
  

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ég vissi ekkert að við vorum fátæk…“ 

Verndandi þættir í umhverfi ungmenna sem ólust upp við fátækt 

og sýn þeirra til náms 

 

Nílsína Larsen Einarsdóttir 

 

 

 

 

 

 

Júní 2021 

Lokaverkefni til MA-prófs 

Deild menntunar og margbreytileika 





 

3 

"Ég vissi ekkert að við vorum fátæk…“  

Verndandi þættir í umhverfi ungmenna sem ólust upp við fátækt og 

sýn þeirra til náms 

Nílsína Larsen Einarsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til MA-prófs í Uppeldis- og menntunarfræði 

Leiðbeinandi: Ragný Þóra Guðjohnsen 

 

 

Deild menntunar og margbreytileika 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

Júní 2021 

  



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ég vissi ekkert að við vorum fátæk…“ Verndandi þættir í umhverfi 

ungmenna sem ólust upp við fátækt og sýn þeirra til náms 

Ritgerð þessi er 40 eininga lokaverkefni til meistaraprófs  

í Uppeldis- og menntunarfræði með áherslu á áhættuhegðun og velferð 

ungmenna við Deild menntunar og margbreytileika,  

Menntavísindasviði Háskóla Íslands 

© 2021, Nílsína Larsen Einarsdóttir  

Lokaverkefni má ekki afrita né dreifa rafrænt nema með leyfi höfundar. 

 



 

5 

Formáli 

Verkefni þetta var lokaverkefni til meistaraprófs í uppeldis- og menntunarfræðum við 

Deild menntunar og margbreytileika, á Menntavísindasviði Háskóla Íslands og er vægi þess 40 

ECTS einingar. Leiðbeinandi verkefnisins var Ragný Þóra Guðjohnsen lektor og sérfræðingur til 

ráðgjafar var Eygló Rúnarsdóttir aðjúnkt. Ég vil færa þeim mínar bestu þakkir fyrir stuðninginn 

og ánægjulegt samstarf og umfram allt faglega leiðsögn við skrifin.  

Sem tómstunda- og félagsmálafræðingur sem hefur unnið til margra ára á vettvangi 

frítímans og að réttindum barna, hafa málefni þeirra mér verið löngum hugleikin. Áhugi minn 

og hvati þess að framkvæma þessa rannsókn stafar því fyrst og fremst af reynslu minni af starfi 

með börnum og ungmennum sem sum hver hafa búið við erfiðar félagslegar aðstæður. Ásamt 

mikilvægi þess að skilja sýn ungmenna og nauðsyn þess að heyra og hlusta á raddir þeirra um 

málefni sem snúa að þeim og skapa þeim þannig vettvang til þess að koma mikilvægum 

upplýsingum á framfæri til samfélagsins. Ég vil því þakka viðmælendum mínum innilega fyrir 

að gefa mér tíma sinn og veita mér innsýn í þeirra upplifun og reynsluheim. Það þarf kjark til 

þess að gefa af sér í einlægni með þátttöku í svona rannsókn og ræða opinskátt um erfiða 

lífsreynslu. Án þeirra hefði ekki af þessu verkefni orðið. Það er mín von að reynsla þeirra skapi 

umræður um og veki athygli á málefnum barna og ungmenna sem alast upp við fátækt og 

gagnist fagaðilum í vinnu með einstaklingum í áþekkum aðstæðum. Að sama skapi vil ég koma 

kærum þökkum til allra þeirra fjölmörgu aðila sem ég leitaði til eftir aðstoð við að finna 

viðmælendur í rannsóknina.  

Eins vil ég koma sérstökum þökkum á framfæri til þeirra sem stóðu mér næst á meðan á 

þessu verkefni stóð fyrir þolinmæði, hvatningu og hlýleg orð í minn garð í verkefnavinnunni. 

Einna helst vil ég þakka unnusta mínum, Guðbjarti Jóni Einarssyni fyrir óbilandi trú, hvatningu 

og stuðning.  

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

Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og miðlun 

upplýsinga og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem 

lagt hafa 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, 4. maí 2021 

 

_______________________ 



6 

Ágrip 

Rannsóknin byggir á eigindlegu rannsóknarsniði og á opnum viðtölum við sex ungmenni, 

þrjár ungar konur og þrjá unga menn, sem öll áttu það sameiginlegt að alast upp við fátækt. 

Vitað er að alast upp og búa við fátækt getur haft miklar afleiðingar á velferð barna og 

ungmenna langt fram á fullorðinsár. Að sama skapi er vitað að menntun er stefnumarkandi 

fyrir ungmenni.  

Markmið rannsóknarinnar var að draga fram sýn ungmenna sem ólust upp við fátækt á 

aðstæður sínar og þann stuðning sem þeim stóð til boða í skólakerfinu eða í gegnum 

félagsþjónustu sveitarfélaga. Jafnframt að fá innsýn í hvaða verndandi þættir voru í þeirra 

nærsamfélagi í erfiðum aðstæðum og hvaða áhættuþætti þau upplifðu í lífi sínu.  

Meginniðurstöður varpa ljósi á að skólaganga þeirra var lituð af erfiðum aðstæðum og að 

ýmsir þættir innan skólaumhverfisins hafi haft áhrif á líðan þeirra og viðhorf til náms. 

Viðmælendur bjuggu yfir persónulegum styrkleikum á borð við bjartsýni, trú á eigin getu og 

úrræðasemi við að nýta stuðning eða leita eftir aðstoð í sínu nærumhverfi og gjarnan út fyrir 

skólaumhverfið. Sýn þeirra á verndandi þætti í umhverfi sínu sem studdu við seiglu þeirra og 

framtíðarsýn var dregin fram. Allir viðmælendur lýstu samskiptum sínum við mikilvæga 

fullorðna í nærumhverfi sínu sem höfðu jákvæð áhrif á framvindu þeirra í námi. Þrátt fyrir að 

flestir viðmælendur búi að erfiðri upplifun af skólaumhverfinu þá búa þeir að sama skapi yfir 

jákvæðri sýn til sinnar vegferðar og horfa með bjartsýnum augum til framtíðar. Enn fremur 

kom fram mikilvægi stuðnings og hvatningar fyrir börn og ungmenni sem alast upp við fátækt.  

Niðurstöðurnar sýna fram á mikilvægi þess að leita eftir röddum ungmenna um þeirra 

bakland, hvaðan þau fengu hvatningu, stuðning og hvaða reynsluheim þau búa að, á 

skólagöngu sinni. Þannig var hægt að draga fram mikilvægar vísbendingar um hvaða verndandi 

þættir voru til staðar í þeirra nærsamfélagi. Niðurstöðunum er ætlað að auka skilning fagstétta 

sem vinna með ungmennum á þáttum sem styrkja börn og ungt fólk. Ásamt því að hvetja þá 

sem koma að stefnumörkun og stefnumótun á málaflokkum sem snerta börn og ungmenni að 

byggja á niðurstöðunum rannsóknarinnar.  
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Abstract 

"I did not know we were poor…" Protective factors in the environment of young people 

who grew up in poverty and their vision towards education 

The study uses a qualitative research format were open interviews were taken with six 

young people, three young women and three young men, who all had in common growing up 

in poverty. It is acknowledged that growing up and living in poverty can have far-reaching 

effects on the well-being of children and young people well into adulthood. Education is one 

of the fundamental elements for young people’s well-being and growth. This especially applies 

to children who grow up in poverty. 

The aim of this study was to gain knowledge of young people’s experience of growing up 

in poverty and to examine the support available to them within the school system or through 

local social services. The intention was also to highlight which factors were protective factors 

in their immediate community in difficult situations and which factors were risk factors that 

affected the young people´s journeys. 

The main findings show that their schooling was affected by their difficult situations and 

that various factors within the school environment influenced their well-being and attitudes 

towards education. All research participants had personal strengths such as optimism, 

confidence in their own abilities and resourcefulness in using support or seeking help in their 

immediate environment and often outside the school environment. Their views on protective 

elements in their environment that supported their resilience and their outlook for the future 

is highlighted. All participants described interactions with important adults in their life that 

had a positive effect on their academic progress. Despite the fact that most of the participants 

had difficult experiences within the school environment, they had a positive outlook on their 

journey and were optimistic about their future. Furthermore, the findings show the 

importance of support and encouragement for children and young people growing up in 

poverty.  

The findings emphasize the importance of seeking the voices of young people about 

experiences during their schooling and where they receive encouragement and support. 

Important insights on what protective factors were in their local community are discussed. 

The findings are meant to increase awareness and understanding among those who work with 

children and young people on what strengthens them as individuals. In addition to encourage 

authorities to make use of the findings when creating policies and procedures to support 

young people who grow up with challenges such as poverty. 
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1 Inngangur  

Í íslensku nútímasamfélagi þar sem almenn velsæld ríkir, hraðinn ræður ríkjum og afköst 

og árangur eru talin til dyggða þá hefur hópur ungmenna sem býr við áskoranir í 

nærsamfélaginu hellst úr lestinni, sérstaklega þegar horft er til náms. Þrátt fyrir aukna velsæld 

almennt, hefur fátækt einnig verið viðvarandi og virðist sem bilið milli efnahagslegrar afkomu 

mismunandi samfélagshópa hafi aukist á undanförnum árum (Lovísa Arnardóttir, 2016).  

Þrátt fyrir að flestir geri ekki ráð fyrir langvarandi atvinnuleysi, slysum eða veikindum í lífi 

sínu, þá eigum við öll á hættu að verða fyrir slíkum áföllum og þurfa aðstoð samfélagsins til 

framfærslu. Niðurstöður rannsókna sem skoðað hafa börn og ungmenni sem alast upp við 

fátækt hafa gefið til kynna að einstaklingar í þessum hópi séu í aukinni hættu á að búa við 

veikari félagslegri og efnahagslegri stöðu þegar þau eru komin á fullorðinsár og ólíklegri til þess 

að ljúka námi (Hobcraft og Kiernan, 2001). Þá virðist þessi hópur almennt í áhættuhópi meðal 

annars á að leiðast út í neyslu og verða fyrir auknum áföllum á lífsgöngunni (Bonino, Cattelino 

og Ciairano, 2005). Því er mikilvægt að samfélagið hlúi að börnum og ungmennum sem búa 

við fátækt og fjölskyldum þeirra og styðji þau til frekari farsældar í lífinu. Talið er að 

einstaklingar sem búa við velgengni þrátt fyrir bágar aðstæður og erfitt umhverfi sýni merki 

um þrautseigju og eru þá gjarnan verndandi þættir í lífi þeirra sem hjálpa þeim að yfirstíga 

mótdrægar aðstæður (Zolkoski og Bullock, 2012).  

Markmið þessarar rannsóknar er að kalla eftir röddum ungmenna sem hafa alist upp við 

fátækt í þeim tilgangi að draga fram reynslu þeirra, skoðanir og upplifanir af eigin aðstæðum, 

einkum af skólagöngu. Ásamt því að skoða hvaða þætti þau hafi upplifað sem verndandi þætti 

fyrir farsæld í námi og hvaða þættir hafi dregið úr farsæld þeirra í námi.  

1.1 Mikilvægi rannsóknar 

Á Íslandi hafa töluvert margar rannsóknir beinst að því að skoða fátækt barna og 

ungmenna. Hins vegar þá hefur vantað rannsóknir á þessu sviði sem nota eigindlegt 

rannsóknarsnið, þar sem börn og ungmenni fá tækifæri til að segja frá eigin upplifunum og 

reynslu af því að búa við fátækt og þýðingu þess fyrir nám þeirra og velferð (Kolbeinn H. 

Stefánsson, 2019). Markmið þessarar rannsóknar er því að verða við kalli eftir slíkri þekkingu 

en hún varpar ljósi á reynsluheim ungmenna sem búa við fátækt. Annars vegar er fræðilegt 

gildi hennar er fólgið í því að auka skilning þeirra fagstétta sem vinna með börnum og 

ungmennum, á aðstæðum ungs fólks og þeim málefnum sem liggja þeim á hjarta. Hins vegar 

er hagnýtt gildi rannsóknarinnar að hvetja stjórnvöld, sveitarfélög, fagaðila og fjölskyldur til 

þess hlúa að þeim börnum og ungmennum sem standa hvað höllustum fæti í samfélagi okkar, 

í þeim tilgangi að styðja við velferð þeirra og farsæld í námi. Þrátt fyrir að ekki sé hægt að 
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alhæfa út frá eigindlegum rannsóknum gefa niðurstöður slíkra rannsókna mikilvægar 

upplýsingar um líf barna sem alast upp við fátækt. 

1.2 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í sex meginkafla og er uppbyggingin eftirfarandi: Í fyrsta kafla er farið yfir 

markmið, tilgang og mikilvægi rannsóknarinnar.  

Í öðrum kafla er fræðilegu baksviði lýst, hugtökum eru gerð skil og fjallað er um kenningar. 

Farið er yfir fræðilega umfjöllun um þær breytingar sem eiga sér stað á unglingsárunum og 

fjallað er um fátækt og mögulegar afleiðingar hennar á börn og ungmenni. Hugtök líkt og seigla 

og verndandi þættir eru gerð skil ásamt því að fjalla um vistkerfakenninguna.  

Í þriðja kafla er sagt frá aðferðafræði rannsóknar; rannsóknarsniði, þátttakendum, 

framkvæmd rannsóknar og greiningu gagna. Einnig er rætt um siðferðileg álitamál rannsóknar.  

Í fjórða kafla eru niðurstöður rannsóknar kynntar. Þemu eru rædd og gefin dæmi með 

beinum tilvitnunum til stuðnings þemagreiningunni. Þar er upplifun og reynsluheimur sex 

ungmenna sem ólust upp við fátækt dreginn fram. Þær niðurstöður gefa mikilvæga innsýn í 

upplifun og reynsluheim ungmenna sem alast upp við fátækt.  

Í fimmta kafla eru meginniðurstöður settar í fræðilegt samhengi auk þess sem 

rannsóknarspurningum er svarað og rætt um þær. 

Í sjötta og síðasta kafla ritgerðarinnar eru lokaorð rannsakanda, vangaveltur um 

niðurstöður ásamt því hvernig þær geti nýst í starfi með börnum og ungmennum.  

Að lokum má finna heimildaskrá og viðauka sem inniheldur yfirlitstöflu yfir verndandi þætti 

og áhættuþætti með hliðsjón af vistkerfalíkani Bronfenbrenners (1979).  
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2 Fræðilegt baksvið  

Í þessum kafla verður fjallað um fræðilegt baksvið rannsóknarinnar. Helstu hugtök og 

kenningar verða kynnt til sögunnar. Rætt verður um unglingsárin og menntamál ungs fólks. 

Einnig verður fjallað um fátækt og mögulegar afleiðingar hennar fyrir velferð barna og 

ungmenna. Komið verður samhliða inn á efnahagslega stöðu fólks í íslensku samfélagi og 

stefnu stjórnvalda í þeim málum.  

2.1 Skilgreiningar á fátækt 

Fátækt (e. poverty) hefur tengst helstu áskorunum hvað varðar lýðheilsu almennings líkt 

og mataræði, heilsufari, geðheilsu, tækifærum til menntunar og félagslegri einangrun, í 

mörgum samfélögum heimsins (Forrest, Wallace-Pascoe and Goldstein, 2015). Innan 

alþjóðasamfélagsins hefur því mikil áhersla verið lögð á að útrýma fátækt og snýr fyrsta 

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna (e.d.) að þessu markmiði. Inntak heimsmarkmiðanna 

snýr að því að huga að velferð allra og tryggja jafnræði í því efni. Þetta er gjarnan orðað með 

slagorðinu Leave no one behind eða Enginn skilinn eftir.  

Í skilgreiningu Sameinuðu þjóðanna vísar hugtakið fátækt til þess ástands hjá manneskju 

að búa við langvinnan eða stöðugan skort úrræða, öryggis og krafts sem er nauðsynlegur til að 

njóta á fullnægjandi hátt borgaralegra, menningarlegra, fjárhagslegra, stjórnmálalegra og 

félagslegra réttinda (Valgerður Katrín Jónsdóttir, 2007).  

Fátækt er vítt hugtak sem snertir marga þætti í lífi einstaklings sem snúa að stöðu hans er 

í samanburði við stöðu annarra í samfélaginu. Á vettvangi fátæktarrannsókna er langvarandi 

umræða um hvort skilja eigi fátækt sem algilda (e. absolute) eða afstæða (e. relative) (Stefán 

Ólafsson og Guðný B. Eydal, 2012). Samkvæmt Nóbelsverðlaunahafanum og 

velferðarhagfræðingnum Amartya Sen (2000) þá vísar fátækt ekki einungis til skorts á 

peningum og öðrum efnislegum gæðum heldur einnig til ójöfnuðar sem felst í að hafa ekki 

sömu tækifæri og aðrir í samfélaginu, sem  meðal annars snúa að menntun og 

atvinnumöguleikum. Það getur þýtt að einstaklingar njóta ekki jafnra tækifæra til þess að nýta 

færni sína og hæfileika til þess að lifa mannsæmandi lífi og hafa því ekki jöfn tækifæri til þess 

að taka fullan þátt í samfélaginu (Margrét Einarsdóttir og Pétur Waldorf, 2007). 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (2003) bendir á að fátækt hafi margs konar afleiðingar í för 

með sér og að einna helst sé horft til fimm meginsviða. Það fyrsta snýr að fjárhagslegum 

hliðum svo sem tekjum, vinnuaðstæðum og lífsstíl fólks. Til að mynda að fleiri tímum 

sólarhringsins er varið í lífsbaráttuna og að fæða og klæða. Annað meginsviðið snýr að hinni 

mannlegu hlið fátæktar sem snertir heilsufar og menntun. Má helst nefna slakara mataræði 

ásamt skertum tækifærum til menntunar. Þriðja sviðið tekur til stjórnmálalegrar hliðar eða 
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réttarins til þess að hafa áhrif og völd í samfélaginu. Það sem tækifæri til almennrar þátttöku 

í samfélaginu eru takmörkuð, svo sem að komast á kjörstað. Fjórða sviðið vísar til félags- og 

menningarlegrar hliðar sem snýr að stöðu fólks og virðingu í garð hvers annars. Félagsleg staða 

sem kallar á umburðarlyndi. Fimmta sviðið horfir til varnarleysis þar sem að fátækt eykur 

óöryggi, hættur og varnarleysi gagnvart aðstæðum, svo sem ofbeldi og mansali. 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin telur nauðsynlegt að huga að öllum sviðunum fimm til þess að ná 

fram breytingum á lífi þeirra sem búa við fátækt.  

