninni, þá hafði rúmlega þriðjungur þeirra tekið sér hlé frá námi. Meirihluti 

nemenda úr þessum hópi höfðu ekki útskrifast úr framhaldsskóla þegar þeir voru við 22 

ára aldur. Aftur á móti kannaði rannsókn hennar ekki áhrif lengdar námshlés á námsgengi 

framhaldsskólanemenda, líkt og gert er í þessari rannsókn. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar sýna að lengd námshlés kann að skipta nokkru máli, þegar kemur að því hvort 

nemendur ljúki framhaldsskólanámi. Meirihluti þeirra sem tóku sér árshlé frá námi höfðu 

útskrifast úr framhaldsskóla við 23 og 24 ára aldur, sem bendir til þess að þó svo að 

nemendur hætti námi, þá þarf það ekki þýða að þeir muni ekki snúa aftur og ljúka námi 

(Berktold o.fl., 1998; Hurst o.fl., 2004; Markusen og Sandberg, 2005; Rumberger og Lamb, 

2003). Aftur á móti hafði meirihluti nemenda sem höfðu gert hlé á námi í tvö til þrjú ár 

ekki lokið framhaldsskólanámi við 23 og 24 ára aldur. Þeir voru töluvert ólíklegri til að hafa 

lokið námi, samanborið við nemendur sem höfðu aðeins tekið sér árshlé frá námi. Þetta 

er í takt við niðurstöður rannsókna á námsgengi háskólanema sem sýna að það að taka 

hlé dragi úr líkum á útskrift en rannsakanda tókst ekki að finna sambærilega rannsókn 

fyrir námsgengi framhaldsskólanema (DesJardins o.fl., 2002; DesJardins og McCall, 2010). 

Þá spáðu allar skuldbindingarbreyturnar fyrir um námsstöðu ungmennanna. Þau 

sem höfðu ekki lokið framhaldsskólanámi við 23 og 24 ára aldur voru minna skuldbundnir 

námi og skóla, samanborið við þá sem luku námi. Þetta er í samræmi við fyrri rannsóknir 

sem hafa sýnt að eftir því sem skuldbinding ungmenna til náms og skóla dvínar því meiri 

líkur eru að þau hverfi frá námi. Ungmenni sem sýndu meiri óæskilega skólahegðun, það 

er, þau sem skrópuðu í tíma eða voru ekki undirbúin fyrir kennslustundir, voru líklegri til 

hverfa frá námi en þau sem sýndu minni óæskilega skólahegðun. Rannsóknir hafa sýnt 

að hegðunarleg skuldbinding virðist vera sá þáttur sem spáir sterkast fyrir brotthvarf úr 

framhaldsskóla af undirþáttum skuldbindingar. Þetta er ekki í samræmi við niðurstöður 

þessarar rannsóknar. Af þeim rannsóknarbreytum sem ætlað var mæla skuldbindingu 

nemenda, þá voru tengsl milli óæskilegrar skólahegðunar og námsstöðu nemenda við 23 

og 24 ára aldur veikust. Rannsóknir hafa jafnframt sýnt að tilfinningar ungmenna í garð 

náms og skóla spili hlutverk í því hvort þau ljúki framhaldsskólanámi. Þau ungmenni sem 
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samsömuðu sig minna við skóla, til að mynda þau sem voru óánægð með skólann sem 

þau voru í eða vildu skipta um skóla, voru ólíklegri en þau sem samsömuðu sig við skóla 

til að hafa lokið framhaldsskólaprófi við 23 og 24 ára aldur. Sá undirþáttur skuldbindingar 

sem hefur hingað til verið minnst rannsakaður í þessu samhengi er vitsmunaleg 

skuldbinding. Rannsóknir hafa þó gefið vísbendingar um að ungmenni sem eru 

metnaðarfyllri gagnvart námi eru líklegri til að ljúka framhaldsskólaprófi. Þetta er í takt 

við niðurstöður þessarar rannsóknar. Ungmenni sem til dæmis ætluðu sér að ljúka 

framhaldsskólanámi eða fara í háskólanám að því loknu, voru líklegri til að útskrifast, 

samanborið þá sem sýndu minni metnað í námi. Ennfremur voru tengsl á milli metnaðar 

í námi við námsstöðu nemenda í árslok 2013 sterkust af þeim rannsóknarbreytum sem 

var ætlað mæla skuldbindingu nemenda (Archambault o.fl., 2009a; Markusen o.fl., 2011; 

Kristjana Stella Blöndal og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2012; Lamote o.fl., 2013; Rumberger, 

1995).  

