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Ágrip 

,,Mennt er máttur“ hefur verið sagt við flest öll börn og ungmenni og með þessum orðum er 

verið að ýta undir þá staðreynd að menntun sé undirstaða þess að hafa í sig og á og geta náð 

langt í lífinu. Eins og staðan er á Íslandi í dag þá er miðað við að nemendur sem eru orðnir 25 

ára nýti sér önnur úrræði en framhaldsskólana og menntaskólana. Ekki eru allir sem hafa náð 

að klára framhaldsskólanám á tilætluðum tíma og þurftu frá að hverfa vegna ýmissa  

ástæðna. Mikið af því fólki á ekki auðvelt með það að koma aftur í nám  og lætur hjá líða að 

taka upp þráðinn seinna á lífsleiðinni. Þegar fólk er komið á þann stað að vera fast í 

láglaunastarfi og með nokkur börn og bara með sitt grunnskólapróf á það erfitt með að 

sækja sér frekari menntun.  Hringsjá er úrræði fyrir fólk sem einhverra hluta vegna hefur 

,,helst úr lestinni“ og býður skólinn upp á mjög gott úrræði fyrir fólk sem er að koma aftur í 

nám eftir langt hlé  eða treystir sér ekki í almennann framhaldsskóla. Til þess að geta 

stundað nám við Hringsjá þurfa nemendur að hafa náð 18 ára aldri.  

Margir nemendur sem fara í Hringsjá og klára þriggja anna nám þar eru eldri en 25 

ára þannig að það er ekki alltaf auðvelt fyrir þá að vera gjaldgenga í aðra framhaldsskóla eftir 

útskrift. Nemendur geta sótt um hjá Mími og Keili (Helga Eysteinsdóttir, munnleg heimild, 

18.mars 2018) en þá þarf líka að eiga fyrir náminu og það stoppar marga. 

Einnig eru til fleiri úrræði sem standa fólki til boða sem á að undirbúa það fyrir frekara nám 

en eftir því sem ég kemst næst er ekki eins mikill framhaldsskólabragur á því og hjá Hringsjá 

en þá er ég  að tala um Grettistak, Kvennasmiðjuna og Karlasmiðjuna. Þar er meiri 

undirbúningur fyrir atvinnulífið en nám, þó að undirbúningur fyrir nám eigi sér líka stað.  

Ég tók viðtöl við sex einstaklinga sem höfðu lokið þriggja anna námi hjá Hringsjá til þess 

að sjá hve margir þeirra hafa haldið áfram námi og hvernig þeim líkaði að stunda nám við 

Hringsjá. Helstu niðurstöður er þær að viðmælendur mínir voru mjög ánægðir með bæði 

nám og utanumhaldið hjá Hringsjá og höfðu allir nema einn haldið áfram námi við aðra skóla.  
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Formáli 

Þegar mér stóð til boða að skrifa um Hringsjá var ég mjög spennt fyrir því verkefni því systir 

mín hafði verið í námi hjá Hringsjá og bar þeim góða söguna og var ég búin að fræðast aðeins 

um skólann í gegnum hana. Ég verð að viðurkenna að ég vissi ekki mikið um skólann og 

hverjir gætu sótt um að stunda nám í honum áður en systir mín hóf nám þar. Vil ég þakka 

Helgu Eysteinsdóttur, skólastjóra Hringsjá fyrir að vera mér innan handar við vinnu þessa 

verkefnis og Önnu Guðrúnu Edvardsdóttur, leiðbeinanda fyrir að sýna mér ómælda 

þolinmæði við vinnu  verkefnisins. Einnig vill ég þakka sambýlismanni mínum, honum Birni 

og syni mínum Finnboga fyrir að hafa umborið mig þessa síðustu mánuði þar sem ég hef 

trúlega ekki verið auðveld í sambúð.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003,7. Nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt 

bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem 

sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem hafa lagt mér 

lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta 

staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1 Inngangur  

,,Hugurinn ber þig hálfa leið“. Þetta máltæki  fannst mér  eiga vel við þessa ritsmíð en 

merking þess vísar til þess að bara með því að hugsa um og stefna að ákveðnu markmiði 

hjálpar það við að ná því. Heimurinn er alltaf að breytast og meiri krafa er gerð til  

einstaklinga. Að mínu mati er endalaus pressa á að standa sig vel í námi og fá góðar 

einkunnir;  að það sé það sem skiptir mestu máli ef einstaklingur ætlar að ná einhverjum 

frama þegar hann fullorðnast. Hugsanlega er verið að setja of mikla kröfu á ungmenni og 

mörg þeirra ná ekki að takast á við álagið sem er sett á þau. Í þessari ritgerð mun ég skoða 

seiglu sex einstaklinga sem flosnuðu upp úr námi áður en þau náðu að ljúka stúdentsprófi og 

einn af mínum viðmælendum náði ekki að klára grunnskóla á sínum tíma. 

Viðmælendur mínir sóttu öll um og fengu inngöngu í Hringsjá sem er skóli sem 

sérhæfir sig í nemendum sem hafa hætt í námi og finna sig ekki í hinu almenna fjölbrauta- og 

menntaskólakerfi. Öll luku þau námi hjá Hringsjá en námið þar er skipulagt sem þriggja anna 

nám og fimm af þeim fóru í áframhaldandi nám sem sýnir að skólinn Hringsjá sem slíkur er 

að virka mjög vel til þess að vekja aftur áhuga ungmenna (og annarra) á menntun. Þessir 

einstaklingar bera Hringsjá vel söguna og vildu helst ekki þurfa að hætta eftir þessar þrjár 

annir heldur hefðu þau viljað að skólinn gæti leyft þeim að klára stúdentpróf þar.  

Rannsóknarspurningin sem leitast verður við að svara í rannsókninni er:  Með hvaða 

leiðum getur úrræði eins og Hringsjá eflt seiglu hjá fólki sem ekki hefur náð að ljúka 

framhaldsskólanámi?  

Skólinn Hringsjá hefur mikla sérstöðu þar sem hann er mjög lítill og nær að halda vel 

utan um nemendur sína og sinna hverjum og einum  á sínum eigin forsendum og á sínum 

eigin hraða. Ef nemendur ættu að fá að klára þriggja ára nám til stúdentsprófs þá myndi 

þetta úrræði þurfa að stækka umtalsvert og þannig missa þessa sérstöðu sína þar sem 

nemendum finnst þeir vera mjög öruggir og geta alltaf leitað til kennara ef það er eitthvað 

sem þá vantar. Þó að nemendur hafi útskrifast frá Hringsjá geta þeir ennþá leitað til 

námsráðgjafa og kennara í Hringsjá sem geta leiðbeint þeim. Mikið traust myndast á þessum 

þremur önnum og þó að þessir nemendur fari í aðra skóla eiga þau erfitt með að sleppa 

örygginu í Hringsjá.  