Rannsóknir hafa verið framkvæmdar hérlendis til að mynda Lífskjarakannanir 

Velferðarvaktarinnar og Hagstofa Íslands heldur utan um ýmis gögn sem snúa að fátækt barna 

og ungmenna og afleiðingum hennar. Rannsóknir hér á landi eru flestar megindlegar og byggja 

á talnagögnum eða á upplýsingum sem safnað er frá foreldrum eða forsjáraðilum en ekki 

byggðar á upplýsingum frá börnum og ungmennum sjálfum. Því skortir að leitað hafi verið eftir 

sýn barna og ungmenna af því að alast upp við fátækt. Mikilvægt er því að kalla eftir röddum 

og reynslu þeirra til þess að átta sig á upplifunum og reynsluheimi þeirra. Ásamt þeirra eigin 

skilningi á hvernig fjárhagslegar aðstæður fjölskyldna þeirra hafi áhrif á lífsgæði þeirra 

(Kolbeinn H. Stefánsson, 2019).  

2.2 Afleiðingar fátæktar fyrir börn og ungmenni 

Fátækt hefur snertir fjölmarga þætti í lífi einstaklinga svo sem þroska, heilsu og lífslíkur 

almennt. Þá skiptir fátækt máli fyrir tækifæri til menntunar og þar með atvinnuþátttöku í 

kjölfarið og þátttöku einstaklinga í samfélaginu (Danese, Moffitt og Harrington, 2009). Enn 

fremur hefur verri félagsleg staða verið talin draga bæði úr heilbrigði og velferð barna og 

ungmenna (Elgar, Pförtner, Moor, De Clercq, Stevens og Currie, 2015; Moore, McDonald og 

McHugh-Dillon, 2015; Poulton, Caspi, Milne, Thomson, Taylor, Sears og Moffitt, 2002). 

Rannsókn þeirra Duncan, Magnuson, Kalil og Ziol-Guest (2012) beinir sjónum sínum að 

afleiðingum fátæktar á börn og ungmenni og áhrifum hennar á vegferð einstaklinga. 

Niðurstöður gefa til kynna að fátækt í æsku getur haft víðtækar afleiðingar á heilbrigði og 

velferð einstaklinga til lengri tíma litið svo sem lægri lífslíkur, verra heilsufar og verra 

mataræði. Enn fremur getur fátækt haft áhrif á námsgetu, námsárangur og aukið líkurnar á að 

upplifa vanlíðan, kvíða, þunglyndi og því að einstaklingar glími við annan geðrænan vanda. 

Niðurstöðurnar benda sömuleiðis til langvarandi áhrifa varðandi menntun. Ungmenni sem 

alist hafa upp við fátækt búa við lægra menntastig, eru líklegri til að verða ungir foreldrar og 

eru því með lakari stöðu á vinnumarkaði. Að sama skapi benda rannsóknarniðurstöðurnar til 

þess að börn og ungmenni sem alast upp við fátækt upplifi fleiri áföll í lífinu en einstaklingar 

gera alla jafna. Þá er talið að fátækt á fyrstu árum ævinnar hafi hvað mest áhrif á líf 

einstaklinga.  
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Sömuleiðis benda rannsóknir til þess að ungmenni sem alast upp við fátækt séu líklegri en 

önnur til þess að flytja fyrr að heiman og verða fyrr foreldrar (Berzin og De Marco, 2009). Að 

auki er fátækt í æsku talin tengjast auknum líkum á veikri félagslegri og efnahagslegri stöðu á 

fullorðinsárum, til dæmis því að búa í félagslegu húsnæði og hafa ekki lokið námi (Hobcraft og 

Kiernan, 2001).  

Í rannsókn þeirra Danese, Moffitt og Harrington (2009) kom fram að þau börn og ungmenni 

sem alast upp við fátækt búi að takmörkuðum fjárhagsstuðningi í sínu baklandi og búa því ekki 

við sama aðbúnað og jafnaldrar þeirra. Það getur gert það að verkum að þau hætta í námi, 

fara fyrr út á atvinnumarkað til þess að sjá sér farborða eða eru jafnvel að kljást við fjölbreyttar 

afleiðingar þess að hafa alist upp við fátækt. Sömuleiðis benda rannsóknir til þess að þeir sem 

búa við fátækt upplifi oft á tíðum mikla skömm yfir aðstæðum sínum (Walker, 2014). Þær 

afleiðingar hafa oft í för með sér aukinn geðrænan vanda og verri líkamlega heilsu (Wilkinson 

og Pickett, 2010).  

Afleiðingar fátæktar á börn og ungmenni eru bæði viðamikil og fjölbreytt ásamt því að hafa 

langvarandi áhrif á vegferð þeirra til fullvaxta einstaklings. Þessi áhrif velta á því hversu lengi 

fátæktarástand varir, hvenær og hversu oft ásamt því að ráðast af aldri og baklandi hvers 

einstaklings sem býr við slíkar aðstæður (Berzin og De Marco, 2009). Fátækt hefur víðtæk áhrif 

á tækifæri einstaklinga til menntunar og líkt og í norskri rannsókn sem skoðaði viðhorf 

efnaminni barna til stuðnings og viðurkenningar frá foreldrum sínum og bar saman við viðhorf 

barna sem áttu efnameiri foreldra, kom fram að foreldrar leggja sig fram við að hlífa börnum 

sínum við fjárhagsáhyggjum sínum (Sandbæk, 2009). 

Samkvæmt rannsókn UNICEF á Íslandi sem Lovísa Arnardóttir leiddi (2016) þá ganga 

félagsleg útilokun (e. social exclusion) og fátækt hönd í hönd þar sem fátækt takmarkar 

tækifæri einstaklinga til þátttöku og getur að sama skapi dregið úr félagslegum tengslum 

einstaklinga við umhverfi sitt. Þannig getur félagsleg útilokun haft takmarkandi áhrif á 

þátttöku í til að mynda félagsstarfi, tómstundum og íþróttastarfi sem virðist eiga við hér á 

landi. (Hagstofa Íslands, 2015). Þannig skipta samskipti við aðra og félagsnet einstaklinga máli 

fyrir börn og ungmenni og mikilvægi þess að tilheyra hópi er nauðsynlegt. Ef félagslegt öryggi 

er ekki til staðar er það talið geta haft neikvæð áhrif á sjálfsmynd og félagsþroska barna og 

ungmenna (Ridge, 2009). 

2.3 Staðan í íslensku samfélagi og stefna stjórnvalda 

Hér á eftir kemur umfjöllun um stöðu barna og ungmenna í íslensku samfélagi með tilliti 

til fátæktar og ójöfnuðar. Sömuleiðis verður fjallað um stefnu stjórnvalda og aðgerðir þeirra 

sem ætlað er að ná til þess hóps sem hefur það hvað verst, ásamt því að lýsa menntaumhverfi 

barna og ungmenna.  
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2.3.1 Staðan í íslensku samfélagi  

Almennt er hægt að halda því fram að velmegun ríki á Íslandi, samt sem áður eru 

fjölmargar vísbendingar til staðar um að ójöfnuður sé að aukast (Lovísa Arnardóttir, 2016). Til 

þess að sporna við þeirri þróun er mikilvægt að leita allra leiða til þess að skoða aðstæður 

barna og ungmenna sem líða skort eða búa við fátækt. Þar sem í mörgum tilfellum búa þau 

við verri lífsgæði, minna menntastig og verri lífslíkur við aukna áhættu á meiri og frekari 

sjúkdómum (Geir Gunnlaugsson og Jónína Einarsdóttir, 2016). Ásamt því að styðja við þau og 

fjölskyldur þeirra með heildstæðum aðferðum sem byggjast á þekkingu af rannsóknum og að 

stuðla að félagslegu réttlæti (Ungar, 2011; Jeans, 2014). 

Hérlendis eru reglulega lagðar fyrir lífskjarakannanir til þess að meta stöðuna og skoða 

breytingar á lífskjörum fólks. Niðurstöður þeirra rannsókna (t.d. Kolbeinn H. Stefánsson, 2019) 

benda til þess að staða barna og ungmenna sem alast upp við fátækt sé að jafnaði betri hér á 

landi í samanburði við til að mynda önnur Norðurlönd. Því má segja að á Íslandi sé ágætis 

heildarmynd af lífskjörum barna og ungmenna alla jafna, þar sem lagðar eru fyrir kannanir og 

gerðar rannsóknir reglulega á aðbúnaði barna og ungmenna. Hins vegar lúta þær rannsóknir 

iðulega að talnagögnum, einungis einstaka þættir teknir út og byggja alla jafna á sýn hinna 

fullorðnu. Þrátt fyrir það eru framkvæmdar megindlegar rannsóknir hér á landi sem kalla eftir 

svörum frá unglingunum sjálfum og ber þá helst að nefna rannsóknarröðina Ungt fólk á vegum 

Rannsóknar og greiningar (2020) ásamt alþjóðlegu rannsókninni Health Behaviours in School-

Aged Children eða Heilsuhegðun barna á skólaaldri á íslensku. Rannsóknin er framkvæmd á 

fjögurra ára fresti með fyrirlögn á spurningalistum til 11, 13 og 15 ára barna og er framkvæmd 

af Rannsóknarsetri forvarna við Háskólann á Akureyri (2020). Þær rannsóknir innihalda báðar 

því takmarkaðar upplýsingar frá sjónarhorni og reynsluheimi barna og ungmenna þar sem þær 

byggja einvörðungu á megindlegum gögnum. 

Hagstofa Íslands (2016) mældi til árið 2015 fjölda þeirra sem bjuggu við sárafátækt hér á 

landi sem voru þá um 1,3% íbúa. Þar var sárafátækt skilgreind sem sá hópur sem býr við 

verulegan skort á efnislegum gæðum. Stuðst var við þætti eins og heimilisgerð, stöðu á 

húsnæðismarkaði og heilsu sem höfðu forspárgildi um hvort einstaklingar bjuggu við 

sárafátækt. Samkvæmt niðurstöðum Hagstofunnar voru þeir einstaklingar sem voru á 

leigumarkaði líklegri til að búa við sárafátækt en þeir sem bjuggu í eigin húsnæði. Að sama 

skapi voru einhleypir einstaklingar líklegri til þess að búa við sárafátækt en þeir sem voru í 

sambandi. Að lokum voru þeir sem bjuggu við slæmt heilsufar í áhættuhóp fyrir að búa við 

sárafátækt. 

Lífskjararannsóknin, er langsniðsrannsókn sem hóf göngu sína árið 2004 og miðar að því 

að búa til staðlaðar og sambærilegar upplýsingar um lífskjör og tengda þætti í Evrópulöndum 

til að hægt sé að bera löndin saman og meta þróun þeirra yfir tíma. Í niðurstöðum hennar frá 
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2019 kemur fram að hérlendis er almennt góð staða en á sama tíma teljast næstum fjögur af 

hverjum tíu börnum, undir lágtekjumörkum. Á Íslandi eru ekki til opinber viðmið um fátækt en 

stuðst er við lágtekjumörk sem miða við 60 prósent af miðgildi ráðstöfunartekna (Hagstofa 

Íslands, 2019). Það sem þau börn eiga sameiginlegt er að þau eru börn einstæðra foreldra. Í 

þessu samhengi er vert að taka sérstaklega fram að börn einstæðra foreldra og börn öryrkja á 

Íslandi búa alla jafna við slökustu aðstæðurnar og eru verr í stakk búin til að hefja skólagöngu. 

Að auki benda niðurstöðurnar til þess að afleiðingar fátæktar séu meiri fyrir börn. Börn sem 

búa við viðkvæmar aðstæður komu verr út en börn sem gerðu það ekki og eru því viðkvæmari 

fyrir fjárhagsþrengingum og afleiðingum fátæktar (Kolbeinn H. Stefánsson, 2019). 

Vöntun er á rannsóknum þar sem notuð eru djúpviðtöl í þeim tilgangi að kalla fram rödd 

barna og ungmenna sem búa við fátækt um reynsluheim sinn. Einhverjar rannsóknir um fátækt 

liggja þó fyrir en þær eru enn sem komið er fáar og eru framkvæmdar með óreglulegum hætti. 

Ein þeirra er viðtalsrannsókn Soffíu Hjördísar Ólafsdóttur (2017) sem skoðaði aðstæður barna 

á aldrinum 7-12 ára sem búa við fátækt í Reykjavík. Helstu niðurstöður hennar bentu til þess 

að félags-og fjárhagsstaða barna skipti miklu fyrir námsárangur þeirra, að þau mæti 

hindrunum í félagslegum samskiptum við jafningja og taki síður þátt í tómstunda- og 

íþróttastarfi. 

2.3.2 Stefna stjórnvalda hérlendis 

Árið 2015 samþykktu aðildarríki Sameinuðu þjóðanna Heimsmarkmið um sjálfbæra þróun 

(e.d.-a) sem fela í sér 17 markmið sem aðildarríkin stefna á að ná fyrir árið 2030. Fyrsta 

heimsmarkmiðið fjallar um að útrýma fátækt í allri sinni mynd. Hafa íslensk stjórnvöld sett sér 

það sem forgangsmarkmið við að vinna að heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna og þá með 

sérstakri áherslu á að styrkja stöðu einstaklinga og fjölskyldna sem standa höllum fæti.  

Samkvæmt niðurstöðum Hagstofunnar (2016) frá árinu 2016 bjuggu 8,8 prósent íbúa á 

Íslandi undir lágtekjumörkum. Sú tala hefur lítið breyst en árið 2018 bjuggu 9 prósent íbúa 

landsins undir lágtekjumörkum sem voru um 31.400 einstaklingar á um 16 þúsund heimilum 

(Hagstofa Íslands, 2019).  

Í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar fyrir árin 2021-2025 (Stjórnarráð Íslands, e.d.) er eitt 

helsta markmiðið í tengslum við stuðning við einstaklinga, fjölskyldur og börn, að styrkja 

sérstaklega stöðu þeirra sem búa við erfiða félags- og efnahagslega stöðu ásamt því að gera 

tillögur til útbóta á kjörum tekjulægstu hópa samfélagsins. Sömuleiðis er ætlunin að horfa 

sérstaklega til þeirra barna sem búa við fátækt í þeim tilgangi að koma í veg fyrir félagslega 

einangrun og fátækt. Er það í takt við niðurstöður og þær ábendingar sem komu fram í 

Lífskjarakönnuninni um að brýnast er að bæta lífskjör einstæðra foreldra og barna þeirra 

(Stjórnarráð Íslands, 2021; Kolbeinn H. Stefánsson, 2019). Í þessu samhengi skiptir miklu máli 
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að gera samfélagið okkar í stakk búið til þess að styðja við börn og ungmenni með góðum 

félagslegum innviðum ásamt því að styðja vel við barnafjölskyldur. Með auknum stuðningi við 

fjölskyldur er hægt að koma í veg fyrir að fátæktin erfist kynslóða á milli (Rogoff, 2014).  

Vert er að benda á að félagasamtökin Barnaheill – Save the Children á Íslandi, Heimili og 

skóli – landssamtök foreldra, Landssamtökin Þroskahjálp, Mannréttindaskrifstofa Íslands, 

Rauði krossinn á Íslandi, Samfés, Ungmennafélag Íslands, UNICEF á Íslandi og 

Öryrkjabandalagið, tóku höndum saman og stóðu að sameiginlegri viðbótarskýrslu sem skilað 

var til Barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna. Í þeirri skýrslu er farið yfir fjölmörg atriði sem 

snúa að réttindum barna og ungmenna. Í henni er orðum sérstaklega beint til íslenskra 

stjórnvalda þegar kemur að því að hlúa að börnum og ungmennum sem búa og alast upp við 

fátækt: 

Mælt er með að stjórnvöld tryggi jöfnuð og jöfn tækifæri barna án mismununar. 

Nýta þarf þekktar leiðir til að tryggja viðunandi framfærslu fólks með tilliti til 

jafnrar stöðu allra barna. Mikilvægt er að einstaklingsbundin úrræði nýtist sem 

best og að aðgengi barna sem búa við fátækt að fjölbreyttum tækifærum til að 

njóta hæfileika sinna sé bætt, sérstaklega að börn geti haldið áfram námi óháð 

fjárhagsstöðu foreldra (Viðbótarskýrsla, bls. 30, 2020).  

2.3.3 Menntaumhverfi á Íslandi 

Allir eiga rétt á menntun við hæfi og án aðgreiningar. Í Barnasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna (1989) sem samþykktur var af íslenskum yfirvöldum 1992, er réttur barna til 

menntunar skýrt tekinn fram og veita skal öllum börnum jöfn tækifæri til þess að mennta sig. 

Í sáttmálanum er einnig lögð rík áhersla á að það sé óheimilt að mismuna börnum og að gæta 

skuli þess að tryggja jafnt aðgengi í hvívetna. Staða barna innan skólakerfisins er þó oft misjöfn 

og þurfa sum börn meiri stuðning en önnur bæði innan sem og utan skólans til að þroskast og 

dafna á sem bestan hátt (Ungar, 2008).  

Menntun er almennt mikils metin í íslensku samfélagi og hér á landi eru lög sem kveða á 

um skólaskyldu ásamt fræðsluskyldu sveitarfélaga. Þannig eiga öll börn og ungmenni rétt á 

menntun til 18 ára aldurs. Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) og framhaldsskóla (2011) kemur 

fram að skólar þurfi sérstaklega að horfa til stöðu og þarfa barna og ungmenna og leitast við 

að haga störfum sínum í samræmi við þær. Aðalnámskrá byggir á lögum um grunnskóla, nr. 

91/2008 og lögum um framhaldsskóla nr. 92/2008 og er aðalnámskráin rammi utan um 

skólastarfið á báðum skólastigum. Í henni segir að tryggja skuli börnum og ungmennum góðar 

aðstæður til náms ásamt því að undirbúa þau til til virkrar þátttöku í lýðræðissamfélagi bæði 

innan skólans sem utan hans.  
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Skóli og menntun er eitt helsta jöfnunarverkfæri sem samfélög búa yfir til þess að skapa 

sem jafnast samfélag, vinna gegn fátækt og efla færni einstaklinga sem hefur áhrif á 

efnahagslega stöðu fjölskyldna þeirra (Mishra, 2016). Skólar eru þær stofnanir sem eiga að 

tryggja komandi kynslóðum tækifæri til að taka þátt í lýðræði sem er virkt og móta farsælan 

vettvang fyrir börn og ungmenni til þátttöku. Meginhlutverk skólanna er að stuðla að menntun 

barna og skulu þeir haga störfum sínum í fyllsta samræmi við þarfir barna jafnt sem ungmenna. 

Einnig snýr hlutverk þeirra að því að opna leiðir fyrir hvern og einn til að þroska hæfileika sína 

á margvíslegum sviðum og þróa með þeim almenna burði til þátttöku í lýðræðissamfélagi 

(Baginsky, 2008; Gestur Guðmundsson, 2008). 