Þar að auki spáðu nær allar bakgrunnsbreyturnar fyrir um námsstöðu 

ungmennanna þegar þau voru 23 og 24 ára, að undanskilinni menntun foreldra. Meðal 

þess sem kom fram var að drengir voru ólíklegri en stúlkur til að hafa lokið námi. 

Nemendur sem voru 17 ára þegar þeir svöruðu könnuninni voru ólíklegri til þess að 

útskrifast en nemendur sem voru 18 ára. Þessar niðurstöður eru í takt við fyrri rannsóknir 

(Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002; Kristjana Stella Blöndal o.fl., 2016). 

Líkt og í fyrri rannsóknum, þá spáði fyrri námsárangur við lok grunnskóla fyrir um 

námsstöðu nemenda. Þeir nemendur sem stóðu verr að vígi námslega þegar þeir hófu 

nám í framhaldsskóla voru mun ólíklegri til að ljúka námi en þeir sem gekk betur á 

samræmdum prófum í íslensku og stærðfræði í 10. bekk. Fyrri rannsóknir hafa ítrekað 

sýnt að fyrri námsárangur er sá þáttur sem spáir hvað sterkast fyrir um brotthvarf 

nemenda úr framhaldsskóla (Battin-Pearson o.fl., 2000; Jón Torfi Jónasson og Kristjana 

Stella Blöndal, 2002; Rumberger og Lim, 2008). Eins og fram hefur komið þá spáði 

menntun foreldra ekki fyrir um námsstöðu nemenda þegar þeir voru 23 og 24 ára. Það 

ber að nefna að fylgni var á milli menntunar foreldra og námsstöðu nemenda í árslok 

2013 en þegar búið var taka inn alla aðrar frumbreytur í líkanið þá voru tengslin ekki 

lengur fyrir hendi. Rannsóknir undanfarinna áratuga á brotthvarfi hafa sýnt fram á að 

eftir því sem menntun foreldra verður meiri þeim mun minni líkur eru á því að nemendur 
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hætti námi (Kristjana Stella Blöndal og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2012; Rumberger og 

Lamb, 2003). 

Þessi rannsókn felur í sér ákveðið nýnæmi þar sem fáar rannsóknir hafa skoðað 

áhrif þess að gera hlé á námi á námsgengi framhaldsskólanemenda. Eftir bestu vitneskju 

rannsakanda hefur aðeins ein íslensk rannsókn beint sjónum að þessum hópi, en líkt og 

þessi rannsókn þá sýndu niðurstöður hennar fram á að nemendur sem gera hlé á námi 

eru ólíklegri til að útskrifast úr framhaldsskóla (Urður María Sigurðardóttir, 2015). Aftur 

á móti kannaði hún ekki áhrif lengdar námshléa á brotthvarfs frá námi, sem er gert í 

þessari rannsókn. Eins og fram hefur komið þá getur það skipt máli hversu lengi hlé vara 

þegar kemur að því hvort nemendur ljúki námi. Þar að auki hafa mögulega ástæður þess 

að nemendur taki sér hlé frá námi verið lítið rannsakaðar og rannsakandi fann enga 

rannsókn á þessum nemendahóp þar sem allar þrjár víddir skuldbindingar voru teknar 

með í reikninginn.  

Þörf er á frekari rannsóknum á námshléi nemenda. Til að mynda þarf að skoða 

nánar hvort það hafi áhrif útskrift nemenda úr framhaldsskóla hvort hlé nemenda séu 

samfelld eða slitrótt. Það er, eru nemendur sem taka sér hlé nokkur ár í röð ólíklegri til 

útskrifast en þeir að taka sér oftar hlé, en í styttri tíma í senn. Eftir bestu vitneskju 

rannsakanda þá hefur aðeins ein íslensk rannsókn skoðað nemendur sem gera hlé á námi 

og borið saman þá sem ljúka námi við þá sem gera það ekki. Rannsókn Urðar Maríu 

Sigurðardóttur (2015) sýndi fram á að munur væri á nemendum sem útskrifuðust úr 

framhaldsskóla og þeim gerðu það ekki, eftir bakgrunni þeirra og fyrri námsárangri. Aftur 

á móti þá hefur skuldbinding þessa nemendahóps ekki verið könnuð áður í þessu 

samhengi. Erlendar rannsóknir á nemendum sem gera hlé á námi, hafa sýnt að eftir því 

sem þeir eru skuldbundnari námi og skóla, þeim mun líklegri eru þeir til útskrifast úr 

framhaldsskóla (Berktold o.fl., 1998; Boylan og Renzulli, 2017; Entwisle o.fl., 2004; 

Wayman, 2002). Áhugavert væri kanna hvort hið sama eigi við íslenska nemendur sem 

hafa gert hlé á námi. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að þættir sem þekkt er að dragi úr eða ýti 

undir líkur á brotthvarfi frá framhaldsskóla geti einnig verið notaðir þegar verið er að 

kanna hvaða ástæður geta legið að baki ákvörðun nemenda um að gera hlé á námi. 