Markmið rannsóknarinnar er að sýna fram á að fjölbreytt úrræði til menntunar þurfa að 

vera til staðar í skólakerfinu. Einstaklingar eru ólíkir og það sem hentar einum hentar ekki 
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öðrum. Einnig er úrræði eins og Hringsjá nauðsynlegt til að gefa þeim, sem einhverra hluta 

vegna, hafa dottið út úr hinu hefðbundna skólakerfi tækifæri á að komast aftur inn í 

skólakerfið. Um er að ræða einstaklinga sem orðið hafa fyrir áföllum og þurfa aðstoð til að 

fóta sig aftur í lífinu en til þess þurfa þeir að sýna ákveðna seiglu sem úrræði eins og Hringsjá 

getur eflt og styrkt hjá viðkomandi.  

Skýrslunni er skipt upp í nokkra kafla. Í öðrum kafla verða Hringsjá og önnur 

menntaúrræði kynnt. Í kafla þrjú verður fjallað um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar þar 

sem áherslan er á umfjöllun um seiglu og tengslamyndun. Umfjöllunarefni kafla 4 er sú 

aðferðarfræði sem beitt var í rannsókninni. Í kafla 5 eru niðurstöðurnar úr viðtölunum 

kynntar og í kafla 6 verða niðurstöðurnar reifaðar og rannsóknaspurningunni svarað. 

Skýrslunni lýkur svo á kafla 7 með lokaorðum. 
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2 Hringsjá og fleiri úrræði 

Í þessum kafla mun ég kynna skólann Hringsjá, hvenær hann var stofnaður og hvernig hann 

hefur þróast og breyst. Einnig mun ég ræða um fleiri úrræði sem standa einstaklingum til 

boða sem hafa ekki fundið sig, hvorki innan hins hefðbundna skólakerfis né á 

vinnumarkaðinum. 

Skólinn Hringsjá var stofnaður 1983 og hét þá Tölvuskóli fatlaðra og var hann 

hugsaður fyrir þá sem glímdu við fatlanir og það var ekki fyrr en 1995 sem nafninu var breytt 

í Hringsjá. (Helga, munnleg heimild, 18.mars 2018).   

Skólinn hefur alltaf þjónustað þá sem hafa verið utanveltu í samfélaginu eða útundan 

ef svo má að orði komast. En eftir að fleiri skólar fóru að huga að aðgengi fatlaðra með 

lyftum og betra aðgengi inn í stofur og inn í skólanna sjálfa, þá fækkaði þeim sem eiga við 

líkamlegar fatlanir að stríða sem sóttu um í Hringsjá.  Í dag eru þeir sem glíma við líkamlega 

fötlun því í miklum minnihluta nemanda (Helga, munnleg heimild, 18.mars 2018). 

Námið hjá Hringsjá er þrjár annir og fá nemendur einingar sem nýtast þeim upp í 

stúdentspróf og eru gjaldgengar í alla framhaldsskóla. Skólinn er vímefnalaus skóli eins og 

svo sem allir framhaldsskólar en skólinn  fær inn unga nemendur sem eru nýbúnir að klára 

meðferð þannig að þetta er eitthvað sem er sérstaklega tekið fram. Þegar það er árshátíð hjá 

skólanum er hún einnig vímuefnalaus þó að flestir nemendur séu komnir með aldur til þess 

að drekka. Þetta er bara stefna skólans og mætir hún miklum skilningi frá nemendum og 

öðrum. 

  Námið er þannig uppbyggt að það er einstaklingsmiðað og yfirferð á efni fer 

algjörlega eftir getu hvers og eins nemanda. Þó að einhver sé á eftir eða undan skiptir það 

engu máli þetta byggist allt á einstaklingsgetu. Nemendur sækja einnig sjálfstyrkingartíma og 

hafa alltaf aðgang að sálfræðingi ef eitthvað kemur upp á sem þeir ná ekki að vinna úr sjálf. 

Það mættu vera fleiri skólar sem tækju þetta sér til fyrirmyndar, þ.e. að láta nemandann 

frekar fá trú á eigin getu heldur en hversu miklu þú nærð að troða inn í hausinn á honum á 

þremur árum. Að koma þarna inn er dásamlegt-; allir þeir nemendur sem ég hitti og sá til 

virtust vera góðir félagar og starfsmenn og kennarar höfðu mjög góða nærveru. 

  Út frá viðtölunum sem ég tók við fyrrverandi nemendur mátti augljóslega sjá að 

skólinn heldur vel utan um nemendur sína en allir viðmælendur mínir hugsa með mikilli hlýju 

til tíma síns hjá skólanum.  Skólinn hefur þessa sérstöðu að vera smár í sniðum og getur þess 
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vegna hlúð vel að hverjum og einum og fundið styrkleika hvers og eins og ræktað þá. 

Meirihluti þeirra sem ég ræddi við var viss um að þau gætu ekki lært, því þau væru of 

heimsk. Þau höfðu þetta með sér í farteskinu upp úr grunnskóla og fóru því að vinna og sum 

þeirra voru með greiningar sem þau höfðu ekki fengið rétta aðstoð við.  

Hjá Hringsjá opnaðist fyrir þeim nýr heimur þar sem þau gátu skyndilega lært, 

eitthvað sem þau höfðu ekki getað áður og voru hreinlega hissa á sjálfum sér. Námið er 

einstaklingsmiðað og hver nemandi fær að læra á sínum hraða. Námið við skólann mætti 

líkja við almenna braut í framhaldsskólum þar sem nemendur eru að taka grunnáfangana s.s. 

stærðfræði, ensku, íslensku, dönsku o.s.frv.  

Röskva: ,,Ég kunni ekkert að læra, ég hafði aldrei lært í rauninni að læra“. Einn 

viðmælandinn í viðtölunum sagði þessa setningu og hún stakk mig aðeins, vegna þess að 

ástæðan sem viðkomandi gaf upp fyrir því að hún náði ekki að klára framhaldsnám væri 

vegna þess að henni hafði ekki verið kennt að læra. En samkvæmt henni er þeim kennt það í 

Hringsjá og er hún þakklát fyrir tímann sem hún fékk þar og gaman er að segja frá því að hún 

er í námi í dag. 