Óformlegt nám í viðfangsefnum sem eiga sér stað utan skóla, fer iðulega fram á vettvangi 

tómstunda- og íþróttastarfs og getur stutt við þjálfun grundvallarfærni einstaklinga og verið 

viðbót við hið formlega nám sem á sér stað innan veggja skóla. Þar skapast tækifæri fyrir 

ungmenni til þess að taka þátt í fjölbreyttum verkefnum til þess að öðlast reynslu, færni, leikni 

og þekkingu sem þau ekki fá innan hefðbundins náms. Vettvangur frítímans getur því stutt enn 

frekar við ungmenni til þess að vinna út frá eigin áhugahvöt og byggt upp styrkleika þeirra enn 

frekar og styrkja trú þeirra á eigin getu (Mørch og Du Bois-Reymond, 2006).  

Benner, Boyle og Sadler (2016) rannsökuðu fjóra þætti sem snéru að þátttöku foreldra og 

forsjáraðila í menntun barna sinna. Þeir þættir voru stuðningur heima fyrir, stuðningur í 

skólastarfinu, væntingar foreldra til menntunar og fræðileg ráðgjöf þeirra til barna sinna. 

Niðurstöður þeirra sýndu fram á að ungmenni sem áttu foreldra sem tóku þátt í menntun 

þeirra, bæði heima fyrir eða innan veggja skólans, voru að jafnaði með betri sjálfsmynd en þau 

ungmenni sem áttu ekki foreldra sem tóku virkan þátt í menntun þeirra (Benner o.fl., 2016).  

Hrund Þórarinsdóttir og Sigrún Aðalbjarnadóttir (2010) gerðu sýn foreldra á 

uppeldishlutverk sitt að rannsóknarefni. Í þeirri rannsókn kemur fram hversu mikilvægt 

hlutverk fjölskyldan spilar í lífi barna og ungmenna. Að alast upp í fjölskyldu og vera hluti af 

fjölskyldu hefur áhrif á alla þætti tilverunnar hvort heldur sé vitsmunalega, félagslega, 

tilfinningalega eða siðferðilega þátta. Foreldarnir sem tóku þátt í þeirri rannsókn töldu 

mikilvægt að vera jákvæð fyrirmynd fyrir börnin sín og kenna þeim siðferðileg gildi, sýna þeim 

umhyggju, skapa þeim tækifæri til þess að axla ábyrgð í gegnum leiðandi uppeldishætti. 

Samkvæmt niðurstöðum langtímarannsóknar þeirra Hetherington og Kelly (2002) þar sem 

skilnaðarbörnum var fylgt eftir í áratugi í kjölfar skilnaðar þá getur skilnaður foreldra haft áhrif 

á námsgengi og námsárangur. Ásamt því að fjárhagsaðstæður foreldra breytast töluvert og 

haft áhrif á félagslega stöðu fjölskyldunnar.  

Samkvæmt Barnaverndarlögum nr. 80/2002 eiga öll börn rétt á vernd og umönnun og 

skulu allir sem koma að uppeldi barna sýna þeim virðingu og umhyggju. Foreldrum ber að 

gegna forsjár- og uppeldisskyldum við börn sín svo sem best hentar hag þeirra og þörfum. 
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Foreldrum ber einnig að búa börnum sínum viðunandi uppeldisaðstæður og gæta velfarnaðar 

þeirra í hvívetna (Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

Í skýrslu UNICEF (2011) Staða barna á Íslandi kemur fram að algengast er að ungt fólk á 

aldrinum 16-20 ára hættir í námi vegna fjölskylduaðstæðna þeirra eða fjárhags. Sömuleiðis 

kemur fram að á þessum árum hætti flestir námi þar sem þau þurfa að sjá sjálfum sér farborða 

eða að aðstoða fjölskyldur sínar með fjárframlagi til heimilisrekstursins.  

2.4 Unglingsárin 

Hér á eftir kemur umfjöllun um unglingsárin og þær breytingar sem eiga sér stað á því 

lífsskeiði. Annars vegar verður fjallað um einstaklingsþætti og hins vegar um umhverfisþætti.  

2.4.1 Einstaklingsþættir 

Það getur verið mjög erfitt að fóta sig í heimi hinna fullorðnu á unglingsárunum og 

einstaklingar standa frammi fyrir því að þurfa að taka erfiðar ákvarðanir varðandi líf sitt. Til að 

mynda ákvarðanir líkt og að halda áfram í skóla og mennta sig til framtíðar eða að stíga út á 

vinnumarkaðinn. Miklar breytingar eiga sér stað í líkama þeirra og huga á þessum árum 

(Arnett, 2000). Ásamt því eiga miklar breytingar sér stað í umhverfi þeirra. Samskipti þeirra við 

foreldra og vini og væntingar til þeirra taka stakkaskiptum og ábyrgðin eykst að sama skapi. Á 

þessum aldri eru einstaklingar að ganga í gegnum krefjandi þroskaferli á leið þeirra til fullvaxta 

manneskju (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2019).  

Einstaklingar búa við mismunandi tækifæri og eru þeir misjafnir að eðlisfari og búa yfir 

mismunandi persónulegum einkennum. Flestir komast klakklaust í gegnum þessi erfiðu ár en 

aðrir eru viðkvæmari og hrasa á leiðinni og þurfa þá aukinn stuðning til þess að reisa sig við á 

nýjan leik. Einstaklingar á þessu tímabili eru gjarnir á að taka áhættu. Þeir þurfa að gera 

tilraunir og kanna mörk sín og annarra. Þetta er eðlilegur hluti þess að læra og stjórna lífi sínu 

og taka eigin ákvarðanir (Arnett, 2000; Sawyer, Azzopardi, Wickremarathne og Patton, 2018). 

Síbreytileg unglingamenning, staða ungmenna innan jafningjahóps, uppeldisaðferðir foreldra, 

skólaganga og væntingar ungmenna til vinnu og frama, eru allt þættir sem skipta máli um það 

hversu vel ungmennum farnast á þessum árum (Coleman og Hagell, 2007).  

Rannsóknir þeirra Beam, Chen og Greenberger (2002) benda til að alla jafna eigi ungmenni 

þýðingarmikil samskipti og samband við aðila sem eru ekki innan þeirra nánustu fjölskyldu eða 

svokallaða mikilvæga fullorðna (e. very important nonparental adults). Þessi sambönd geta 

haft mikið um vegferð ungmenna þar sem að mikilvægir fullorðnir sýndu, að sögn þátttakenda 

í rannsókninni, þeim hlýju, umhyggju og virðingu. Sömuleiðis kom fram í máli þátttakenda að 

þessir aðilar veittu þeim hvatningu og stuðning og þess utan að það væri gott að leita til þeirra 

ef eitthvað bjátaði á.  
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Niðurstöður rannsókna bæði erlendis (Criss, Lee, Morris, Cui, Bosler, Shreffler og Silk, 2015) 

og hér á landi (Amalía Björnsdóttir, Börkur Hansen og Baldur Kristjánsson, 2010; Kristjana 

Stella Blöndal og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2014; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2019) hafa gefið til 

kynna að gagnkvæm virðing í samskiptum innan fjölskyldu og stuðningur og aðhald foreldra 

styður við skuldbindingu ungmenna til náms og vilja þeirra til að standa sig vel í námi.  

Á þessum breytingaárum er einstaklingum eðlislægt að taka vissa áhættu og eru 

móttækilegri fyrir þeim áhættuþáttum sem liggja í umhverfi hvers og eins. Þar aukast líkurnar 

á neyslu tóbaks, áfengis og annarra vímuefna (Sigrún Aðalbjarnardóttir, Andrea G. Dofradóttir, 

Þórólfur Þórlindsson og Kristín L. Garðarsdóttir, 2003; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2019).  

Hérlendis hafa Kristjana Stella Blöndal og Sigrún Aðalbjarnardóttir (2014) unnið rannsókn 

sem skoðar sérstaklega skólagöngu ungmenna og þátt foreldra. Í þeirri rannsókn hefur verið 

sýnt fram á að samband sé á milli margþættrar þátttöku foreldra og forsjáraðila í lífi ungmenna 

sem hefur áhrif á námsframvindu og stöðu þeirra þegar fram líða stundir. Eins kemur fram að 

ungmenni sem alast upp við hvatningu og stuðning heima fyrir, ásamt því að búa við traust, 

eru líklegri til þess að ljúka framhaldsskólanámi við 22ja ára aldur. Þá eru þau ungmenni 

ólíklegri til þess að hverfa frá námi og líklegri til þess að útskrifast úr því framhaldskólanámi 

sem þau leggja fyrir sig. Að sama skapi aukast líkurnar á því að einstaklingar sem búa ekki við 

hvatningu og stuðning heima fyrir hætti námi. Rannsóknir sýna að þau sem hverfa frá námi 

eru ólíklegri til þess að taka þátt í samfélaginu, búa við slakari heilsufar síðar á ævinni ásamt 

því að þurfa oftar á velferðarþjónustu að halda (Baginsky, 2008; Kristjana S. Blöndal og Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2014; Owens, 2004; Berzin og De Marco, 2009).  

2.4.2 Umhverfisþættir 

Líffræðingurinn og heimspekingurinn Ludwig von Bertalanffy (1968) er upphafsmaður og 

kenningarsmiður vistkerfakenningarinnar (e. general system theory). Samkvæmt honum hafa 

allar lífverur áhrif á hver á aðra og tilheyra ýmsum kerfum sem sömuleiðis hafa áhrif með miklu 

samspili sín á milli. Með því að styðjast við þá kenningu er hægt að skoða umhverfi lífvera og 

tengsl þeirra á milli. Innan kerfanna er hægt að skoða einstaklinga t.d. með tilliti til tengsla 

þeirra við fjölskyldu, skóla, hverfi og stofnanir. 

Þroskasálfræðingurinn Urie Bronfenbrenner (1979) setti fram vistkerfalíkanið eins og við 

þekkjum það í dag (sjá mynd 1). Vistkerfakenningin (e. the ecological systems theory) byggir á 

samspili þroska og vistkerfa og fjallar um það vistkerfi sem hver og einn einstaklingur býr við. 

Þannig er hægt að nota kenninguna til þess að skoða einstaklinginn í því umhverfi sem hann 

lifir og hrærist í og hvernig hann þroskast í samspili við umhverfið (Farley, Smith og Boyle, 

2009). Samkvæmt kenningunni er hægt að skipta umhverfi einstaklings í mismunandi kerfi sem 

eru nærkerfi (e. microsystem), millikerfi (e. mesosystem), fjærkerfi (e. exosystem), og lýðkerfi 
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(e. macrosystem). Kerfin, ásamt líffræðilegum þáttum og þroska hvers og eins, móta þroska 

einstaklingsins. Til þess að ná utan um þetta flókna samspil kerfa er best að skoða 

einstaklinginn í sínu umhverfi (Farley, Smith og Boyle, 2009).  



 

25 

 

 

Mynd 1. Vistkerfalíkan ungmennis byggt á vistkerfalíkani Bronfenbrenners (1979) um 
umhverfi og þroska einstaklinga (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2019). 

 

Líkt og sjá má á mynd 1 þá er einstaklingurinn sjálfur í miðjunni. Nærkerfið samanstendur 

af nánasta umhverfi ungmennisins, t.d. foreldrum, systkinum og öðrum fjölskyldumeðlimum, 

vinum, skóla- og frístundastarfsemi, kennurum og öðrum mikilvægum fullorðnum í lífi 

einstaklingsins og þar fara fram samskipti ungmennisins við nærumhverfi sitt. Í millikerfinu 

fara fram samskipti þeirra sem tilheyra nærkerfinu, svo sem samskipti heimilis og skóla, 

foreldra og grenndarsamfélagsins. Í fjærkerfinu eru kerfi sem styðja við grenndarsamfélagið 

svo sem félags-, heilbrigðis- og menntakerfin og vinnustaðir foreldra sem hafa óbeint áhrif á 

líf ungmennisins. Félagslegur stuðningur eða þjónusta sem fjölskyldur hafa aðgang að, 

skólakerfið og stuðningsþjónusta eru dæmi um þessa þætti og skipta þeir miklu máli fyrir 

ungmenni sem búa við fátækt. 

Lýðkerfið samanstendur af lögum, reglum, viðmiðum og gildum sem eru við lýði í 

samfélaginu sem einstaklingurinn býr í (Bronfenbrenner, 1979; 2005). Öll kerfin tengjast því 

innbyrðis og hafa áhrif á einstaklinginn sem er í miðjunni. Þessi kenning er álitin vera sú 

viðamesta um þroska einstaklingsins sem sett hefur verið fram og skoðar samspilið á milli 

einstaklingsins og þess umhverfis sem hann lifir og hrærist í (Ungar, Ghazinour og Richter, 

2012; Rutter, 1987). Að sama skapi hafa fræðimenn lagt áherslu á að þessi vistkerfanálgun sé 
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mikilvæg í þeim tilgangi að ná sem mestri yfirsýn og skilningi á seiglu sem einstaklingar sýna 

og benda því á hagnýti líkansins (Masten og Obradovi, 2008).  

2.5 Seigla  

Rannsóknir um seiglu skipta miklu máli til þess að skilja reynsluheim ungmenna sem búa 

við viðkvæmar aðstæður líkt og fátækt. Seigla er hæfni manneskjunnar eða einstaklingsins til 

að standast eða styrkjast í glímu við erfiðleika eða mótlæti. Slík hæfni birtist meðal annars í 

því að einstaklingur lítur á krefjandi viðfangsefni sem áskorun frekar en óyfirstíganleg 

vandamál og finnur leiðir að lausnum í staðinn fyrir að láta deigan síga eða að horfast ekki í 

augu við vandann.  

Skilgreiningar á seiglu hafa tekið breytingum í gegnum tíðina. Undanfarna áratugi þá hafa 

fræðimenn og rannsakendur verið á því að seigla eigi við og lýsi jákvæðu aðlögunarferli 

einstaklinga í kjölfar erfiðleika og áfalla. Innan þroskavísinda (e. developmental science) er 

mikið fjallað um að sýna seiglu og er talið að rannsóknir á seiglu eigi upptök sín innan 

þroskavísinda (Luthar, Crossmann og Small, 2015; Sigrún Aðalbjarnardóttir 2019).  

Seigla hefur verið skilgreind sem „þau ferli (e. processes) sem lýsa hæfni (e. competence) 

barna, ungmenna eða fullorðinna til að aðlagast á farsælan hátt í samspili við styðjandi 

umhverfisþætti þrátt fyrir að búa við erfiðar aðstæður eða hafa orðið fyrir áfalli eða mótlæti“ 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir, bls. 163, 2007; 2019). 

Rannsókn þeirra Masten og Obradovi (2008) sýnir fram á að seigla sé eiginleiki sem allir búi 

yfir og geti þróað með sér og er hæfileiki til þess að takast á við mótlæti og koma heill út úr 

slæmum aðstæðum. Seigla er mismunandi eftir aðstæðum og beinir sjónum að þroska og 

þroskaferli einstaklinga. Þá tekur seigla tillit til áfalla og neikvæðra upplifana ásamt því að 

umhverfi einstaklinga er tekið með í reikninginn. Þar sem skilgreiningin á seiglu er ansi víð þá 

felur hún í sér að seigla eigi við fjölbreytt og ólík fyrirbæri: a) að vegna betur en gert er ráð 

fyrir þrátt fyrir að tilheyra áhættuhópi, b) að ná að halda við hæfni og ná árangri í erfiðum 

aðstæðum, í mótbyr og undir mikilli streitu og c) að ná að aðlaga sig með jákvæðum hætti í 

kjölfar erfiðrar reynslu og upplifun.  

Ian Morris (2009) leggur áherslu á að bjartsýni og seigla er það mikilvægasta sem við getum 

kennt ungu fólki og að hún hafi mikil forvarnaráhrif gegn áhættuhegðun. Sömuleiðis veitir 

seigla og bjartsýni manneskjunni dýpri og merkingarbær tengsl við bæði sjálfa sig og annað 

fólk og umfram allt merkingu og tilgang í lífinu. Þrátt fyrir mismunandi nálganir á hugtakið 

seiglu í rannsóknum þá virðist það tengjast börnum og ungmennum sem ná, þrátt fyrir allt, 

velgengni þegar þau kljást við áskoranir og erfiðleika. Þau búa yfir styrkleikum og verndandi 

þáttum sem gera þau í stakk búin til þess að sýna þrautseigju og yfirstíga þær hindranir sem á 
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þeirra vegi verða (Zolkoski og Bullock, 2012; Luthar, Lyman og Crossman, 2014; Smokowski, 

Reynolds og Bezrucko, 1999).   

Umfram allt er mikilvægt að hafa í huga að seigla er lýsandi hugtak fyrir ferli. Með því að 

fara í gegnum ferli þróast seiglan og verður að verkfæri sem hjálpar einstaklingnum að ferðast 

í gegnum lífið og allt sem því fylgir. Einstaklingar geta þess vegna sýnt mismunandi seiglu í 

mismunandi aðstæðum og seigla er í raun eiginleiki sem er síbreytilegur. Til að geta haldið því 

fram að einstaklingar búi yfir seiglu þarf tvennt að hafa átt sér stað. Annars vegar þarf 

einstaklingurinn að hafa upplifað áfall eða búið við erfiðar aðstæður. Hins vegar er horft til 

þess að viðkomandi gangi vel og sýni jákvæða aðlögunarhæfni þrátt fyrir áföll eða erfiðar 

aðstæður. 

2.5.1 Persónulegir styrkleikar og verndandi þættir 

Kenningar um seiglu eru samofnar umræðunni um áhættuþætti og verndandi þættir. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að innri og ytri verndandi þættir geta haft mikið um það að segja 

hvernig einstaklingum vegnar við að takast á við erfið verkefni og aðstæður sem falla í þeirra 

skaut. Til að mynda skiptir góð greind eða vitsmunahæfni, geta til að leysa úr vandamálum, að 

kalla eftir aðstoð og stuðningi, tilfinningatengsl við foreldra eða forsjáraðila og fjölskyldu, 

sjálfstraust og trú á eigin getu, sem eru allt dæmi um persónulega styrkleika (Bandura, 1986; 

Werner, 1993; Werner og Smith, 2001).  

Persónulegir styrkleikar eru því eiginleikar sem ungmenni búa yfir og geta nýtt sér til að 

takast á við mótlæti í lífinu og haldast hönd í hönd við verndandi þætti. Vert að taka fram að 

persónulegir styrkleikar aukast eða styrkjast með stuðningi innan fjölskyldunnar, skólans eða 

samfélagsins sem einstaklingar búa í. Langtímarannsókn þeirra Garmezy og Rutter (1983) þar 

sem litið var til aðstæðna barna og ungmenna sem ólust upp við fátækt sýndi fram á að 

umhverfisþættir skiptu máli. Þau börn og ungmenni sem upplifðu stuðning innan 

fjölskyldunnar og fengu hlutverk vegnaði alla jafna betur. Sömuleiðis bjuggu þau yfir félagslegri 

hæfni og gátu leitað í stuðningsúrræði innan samfélagsins (Garmezy, 1991).  