Undanfarna áratugi hafa rannsóknir sýnt fram á sterk tengsl skuldbindingar nemenda til 
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náms og skóla og brotthvarfs, eftir því sem skuldbinding nemenda dvínar aukast líkurnar 

á því að þeir hætti námi (Archambault o.fl., 2009; Lamote o.fl., 2013; Kristjana Stella 

Blöndal og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2012). Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa 

vísbendingar um að það sama eigi við um tengsl námshlés og skuldbindingar nemenda, 

það er eftir því sem nemendur voru minna skuldbundnir námi og skóla þeim mun líklegri 

voru þeir til að gera hlé á námi. Rannsóknir benda til þess að ýta megi undir skuldbindingu 

nemenda og draga þannig úr líkum á að þeir hverfi frá námi (Appleton o.fl., 2008; 

Dynarski o.fl., 2008; Fredricks o.fl., 2004; Kristjana Stella Blöndal og Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2014) og þessi rannsókn bendir til þess að aukin skuldbinding myndi 

einnig draga úr líkum á því að nemendur taki hlé. Mögulega er það ein ástæðan fyrir því 

að góð skuldbinding minnkar líkur á brotthvarfi. 

Þá sýna niðurstöður einnig að það að gera hlé á námi dregur úr líkunum á því að 

nemendur útskrifist úr námi, en hafa ber í huga að lengd námshlésins skiptir jafnframt 

máli. Í niðurstöðum kom fram að af þeim sem gerðu hlé á námi í eitt ár, þá lauk meirihluti 

þeirra námi. Þessar niðurstöður renna stoðum undir þær hugmyndir að það að hætta 

námi þarf ekki að þýða endalok námferils nemenda, heldur eiga þeir afturkvæmt í 

framhaldsskóla og eiga góðan möguleika á því að ljúka námi (Berktold o.fl., 1998; Hurst 

o.fl., 2004; Rumberger og Rotermund, 2008). Hinsvegar voru nemendur sem tóku sér 

lengra hlé en eitt ár talsvert ólíklegri til að útskrifast úr framhaldsskóla. Þessar 

niðurstöður benda til þess, að ef nemendur gera hlé námi, er mikilvægt að stuðla að því 

að ekki líði mjög langur tími á milli þess að nemendur hætti í námi og þeir snúi aftur. 

Þrátt fyrir mikla skólasókn í framhaldsskóla, þá er brotthvarf frá námi viðvarandi 

vandamál í íslensku framhaldsskólakerfi og erfitt hefur reynst að stemma stigu við því 

(Hagstofan Íslands, e.d.; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012). Hér á landi er 

ekki óalgengt að ungmenni geri tímabundið hlé á námi og fari til dæmis út á vinnumarkað. 

Þetta getur hægt á námsframvindu ungmenna og dregið úr líkunum á því þau útskrifist 

úr framhaldsskóla, líkt og niðurstöður þessarar rannsóknar sýna 

(Menntamálaráðuneytið, 2010; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014a, 2018). Í 

því samfélagi sem við búum í dag eru gerðar auknar kröfur um að hærra menntunarstig. 

Þeir sem hafa ekki lokið framhaldsskólanámi standa höllum fæti á vinnumarkaði, þeir eru 

til að mynda líklegri til að verða atvinnulausir og fá lægri laun í samanburði við þá sem 
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hafa lokið námi (Owens, 2004; Rumberger, 2011; Rumberger og Lamb, 2003). 

Niðurstöður þessarar rannsóknar bæta þekkingu okkar á nemendahópi sem hefur hingað 

til verið lítið skoðaður. Með því auka þekkingu okkar á þessum nemendahóp, eru 

fagaðilar innan framhaldsskólakerfisins þar á meðal náms- og starfsráðgjafar, mögulega 

betur í stakk búnir að taka á móti þessum nemendum þegar þeir snúa aftur í nám og veita 

þeim þann stuðning sem þeir þarfnast til að ljúka því.  
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