2.1 Grettistak 

Fleiri úrræði standa fólki til boða ef það nær ekki að klára framhaldsnám á tilætluðum tíma 

eða treystir sér ekki einhverra hluta vegna að ljúka námi í almennum framhaldsskóla. Má þar 

nefna  Grettistak en það úrræði er hugsað fyrir einstaklinga sem hafa átt við langvarandi og 

erfiðan vímuefnavanda að etja. Þetta er tækifæri til þess að endurhæfa sig eftir að meðferð 

hefur verið lokið.  Sérsniðin endurhæfingaráætlun er sett upp í samráði við viðkomandi 

einstakling og er eftirfylgni og viðtöl í gegnum áætlunarferlið. Gengur þetta úrræði aðallega 

út á að reyna að virkja þá einstaklinga sem sækja sér þjónustu þangað út á vinnumarkaðinn 

eða þá í frekari endurhæfingu (VIRK, e.d, 2019). 

2.2 Karlasmiðjan 

Karlasmiðjan er úrræði sem er ólíkt Grettistaki að því leiti að það úrræði er einungis hugsað 

fyrir karlmenn. Stendur það þeim opið sem eru á aldrinum 25 til 45 ára og hafa verið 

atvinnulausir í lengri tíma og hafa þegið fjárhagsstuðning frá Reykjavíkurborg. Þeir sem sækja 

þar um mega ekki vera háðir vímuefnum. Þetta er hugsuð sem 18 mánaða endurhæfing og 

er markmið hennar að bæta lífsgæði þátttakenda. Endurhæfingin er þríþætt: Sjálfsefling, 



12 

 

uppbygging og starfs-eða námsundirbúningur. Nemendur sem sækja sér nám í Karlasmiðjuna 

skuldbinda sig til þess að mæta 100 prósent.  Þessu 18 mánaða tímabili er skipt upp í þrjár,  

sex mánaða annir sem er jafnlangt nám og nemendur í Hringsjá stunda eða  þrjár annir. Er 

námið í Karlasmiðju einstaklingsbundið og tekur mið af getu hvers og eins líkt því sem gert er  

í Hringsjá. Hægt er að sækja um í Karlasmiðju í gegnum félagsráðgjafa á 

þjónustumiðstöðvum Reykjavíkur (VIRK, e.d, 2019 ) 

2.3 Kvennasmiðjan 

Kvennasmiðjan er aftur á móti líkari Karlasmiðjunni nema að það er einungis hugsað fyrir 

konur sem eru einstæðar mæður á aldrinum 22-45 ára. Eins og með Karlasmiðjuna þurfa þær 

að sama skapi að hafa þegið fjárhagsaðstoð frá Reykjavíkurborg. Þegar kröfur fyrir inngöngu 

eru skoðaðar inn á vefsvæðinu hjá Virk – starfsendurhæfing (hér eftir nefnt Virk), þá kemur 

ekki fram að hjá Kvennasmiðjunni þurfi konur að vera vímuefnalausar, en hugsanlega er 

hægt að skrifa það á mannleg mistök frekar en eitthvað annað (VIRK, e.d, 2019).  

Þær konur sem sækja um hjá Kvennasmiðjunni eiga það sameiginlegt að hafa átt 

erfitt með að fóta sig í tilverunni s.s á vinnumarkaði eða í námi vegna heilsubrests eða 

félagslegra aðstæðna. Námið er eins uppbyggt og hjá Karlasmiðjunni nema að 

Hússtjórnarskólinn í Reykjavík kemur líka að náminu hjá Kvennamiðjunni. Námstímabilið er 

aðeins öðruvísi en hjá Karlasmiðjunni þar sem náminu er skipt upp í þrjár mislangar annir, 

trúlega með tilliti til þess að konurnar sem sækja sér menntun í smiðjunni eru einstæðar 

mæður og ekki alltaf hlaupið að því að fá pössun eða pláss á leikskóla þegar það á við. Námið 

er alls 18 mánuðir og er sótt um hjá félagsráðgjafa hjá Þjónustumiðstöðvum 

Reykjavíkurborgar (VIRK, e.d, 2019 ).  

Þessi úrræði eru samt sem áður takmörkunum háð og skilyrðin eru þau að viðkomandi   

þarf að vera búin að fá fjárhagsaðstoð frá Reykjavíkurborg, vera einstæð, atvinnulaus eða 

hafa sögu um langvarandi vímuefnanotkun til þess að eiga möguleika á að nýta þessi úrræði. 

Hjá Hringsjá eru ekki þessar takmarkanir nema að litlu leyti. Allir geta sótt um sem hafa náð 

18 ára aldri en þar sem skólinn er lítill tekur hann ekki marga nemendur inn á hverri önn. 

Skólinn  metur hverja umsókn fyrir sig og það er nauðsynlegt að hafa setið námskeið hjá 

Hringsjá til þess að eiga möguleika á skólavist. Námskeiðin sem skólinn stendur fyrir er 

hugsað fyrir nemendur sem eru að fara að hefja nám við skólann og er þar verið að skoða 

hvar nemendur standa námslega, sjálfstyrkingarnámskeið og fleiri námskeið sem nemendur 
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geta valið úr og mega þeirtaka fleiri en eitt námskeið (Helga, munnleg heimild, 18.mars 

2018).   
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3 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla fer ég yfir hugtakið seiglu (e. resilience), skoða rannsóknir tengdar hugtakinu 

og hvort að fræðimenn séu almennt sammála um skilgreiningu á því. Ég fer líka yfir 

tengslamyndun, tengslakenninguna og frumkvöðul hennar og hvaða áhrif það getur haft á 

börn og ungmenni ef eitthvað misferst í tengslamyndun. 

3.1 Seigla 

Börn og ungmenni sem þróa með sér seiglu eru talin geta aðlagast með jákvæðum hætti 

þrátt fyrir mótlæti og erfiðleika. Tengsl sem börn og ungmenni mynda með foreldrum sínum 

eða öðrum sem hugsa um þau geta ýtt undir persónulega styrkleika þeirra og það hjálpar 

þeim að takast á áskoranir og erfiðleika sem geta orðið á vegi þeirra í lífinu (Sigrún 

Aðalbjarnadóttir, 2016).  

Skilgreiningar á seiglu geta verið mismunandi en flestir fræðimenn sem rannsaka 

seiglu eru þó sammála um að seigluhugtakið sé jákvæð aðlögun einstaklinga eftir erfiðleika 

(Sigrún Aðalbjarnadóttir, 2016).  

Persónulegir styrkleikar og umhverfisþættir geta átt stóran þátt í seiglu og í að móta 

einstaklinginn. Þeir þættir í umhverfinu sem hafa hvað mest að segja og hafa áhrif á 

persónulega styrkleika og seiglu einstaklinga er nálgun forráðamanna og tengslamyndun 

þeirra við börnin sín (Rutter, 1999).  