Í þessu samhengi er stuðst við töflu settri fram af Sigrúnu Aðalbjarnardóttur (2019). Í 

töflunni má sjá samantekt af verndandi þáttum ásamt áhættuþáttum sem einstaklingar búa 

við. Taflan, sem sjá má í Viðauka 1, er byggð á samantektar rannsóknum ásamt viðbótum frá 

Sigrúnu sjálfri. Samt sem áður er gott að hafa í huga að hér er ekki um tæmandi upptalningu 

að ræða (Viðauki 1, yfirlit byggt á upplýsingum frá Cicchetti, Toth og Maughan, 2000, bls. 696; 

Luthar og fl , 2015; Masten, 2014; Ungar og fl, 2012; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2019). 

Í ljósi framangreindrar samantektar um fyrirliggjandi þekkingu er mikilvægt að afla frekari 

þekkingar um aðstæður ungmenna sem búa við fátækt til þess að takast á við skólagöngu sína. 

Í því skyni verða settar fram eftirfarandi rannsóknarspurningar: 



28 

1. Hver er sýn ungmenna sem búa við fátækt á Íslandi til tækifæra til framhaldsnáms? 

2. Hvaða þætti upplifðu ungmennin sem verndandi þætti og hvaða þætti sem 

áhættuþætti í tengslum við farsæld á skólagöngu sinni? 
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3 Aðferðir 

Í þessum kafla verður fjallað um þá aðferðafræði sem beitt var í rannsókninni en markmið 

rannsóknarinnar kölluðu á að styðjast við rannsóknaraðferðir sem falla undir eigindlega 

rannsóknarhefð. Fjallað verður um þátttakendur rannsóknar, gagnaöflun, greiningu gagna og 

að lokum um siðferðilega þætti.  

3.1 Eigindleg rannsóknarhefð 

Samkvæmt Creswell (2012) byggir eigindleg rannsóknaraðferð á aðleiðslu og skipulögðum 

og kerfisbundnum vinnubrögðum. Aðferðin hentar mjög vel þegar afla á upplýsinga til að skilja 

reynsluheim og upplifun tiltekinna einstaklinga eða hópa á veruleikanum og hvað það er sem 

þátttakendur eiga sameiginlegt í reynslu sinni. Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru því kjörnar 

til þess að varpa ljósi á félagslegan veruleika og félagsleg fyrirbæri. Þeir rannsakendur sem 

beita eigindlegum nálgunum reyna að setja sig í spor þeirra sem eru rannsóknarefnin hverju 

sinni og leggja sig fram við að vera hluti af umhverfinu til þess að slíta efnið ekki úr samhengi 

við þann raunveruleika sem verið er að reyna að varpa ljósi á (Taylor og Bogdan, 1998).  

Ein þeirra aðferða sem notast er við innan þessarar rannsóknarhefðar eru djúpviðtöl sem 

stuðst var við til þess að skoða það rannsóknarefni sem liggur til hliðsjónar (Taylor og Bogdan, 

1998). Slík nálgun hentar vel þessari rannsókn þar sem leitað er eftir sýn viðmælenda á eigin 

reynsluheim og upplifun áaðstæðum og endurspegla þannig sjónarhorn, viðhorf, gildi og 

framtíðarsýn viðmælenda.  

3.2 Gagnaöflun og framkvæmd 

Útbúinn var opinn viðtalsrammi þar sem meginspurningar miðuðu að því að fá fram sýn 

ungmenna sem búa við fátækt á tækifæri til framhaldsnáms. Ásamt því að skoða hvaða þætti 

ungmennin upplifðu sem verndandi þætti og hvaða þætti sem áhættuþætti í tengslum við 

farsæld á skólagöngu sinni. 

Tekin voru djúpviðtöl við sex ungmenni og voru viðtölin allt frá 50 - 90 mínútna löng. 

Viðtölin fóru fram á tímabilinu október 2019 til desember 2020 og fóru fram á þeim stað og 

stund sem viðmælendur völdu, ýmist í heimahúsi viðmælenda eða yfir netið.  

Rannsakandi spurði opinna spurninga og sveigjanleiki var til þess að samtalið þróaðist 

þannig að viðmælendur gátu komið að skoðunum, upplifunum og viðhorfum sem tengdust 

málefninu. Í viðtölum er rannsakandi rannsóknartækið þar sem hann þarf að lesa í viðbrögð 

viðmælanda og bregðast við þeim. Slík viðbrögð geta falið í sér hvernig sé best að spyrja 

spurninga, hvenær eigi að fylgja viðtalsramma og hvernig eigi að víkja frá honum (Taylor og 
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Bogdan, 1998). Lögð var áhersla á virka hlustun sem er forsenda þess að kalla eftir hugsun 

viðmælenda og dýpka frásögn þeirra í viðtölunum.  

Hugað var sérstaklega að því að skapa þægilegt andrúmsloft og að viðtölin yrðu sem líkust 

venjulegum samræðum. Ekki var sett fram skilgreining á því hvað felst í fátækt út frá 

formlegum skilgreiningum. Enn fremur var lögð áhersla á að skapa orðalag sem setti síður fram 

ákveðnar staðalímyndir og gildishlaðin hugtök.  

Viðtölin voru tekin upp með leyfi viðmælenda og voru viðtölin afrituð orð fyrir orð til frekari 

úrvinnslu. Nöfnum einstaklinga, staðháttum og öllum persónugreinanlegum upplýsingum 

viðmælenda var breytt til að tryggja í hvívetna persónuvernd þátttakenda.  

3.3 Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru sex ungmenni, þrír ungir menn og þrjár ungar konur á 

aldrinum 18 til 23 ára. Viðmælendur voru valdir með markvissu úrtaki (e. purposeful sampling) 

(Taylor og Bogdan, 1998) og fenginn sem fjölbreyttastur hópur ungmenna sem hafa verið í 

erfiðleikum með framhaldsnám sökum fjárhags. Allir viðmælendur áttu foreldra sem hafa 

leitað til hjálpar- og hagsmunasamtaka eftir stuðningi eða viðmælendur hafa sjálfir sótt úrræði 

á vegum félagsþjónustu sveitarfélaga.  

Leitað var til fjölmargra aðila til þess að finna viðmælendur. Meðal annars til félagsráðgjafa 

hjá hjálpar- og hagsmunasamtökum sem vinna að málefnum sem snúa að bágum 

fjárhagsaðstæðum fólks, þjónustumiðstöðva innan sveitarfélaga ásamt því að hafa samband 

við námsráðgjafa í framhaldsskólum. Allir aðilar fengu stutta lýsingu á rannsókninni senda í 

tölvupósti og voru beðnir um að hafa samband við mögulega viðmælendur og óskað var eftir 

samþykki þeirra til að fá frekari kynningu ef áhugi væri fyrir hendi. Þar sem málefnið var 

viðkvæmt tók það langan tíma og kallaði á mikil samskipti að nálgast viðmælendur. Allir 

viðmælendur veittu munnlegt samþykki fyrir þátttöku og þá var haft samband símleiðis við þá 

þar sem rannsóknin var útskýrð frekar. Boðið var upp á að viðtölin færu fram á þeim stað og 

þeim tíma sem hentaði viðmælendum hvað best. Áður en viðtölin hófust og þátttakendur 

samþykktu þátttöku í rannsókninni var þátttakendum kynntur réttur sinn um að hafna 

þátttöku eða hætta þátttöku á hvaða stigi sem er í rannsókninni. Sömuleiðis var óskað eftir 

skriflegu samþykki viðmælenda áður en viðtölin áttu sér stað. Til að gæta nafnleyndar fengu 

viðmælendur gervinöfnin Svala, Lóa, Krummi, Valur, Kría og Þröstur. Hér má sjá töflu yfir 

viðmælendur og stutta lýsingu á aðstæðum þeirra. 
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Tafla 1. Yfirlit yfir viðmælendur 

Nafn, aldur, hjúskaparstaða og menntun foreldra og atvinna móður 

Nafn Aldur Hjúskaparstaða 

foreldra 

Menntun 

móður 

Menntun 

föður 

Atvinnustaða 

móður 

Svala 18 Fráskilin Grunnskólapróf Grunnskólapróf Öryrki 

Lóa 21 Fráskilin Grunnskólapróf Grunnskólapróf Öryrki 

Krummi 23 Fráskilin Háskólapróf Iðnmenntun Í vinnu 

Valur 19 Fráskilin Grunnskólapróf Iðnmenntun Öryrki 

Kría 22 Gift Grunnskólapróf Grunnskólapróf Í vinnu 

Þröstur 18 Einstæð Grunnskólapróf - Öryrki 

3.4 Greining gagna 

Við greiningu gagna er leitað eftir því sem viðmælendur eiga sameiginlegt og greina þann 

rauða þráð sem kemur fram í máli þeirra, að finna þau merkingarbæru atriði sem lýsa 

sameiginlegum reynsluheimi og sýn viðmælenda. Slík þemagreining er hentug í þessu skyni 

þar sem hún tengist ekki neinu fræðilegu sjónarhorni en tekur á sig mynd eftir fræðilegri 

afstöðu rannsakandans til gagnanna (Braun og Clarke, 2013).  

Viðgreiningu gagnanna var stuðst við sex greiningarskref þeirra Braun og Clark (2013) um 

þemagreiningu. Þannig var hægt að draga saman þá þætti sem komu fram í máli viðmælenda 

og tengdust rannsóknarspurningunum. Afrituð viðtöl voru marglesin og athugasemdir 

rannsakenda settar inn ásamt ígrundandi hugleiðingum hans.  

Í fyrsta skrefi var lagst yfir gögnin og þau yfirfarin mjög vel ásamt því að skrásetja niður 

hugleiðingar og hugmyndir rannsakanda. Í öðru skrefi var farið yfir gögnin með kerfisbundnum 

hætti og þau kóðuð. Í þriðja skrefi þemagreiningarinnar var leitast eftir því hvaða kóðar 

einkenndu viðtölin sem voru svo tekin saman og þemun greind í kjölfarið. Í fjórða skrefi var 

horft til þeirra þema sem komið höfðu fram með tilliti til greiningu gagnanna og samhengi við 

rannsóknarspurningarnar. Sömuleiðis var skoðað hvort að þemun endurspegluðu gögnin. Í 

fimmta skrefi voru yfir- og undirþemu fundin, þau skilgreind og skýrð þannig að þau 

endurspegluðu þá sameiginlegu þætti sem komu fram í máli viðmælendanna sex. Í sjötta skrefi 

var greiningin sett saman ásamt góðum lýsandi dæmum frá viðmælendum sem studdu við 

greiningu gagnanna (Braun og Clarke, 2013).  

3.5 Siðferðileg álitamál, takmarkanir og réttmæti 

Það er flókið og getur verið erfitt í íslensku samfélagi að ræða fátækt og fjárhagslegar 

aðstæður og virðist það oft vera nokkurs konar „tabú“ að fjalla um efnið. Var rannsakandi því 
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meðvitaður um að viðmælendur væru ungmenni sem bjuggu við erfiðar og viðkvæmar 

aðstæður og því mikilvægt að rannsakandi gætti fyllstu nærgætni og virðingar í samtölum 

sínum við viðmælendur.  

 Fyllsta trúnaðar var gætt við þátttakendur og við alla meðhöndlun rannsóknargagna. 

Unnið var með gögnin með það í huga að ekki væri hægt að rekja upplýsingar til einstakra 

viðmælenda og einungis rannsakandi hafði aðgang að gögnunum sem geymd voru í öruggri 

vörslu á meðan rannsókninni og úrvinnslu hennar stóð. Sömuleiðis var þátttakendum í 

rannsókninni gerð grein fyrir því að öllum gögnum yrði eytt að rannsókn lokinni. Allir 

viðmælendur voru upplýstir um að þeir gætu hætt þátttöku hvenær sem var eða neitað að 

svara ákveðnum spurningum. Til þess að auka trúverðugleika í niðurstöðum rannsóknarinnar 

er endurtekið vísað í orð viðmælenda (Kristín Björnsdóttir, 2003). Viðmælendur sögðust 

margir hverjir hafa í fyrsta skipti með þátttöku í rannsókninni verið að velta fyrir sér aðstæðum 

sínum og vægi þeirra fyrir líf sitt.  

Gætt var að viðmiðum laga nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga 

(2000) en samkvæmt þeim var ekki talið nauðsynlegt að sækja um leyfi Persónuverndar til 

vinnslu rannsóknarinnar. 

 

 

 



 

33 

4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verða kynntar helstu niðurstöður sem byggja á djúpviðtölum við þá sex 

viðmælendur sem tóku þátt í rannsókninni. Þrátt fyrir fáa viðmælendur þá eru 

rannsóknargögnin hlaðin upplýsingum um reynsluheim þeirra og upplifun af því að alast upp 

við fátækt. Sex meginþemu voru greind í gögnunum og tvö þeirra höfðu undirþemu (sjá töflu 

2).  

Fyrsta meginþemað var erfiðar fjölskylduaðstæður, þar komu fram fjögur undirþemu sem 

voru: atvinna og staða foreldra, samskiptaörðugleikar og skortur á tengslum innan 

fjölskyldunnar, hvatning og stuðningur til náms og að lokum það fjórða sem var stuðningur til 

uppihalds og framlag til heimilisreksturs.  

Annað meginþemað var skóli og menntun og þar komu sömuleiðis fram fjögur undirþemu 

sem voru menntun foreldra, námsleg staða og stuðningur frá skóla, líðan í skóla og það fjórða 

var viðhorf til náms. 

Þriðja meginþemað var vinatengsl og félagslíf og fjórða þemað var þátttaka í tómstundum 

og íþróttum. Fimmta meginþemað var stuðningur frá samfélaginu. Sjötta og síðasta þemað 

var vonir, væntingar og framtíðarsýn.  

Tafla 2. Yfirlit yfir þemu og undirþemu. 
  

    

Þema Erfiðar  
fjölskyldu- 
aðstæður 

Skóli og menntun Vinatengsl 
og félagslíf 

Þátttaka í 
tómstundum 
og íþróttum 

Stuðningur 
frá 
samfélaginu 

Vonir, 
væntingar og 
framtíðarsýn 

Undirþemu Atvinna og staða 
foreldra 

Menntun foreldra     

Samskipta-
örðugleikar og 
skortur á 
tengslum innan 
fjölskyldunnar 

Námsleg staða og 
stuðningur frá 
skóla 

    

Hvatning og 
stuðningur til 
náms 

Líðan í skóla     

Stuðningur til 
uppihalds og 
framlag til 
heimilisrekstur 

Viðhorf til náms     
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Líkt og áður hefur komið fram þá eru viðmælendur á mismunandi aldri og búa við 

mismunandi fjölskylduaðstæður en það sem þeir áttu sameiginlegt voru þættir sem tengjast 

því að alast upp við fátækt. Eins segja viðmælendur frá þáttum eins og skilnaði foreldra, einelti, 

neyslu og brösóttri skólagöngu ásamt því að lýsa áhyggjum og streitu vegna fjárhagsaðstæðna 

þeirra og fjölskyldna þeirra.  

Í hverjum kafla sem koma hér á eftir er vísað í hvern viðmælanda og birtast orð þeirra ávallt 

í eftirfarandi röð: Svala, Lóa, Krummi, Valur, Kría og Þröstur. Að endingu er samantekt í lok 

hvers þema. 

4.1 Frekari lýsing á þátttakendum 

Svala er 18 ára gömul og býr heima hjá móður sinni sem er öryrki, ásamt bróður sínum. 

Faðir hennar hefur lítið verið til staðar í uppeldinu og er sjálfur öryrki og býr í öðru sveitarfélagi, 

í um það bil klukkustundar akstursfjarlægð. Þar býr annar bróðir Svölu sem pabbi hennar á 

með annarri konu. Svala varð fyrir einelti í grunnskóla og hafði það áhrif á grunnskólagöngu 

hennar. Svala er í framhaldsskólanámi og vinnur að því að klára stúdentspróf en hún er ekki í 

fullu námi og tekur því námið á lengri tíma. Hún er sömuleiðis í vinnu við að þjálfa hesta. 

Foreldrar Svölu eru bæði með grunnskólamenntun.  

Lóa er 21 árs gömul einstæð móðir sem býr í félagslegri íbúð á vegum sveitarfélagsins. 

Þegar viðtalið á sér stað býr barnsfaðir hennar hjá henni en þau hafa þó slitið sambandi sínu 

vegna neyslu hans. Foreldar hennar skildu þegar hún var á fermingaraldri og var skilnaðurinn 

erfiður og hafði mikil áhrif á alla í fjölskyldunni. Lóa varð fyrir miklu einelti í grunnskóla sem 

hafði töluverð áhrif á skólagöngu hennar. Foreldrar Lóu eru bæði með grunnskólamenntun. 

Pabbi hennar hætti námi strax eftir grunnskóla og fór beint á sjóinn. Móðir hennar lagði um 

tíma stund á sjúkraliðanám en hætti námi.  

Krummi er nýorðinn 23 ára og hann býr ásamt eldri bróður sínum heima hjá móður þeirra. 

Foreldrar Krumma skildu þegar hann var sex eða sjö ára gamall og er hann ekki með sterk 

tengsl við pabba sinn eftir skilnaðinn. Samskiptin hafa verið erfið í gegnum tíðina og pabbi 

hans lítið til staðar. Mamma hans starfar sem deildarstjóri og er heilbrigðisstarfsmaður að 

mennt. Pabbi Krumma er með iðnmenntun. Krummi er í fullri vinnu eftir að hafa lagt í nokkrar 

tilraunir við framhaldsskólanám og ekki gengið sem skyldi. Krummi leiddist út í vímuefnaneyslu 

á unglingsaldri og hefur verið að mestu edrú í þrjú ár og er í sambandi við unga konu á þeim 

tíma sem viðtalið var tekið.  

Valur er nýorðinn 19 ára gamall og býr með systur sinni heima hjá móður sinni. Móðir hans 

er öryrki og er með grunnskólamenntun og pabbi hans er iðnmenntaður. Foreldrar hans skildu 

þegar hann var 13 ára gamall. Samband Vals við pabba sinn er ekki náið. Valur er í 

framhaldsskóla. Hann þurfti að taka fornám í upphafi framhaldsnámsins þar sem honum gekk 
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ekki nógu vel í samræmdum prófum í grunnskólanum. Valur hefur verið að takast á við mikinn 

kvíða frá unga aldri og hefur það haft mikil áhrif á grunnskólagöngu hans. Valur stefnir á 

framhaldsnám í bifvélaverkfræði.  