Það sem leggur í raun grunninn að persónulegum styrkleika barna er hvernig þau 

aðlagast, þar af leiðandi er mikilvægt að forráðmenn reyni að hafa áhrif á seiglu barna og 

ungmenna og séu stanslaust að veita þeim aðhald og stuðning. Eiginleikar þeirra barna geta 

þannig styrkst og eiga þau þá auðveldara með að takast á við erfiðleika með jákvæðari hætti 

(Masten, 2014).  

Merriam-Webster (2017) orðabók skilgreinir seiglu sem svo að það sé hæfileiki í að 

vera sterkur eða farsæll aftur eftir að eitthvað erfitt eða slæmt hefur átt sér stað.  

Þrátt fyrir að til séu ólíkar nálgannir á hugtakinu þá virðist það í grunninn snúast um börn og 

ungmenni sem ná árangri í lífinu eftir erfiðleika, búa yfir miklum styrk og ná sér á strik með 

stuðningi sem gerir þeim kleift að yfirstíga hindranir (Zolkoski og Bullock, 2012). Rannsókn 

var gerð þar sem megináhersla var lögð á að rannsaka hæfni barna til að bjarga sjálfum sér í 

kringumstæðum sem fólu í sér mótlæti. Kom þar fram að seigla er ekki einhver stöðugur 
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eiginleiki heldur hálfgerður bjargráður sem getur breyst eftir aðstæðum í umhverfinu 

(Rutter, 1990, 1999).  

Masten og Coatsworth (1998) telja að til þess að svörun einstaklinga geti flokkast sem 

seigla þurfi tvær forsendur að vera til staðar. Í fyrsta lagi þurfa aðstæður að fela í sér áhættu 

og vera ógnverkjandi og  öðru lagi þarf þroski einstaklings að vera góður. Rutter (1999) tekur 

undir orð þeirra og segir að ekki sé hægt að rannsaka seiglu hjá börnum og ungmennum án 

þess að athuga hvort þau hafi upplifað mótlæti eða erfiðleika sem hafi falið í sér áhættu. 

Byrjað var að rannsaka seiglu um 1970 og komst veruleg hreyfing á þær rannsóknir 

þegar farið var af stað með langtímarannsóknir (Sigrún Aðalbjarnadóttir, 2016). Í þeim 

rannsóknum sáu rannsakendur að sumum börnum gekk betur að fóta sig í lífinu en öðrum  

þrátt fyrir erfitt uppeldi og vakti þetta áhuga og farið var af stað með seiglurannsóknir 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2016). Í upphafi var aðeins verið að skoða persónugerð barnanna 

en ekki hvort að umhverfið skipti máli en það var tekið með í reikninginn síðar meir. 

Rannsókn Werner (1983) skoðaði samspil umhverfis og persónubundinna eiginleika 

barna og skoðaði hann þann stuðning sem þau gátu sótt sér úr sínu nánasta umhverfi sem 

gætu þá talist sem styrkjandi þættir og er þessi langtímarannsókn hans brautryðjendastarf í 

seiglurannsóknum (Sigrún Aðalbjarnadóttir, 2016). Rannsókn hans fór fram á eynni Kaui á 

Hawaieyjum og var fylgst með öllum börnum sem fæddust árið 1955 sem voru um 700 börn í 

40 ár. Er þessi rannsókn enn í dag talin einstök í sinni röð (Sigrún Aðalbjarnadóttir, 2016). 

Einn þriðji hluti barnanna var skilgreindur sem áhættuhópur og var miðað við fjóra eða fleiri 

þætti: Meðganga móður erfið og fjölskylda ekki efnuð, foreldrar ekki menntaðir, heimilið 

skítugt og ósamkomulag á milli foreldra, foreldri var einstæð/ur, foreldri átti við geðræna 

kvilla að stríða eða var alkóhólisti. Þegar börnin höfðu náð 18 ára aldri þá hafði eitt af 

hverjum þremur ungmennum ekki átt við nein hegðunarvandamál að stríða í skóla og því 

voru þau skilgreind sem seigluhópur (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2016).   

Öll þau börn sem sýndu seiglu höfðu eða áttu að minnsta kosti eina manneskju í lífi 

sínu sem þau gátu leitað til og studdi við bakið á þeim. Werner og Smith (1982; 2001) leggja 

því í ljósi þess áherslu á að börn og ungmenni geti náð að vaxa og dafna þrátt fyrir erfitt 

uppeldi ef þau hafa einhvern til þess að leita til og sem getur veitt þeim öryggi og stuðning 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2016).  

Eftir því sem seiglurannsóknum miðaði áfram hættu fræðimenn að líta á seiglu sem 

stöðugt fyrirbæri, heldur á hún það til að sveiflast og getur breyst eftir því sem tíminn líður. 
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Seiglan getur þróast á lífsleiðinni. Í fyrstu rannsóknum sem komu fram á seiglu var talað um 

að fólk væri ,,ósæranlegt“ og það myndi geta staðið af sér nokkurn veginn allar hindranir 

sem á vegi þeirra yrðu. Þegar fræðimenn áttuðu sig á að svo reyndist ekki vera fóru þeir að 

notast við orðið ,,seiglu“ í stað ,,ósæranleika. Það getur engin verið ósæranlegur, ekkert barn 

eða ungmenni getur komist í gegnum hvaða áfall eða mótlæti sem er (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2016).   

Seigla  er hugtak sem er notað um margt í dag og einstaklingar sýna seiglu við margar 

athafnir daglegs lífs. Bara það að fara að vinna þó svo að viðkomandi hafi ekki gaman af 

vinnunni þá sýnir hann ákveðna seiglu að mæta í hana. Í minni rannsókn er samt verið að 

skoða seiglu út frá öðru sjónarhorni, þ.e. að hafa lent í áfalli og mótlæti og komist yfir það 

sýnir seiglu.  

3.2 Tengslamyndun 

Talið er að John Bowlby (1907-1990) sé höfundur tengslakenningarinnar (e. Attachment 

theory) en hann var barnageðlæknir og fjallaði mikið um tengsl barna við mæður sínar 

(Bretherton, 1992). 

Þegar rætt er um tengslakenningar er átt við þær tengingar sem myndast á milli 

barna og þeirra sem annast þau. Fyrsta árið er mikilvægast en þá myndast sterkustu tengslin 

því ungviðið er algjörlega undir uppalanda sínum komið. Með góðum tengslum læra börnin 

um öryggi og traust og fá áhuga á því að kanna heiminn. Einnig byrjar sjálfsmyndin að 

myndast mjög snemma (Bowlby, 1980; Miller-Perrin og Perrin, 2007).  Ef fyrir kemur að 

tengslamyndun misferst þannig að örugg tengsl nái ekki að myndast á milli barna og 

umsjónaraðila á meðan frumbernsku stendur getur það haft áhrif til frambúðar. Það getur 

haft áhrif á getu barnsins til þess að mynda tengsl við aðra síðar á lífsleiðinni og getur einnig 

leitt til vandamála þegar komið er fram á fullorðinsár (Ainsworth 1991; Bowlby, 1980; 1984; 

Hazan og Shaver, 1987; Miller-Perrin og Perrin, 2007).  

Þegar börn fæðast hafa þau strax þörf fyrir tengsl. Ef þau njóta ekki tengsla í formi 

ummönnunar, umhyggju eða ástar alveg frá upphafi er mikil hætta á að þau nái ekki eða hafi 

ekki löngun til þess að mynda tengsl við aðra í framtíðinni. Verður það til þess að barnið 

verður að óöruggum einstaklingi sem á erfitt með að fóta sig í tilverunni (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003).  
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Tengsl fyrstu áranna skiptir sköpum um hvernig barnið og síðar hinn fullorðni hugsar 

um aðra og ekki síður sjálfan sig. Forsenda þess að barn læri að treysta á sjálft sig er að það 

hafi getað treyst og reitt sig á aðra manneskju fyrstu æviárin. Þannig finnur barn til öryggis 

og setur þetta miklar kröfur á foreldra sem finnst þeir stundum ekki standa undir þessum 

væntingum (Sæunn Kjartansdóttir, 2009).  

Það getur næstum hver sem er orðið foreldri en að kunna rétt til verka er allt annar 

handleggur. Að vera foreldri kostar mikla þolinmæði og er það stöðug vinna að sinna börnum 

sínum svo að þau geti tekið þátt í samfélaginu þegar fram líða stundir. Í Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna kemur fram að börn þarfnist sérstakrar verndar umfram þá fullorðnu 

og þeim sem koma að málefnum barna ber að standa vörð um þessi réttindi. Í 18. grein 

kemur fram að foreldrar beri samfélagslega ábyrgð á uppeldi barna sinna og skulu alltaf taka 

mið af því sem börnum þeirra er fyrir bestu (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, 1992).  

Skilningur mæðra á þarfir barna sinna er mikilvægur og skiptir miklu máli fyrir 

tengslamyndun. Nýfædd börn fara ekki fram á neitt nema það sem þau hafa þörf fyrir og þær 

mæður sem sinna þessum þörfum af kostgæfni leggja góðan grunn sem fylgir barninu ævina 

á enda. Nýfædd börn eiga rétt á því að tilveran snúist um þau, þeim sé veitt öryggi og reynt 

sé að fullvissa þau um að þau séu elskuð. Því umhyggjusamari sem móðirin hefur verið við 

barnið fyrstu mánuðina því öruggara er það. Sjálftraust barna eykst í samræmi við þá 

umhyggju sem þau fá og læra þau að elska sjálf sig og aðra á sama hátt og þau voru elskuð 

(Sæunn Kjartansdóttir, 2009).  
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4 Aðferðafræði 

Í þessum kafla er farið yfir hvaða rannsóknaraðferð ég beitti í rannsókninni.  Þá fer ég einnig 

yfir hvernig viðtalsrannsóknin fór fram.  

4.1 Eigindleg aðferðafræði 

Í eigindlegum rannsóknum geta gögn verið munnleg, skrifleg eða af einhverjum slíkum toga 

en ekki töluleg. Það er ekki hægt að beita hefðbundnum tölfræðiaðgerðum á slík gögn og því 

hefur vísindaleg sálfræði ekki alveg viðurkennt eigindlegar rannsóknir eða þær hafa ekki 

fengið mikinn hljómgrunn þar. Eigindlegar rannsóknir voru mikið notaðar hér áður fyrr eða í 

byrjun 20. aldrarinnar í sálmeinafræði, bæði í klínískum- og rannsóknarlegum tilgangi 

(Davidson, Wieland, Flanagan og Sells, 2007). 

Með eigindlegum rannsóknum er rannsakandi að reyna að öðlast skilning á reynslu 

þátttakanda í gegnum frásagnir þeirra en með megindlegum rannsóknum gera þær 

rannsakendum kleift að alhæfa um þýðið. Eigindlegar rannskóknir geta veitt mikilvægt 

innsæi í huglæga upplifun þátttakenda. Rannsakendur sem notast við eigindlega 

aðferðafræði fylgja ákveðnum vinnureglum sem leyfa ögn meiri sveigjanleika heldur en með 

megindlegum rannsóknaraðferðum en það getur verið meiri hætta á að viðhorf, túlkun og 

fordómar rannsakenda í eigindlegum aðferðum geti haft áhrif á niðurstöður hans og túlkun á 

gögnum (Davidsin, Wieland, Flanagan og Sells, 2007).  

Eigindlegar aðferðir hafa mikið verið notaðar þegar kanna á reynslu og upplifun fólks 

því sumir telja að megindlegar aðferðir séu ekki nothæfar í slíkum rannsóknum (Hartmann, 

1999). 

4.1.1 Viðtalsrannsóknin 

Í þessari rannsókn var notast við hálfopin viðtöl, en þau geta hentað vel til þess að ná fram 

markmiðum rannsóknarinnar og fá skoðun viðmælandans í gegn. Þegar rannsakandi vill fá 

upplifun viðmælanda um rannsóknarefnið eru viðtöl einstaklega hentug (Helga Jónsdóttir, 

2003).  

Rannsakandinn safnar gögnum og ákveður hann umræðuefnið.  Þarf hann að gæta 

jafnræðis hjá bæði sjálfum sér og viðmælanda (Lichtman, 2013).  

Sá sem rannsakar velur viðmælendur og tekur viðtöl við þá, lögð er áhersla á viðtöl í 

eiginlegum rannsóknum. Rannsakandi skoðar þau, túlkar niðurstöður og  lýsir þeim (Sigríður 

Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  
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Viðtöl voru tekinn við sex einstaklinga sem útskrifuðust í maí og  desember 2018 frá 

Hringsjá. Forstöðukona Hringsjár, Helga Eysteinsdóttir, sendi út kynningarbréf til þess að 

kanna áhuga fyrrverandi nemanda sem höfðu útskrifast á að taka þátt í rannsókninni. 