Kría er 22 ára og býr heima hjá foreldrum sínum. Hún er atvinnulaus og ekki í námi. Kría 

varð fyrir miklu einelti í grunnskóla sem hafði mikil áhrif á skólagöngu hennar. Kría hefur gert 

tilraunir til þess að fara í framhaldsskóla en það hefur ekki gengið sem skyldi. Kría leiddist út í 

vímuefnaneyslu og hefur þurft að hafa mikið fyrir því að byggja sig upp eftir hana. Hún hefur 

því verið frekar slitrótt á vinnumarkaði og hefur upplifað einelti á vinnustað. Kría hefur þurft 

að leggja heimilinu lið með því að kaupa inn mat og annað til heimilishaldsins í gegnum tíðina. 

Foreldrar hennar eru báðir með grunnskólamenntun. 

Þröstur er 18 ára og býr heima hjá móður sinni ásamt yngri bróður. Þröstur þekkir ekki 

pabba sinn og hefur hann aldrei verið til staðar í uppeldinu. Móðir Þrastar er öryrki og hefur 

lokið grunnskólaprófi. Hún hefur lagt framhaldsskólanám fyrir sig undanfarin misseri og stefnir 

á útskrift á næstunni. Þröstur varð fyrir miklu einelti í grunnskóla á fyrri hluta skólagöngunnar, 

af hálfu bekkjarfélaga sinna og leitaði hann því í félagsskap og vináttu eldri krakka í skólanum. 

Þröstur er í framhaldsskólanámi og vinnur með skóla þar sem hann leggur peninga til 

heimilisins í hverjum mánuði. Þröstur hefur verið virkur í félagslífi og íþróttum utan skóla í 

gegnum tíðina og er núna hluti af stórum og þéttum vinahópi. Þröstur á kærustu og hefur verið 

í sambandi við hana í þrjú ár. 

4.2 Erfiðar fjölskylduaðstæður 

Fyrsta meginþemað í rannsóknargögnunum er Erfiðar fjölskylduaðstæður. Nokkur 

undirþemu komu einnig fram hjá viðmælendum. Í fyrsta lagi undirþemað Atvinna og staða 

foreldra, sem vísar til hvort að foreldrar væru ýmist á vinnumarkaði eða á örorku og þar með 

fjárhagslegar aðstæður fjölskyldunnar en jafnframt til hjúskaparstöðu foreldra og fjölda 

systkina á heimilinu. Í öðru lagi undirþemað Samskiptaörðugleikar og skortur á tengslum innan 

fjölskyldunnar sem vísar til samveru með foreldrum, samskipti við foreldra og á milli systkina. 

Þriðja undirþemað, Hvatning og stuðningur til náms vísar til gildis menntunar á heimilinu og 

hvatningu til náms. Fjórða og síðasta undirþemað var Stuðningur til uppihalds og framlag til 

heimilisreksturs og vísar til þess hvort viðmælendur þurftu að leggja heimilisrekstrinum lið 

fjárhagslega. 

4.2.1 Atvinna og staða foreldra 

Viðmælendur komu inn á að foreldrar þeirra hafi sjálfir tekist á við margar áskoranir í 

gegnum tíðina. Örorka, strembinn fjárhagur og skilnaður kom fram í öllum viðtölunum. Bjuggu 
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flestir viðmælendur á heimili móður sinnar eða foreldra þegar viðtölin fóru fram utan eins 

viðmælanda sem bjó í félagslegri leiguíbúð. 

Foreldrar Svölu eru skilin og búa í sitt hvorum landshlutanum. Svala býr hjá móður sinni 

ásamt bróður sínum. Foreldrarnir eru hvorugt á almennum atvinnumarkaði og eru bæði á 

örorkubótum, móðir hennar vegna líkamlegrar fötlunar og faðir hennar vegna veikinda. Svala 

lýsir því að fjölskyldan hafi oft haft litla peninga á milli handanna og segir „við höfum aldrei 

náttúrulega verið rík eða þú veist við höfum bara... átt lítið sem enga peninga oftast en það 

hefur aldrei hrjáð mig neitt“ og segir að fjárhagur fjölskyldunnar hafi ekki haft mikil áhrif á sig 

á uppeldisárunum og heldur áfram og segir helstu ástæðuna vera „hvernig mamma ól mig upp. 

Hún var ekkert að láta mann taka eftir því.“ 

Foreldrar Lóu eru skilin og býr Lóa ein með ungum syni sínum á leikskólaaldri. En áður bjó 

hún hjá móður sinni ásamt systkinum sínum, eldri systur og yngri bróður. Lóa ólst upp við 

ágætisfjárhag framan af eða þar til foreldrar hennar skildu þegar hún var í kringum 14 ára 

aldurinn. Faðir hennar hefur verið á sjónum frá því að hann var sjálfur 16 ára gamall. Móðir 

hennar er á örorku og hefur ekki unnið í langan tíma og „hefur alltaf verið tiltölulega 

fjárhagslítil eftir skilnaðinn. En pabbi hefur verið alltaf betur fjárhagslega staddur heldur en 

mamma“. 

Foreldrar Krumma skildu þegar hann var sex eða sjö ára gamall að hans sögn en hann man 

ekki alveg hvað hann var gamall. Þau eru bæði á vinnumarkaði. Krummi talar um að í kjölfar 

skilnaðar foreldra sinna hafi aðstæður hjá fjölskyldunni breyst fjárhagslega. Hann talar um að 

móðir hans hafi átt gott bakland og getað leitað til foreldra sinna en að faðir hans hafi ekki 

stutt við þau með neinum hætti og segir „í gegnum tíðina þá hef ég ekkert fengið frá pabba 

mínum. Hann er bara þannig. Ég vildi ekkert biðja hann um neitt“. Móðir Krumma þurfti á 

tímabili að fara erlendis til að vinna „og þegar mamma var í sumarfríi í vinnunni sinni hérna þá 

fór hún bara erlendis að vinna. Kannski í heilan mánuð og kom svo með peninginn heim“. Þegar 

spurt var hvar þeir bræður voru á meðan móðir þeirra var erlendis að vinna svarar Krummi 

eftir smá umhugsun „... við vorum þá bara einir heima“. 

Foreldrar Vals eru skilin og býr Valur ásamt systur sinni heima hjá móður sinni. Móðir Vals 

er á örorkubótum en vinnur kvöld og kvöld í matvöruverslun þegar hún hefur heilsu til og fær 

hún greitt „undir borðið“. Faðir Vals er með atvinnu og býr í öðrum hluta sveitarfélagsins. Hann 

leggur heimilinu lið með því að greiða vissa reikninga. Valur talar um að móðir hans hafi alltaf 

verið á örorku svo lengi sem hann muni og að fjárhagslegar aðstæður fjölskyldunnar hafi mikið 

breyst eftir skilnað foreldra sinna og segir í því samhengi „við erum að komast í gegnum þetta. 

Pabbi var búinn að samþykkja að halda áfram að hjálpa okkur með að borga svona reikninga 

og svoleiðis“. Valur heldur áfram að lýsa fjárhagslegum aðstæðum og úrræðum sem hann 
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hefur sótt til að sækja skóla „síðan sótti ég um styrk frá [Tryggingastofnun] út af því að móðir 

mín er öryrki og ég er í skóla“. 

Foreldrar Kríu eru gift og ólst hún upp hjá þeim ásamt tveimur bræðrum sínum. Kría býr 

enn heima en bræður hennar báðir fluttir að heiman. Foreldrar hennar vinna bæði og hafa 

ávallt þurft að vinna mjög mikið. Þegar Kría lýsir fjárhag fjölskyldunnar segir hún „Við vorum 

svona bara mitt á milli en samt þurfti að spara inn á milli. Við áttum alveg mikið af fínum 

hlutum en mamma og pabbi þurftu líka að vinna fyrir því“. Kría talar um að hún hafi oft verið 

ein heima við þar sem að foreldrar hennar voru mikið í vinnunni og segir „mamma og pabbi 

voru mjög lítið heima þannig að ég var mjög oft ein heima“. Henni fannst stundum erfitt að 

koma heim úr skólanum og það var enginn til þess að taka á móti henni í lok skóladagsins.  

Móðir Þrastar er einstæð og hefur alla tíð verið á örorkubótum. Þröstur býr ásamt yngri 

bróður sínum heima hjá henni. En á sama tíma er pabbi hans ekkert ræddur og Þröstur veit 

ekkert um hann, þekkir ekkert til hans og hefur aldrei spurt út í hann. Þröstur lýsir 

fjölskylduaðstæðum sínum „Ég bý með mömmu minni og hálfbróður mínum ... við erum góðir 

vinir þótt að þetta sé þannig að við séum hálfbræður“. Þegar hann minntist ekkert á föður sinn 

í viðtalinu og var spurður út í hann þá segir Þröstur „Ég þekki ekki pabba minn ... ég hef ekki 

spurt mömmu út í hann nema bara hún hefur sagt mér hvað hann heitir en ég hef aldrei spurt 

af hverju ég hef aldrei hitt hann“. Þegar Þröstur er að lýsa fjárhagsumhverfi fjölskyldunnar 

þegar hann var yngri þá segir hann að fjárhagsaðstæðurnar hafa skánað og „hún var ekki eins 

góð þá og hún er í dag. Ég gat ekki fengið mikið af dóti og var alltaf að vilja fá eitthvað dót“. 

Þröstur leggur þó áherslu á orð sín og heldur áfram „en mamma náði alltaf að gera eitthvað 

um jólin. Hún náði alltaf að redda sér án þess að sýna það ... ég vissi ekkert að við vorum fátæk. 

Mamma sagði það ekki fyrr en ég var í 6. eða 7. bekk“. 

4.2.2 Samskiptaörðugleikar og skortur á tengslum innan fjölskyldunnar 

Þegar viðmælendur voru að fjalla um samskipti innan fjölskyldunnar komu fram ýmsir 

samskiptaörðugleikar og þá sérstaklega þeirra viðmælenda sem höfðu upplifað skilnað 

foreldra sinna. Virðist þá helst vera um erfið samskipti milli þeirra og feðra sinna. Sumir 

viðmælendur lýsa samskiptum sínum við systkini sín og einn viðmælandi talar um samskipti 

sín við barnsföður sinn.  

Svala talar um nánd milli þeirra mæðgna. Hins vegar virðist Svala ekki vera í miklum 

samskiptum við föður sinn og býr hann í öðrum landshluta. Svala á einn albróður sem býr á 

sama heimili og hún og hálfbróður sem býr hjá föður hennar. Þegar hún er beðin um að lýsa 

fjölskyldunni sinni þá segir hún „Ég á víst tvo bræður. Ég á einn albróður sem að býr sem sagt 

með mér og mömmu og svo á ég einn hálfbróður sem að býr með pabba mínum“. Svala heldur 

svo áfram að tala um samskiptin innan fjölskyldunnar „Ég og mamma erum mjög nánar og ég 
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og bróðir minn erum bara svona týpísk systkini. Stundum eigum við góða daga en aðrir eru 

algjört helvíti“. 

Almennt er hægt að segja að fjölskyldutengslin hjá Lóu séu hlaðin samskiptaerfiðleikum og 

á tíðum erfið. Lóa hefur upplifað erfið samskipti í gegnum skilnað foreldra sinna. Hún lýsir 

samskiptum við föður sinn þannig: 

Pabbi er mikið meira farinn að reyna að tala við mann. Skilnaðurinn hjá pabba og 

mömmu fór rosalega illa og ég eiginlega tók svolítið mikið mömmu hlið í 

skilnaðinum og hætti að reyna að hafa samskipti við pabba en það gengur mikið 

betur núna. En skilnaðurinn þeirra fór verulega illa með alla.  

Hún segist hafa upplifað þunglyndi í fyrsta skipti þegar foreldrarnir stóðu í skilnaði og að 

það hafi fengið mikið á hana. Lóa á í mikilli togstreitu í samskiptum sínum við móður sína og 

segir um samband þeirra, „það er mjög gott hjá mér og mömmu en samt ekki alltaf“. Af 

lýsingum hennar að dæma virðast þær ýmist nánar eða eiga í erfiðum samskiptum á stundum. 

Lóa sjálf stendur í miðjum sambandslitum við barnsföður sinn og hefur það samband tekið á. 

Hann hefur verið í virkri neyslu og beitt hana andlegu ofbeldi. Lóa segir að þegar hún hafi verið 

barnshafandi hafi honum fundist „börn svona hjá öðrum ... svo krúttleg og frábær en svo þegar 

hann fékk sitt barn þá var þetta gaman fyrst og svo einhvern veginn kunni hann ekki á lítil 

börn“. Hún skýrir að hann hafi verið „í neyslu alla meðgönguna“. Andlega ofbeldinu lýsir hún 

þannig: 

 Hann er mjög orðsterkur og skapstór ... [og] þó svo að margt hjá honum eru bara 

orð þá þarf að minna á að nærgætni skal höfð í nærveru sálar ... ég var mjög lengi 

að leita mér hjálpar við að fá hann út. 

Krummi sem var sex eða sjö ára gamall þegar foreldrar hans skildu segist hafa upplifað 

sterkar tilfinningar í kjölfarið og lýsir aðstæðunum fljótlega eftir skilnaðinn „Hann er búinn að 

giftast aftur og er giftur konu og hún á tvö börn. Ég var bara krakki þegar hann var að kynnast 

þessari konu og pabbi geðveikt mikið að reyna að tengjast börnunum hennar“. En Krummi 

heldur svo áfram og segir frá því að hann hafi upplifað í mjög langan tíma að honum og bróður 

hans hafi verið ýtt til hliðar eða „alveg þangað til að ég eiginlega fékk nóg“. Krummi segir að 

þess vegna hafi hann einfaldlega ekki áhuga á því að vera í samskiptum við föður sinn: „Það er 

erfitt á milli mín og pabba míns og er búið að vera mjög lengi“. Hann sé búinn að missa tengslin 

við föður sinn og gefast upp á því að reyna að taka upp þráðinn að nýju í samskiptum við hann. 

Valur kemur einnig inná erfiðleika í samskiptum við föður sinn eftir skilnað foreldra sinna. 

Hann segir „sambandið ... ekkert rosalega gott en það heldur“. Hann segist heldur ekkert vera 

í miklum og nánum samskiptum við systur sína en þau séu samt alveg í lagi.  
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Kría á í raun þrjá bræður en einn þeirra leiddist snemma út í neyslu og er ekki hluti af 

fjölskyldunni í dag og hún telur hann ekki með og segir þegar hún talar um fjölskylduna sína 

„ég á tvo bræður sem ég er í mjög nánu sambandi við og einn sem er siðblindur. Við flokkum 

hann ekki sem fjölskyldu og hann er búinn að afneita okkur sem fjölskyldu“. Þannig að það má 

segja að það hafi án efa haft áhrif á tengsl innan fjölskyldunnar en Kría segir samt sem áður að 

þau séu náin og lýsir fjölskyldu sinni sem mjög styðjandi og hvetjandi og umfram allt að 

fjölskyldan hafi verið mikið saman þegar Kría var á grunnskólaaldri. Þegar hún er beðin um að 

líta til baka og lýsa aðeins betur fjölskyldulífinu þá segir hún „ég og vinkona mín áttum 

fjölskyldu sem að gerði allt saman. Og vorum reglulega með bíókvöld og vorum reglulega að 

fara í göngutúr og vorum reglulega að fara í bíltúr og útilegu“. 

Hjá Þresti kom fram að móðurfjölskylda hans sé mjög náin, standi þétt saman og eigi í 

jákvæðum samskiptum. Þröstur segir að móðuramma og afi hafi verið mikill stuðningur í 

gegnum tíðina, ýmist með því að styðja við hann fjárhagslega eða bjóða örugga höfn með 

húsnæði þegar þess hefur þurft og talar um að þau hafi verið líkt og foreldrar sínir. Þröstur 

segir að frænka sín og frændi hafi einnig verið „mikið í lífinu mínu“ og því séu þau „svona ein 

lítil en samt stór fjölskylda. Þetta hefur oftast verið bara einn stór hringur sem bara ... er 

umkringdur ást og umhyggju. Ég hef mikið leitað til mömmu og ömmu og afa mest. Þau eru 

eiginlega foreldrar mínir líka“. 

4.2.3 Hvatning og stuðningur til náms  

Viðmælendur töluðu allir um jákvæðan stuðning og samband við mæður sínar sem þeir 

búa flestir hjá. Hins vegar virtust samskiptin vera erfiðari á milli viðmælenda og feðra þeirra. 

Því er mismikill stuðningur og hvatning til náms á milli foreldra í lýsingum viðmælenda. Flestir 

viðmælendur koma sömuleiðis inná hvatningu til náms og hvaðan sú hvatning kemur einna 

helst fram í umhverfi þeirra. Flestir líta til foreldra sinna en tveir viðmælendur eiga einnig 

kærustur í svipuðum sporum og þeir sjálfir. Þeir viðmælendur og kærustur hvetja hvort annað 

til dáða í náminu.  

Samkvæmt Svölu þá eru foreldrar hennar ekkert að ýta mikið á hana til þess að klára sitt 

nám og hún segir sjálf að „það er engin pressa“. Svala er í takmörkuðum samskiptum við föður 

sinn og segir að það sé engin pressa frá honum til þess að halda áfram í skóla og segir að þegar 

hún spyr hann hvort að hún eigi að halda áfram í námi þá væru skilaboðin frá honum „að hún 

verði bara að ráða því sjálf hvort hún haldi áfram námi eða ekki“.  

Lóa segist njóta stuðnings fá sveitarfélaginu til þess að leigja húsnæði fyrir sig og 2ja ára 

son sinn. Hún segist hafa orðið „…óvænt ólétt af honum“ á meðan hún var í 

framhaldsskólanámi. En vegna óléttunnar hafi verið erfiðara að vera í námi þar sem hún hafði 

ekki tök á að vinna með náminu og því sótti hún um skólastyrk „en svo sótti ég of seint um. Ég 
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fékk synjun á hann og varð annað hvort að velja að fá borgað eða vera í náminu“. Því þurfti 

Lóa að taka erfiða ákvörðun að eigin sögn um framhaldið og segir hún að hún hafa þá valið „að 

fá borgað frekar til þess að reyna að fleyta mér áfram óléttri heldur en námið“.  

Lóa segir foreldra sína ekki hafa hvatt hana mikið til mikils náms. Faðir hennar varð fyrir 

einelti í skóla og að sögn Lóu metur hann ekki nám og skólagöngu mikils. Það er sömuleiðis 

ekki mikil áhersla á nám í kringum hana, hvort heldur innan vinahópsins né fjölskyldunnar. 