Þátttakendum var tilkynnt að rannsókin byggðist á að rannsaka seiglu og hvort skólinn 

Hringsjá hafi, í því sambandi,  hjálpað þeim að yfirstíga erfiðleika námslega. Sendur var út 

póstur frá Hringsjá þar sem óskað var eftir nemendum sem vildu taka þátt og innan við viku 

voru sex búnir að gefa jákvætt svar . Sá yngsti var 22 ára og sá elsti er 56 ára. Þetta eru fjórir 

kvenkyns viðmælendur og tveir karlkyns viðmælendur. Hannaður var hálfopinn spurningalisti 

sem saman stóð af 12 spurningum. Spurningarnar beindust að viðhorfi þátttakenda til náms- 

og starfsendurhæfingar, viðhorfi til Hringsjár, hvernig líf eftir nám er og uppvaxtarár með 

tilliti til menntunar og fjölskyldu. Rannsóknin var tilkynnt til persónuverndar ríksins skv. 2. 

kafla laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018.  

Rauði þráðurinn í viðtölunum er hugtakið seigla þar sem allir viðmælendur mínir  hafa  

einhverra hluta vegna orðið utanveltu í lífinu en náð  sér aftur á strik og ætla sér að reyna 

meira.  Ég fékk  aðstöðu í Hringsjá til þess að taka viðtölin þar sem það er staður sem þeir 

þekkja öll og þar eru minni líkur á truflunum. Ég gaf mér 30 mínútur í hvert viðtal og  reyndi 

að skoða bakgrunn þessara einstaklinga og sögu þeirra til þess að sjá seigluna hjá hverjum og 

einum. Upplýsingarnar voru kóðaðar með nöfnum úr norrænu goðafræðinni Huginn, Muninn 

o.s. frv.  

Viðmælendur voru jákvæðir fyrir þátttökunni og fannst gaman að taka þátt og fékk ég 

að heyra að ,,maður segir ekki nei við Hringsjá“. Var þá átt við að þegar Hringsjá sendi út 

póstinn fyrir mína hönd, þá vildu nemendur gefa eitthvað til baka fyrir alla þá hjálp sem 

Hringsjá hafði veitt þeim. Allir töluðu fallega um gamla skólann sinn og nokkrir óskuðu þess  

að þeir væru þar enn þar og úrræðið væri lengra.  

Nokkrir af þátttakendum þekktu til Virk og báru þeim ekki góða söguna og vildu 

meina að þeim hafi ekki verið beint í átt að Hringsjá. Virk hafi frekar viljað að þeir færu á 

vinnumarkaðinn heldur en í nám. Viðmælendur mínir sáu ekki mun á því að vera í 

námsendurhæfingu eða starfsendurhæfingu og telja þegar upp er staðið sé betra að þeir fái 

að mennta sig. Það séu þá minni líkur á að þau brenni út síðar meir.  
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5 Niðurstöður viðtala 

Í þessum kafla fer ég yfir niðurstöður viðtala með áherslu á bakgrunn og upplifun af náminu 

hjá Hringsjá.  Skoðuð er líka fyrri rannsókn sem gerð var árið 2013 til að sjá hvort einhverjar 

breytingar hafi orðið 

Öll viðtölin sem ég tók staðfestu eiginlega það sem hefur áður komið fram í fyrri 

rannsókn. Anna Sigríður Einarsdóttir gerði sína M.A. ritgerð árið 2013 og skoðaði hún einnig 

nemendur sem höfðu lokið námi frá Hringsjá. Markmið þeirrar rannsóknar var að kanna 

árangur náms-og starfsendurhæfingar, hversu hátt hlutfall þeirra hélt áfram í námi eða fór 

að vinna og var það skoðað með tilliti til hugtaksins: ,,trú á eigin getu“. Þessi rannsókn var 

mun stærri í sniðum en sú sem um ræðir hér en var hún megindleg og voru þátttakendur í 

þeirri rannsókn 93 talsins.  

Helstu niðurstöður hennar voru að stór hluti þátttakenda eða 81% var virkur í námi 

eða starfi eftir endurhæfinguna. Meiri líkur voru á því að yngri þátttakendur færu í frekara 

nám eða starf en þeir eldri eftir endurhæfingu (Anna Sigríður Einarsdóttir, 2013). Það rímar  

að einhverju leiti við mínar niðurstöður þar sem elsti viðmælandinn hjá mér fór hvorki áfram 

í nám né vinnu.  

Þau fimm sem héldu áfram námi  voru mjög ánægð með sína ákvörðun. Hringsjá 

hafði kennt þeim að læra og fannst þeim að þau hefðu sjálfsöryggið og getuna til þess að 

halda áfram. Þessi viðtöl voru tekin við fólk á öllum aldri, fólk sem komið var með stórar 

fjölskyldur en gat þá stundað fjarnám og unnið á daginn og ef eitthvað bjátaði á þá höfðu  

þau þann möguleika að senda kennurum í Hringsjá tölvupóst og hann/hún aðstoðaði ef það 

var eitthvað sem þau töldu sig þurfa frekari útskýringar á. 

Við úrvinnslu gagna voru viðtöl skoðuð og rauði þráðurinn í gegnum þau öll er að 

þessum nemendum leið virkilega vel á meðan námi þeirra stóð hjá Hringsjá, þeir fengu aftur 

áhuga á námi og höfðu meiri trú á sjálfa sig og að þeir gætu virkilega lært. 

Allt sem ég sá í Hringsjá og þeir sem ég ræddi  við tala um Hringsjá með  mikilli hlýju. 

Fleiri svona úrræði að þeirra fyrirmynd eru að mínu mati nauðsynleg þar sem það er fullt af 

flottu ungu fólki sem þráir að komast í nám en þorir kannski ekki í stóru skólana og þurfa 

meira utanumhald. 

Bakgrunnur viðmælanda minna var mjög misjafn. Það var misjafnt hversu langt þeir 

höfðu komist í grunnskóla og hafði einn af þeim t.d. ekki lokið grunnskóla. Nokkrir þeirra áttu 
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erfiða æsku og höfðu þess vegna ekki leitað í frekara nám eftir skyldunám, hjá öðrum voru 

einhverjir námserfiðleikar og það var bara búið að stimpla það inn hjá þeim að þeir gætu 

aldrei lært og ættu ekkert að vera að hafa fyrir því að fara í frekara nám. Ef ungmenni hafa 

engan til  að hvetja þau áfram og aðstoða þau á meðan skólagöngu stendur þá skal engan 

undra þó að framhaldsnám sé ekki það fyrsta sem þeim dettur í hug að gera þegar skyldunni 

lýkur. Einn af mínum viðmælendum bjó við erfiðar aðstæður, missti ungur annað foreldrið og 

fékk lítinn stuðning til þess að vinna úr þeim missi og datt þannig út af beinu brautinni og 

leiddist út í misnotkun á vímuefnum en Hringsjá hefur hjálpað viðkomandi mjög mikið.  