Systir hennar hefur samt sem áður útskrifast úr framhaldsskóla og er núna að leggja stund á 

háskólanám. Lóa lýsir því að faðir hennar hafi gert uppá milli þeirra systra og mikið verið að 

bera þær saman og segir: „Mér fannst ég aldrei fá þetta samþykki frá pabba sem að systir mín 

fékk. Að því að pabbi var alltaf svo stoltur af því hvað hún hefur alltaf fengið háar einkunnir og 

gengið vel“. Lóa segir frá því að móðir hennar og móðursystir hennar hafi sömuleiðis verið að 

gera samanburð á milli hennar og frænku hennar sem er á svipuðum aldri og hún og „Það 

hefur alltaf verið rosalegur metingur í mömmu og systir mömmu, sem á tvær dætur og svo 

erum við tvær systurnar. Og hún svona setur okkur öll svolítið í sama spor“. Lóa talar um 

hvernig áhrif það hafi haft á hana og „ ...það var virkilega erfitt fyrir mig þegar ég þurfti að 

hlusta á þetta endalaust þegar hún var komin í háskólann ári yngri en ég“. 

Krummi talar um að hann fái mikinn stuðning frá móður sinni og móðurfjölskyldu og 

greinilegt er að Krummi lítur mikið upp til mömmu sinnar: „Mamma mín hún er deildarstjóri 

núna og hún hefur bara alltaf sýnt mér áhuga og ég var alltaf mjög mikið að hugsa akademískt 

út af henni ... hún er bara idolið mitt“. Krummi á kærustu sem hann hefur verið með síðan 

hann var 17 ára gamall og þau byrjuðu saman þegar hann var í neyslu. Hún hafi á endanum 

leiðst út í neyslu sjálf en þau hafa náð að tolla saman í gegnum það og bæði orðið edrú og eiga 

nú þennan sameiginlega reynsluheim. 

Við erum búin að vera stuðningur við hvort annað og ég er búinn að halda mjög 

lengi ef ekki hefði verið fyrir hana þá veit ég ekki alveg hvernig hefði farið. Ég þurfti 

alltaf svona drifkraft eins og ég fæ frá henni. 

Krummi lýsir því hvað er sameiginlegt með fjölskyldum þeirra og segir „Og það er líka með 

fjölskylduna hennar ... hún og mín eru bara eins. Hún dýrkar mömmu sína og pabbi hennar er 

geðveikt erfiður ... þetta er bara nákvæmlega eins“. 

Valur segir að hann fái stuðning frá mömmu sinni almennt með nám en að hann sé sjálfur 

með ríkan innri drifkraft til þess að læra og þegar hann er spurður hver það sé í umhverfinu 

hans sem hvetur hann áfram í tengslum við nám segir hann það vera hann sjálfur, „ég er að 

reyna að klára þetta á eigin spýtur“. Hann segir þó mömmu sína styðja við sig til að finna úrræði 

til að líða betur þar sem hann sé að kljást við andlega erfiðleika.  
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Kría segist almennt upplifa stuðning frá foreldrum sínum og það er áberandi hvað móðir 

hennar kemur oft til sögunnar. Kría segir að hana langi mjög að útskrifast úr námi og rifjar upp 

þegar bróðir hennar útskrifast:  

Bróðir minn er útskrifaður sem vélvirki og er að vinna við það. Hann er eini sem er 

búinn að útskrifast í fjölskyldunni. Þannig að ég fæ stundum svona kick af því að 

hann er búinn að útskrifast og núna væri í rauninni komið að mér að fara að gera 

eitthvað í þessu ... ég man hvað mamma og pabbi voru ánægð og stolt af honum 

þegar hann útskrifaðist ... mig langar að upplifa þessa tilfinningu líka. Að fá þessa 

tilfinningu frá mömmu og pabba. 

Þröstur horfir mikið til móður sinnar sem fyrirmyndar þegar kemur að námi og segir að hún 

sé sjálf í skóla „... og mun örugglega klára á sama tíma og ég ... hún er hetjan mín“. Þröstur 

heldur áfram að lýsa móður sinni og hvers vegna að hann horfi til hennar sem fyrirmyndar og 

segir „hún leggur meira á sig heldur en aðrir. Hún gerir það sem hún þarf að gera. Hún gefst 

ekki upp“. Þegar Þröstur er spurður hvaðan hann fái hvatningu í eigin námi þá segir hann, 

„mamma er alveg að hjálpa mér og kærastan mín líka við að einbeita mér í mínu námi“.  

4.2.4 Stuðningur til uppihalds og framlag til heimilisreksturs 

Allir viðmælendur hafa upplifað að búa við erfiðar fjárhagslegar aðstæður heima fyrir og 

eru meðvitaðir um að ætlast ekki til of mikils sem kallar á fjárútlát. Þrír viðmælendur sögðust 

jafnframt leggja sitt fram til heimilisrekstursins.  

Svala er meðvituð um að hún eigi ekki fjárhagslegt bakland í foreldrum sínum þar sem þau 

eru bæði á örorku og með lítið á milli handanna. Hún segist „redda“ sér sjálf með því að vinna 

tvær vinnur með skóla. Þegar Svala var í kringum 12 ára aldurinn byrjaði hún að vinna við að 

aðstoða á reiðnámskeiðum. En hún telur að það hafi verið alveg „fínt að alast upp ekki með 

mikinn pening af því þú lærir þá að spara og vita að þú þarft ekki alltaf að kaupa allt það dýrasta 

og lærir að nota peninga“. Svala lýsir því að hún hafi ávallt treyst á sjálfa sig og segir 

Ég hef alltaf voða mikið reddað mér ef mig langaði í eitthvað þá safna ég bara og 

þess vegna held ég að það hafi aldrei haft nein áhrif á mig að báðir foreldrar mínir 

hafi ekki átt neinn pening til þess að kaupa hitt og þetta fyrir mig. Ég hef alltaf 

reddað mér sjálf og unnið með skóla.  

Svala setur það ekkert fyrir sig að leggja heimilishaldinu lið með peningum. Hins vegar 

segist hún hafa miklar áhyggjur af líðan móður sinnar og sér í lagi þegar kemur að 

fjárhagsáhyggjum hennar. Svala talar um það í viðtalinu að móðir hennar sé undir gríðarlegu 

álagi sem sé farið að hafa áhrif á persónuleika hennar. 
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Mamma er alveg frekar góð með fjárhag en það koma alveg tímar að mánuðurinn 

endar bara þannig að það er ekki til peningur. Ef við eigum ekki pening þá bara 

borðum við ekkert. Þá læt ég mömmu hafa pening og það er sjálfsagt mál en það 

er oftast um jólin sem við þurfum að hafa áhyggjur. Í gegnum árin hefur mamma 

breyst mjög mikið út af stressi. Hún er alltaf stressuð og alltaf að hafa áhyggjur af 

peningum. Hún er næstum því búin að breyta um karakter með allt þetta stress.  

Þegar Lóa lýsir fjárhagsaðstæðum sínum í dag segir hún „Ég næ engan veginn að halda 

okkur uppi á þeim pening sem ég fæ frá sveitarfélaginu. Ég kaupi engin föt á son minn. Ég hef 

fengið þau öll frá fjölskyldunni og svo er ég dugleg að þvo af honum“. Lóa er mjög háð 

fjárhagslegum stuðningi í dag frá móður sinni og stólar mikið á hana við að fá aðstoð við 

matarinnkaup. Þrátt fyrir að faðir hennar hafi það betur en móðir hennar fjárhagslega þá 

virðist hann ekki styðja við Lóu með fjárhagslegum stuðningi. Lóa lýsir sínum fjárhagslegri 

stöðu og aðstæðum eftirfarandi: 

... mér finnst staða mín hræðileg og mér finnst þetta hræðilega erfitt. Ef ég hefði 

ekki hjálpina frá mömmu þá væri barnið lifandi á brauði og núðlum. Það er það 

eina sem ég hef efni á að kaupa... ég sé ekki fyrir endann á þessu. Ég veit ekkert 

hvernig ég á að fara að þessu og að halda syni mínum og mér lifandi og ég kvíði 

alltaf hverjum mánaðarmótum.  

Kría ræðir að hún hafi í gegnum tíðina unnið og oft hjálpað til með heimilisreksturinn: „Það 

hafa alveg verið erfiðleikar við fjárhag og ég hef mjög oft hjálpað til þegar ég var að vinna ... 

við að kaupa inn mat“.  

Þröstur segist einnig aðstoða móður sína almennt með heimilisreksturinn og byrjaði að 

vinna 15 ára gamall „til þess að hjálpa mömmu aðeins þannig að það sé ekki eins mikið álag á 

henni“. Hann segir að hann hafi tekið eftir álaginu á móður sinni og að hún hafi lagt sig mikið 

fram við að halda heimilisrekstrinum gangandi og segir „hún var alltaf með 300% dag að reyna 

alltaf að gera eins gott fyrir mig og litla bróðir minn ... út af því henni finnst leiðinlegt ef að það 

er ekki hægt að gera neitt með strákunum sínum“. Þresti finnst það vera sjálfsagður hlutur að 

vinna og leggja heimilishaldinu lið „eins og núna þá er ég að borga einhverja reikninga út af því 

að reikningarnir hjá mömmu eru svo háir miðað við hvað hún fær. Þannig að mér finnst það 

allt í lagi að ég sé að vinna núna á þessum tíma“. Hann segist alltaf spyrja hana hvort að hann 

eigi að hjálpa „en hún segir alltaf nei út af því hún vill ekki að ég sé að reyna að hjálpa henni“. 

En stundum breytast aðstæðurnar og móðir hans þiggur aðstoð frá Þresti. Þegar Þröstur er að 

lýsa sínu hlutverki innan fjölskyldunnar segir hann „ég reyni að vera svona maðurinn á 
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heimilinu. Mér líður ekkert vel að mamma sé í svona miklum erfiðleikum en ég vil sjá hana 

reyna og leggja sig alla fram og hjálpa henni“.  

4.2.5 Samantekt 

Í hugum viðmælendanna snýst staða fjölskyldunnar ekkert endilega um að eiga peninga, 

að vera rík eða efnuð og fram kemur að viðmælendur höfðu ekki velt efnahagslegri stöðu 

fjölskyldunnar fyrir sér með þessu hætti áður. Flestir viðmælendur eru sammála því að þeim 

hafi oft á tíðum verið hlíft við umræðu um fjármál fjölskyldunnar og þá sérstaklega þegar þeir 

voru yngri.  

Fjórir viðmælendur eiga það sameiginlegt að foreldrar þeirra skilja þegar þeir eru ungir að 

aldri og einn viðmælandi hefur aldrei kynnst föður sínum. Þeir upplifðu allir breytingar á 

fjárhagsstöðu fjölskyldunnar. Einn viðmælenda á foreldra sem eru giftir en hefur samt sem 

áður búið við takmarkaðan efnahag. Viðmælendur tala um að þeir vilji ekki íþyngja 

heimilisrekstrinum og sýna frekar vilja til þess að hlífa foreldrum sínum með því að leggja 

heimilishaldinu lið með því að borga sjálfir undir sig og jafnvel kaupa inn mat og greiða 

reikninga heimilisins.  

4.3 Skóli og menntun  

Í þessum kafla er fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar sem falla undir þemað Skóli og 

menntun. Nokkur undirþemu voru jafnframt greind. Í fyrsta lagi er undirþemað Menntun 

foreldra, sem tók til þess hvort að foreldrar hafi haldið áfram námi, gert tilraunir til náms og 

hvort þau hafi lokið námi eða ekki. Í öðru lagi er undirþemað Námsleg staða og stuðningur frá 

skóla, sem tekur til námslega stöðu viðmælendanna sjálfra og þess stuðnings sem þau fengu 

eða fengu ekki í skólanum. Í þriðja lagi er undirþemað Líðan í skóla, sem tekur til þátta líkt og 

eineltis og kvíða sem hefur haft áhrif á líðan viðmælenda á skólagöngunni, ásamt því hvað það 

var í umhverfi þeirra sem hjálpaði þeim til þess að líða betur. Í fjórða og síðasta lagi er 

undirþemað Viðhorf til náms, sem tekur til skoðana viðmælenda um nám og skólakerfið og 

hugmynda þeirra um hverju þurfi að breyta.  

4.3.1 Menntun foreldra  

Allir foreldrar viðmælendanna hafa lokið grunnskólaprófi en fæstir hafa þó lagt í 

framhaldsnám. Sumir viðmælendur horfa til systkina sinna sem fyrirmynda. Sumir 

viðmælendur vita ekki hvers vegna foreldrar þeirra hættu námi og hafa ekki átt samtal við þau 

um þetta málefni. Aðrir viðmælendur vita ástæðurnar og segja frá þeim. 

Svala segir báða foreldra sína hafa lokið grunnskólaprófi en segir að þau hafi ekki farið 

lengra á sinni skólagöngu.  
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Foreldar Lóu eru báðir með grunnskólapróf. Faðir hennar hefur ekki gert tilraun til 

framhaldsnáms en móðir hennar lagði um tíma stund á sjúkraliðanám en kláraði ekki námið 

og þegar Lóa er innt eftir frekari svörum um hvers vegna móðir hennar hafi ekki klárað námið 

segir hún „ég hef aldrei almennilega spurt mömmu af hverju hún klárar ekki en hún gefst upp 

þegar hún á eina til tvær annir eftir“. Systir hennar hefur þó útskrifast úr framhaldsskóla og 

hefur gengið vel í námi samkvæmt Lóu:  

Hún er virkilega dugleg í námi og henni gengur mjög vel í bóklegu. Og hún er eina 

af okkur systkinum sem gengur vel í bóklegu. Reyndar líka sú eina af okkur sem 

ekki hefur greinst lesblind. En hún klárar grunnskólann og fer síðan í framhaldsnám 

og útskrifast þar og er núna í háskólanum. 

Foreldrar Krumma hafa báðir lokið grunnskólanámi og haldið áfram skólagöngu. Faðir hans 

starfar sem rafvirki og móðir hans er í doktorsnámi. Þau eru bæði virk á atvinnumarkaði.  

Faðir Vals hefur lokið grunnskólapróf og er iðnaðarmaður en það kemur þó ekki fram í 

viðtalinu hvort að hann hafi menntað sig eitthvað frekar. Móðir Vals lauk grunnskólaprófi en 

gekk menntaveginn ekki lengra.  

Foreldrar Kríu hafa bæði lokið grunnskólaprófi en fóru ekki áfram í nám. Einn bróðir hennar 

sem er eldri en hún hefur útskrifast úr framhaldsnámi.  

Móðir Þrastar lauk grunnskólaprófi og hélt ekki áfram í nám og Þröstur segir í því samhengi 

að hún hafi þurft „að hætta í skóla út af fjárhagslegum aðstæðum“. Hún er þessa stundina að 

vinna að því að ljúka framhaldsskólanámi á náttúrufræðibraut. Kærasta Þrastar er sömuleiðis 

í námi og þau styðja hvort við annað í náminu.  

4.3.2 Námsleg staða og stuðningur frá skóla 

Viðmælendur hafa allir gert tilraunir til þess að halda áfram námi eftir að grunnskólanum 

lýkur en það hefur gengið misvel hjá þeim. Viðmælendur lýsa skólagöngu sinni, hvernig þeir 

töldu og telja sig hafa staðið námslega. Eins fá sumir stuðning innan skólans og aðrir 

viðmælendur minnast á hvaða stuðning þeir fengu ekki.  

Svala lýsir að henni hafi gengið frekar erfiðlega í skóla:  

Ég oftast byrja mjög sterk og bara skila inn öllu og klára allt og næ öllu. Og svo fer 

mér að leiðast og þá hætti ég að skila inn og fer að vera meira úti í hesthúsi og tek 

að mér fleiri hesta í þjálfun ... þannig eins og síðustu önn þá féll ég í öllu. 

Lóa reyndi að halda áfram framhaldsskólanámi eftir að hafa eignast drenginn sinn og gekk 

ágætlega í náminu en hefur þurft að glíma við andlega vanlíðan í kjölfar fæðingarinnar. Hún 

segist hafa náð „fínum einkunnum“ en þegar hún hafi eignast barn þá hafi hún fengið „rosalegt 
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fæðingarþunglyndi ... og er einmitt núna á lyfjum til þess að reyna að stilla niður þunglyndi, 

kvíða og streituröskun“. 

Krummi lýsir skólagöngu sinni og segir að honum hafi gengið vel í grunnskóla eða þangað 

til að hann „byrjaði í neyslu“. Þá breyttist viðhorf hans til skólans og námsins og hann hafi hætt 

að „nenna að vera þarna og sofa í tímum“. Þegar Krummi fór í framhaldsskóla ætlaði hann að 

fara á náttúrufræðibraut en mátti það ekki af því að „ég var í núlláföngum. Ég þurfti að taka 

10. bekk aftur en síðan var ég ennþá í neyslu og þá tók ég einhverjar tvær þrjár annir“. Áfram 

heldur Krummi að lýsa skólagöngunni og segir að hann hafi hætt í framhaldsskólanum „og fór 

að vinna og í neyslu“. Krummi þurfti því að vinna í að verða edrú og gaf sér tíma í það og segir 

að hann „varð síðan aftur edrú og fór þá aftur í skólann“. Þá stundaði Krummi nám á 

náttúrufræðibraut og stóð sig mjög vel að eigin sögn. Mikilvægi þess að eiga aðgang að góðum 

námsráðgjafa kemur skýrt fram í viðtali við Krumma. Hann segist ótrúlega þakklátur þessari 

konu sem hann talar um að hafi veitt sér ráðgjöf. Hann segir að hún sé „bara mögnuð“. Hann 

hafi getað farið með hvaða vandamál sem er til hennar og hún hafi þá sagt „Ég skal aðstoða 

þig“. Krummi segir að námsráðgjafinn hafi „verið alveg frábær“.  

Val gekk ekki vel undir lok grunnskólans og þurfi hann að taka fornám þegar hann fór áfram 

í framhaldsskóla. Þrátt fyrir það segir hann að nám eigi vel við hann og honum gangi vel í námi 

í dag. Hann segist komast í gegnum próf án þess að læra, hann pæli ekki mjög mikið í náminu 

þegar hann er heima hjá sér en „sýni áhuga og tek[ur] eftir í kennslustundum“.  