Mismunandi heimilisaðstæður hafa líka heilmikið að segja og hvort börn geti leitað til 

einhvers heima fyrir þegar eitthvað gengur ekki upp. Flestir af mínum viðmælendum höfðu 

ekki stuðninginn heima fyrir og ef það var eitthvað sem þau gátu ekki í skólanum þá var 

enginn sem þau gátu leitað til heima.  

Nemendur sem glíma við erfiðleika tengdu námi eru líklegri til þess að þjást af 

þunglyndi og kvíða, hafa slæma sjálfsmynd, hegðunarerfiðleika, áhættuhegðun og litla 

félagslega færni og getur það leitt til brottfalls úr skóla (Sigrún Harðardóttir, 2015).  

Viðmælendur mínir voru margir með kvíða  og þrír  þeirra voru greindir með ADHD 

sem gerði þeim erfiðara fyrir með nám, sérstaklega þegar þeir voru yngri. Meirihluti þeirra 

sem eru greindir með ADHD og fara í lyfjamerðferð við því eru karlkyns og er það mikið 

áhyggjuefni.  Þá eru karlar líklegri en konur til þess að fá sérkennslu og vera greindir 

lesblindir (Bank, 2007).  

Einn þátttakandi sagði mér í viðtalinu að foreldrar hennar hefðu bara verið að bíða 

eftir því að losna við hana s.s að hún yrði nógu gömul að það væri hægt að henda henni út. 

Það var eins og lítið væri verið að hugsa um menntun eða að leyfa þeim að búa heima á 

meðan þeir væru að klára skólann. Ég tek fram þetta var samt alls ekki svona hjá öllum 

viðmælendum.  

Þó nokkrir af þeim sem ég talaði við voru með greiningar eins og ég kom inn á hérna 

áðan og voru eignlega búnir að missa trúna á skólakerfið  áður en þeir fóru í Hringsjá. Þeirra 

hugsun var sú að  ef grunnskólinn gat  ekki kennt mér, hvernig á framhaldsskólinn að gera 

það! 
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6 Umræður 

Í þessum kafla verða  niðurstöður rannsóknar minnar dregnar saman og  reifaðar  og settar 

saman við fyrri rannsókn.    

Niðurstöður mínar eftir þessa rannsókn komu mér ekki á óvart því ég var búin að lesa 

fyrri rannsókn um skólann sem var gerð árið 2013 og kom hún vel út í sambandi við hvort 

nemendur hefðu öðlast meiri trú á eigin getu og hefðu haldið áfram í námi eða starfi. Mínir 

viðmælendur voru sáttir með veru sína í skólanum og hefðu öll viljað vera lengur, þeim 

fannst öllum skyndilega gaman að læra og höfðu þau aldrei upplifað það áður. Fimm af 

þessum sex sem ég tók viðtal við höfðu haldið áfram í námi í mismunandi skólum eftir því 

hvar áhugasvið þeirra lá.  Hringsjá er með samning við Fjölbrautaskólann í Ármúla um að 

bjóða nemendum Hringsjár skólavist þar (Helga Eysteinsdóttir, munnleg heimild, 18. mars 

2019). Ef viðkomandi  er  yfir 25 ára þá er bara fjarnám sem stendur til boða. Ekkert af 

mínum viðmælendum kom inn í Hringsjá á vegum Virk-starfsendurhæfing sem mér fannst 

sérstakt þar sem ég taldi að úrræði ættu að benda hvort á annað. Ef einstaklingur er hjá Virk 

er alltaf eitthvað hámark af áföngum (einingum) sem má taka og fer það eftir hverjum 

einstaklingi fyrir sig. 

Einn viðmælandi sótti um í Hringsjá af því að prestur viðkomandi  hafði bent á 

skólann en annars vissi viðælandinn ekki að hann væri til, annar kom í gegnum Þraut sem er 

miðstöð vefjagigtar og tengdra sjúkdóma en engin í gegnum Virk. Sum þeirra höfðu notast 

við þjónustu frá Virk og voru ekki par hrifin af henni og fannst að verið væri að ýta þeim út á 

vinnumarkaðinn og að þau ættu ekki að fara í skóla. Að mínu mati er þetta sama 

endurhæfingin hvort sem hún sé í formi þess að læra eða byrja hægt og rólega að vinna. 

Með menntun aukast líkurnar á því að  komast í betra starf og með hærri laun og þurfa ekki 

að vinna baki brotnu í láglaunastarfi alla ævi. Ég er mjög ánægð með þessar niðurstöður og 

að hafa fengið tækifæri til þess að taka viðtöl við frábært fólk sem var svo fullt af eldmóði og 

jákvætt fyrir framtíðinni. 

Mikið af mínum viðmælendum höfðu ekki fengið tækifæri til þess að mennta sig fyrr 

en þau fóru í Hringsjá og fannst eins og nýr heimur hefði opnast fyrir þeim. Þessi skóli, vegna 

stærðar hans, er eins og fjölskylda. Sjálf var ég í heimavistarskóla alla mína grunnskólagöngu 

og hafði góða tengingu við kennara og aðra nemendur og að koma þarna inn minnti mig 

mikið á gamla skólann minn.   
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Þessi rannsókn opnaði sannarlega augu mín fyrir því hversu nauðsynlegt það er að 

hafa svona úrræði og hversu nauðsynlegt það er að þau séu fleiri, svo að hægt sé að hjálpa 

fleirum í einu. Það eru 25 teknir inn a önn en það þarf að vísa frá um 100 umsóknum 

(Munnleg heimild, Helga Eysteinsdóttir, 18. mars 2018). Þannig að það vantar ekki að það sé 

mikil aðsókn í skólann. 

Þar sem það er komið rúmlega ár síðan að ég tók viðtölin þá vona ég innilega að 

viðmælendur mínir séu ennþá í námi og muni að endingu öðlast þá menntun sem þeir óska 

sér. Góður grunnur sem hægt er að byggja á er svo mikilvægur því ef nemendur fá ekki 

góðan grunn í grunnskóla þá er erfitt að byggja á einhverju sem ekki er til staðar. Þetta á við 

með svo margt, t.d. verða börn  að fá gott utanumhald í uppeldi svo þau geti tekið með sér 

út í lífið ákveðið traust og þekkingu og sama á við með menntun því ef þetta misferst þá 

getur farið illa og traust barnanna til menntastofnana og foreldra getur glatast .  