Að eigin sögn átti Kría mjög erfitt með að einbeita sér að námi og segir að hún hafi ekki 

fengið þá aðstoð sem hana vantaði á meðan grunnskólagöngu hennar stóð. Kría segir að hún 

sé „með lesörðuleika og skammtímaminnið [hennar] virkar ekki eins og það á að virka“. Enn 

fremur lýsir Kría upplifun sinni á skólaumhverfinu og stuðningi til náms og segir: 

Ég fékk aldrei greiningu á því fyrr en ég var að útskrifast úr grunnskóla þannig að 

það var aldrei tekið tillit til mín. Og ef það var gert að þá var ég tekin út úr tíma og 

sett með krökkunum sem áttu erfitt með að einbeita sér með hinum ... ég var alltaf 

tekin úr bekknum frá öllum hinum. Þannig að ég var alltaf með krökkunum sem 

þurftu sérkennslu.  

Þröstur segir frá því hvernig honum hafi gengið námslega í skólanum og segir að hann hafi 

alveg náð að læra og „var góður í stærðfræði og góður í tungumálum“. Þresti fannst almennt 

skemmtilegt að vera í skóla og að læra en honum „fannst langskemmtilegast að vera í 

heimilisfræði og textílmennt. Í textílmennt þá var ég eiginlega duglegastur. Ég gerði öll 

verkefnin og fannst gaman að sauma og prjóna og allt“.  
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4.3.3 Líðan í skóla 

Viðmælendur koma allir inn á hvernig þeim leið í skólanum og nefna þætti sem höfðu áhrif 

á líðan þeirra líkt og einelti og önnur áföll. Sumir viðmælendur lýsa hvert þeir gátu leitað. 

Svala upplifði erfiðleika og einelti í grunnskóla. Hún segist hafa verið „mjög hlédræg eða 

feimin og var ekki mikið að tjá mig. Ég var lögð alveg í einelti fyrir það og það er svona versti 

parturinn af því að hafa verið í grunnskóla að hafa verið lögð í einelti.“ Svala segir þó að sú 

reynsla hafi mótað hana og gert hana að þeirri manneskju sem hún er í dag enda hafi með 

eineltinu svo margt verið sagt til þess að brjóta hana niður og það hafi hún „notað til þess að 

byggja [sig] upp. Þannig að vissu leyti er ég þakklát fyrir það og öðru leyti er ég ekki mjög 

þakklát fyrir það“. Svala tekur sérstaklega fram að hún hafi náð að vinna úr sínum málum eftir 

þessa lífsreynslu og að hún „myndi ekki breyta neinu sko. Það er fullt sem ... maður tók með 

sér og núna er ég ennþá að vinna úr. En ég gæti ekki hugsað mér að alast upp einhvern veginn 

öðruvísi en ég gerði“. Svala fékk mikla hvatningu frá reiðkennaranum í hesthúsunum þegar 

hún var yngri. Þangað leitaði hún þegar henni leið hvað verst í skólanum og eineltið átti sér 

stað. Svala segir að þar hafi verið reiðkennari sem sá um hesthúsið og að reiðkennarinn hafi 

verið farinn að „ búa til verkefni fyrir mig yfir daginn af því að hún vissi að ég myndi vera þar í 

fjóra til fimm eða sex klukkutíma“. Svala segir að reiðkennarinn hafi alltaf verið að tékka á því 

hvort að hún „vildi ekki gera einhver verkefni“ og að hún hafi leyft Svölu að fara og prófa 

reiðskólahesta. Svala segir að það að hafa getað leitað upp í hesthús hafi gert mikið fyrir hana 

og segir sjálf að „ þá væri ég algjörlega farin andlega. Af því ef mér leið illa fór ég upp í hesthús 

... þetta var alltaf hvernig ég slapp frá öllum vandamálunum mínum“.  

Lóa lýsir upplifun sinni á einelti í grunnskóla og reynir að lýsa líðan sinni í kjölfarið og segir 

„Ég var lögð í rosalegt einelti í grunnskóla ... svo gafst ég upp sem sagt eftir fimmta bekk. Þá 

eiginlega brotna ég alveg niður og bara vildi ekki fara aftur í skólann“. Lóa kláraði þó 

grunnskólapróf og fór áfram í hársnyrtinám og þar fann hún meira til sín um leið og hún var 

búin að kynnast öðrum nemendum og segir:  

Mér leið tiltölulega vel í hársnyrtináminu. Þar eignaðist maður náttúrulega vini 

inná verklega því að þú varst með sömu krökkunum ... mér fór að líða vel í tímanum 

af því að ég þekkti eina stelpuna og ég gat talað við hana og mér fannst gaman 

með henni ... en svo þegar að ég þekki engan þá líður mér svo erfiðlega og ég á svo 

erfitt með að finna mig. 

Krummi segir frá því og varð skyndilega alvarlegur í tali að einn besti vinur hans svipti sig 

lífi og að það hafi haft mjög mikil áhrif á líðan hans og það hvernig honum leið í skólanum í 

kjölfarið og segir „Það gjörsamlega sló mig út af laginu og ég reyndi að klára önnina en ég bara 

gat ekki farið í skólann“. Krummi reyndi síðan á ný við nám næstu önn á eftir „en endaði á bara 
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að hætta bara aftur. Þannig að ég er bara að hugsa um að fara bara næsta sumar aftur í skólann 

og klára þetta“.  

Valur átti erfitt tilfinningalega í grunnskóla og að eigin sögn leið honum ekki vel í skólanum, 

var að kljást við mikinn félagskvíða og hefur markvisst sótt stuðning við þeim vanda en ekki í 

gegnum skólann. Vali líður betur í framhaldsskólanum núna en hefur ekki nýtt þá stoðþjónustu 

sem er í boði innan framhaldsskólans í formi námsráðgjafar eða sálfræðings heldur leitar út 

fyrir skólann eftir meðferð.  

Mamma hafði samband við þjónustufyrirtæki og þar byrjaði ég hjá sálfræðingi og 

er að vinna með það ... síðan fór ég í hópmeðferð sem virkaði frekar vel ... en 

sálfræðingurinn í framhaldsskólanum er held ég ekkert ... það er ekki full meðferð 

þar sem ég gæti farið í.  

Kría gekk líkt og Lóa og Svala, í gegnum mikið einelti á skólagöngunni og lýsir því að henni hafi 

ekki gengið vel í grunnskóla. Hún segir að hún hafi verið lögð í mikið einelti og „skólinn hjálpaði 

ekki þannig að ég bara eiginlega hætti að mæta“. Þær hafi verið tvær vinkonurnar sem urðu 

fyrir einelti af sama einstaklingi í skólanum og Kría segir að „... eineltið var í rauninni það slæmt 

að ... [hún] fékk mjög oft ekki að fara út í frímínútur nema á bókasafnið“. Þegar Kría segir frá 

því að hún hafi ekki verið sú eina sem hafi orðið fyrir einelti í skólanum „við vorum tvær og við 

leituðum oft til námsráðgjafa og hún hjálpaði okkur voða mikið. [En]… skólastjórinn hjálpaði 

okkur ekki rosalega mikið og heldur ekki aðstoðarskólastjórinn“. Það varð einhver breyting á 

stuðningi innan skólans þegar Kría og vinkona hennar voru komnar í unglingadeildina. Þá fengu 

þær tækifæri til þess að hafa áhrif á hvernig staðið var að frímínútum og nýttu sér lífsreynslu 

sína til þess að koma í veg fyrir að önnur börn yrðu fyrir einelti. Hún lýsir því þannig:  

Í unglingadeild þá fær maður alltaf að velja svona ákveðin fög sem þú ert í auka. 

Ég sem sagt bjó til eitt þannig fag ... frímínútur hjá litlu krökkunum ... [og] ég og 

vinkona mín við fórum sem sagt út í frímínútur að fylgjast með krökkunum ... fara 

í leiki með krökkunum og fylgjast með að það sé ekki verið að leggja einhvern í 

einelti ... Og við gerðum þetta alveg heillengi og svo þegar við útskrifuðumst þá var 

þetta gert að fagi ... við fengum vesti til þess að fara út í frímínútur og það voru 

allir krakkarnir sem að komu til okkar hlaupandi og spurðu hvaða leik ætlum við að 

fara í núna? Þetta var svo mikilvægt þegar ég var yngri þannig að mig langaði að 

fara út og breyta. 

Þröstur lýsir skólagöngunni sinn í grunnskóla þar sem hann var mikið lagður í einelti framan 

af og segir að fyrstu árin voru ekkert sérstök fyrir hann „Ég var mikið lagður í einelti út af því 

að ég var svo lítill“. En svo breytist líðan hans og félagsleg staða þegar hann fer í 
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unglingadeildina og Þröstur segir um þroskaferli sitt „Ég náði að þroskast í gegnum árin og 

skilja hvernig vinasamband virkar. Síðustu þrjú árin mín í skólanum var ég í nemendaráðum og 

reyndi að vera í félagslífinu“. 

4.3.4 Viðhorf til náms 

Flestir viðmælendur koma inn á mikilvægi þess að nám sé sett þannig upp að það sé 

fjölbreytt, fyrir alla og spennandi.  

Svala segist hafa litla skoðun á skóla af því að „mér finnst nám ekki skemmtilegt. Mér finnst 

að það væri hægt að gera það fjölbreyttara þannig [að] námið henti öllum og þú haldist í skóla 

af því að það er alltaf eitthvað nýtt og spennandi“. 

Lóa er mjög ánægð með að fá aðstoð frá félagsráðgjafa innan félagsþjónustunnar í 

sveitarfélaginu. Að fá að komast á námskeið til þess að vinna með líðan, sjálfstyrkingu og 

námskeið fyrir unga foreldra og segir að hún sé „eiginlega bara virkilega spennt að byrja á því“. 

Krummi hefur aðra reynslu af stuðningi tengdum hans skólagöngu. Hann flutti milli 

landshluta sem barn í þrígang í kjölfar skilnaðar foreldra sinna. Krummi segir að hann hafi ýmist 

verið langt á undan samnemendum sínum eða langt á eftir þeim og þurft að leggja hart að sér 

við að vinna upp námsefnið til að halda í við bekkinn sinn. Krummi lýsir upplifun sinni af því að 

heyra um niðurstöður samræmdra prófa og samanburði á milli skóla:  

Þegar niðurstöðurnar úr samræmdu prófunum koma og þar er sagt að þessi skóli 

er bestur og þessi skóli sem ég var í var alltaf versti skólinn miðað við alla hina. 

Maður hugsar þá um skólann sinn: „Er ég í versta skólanum?“. 

Valur segir að í hans huga sé menntun mikilvæg „af því að einhvern veginn þarf maður að 

komast á vinnumarkaðinn“. Hins vegar telur Valur að það þurfi að vinna í því að bæta 

skólakerfið og námsbrautir og uppsetningu þeirra. Hann er þó ekki alveg með lausnina við 

þeim áskorunum en hann segir í þessu samhengi: „Það er fullt af einhverjum skylduáföngum 

og ég er að taka einn áfanga í þriðja skiptið sem er einhver svona lífsleikni áfangi og ég skil ekki 

alveg af hverju“. Það má greina af máli hans að slíkir skylduáfangar eigi ekki vel við hann og 

þeir fari í taugarnar á honum. 

Þröstur segir að það þurfi að aðlaga skólakerfið og kennsluaðferðir með börn og ungmenni 

í huga:  

Það þarf að hugsa meira um hvað krakkarnir vilja en ekki hvað kennarar og 

stjórnendur vilja, [eiga að] reyna að láta börnum og ungmennum finnast skólinn 

skemmtilegur [og] það þarf að hjálpa þér.  
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4.3.5 Samantekt 

Foreldrar allra viðmælenda hafa lokið grunnskólaprófi og eitt foreldri hefur lokið 

háskólanámi. Foreldrar hafa allir lokið skólaskyldu og tvö þeirra hafa gert atlögur að því að 

stunda framhaldsskólanám en luku því ekki.  

Fjórir viðmælendur hafa orðið fyrir einelti í skóla og lýsa því að það hafi haft áhrif á líðan 

þeirra í skólanum og jafnframt á viðhorf þeirra almennt til menntunar. Einn viðmælandi 

upplifði fráfall vinar síns sem hafði jafnframt áhrif á líðan hans í skólanum. Þá átti einn 

viðmælandi erfitt uppdráttar í skólanum og var að kljást við félagskvíða og leið ekki vel í 

skólanum. 

Viðmælendur töldu menntun mikilvæga og eðlilegt að vilja halda áfram námi því að það 

geti gefið þeim betri tækifæri þegar komið er út á vinnumarkaðinn. Hins vegar koma 

viðmælendur inn á mikilvægi þess að nám og skóli þurfi að vera fjölbreyttari og stuðningur í 

námi þurfi að vera í takt við þarfir unga fólksins.  

4.4 Vinatengsl og félagslíf 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður sem falla undir þemað vinatengsl og félagslíf. 

Tekur það til tengsla viðmælenda við vini í skólanum, samskipti þeirra við jafnaldra og hvernig 

vinir hafa fylgst að í gegnum tíðina. Eins tekur þetta þema til þátttöku í félagslífi í skólanum 

eða í vinnu. Að sama skapi falla hér undir breytingar á félagslegri stöðu viðmælenda innan 

skólans.  

Svala lýsir vinatengslum sínum í grunnskóla og segir að þegar hún var yngri hafi hún átt 

„svona tvo, þrjá vini og var voðalega mikið ein. Æskan mín er svona eins og ég segi, ekki svona 

týpíska að hitta vini eftir skóla og eitthvað svona ... ég svona tengi ekki við þann part af því að 

alast upp“. Þegar Svala lýsir vinahópnum sínum í dag kemur í ljós að hann er fjölbreyttur hvað 

varðar nám en samt eru þeir vinir sem hún er með dags daglega flestir í sömu sporum og hún:  

Ég á alveg mjög góða vinkonu og á alveg fullt af vinum [en] ég held með vini þá 

kynnist maður fólki sem er á svipuðum stað og maður sjálfur með nám. Ein af 

ástæðum þess að besta vinkona mín er til dæmis í framhaldsskóla er af því að ég 

dró hana með mér. Af því að ég nennti ekki að vera ein í skólanum [og] ef ég hefði 

ekki dregið hana með þá væri hún ekkert í skóla. En svo á ég alveg vinkonur sem 

eru dúx og fóru úr grunnskóla með 10 í öllu og eru 100% í námi... en flest allir sem 

ég umgengst dags daglega eru annað hvort hættir í skóla og farnir að vinna eða 

eru að reyna að klára... það eru allir á mjög svipuðu róli og ég. 

Lóa á fáar en góðar vinkonur en hún kynntist þeim flestum eftir að grunnskólagöngu 

hennar lauk. Sumar þeirra voru með henni í skóla en Lóa lýsir vinkonuhópnum „Þær sáu allar 
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í raun og veru fram á að þær hefðu meiri pening á milli handanna ef að þær væru í vinnu“. Lóa 

lýsir því að vinkonurnar hafa samt sem áður allar stefnt á framhaldsskólanám og segir „Þær 

hafa samt allar byrjað í námi og allar reynt nám. Ein þeirra er komin með tvö ung börn og hinar 

eru allar að vinna“. Staðan hjá Lóu hefur hins vegar verið erfið undanfarið og hún hefur ekki 

náð að vera í eins miklum samskiptum við þær og hún hefði helst viljað og segir vinkonur sínar 

„hafa verið tiltölulega skilningsríkar, svona flestar“ Lóa segir að það sé miserfitt að hitta 

vinkonurnar og að sumar þeirra hafi lítið sóst í samskipti við sig eftir að hún byrjaði í sambandi 

sínu við fyrrverandi kærasta sinn og segir „að það er miserfitt að hitta þær og þeim líkaði mjög 

lítið við barnsföður minn. Þannig að ég hef eiginlega ekkert náð að hitta þær núna... ein þeirra 

býr hérna í hverfinu og ég hitti hana reglulegast“. 

Krummi leiddist út í neyslu í 9. bekk í grunnskóla og stór hluti vinahópsins sem hann var í 

þá fór sömu leið. Krummi segir að hann hafi ekki verið í sérstaklega góðum vinahópi í 9. bekk 

og voru farnir að fikta við eiturlyf. Hann segir „við byrjuðum bara eitthvað að prófa. Ekki alveg 

allir á sama tíma. Ég var einn af þeim fyrstu..., ég og þrír vinir mínir byrjuðum að prófa fyrst. 

Síðan þegar við verðum eldri byrja að koma fleiri inn í þetta“. En staðan hefur heldur betur 

breyst hjá Krumma í dag og hann lýsir sambandi sínu við sinn fyrri vinahóp „Ég er ekki í neinu 

sambandi við neinn af þeim núna. Þannig að það er fínt. Þeir eru bara týndir“. Og á þá við að 

þeir séu enn í neyslu. Krummi hefur því þurft að segja skilið við vini sína síðan í grunnskóla þar 

sem flestir vinir hans eru í neyslu og Krummi er að vinna í sinni edrúmennsku. Því eru 

vinnufélagarnir farnir að gegna stóru hlutverki í hans félagslífi og sækir hann alla viðburði sem 

eru á vegum vinnunnar.  

Félagslífið mitt er aðeins búið að breytast yfir árin. Fyrir nokkrum árum var ég 

aldrei heima. Síðan eftir að ég varð edrú þá er ég meira heima við. Í dag er ég að 

sækja viðburði í vinnunni og félagslífið mitt er aðallega í vinnunni.  

Valur á nokkra vini sem hann er þó ekki í miklum samskiptum við utan skóla og þá helst í 

gegnum internetið þar sem þeir spila saman tölvuleiki. Hann hefur átt í erfiðleikum með líðan 

og hefur verið að kljást við félagskvíða sem gerir það að verkum að hann býr ekki yfir miklu 

frumkvæði þó hann langi til þess. Valur segir að það hafi verið frekar erfitt fyrir hann að vera í 

grunnskólanum „en ég náði að fá nokkra vini sem ég er ennþá með í dag. Ég hef mjög mikinn 

áhuga á að fara út á staði og borða og fer einstöku sinnum í bíó“. En það er greinilegt að 

félagskvíðinn hefur mikið að segja um þátttöku Vals í félagslífi. Hann hefur löngun til þess að 

brjóta upp það mynstur sem hefur fylgt honum og segir „Síðan hef ég oft mikið viljað fara út 

að borða eða á skemmtistað til að reyna að koma mér úr félagskvíðadæminu“. Vinir hans 

virðast vera á svipuðu reki með þátttöku í félagslífi og eru einna helst að spila á netinu. Valur 

segir að „þeir eru ekkert mjög mikið í því sjálfir“ og á þá við félagslífið. Hann heldur áfram og 



 

51 

lýsir því að „þeir eru frekar sokknir í tölvuna og ég hef ekkert pælt í því mjög mikið eða ég hef 

endað með að fara í rúmið og horfa á youtube. En ég vil fara út og sósjalæsa“. 