Þegar rýnt er í seiglu þeirra nemanda sem ég ræddi við í viðtölum mínum var hægt að 

sjá að öll höfðu þau upplifað mótlæti í sínu lífi, hvort sem það var uppeldistengt eða dottið af 

beinu brautinni en náð sér inn á hana aftur. Þau höfðu öll einhvern einn eða fleiri sem þau 

gátu treyst og leitað til. Meirihluti þeirra höfðu ekki fengið þann stuðning sem þau hefðu 

þurft í grunnskóla; voru með einhverjar greiningar og litu þá á sig sem tossa og að þau gætu 

ekki lært og því fóru þau ekki í áframhaldandi nám. Vaknar upp sú spurning hvort að 

skólakerfið á Íslandi sé það fjársvelt að ekki sé hægt að hjálpa þeim sem virkilega þurfa á því 

að halda og að þetta mikla brottfall úr framhaldsskólum sé því um að kenna.  

Eftir að þessir nemendur byrjuðu í Hringsjá fengu þau mikinn stuðning og vel var haldið 

utan um þá og þeirra nám.   Eftir útskrift mega nemendur enn sækja sér aðstoð og 

ráðleggingar í Hringsjá þó að þeir séu ekki lengur  skráðir nemendur.  

Þekking okkar er alltaf að aukast og í dag vita flestir að lesblinda er ekki merki þess að 

vera tossi eins og var hérna áður fyrr. Ég hef fulla trú á að menntakerfið okkar sé alltaf að 

þróast og bæta sig þannig að með tíð og tíma þá mun einstaklingsbundin kennsla vera í 

öllum skólum og engum þarf að finnast þeir vera eftir á eða útundan þegar kemur að 

kennslu.   

Viðmælendur mínir í þessari rannsókn hafa allir lent í einhverju mótlæti en hafa samt 

sem áður náð að yfirstíga það og komið sér af stað aftur út í lífið með góðu utanumhaldi og 

aðstoð. Allir sem rætt var við töluðu mjög fallega um Hringsjá og vildu helst ekki hætta þegar 
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þessar þrjár annir voru búnar og er hægt að taka því sem gefnu að Hringsjá er að veita 

þessum nemendum nákvæmlega það sem þau þurfa.  
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7 Lokaorð 

Tilgangur ritgerðarinnar var að vekja athygli á skólanum Hringsjá en það eru ekki mörg ár 

síðan að ég uppgvötvaði sjálf að þessi skóli væri til og að til væri svona úrræði sem stæði 

þeim til boða sem ekki hefðu náð að finna sig eða klárað menntaskóla. Einnig hef ég alltaf 

haft mikinn áhuga á hugtakinu seiglu og tengslakenningunni og langaði að flétta því saman 

við þessa ritsmið. Sett var fram rannsóknarspurningin: Með hvaða leiðum getur úrræði eins 

og Hringsjá eflt seiglu hjá fólki sem ekki hefur lokið framhaldmenntun? 

Við gagnaöflun kom margt í ljós, t.d. hversu nauðsynlegur skólinn Hringsjá er og hvað 

hann hefur aðstoðað marga til þess að hefja skólagöngu  að nýju. Þetta er eini  skólinn sinnar 

tegundar og að mínu mati þyrftu að vera fleiri svona úrræði í boði svo  hægt væri að aðstoða 

fleiri nemendur sem væru til í að halda áfram námi. Hringsjá er eins konar stökkpallur þar 

sem nemendur fá í veganesti þau tæki og tól sem þeir þurfa til þess að halda áfram að 

mennta sig og fá trú á sjálfa sig og trú á eigin getu aftur. Allir mínir viðmælendur höfðu 

upplifað mótlæti í lífinu en höfðu náð að vinna með það, yfirstigið erfiðleikana og haldið 

ótrauð áfram sem sýnir að þeir búa yfir seiglu.   

Þó að til séu fleiri úrræði á Íslandi fyrir fólk sem hefur flosnað upp úr námi er ekkert 

þeirra framhaldsskóli eins og Hringsjá sem hefur það að markmiði að koma sínum 

nemendum í áframhaldandi nám. Það er einmitt sú nálgun sem Hringsjá beitir í kennslu 

þessara nemenda, þ.e. einstaklingsmiðað nám, stuðningur og utanumhald þar sem 

nemendum er mætt á þeirra forsendum á sinn þátt í að efla seiglu þeirra. 

Að mínu mati er ekki nógu mikill fjárstuðningur sem fer í þennan málaflokk. Við leggjum 

upp með að vera mikil menntaþjóð og verðum því að reyna okkar besta til að sem flestir fái 

tækifæri til að mennta sig þó þeir passi ekki inn í hið kassalaga skólakerfi okkar. Við erum 

ekki öll eins og þurfum því ólíkar nálganir þegar kemur að menntun og ljóst að það þarf ekki  

eitt að ganga yfir alla og þó að skólakerfið á Íslandi gefi það út að það sé einstaklingsmiðað 

þá er það ekki alls kostar rétt. Þessi staðhæfing lítur vel út á blaði en að koma henni í 

framkvæmd er annar handleggur og börn og ungmenni finna fyrir þessu í skólanum. 

 Sumir nemendur ná ekki að vinna jafnhratt og aðrir í bekknum og missa trúna á því að 

þau geti lært, fá því oft á tíðum sérkennslu og hugsanlega á endanum verða þau afhuga 

námi. Þannig lýstu mínir viðmælendur sinni upplifun af skólakerfinu þar sem þeir urðu eftir á. 
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Það hafði í för með sér að þeir fengu með sér aukaverkefni  heim og að lokum varð þetta 

endalaust verkefni sem varð að lokum svo stórt að þau gáfust upp.  

Það á að vera gaman í skóla og það á að vera gaman að sækja sér frekari menntun. Börn 

og ungmenni eiga ekki að þjást af kvíða yfir því að mæta í skólann af því að þau eru svo langt 

á eftir að þeim finnst það vera kvöð að mæta.  

Ég tel að vísu að þetta sé betra heldur en áður var því börn í dag koma helst ekki heim 

með heimanám. Það er reynt að klára allt í skólanum. Það er reynt að gera þetta meira 

hvetjandi fyrir alla sem þýðir vonandi minna brottfall seinna meir en þrátt fyrir það verður 

alltaf þörf á úrræðum eins og Hringsjá vegna þess að það munu alltaf verða einhverjir sem 

ekki finna sig í hinu hefðbundna skólakerfi eða lenda út af beinu brautinni. Þá þarf að vera til 

staðar kerfi sem getur tekið við þeim og Hringsjá er hluti af slíku kerfi. 
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