Kría segir frá vinkonu sinni sem hún kynntist í grunnskóla og báðar voru þær lagðar í einelti 

af sama aðila. Kría hefur endurnýjað samband sitt við vinkonu sína eftir að hafa unnið sig frá 

mjög harðri neyslu og segir að ef hún „hefði ekki haft hana með þá hefðu örugglega 

afleiðingarnar af eineltinu orðið eitthvað verri“. 

Þröstur náði sér á strik félagslega þegar hann var kominn í unglingadeildina og segir að 

félagslegar aðstæður hans hafi breyst þegar hann var kominn „í gaggó þá var ég frekar 

félagslega virkur og náði alltaf til allra. Ég náði að eignast vini og tala við marga ... eiginlega alla 

í unglingadeildinni og ég þekkti alla“. Ekki nóg með að félagslegar aðstæður Þrastar hafi tekið 

miklum stakkaskiptum heldur náði hann einnig að taka ríkan þátt í að skipuleggja félagslífið 

innan skólans og segist hafa tekið „þátt í eiginlega öllu og síðan í 10. bekk þá endaði ég sem 

formaður“.  

4.4.1 Samantekt 

Viðmælendur hafa upplifað margt þegar kemur að vinatengslum og þátttöku þeirra í 

félagslífinu og hafa þurft að leggja sig fram við að mynda vinatengsl og halda í þau, endurnýja 

þau og vinna að. Allir viðmælendur áttu það sameiginlegt að tilheyra vinahópum sem voru í 

áþekkri stöðu og þeir sjálfir. 

4.5 Þátttaka í tómstundum og íþróttum 

Hér er fjallað um niðurstöður sem falla undir þemað þátttaka í tómstundum og íþróttum. 

Þar er tekið til þeirra þátta sem falla undir tómstundir og þátttöku í íþróttum og tækifæri 

viðmælenda til þess að taka þátt. 

Svala hefur frá 12 ára aldri verið í hestamennsku og ræðir hversu mikil áhrif sú þátttaka 

hafi haft á hana og segir: 

Ef ég hefði ekki byrjað í hestunum svona ung og ég hefði ekki verið bara alist upp 

eins og ég ólst upp þá hefði ég fyrir löngu búin að fara að prufa eitthvað kjaftæði, 

af því að æskan mín var alveg það erfið á köflum að ég íhugaði svo margt skilurðu 

en ég bara þorði aldrei.  

Einnig kom Svala inn á hvað reiðkennarinn hennar hafi skapað henni alls konar verkefni allt 

þar til að hún sjálf var farin að vinna á reiðnámskeiðum einungis tólf ára gömul. Hún lýsir því 

hvað það hafði mikil áhrif á hana að eiga öruggan stað að leita á til að forðast aðstæður í 

skólanum.  
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Kría og vinkona hennar sóttu í íþróttir á grunnskólaaldrinum „Ég og vinkona mín við 

leituðum voða mikið í tómstundir og fórum í handbolta og vorum í handbolta í þrjú ár. Svo 

fórum við í frjálsar...“. Kría lýsir því að í frjálsum íþróttum hafi hún fengið „svona ákveðna útrás 

einhvern veginn í æfingunum... og þá leið mér aðeins betur“.  

Þröstur segir að hann hafi ávallt haft tækifæri til þess að prófa alls konar íþróttir í gegnum 

tíðina og að mamma hans hafi verið úrræðagóð, „Mamma sótti ... alltaf um styrki til þess að 

greiða æfingagjöldin“.  

4.5.1 Samantekt 

Helmingur viðmælenda kom ekki inná íþróttir né tómstundir í máli sínu en þeir 

viðmælendur sem komu inn á þá þætti lýsa að það hafi skipt þá máli og að það hafi þeir fengið 

tækifæri til þess að fá útrás eða áhugaverð verkefni. Einn viðmælenda sem ekki nefndi 

þátttöku í tómstundum og íþróttum var snemma kominn í mjög mikla og harða 

vímuefnaneyslu. Einn viðmælandi var að kljást við mikinn félagskvíða sem hefur verið 

langvarandi ástand. Einn viðmælandi kom ekki inná þessa þætti í sínu viðtali.  

4.6 Stuðningur frá samfélaginu 

Þessi kafli gerir grein fyrir niðurstöðum sem falla undir þemað stuðningur frá samfélaginu. 

Hér falla undir stuðningsúrræði sem viðmælendum hafa staðið til boða til þess að takast á við 

þær aðstæður sem þeir hafa upplifað á sinni vegferð.  

Lóa hefur þurft að fá mikinn stuðning innan félagsþjónustunnar í því sveitarfélagi sem hún 

býr í. Hún er eftirvæntingarfull yfir því að hefja námskeið til að vinna í að byggja sig upp í þeim 

aðstæðum sem hún er í og lýsir með tilhlökkun tækifærum til að fá stuðning: 

Ég á að byrja í námskeiði hjá félagsþjónustunni sem er... stuðningur fyrir mæður 

hjá sveitarfélaginu. Á því námskeiði verður farið í uppbyggingu og sjálfsstyrkingu. 

Síðan er svona hálfgerður skóli hjá þeim sem tekur síðan við af þessu námskeiði 

sem ég ætla að reyna að fara í. Af því að ég held bara að það sé virkilega gott fyrir 

mig að vinna á andlegu hliðinni minni. 

Lóa sækir sömuleiðis stuðningsúrræði fyrir unga foreldra sem eru að kljást við 

fæðingarþunglyndi. 

Ég fer í úrræði fyrir þá foreldra sem fá fæðingarþunglyndi... svo fæ ég líka stuðning 

heim til þess að hjálpa mér með son minn. Það kemur þá uppeldisráðgjafi sem 

ætlar að hjálpa mér með hvernig best er að skapa syni mínum rútínu og stuðning. 
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Valur hefur sótt ýmis úrræði til þess að takast á við andlega líðan. Þá einna helst 

sálfræðiþjónustu sem er hann telur gagnast sér. 

Kría leitaði eftir aðstoð í skólatengdri endurhæfingu til þess að byggja sig upp eftir neyslu 

og hefur það úrræði verið gott fyrir hana. Hún segir:  

Ég náði ekki almennilega grunnskólaprófinu en ég náði samt að bæta það upp 

þegar ég útskrifaðist þar og það hjálpaði mér voða mikið og þar kviknaði áhuginn 

á námi aftur. Þau náðu að hjálpa mér að fara yfir verkefni og mér gekk ógeðslega 

vel í stærðfræði sem mér gekk ekki vel í grunnskóla. Ég var að fá 2 í stærðfræði í 

grunnskóla. Og ég var að fara heim með áttur og níur þarna... ég hélt ég mundi 

aldrei geta það og mér gekk ógeðslega vel í íslensku en samt ekki í ritgerðum. 

Þröstur segir að hann hafi fengið tækifæri til þess að prófa fjölbreyttar íþróttir. Þjálfarinn í 

íþróttafélaginu hafi aðstoðað mömmu hans með æfingagjöld og þess vegna hafi hann haft 

möguleika á að vera í íþróttum: „Maður fékk alltaf fyrstu eina eða tvær vikurnar fríar ... og 

þjálfarinn í fótboltanum honum fannst gaman að mér og að hafa mig og þjálfarinn hjálpaði 

okkur alltaf“. 

4.6.1 Samantekt 

Flestir viðmælendur hafa fengið einhverskonar stuðning út fyrir sitt nánasta umhverfi. 

Fjölskyldur viðmælenda hafa sótt fjárhagsstuðning innan félagsþjónustu eða leitað til 

hjálparsamtaka um aðstoð. Að sama skapi hafa viðmælendur sótt sálrænan stuðning til að 

mynda til námsráðgjafa innan skólans ásamt því að leita í úrræði í skólatengdri endurhæfingu. 

Sömuleiðis kom fram í máli viðmælenda að þeir hafi sótt félagsleg úrræði.   

4.7 Vonir, væntingar og framtíðarsýn 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður sem tengjast og falla undir þemað vonir, 

væntingar og framtíðarsýn. Með því er vísað til þátta eins og vona og væntinga viðmælenda 

þegar kemur að námi en einnig framtíðarsýnar þeirra.  

Svala stefnir á að verða reiðkennari þegar hún verður eldri en hún býr að reynslu af vinnu 

í hesthúsinu í æsku og horfir til þess sem mikilvægs bjargráðs. Hún segist því hafa einsett sér 

að ljúka framhaldsskólanámi „mig langar svo ótrúlega mikið að fara í háskóla og verða 

reiðkennari ... af því að ég hef svo gaman af því að kenna og gaman af því að hjálpa fólki og sjá 

árangur og svona það er það sem veitir mér hamingju“. Svala hefur farið í gegnum námið sitt 

í framhaldsskólanum hægar en venjan er og tekur sömuleiðis færri einingar til þess að geta 

unnið með skólanum.  
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Ég stefni á að ... klára stúdentinn sem fyrst en ég er samt að taka mjög lítið núna 

af því ég bara hef ekki metnað í meira og ég á alltaf það til að bóka mig of mikið í 

vinnu þannig að ég gleymi að ég þarf víst að læra líka. Þannig að ég ákvað að taka 

mjög fáa áfanga þetta árið og svo eftir framhaldsskóla ætla ég að fara í Háskóla og 

taka reiðkennarann.  

Lóu langar að halda áfram námi við tækifæri þó að hún sjái ekki hvar þau liggi akkúrat á 

þessum tímapunkti. Enda finnst henni mikilvægt að hún forgangsraði sjálfri sér og syni sínum 

í þessum aðstæðum sem þau eru í. En hún lýsir sjálf:  

Ég er með óklárað hársnyrtinám að baki. Ég fór sem sagt í framhaldsnám strax eftir 

grunnskóla og var búin með þriðju önn þar. Svo mig langar náttúrulega líka að klára 

námið í framhaldsskólanum. En svona að öðru leyti þá reyni ég oft að sætta mig 

svolítið við það hver staðan mín er og í raun og veru að gera það besta úr henni ... 

mig langar aftur í skólann en ég veit ekki alveg hvenær. Ég ætla að byrja á þessu 

námskeiði og reyna að klára það. 

Krummi hefur mótað sér hugmyndir um framtíðarstefnu hvað varðar frekara nám og 

hugsar um að fara í kvöldskóla „því þegar ég var í skólanum seinast þá leið mér eins og ég sé 

svolítið gamall til að vera þarna“. Krumma leið eins og að hann væri búinn að missa af 

jafnöldrum sínum í skólanum síðast þegar hann var í virku námi. Krummi segir að „meirihlutinn 

af vinum og vinkonum sem voru í skólanum og voru á mínum aldri eru ekki lengur í skólanum. 

Og ég svona eldri núna og síðast þegar ég var að reyna að tala við þessa krakka þá gat ég það 

ekki“. Þess vegna telur hann að það eigi eftir að henta honum betur að fara í kvöldskóla „svo 

að ég geti haldið áfram að vinna í fullu starfi ... ég stefni á að útskrifast frá náttúrufræðibraut“. 

Þegar Krummi var beðinn um að lýsa sínum framtíðaráformum betur þá segir hann að „planið 

mitt er að klára stúdentinn, fara í HÍ í hjúkrun, fara í sérnám og taka masterinn líka og bara að 

klára það af. Bara tvö ár auka og þú getur líka verið að vinna“. 

Valur hefur sett stefnuna á að fara í nám erlendis „… í verkfræði, kannski bifvélaverkfræði. 

Ég er að plana að fara erlendis eftir fjölbraut. Ég hef mikinn áhuga á útlöndum og tungumálum. 

Ég er á fyrstu önninni í þýsku núna og mér finnst það gaman og skemmtilegt tungumál“. 

Kríu langar mjög til þess að fara í nám og sér fjöldamörg tækifæri en á erfitt með að ákveða 

hvaða nám hana langi til þess að fara í. Hún sér þó fyrir sér hindranir í bóklegu námi af því að 

ég á bara svo ofboðslega erfitt að vera í einhverju svona bóklegu. Mig langar svo að geta farið 

í eitthvað nám og ekki gefast upp“. Kría er hugsi og veltir fyrir sér öllum þeim möguleikum sem 

í boði er og segir: 
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Ég veit ekki hvaða nám mig langar í. Ég veit ekki hvað mig langar að læra ... ég hef 

verið að hugsa um hvort ég ætti að fara í fjarnám í stærðfræði í einn áfanga. Gá 

hvernig það fer og ef að það gengur vel hvort að ég ætti þá að kýla á og prófa aftur 

að fara í skóla. 

Hún heldur svo áfram og segir að hún hafi mörg áhugamál og segist hafa „gríðarlegan 

áhuga á förðun... ég hef áhuga á að taka ljósmyndir... svo hef ég oft hugsað ætti ég að fá mér 

meirapróf“. Kría segir að reglulega fari hún yfir hugsanir í þessum dúr um „hvað ég get farið í 

ef mig langar að fara í nám en ég get ekki tekið lokaákvörðun“.  

Þegar Þröstur er að lýsa sinni framtíðarsýn segir hann:  

Lífið mitt er bara að þróast mjög vel og ég er að ná að þroskast uppá fullorðins stig. 

Þannig að ég er að taka alla reynslu sem ég get fengið til þess að halda áfram í 

framtíðinni ... ég er annað hvort að pæla að fara í Háskóla og læra íþróttafræði eða 

halda áfram að vinna smá og síðan fara í háskóla.  

4.7.1 Samantekt 

Allir viðmælendur eru með framtíðarsýn sem byggir á áframhaldandi námi. Þeir eru með 

mismunandi sýn á hvernig nám þeir stefna að en telja nám mikilvægt til þess að undirbúa sig 

fyrir þátttöku á atvinnumarkaði. Því má segja að allir viðmælendur búi yfir vonum og 

væntingum til þess sem fram undan er.  
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5 Umræða 

Fátækt er samfélagsmein sem tengist flestum áskorunum nútímasamfélaga og mikilvægt 

er að uppræta til þess að jafna tækifæri til menntunar, heilsueflingar og velferðar. Í þessum 

kafla verða meginniðurstöður rannsóknarinnar ræddar og þær settar í fræðilegt samhengi, auk 

þess að rannsóknarspurningum verður svarað. Niðurstöðurnar byggja á svörum sex ungmenna 

sem ólust upp við fátækt og hafa sótt úrræði á vegum félagsþjónustu sveitarfélaga eða áttu 

foreldra sem hafa leitað til hjálparsamtaka eða hagsmunasamtaka eftir stuðningi.  

5.1 Fátækt og tækifæri til framhaldsnáms 

Fyrri rannsóknarspurningin sem sett var fram í rannsókninni snéri að sýn ungmenna sem 

búa við fátækt á Íslandi, til tækifæra þeirra til framhaldsnáms. Meginniðurstöður gáfu til kynna 

að fátækt viðmælenda skipti miklu fyrir tækifæri til menntunar. Sömuleiðis benda 

niðurstöðurnar til þess að viðmælendur búi yfir jákvæðu viðhorfi til menntunar þrátt fyrir að 

hafa gengið í gegnum erfiðleika á skólagöngu sinni.  

Í þessum kafla verður fyrri rannsóknarspurningunni svarað en þar var spurt um tækifæri 

ungmenna sem alast upp við fátækt, til þess að stunda framhaldsnám. 

5.1.1 Fátækt og tækifæri 

Niðurstöður gáfu til kynna að það að alast upp við fátækt dragi úr tækifærum einstaklinga 

en þó með misjöfnum hætti þar sem afleiðingar fátæktar eru einstaklingsbundnar. 

Viðmælendur töluðu þó sér í lagi um álag, áföll og að þessar aðstæður hefðu verið mótdrægar 

fyrir skólagöngu þeirra. Flestir viðmælendur upplifðu áfall við skilnað foreldra sinna og 

neikvæðar breytingar á fjárhagslegum aðstæðum sínum í kjölfarið. Sömuleiðis komu 

viðmælendur inná að þeir hafi upplifað aukið álag á foreldrum sínum vegna fjárhagsaðstæðna. 

Er það í takt við niðurstöður rannsókna Hetherington og Kelly (2002).  

Viðmælendur hafi þess vegna hafið þátttöku á vinnumarkaði, til að leggja af mörkum til 

heimilisins eða til að reka sig sjálfir þar sem að takmarkaðan fjárhagsstuðning var að fá að 

heiman sem niðurstöður skýrslu UNICEF (2011) benda sömuleiðis til. Viðmælendurnir sögðu 

að fólk sem búi við fátækt þurfi að vera ákaflega útsjónarsamt til þess að ná endum saman og 

tryggja rekstur heimilisins. Foreldrar allra viðmælenda hafa þurft að leita á náðir sveitarfélaga, 

hagsmunasamtaka eða hjálparsamtaka eftir stuðningi við að fæða og klæða börnin sín. Það er 

rauður þráður í gegnum viðtölin að ungmennin eru meðvituð um að þetta ástand hafi 

streituvaldandi áhrif og snerti þannig bæði andlega og líkamlega líðan þeirra. Unga fólkið 

nefndi þó að foreldrar þeirra hafi framan af reynt að hlífa þeim við fjárhagsáhyggjum sínum og 

er það í takt við niðurstöður Sandbæk (2009). 
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Á hinn bóginn er athyglisvert að ungmennin sögðu það hafa falið í sér lærdóm að búa við 

slíkar aðstæður þar sem þau hafi þurft að læra að halda vel utan um peninga, vera útsjónarsöm 

og „redda sér sjálf“. Hér má greina sjálfsbjargarviðleitni þeirra í þeim aðstæðum sem þau búa 

við og er samhljómur við inntak rannsókna þeirra Mørch og Du Bois-Raymond (2006).  

Benda niðurstöður til þess að fátækt hafi víðtæk afleiðingar á umhverfi viðmælenda en þó 

með misjöfnum hætti þar sem þær eru einstaklingsbundnar. Þrátt fyrir það bera viðmælendur 

svipuð einkenni með sér og sér í lagi þegar kemur að álagi, áföllum og skólagöngu þeirra. 

Fátækt kallar á það að fólk sem býr við slíkar aðstæður þarf að vera lausnamiðað til þess að ná 

endum saman, sem kallar oft á mikla vinnu við að skipuleggja rekstur heimilisins og þrauka út 

mánuðinn. Í máli viðmælenda kom fram að þegar viðburðir líkt og afmæli og jól voru fram 

undan þá þurfi stöðugt að vera að hugsa í lausnum til þess að láta reikningsdæmið ganga upp. 

Slíkar aðstæður sköpuðu streitu, kvíða og mikla vanlíðan. Að sama skapi komu viðmælendur 

inná að þeir höfðu sjálfir ekki verið með miklar kröfur til foreldra sinna sem kölluðu á fjárútlát. 

Mun frekar hafi þeir reynt að hlífa foreldum sínum við vonum þeirra og væntingum. Þrátt fyrir 

að viðmælendur hafi ekki allir komið inn á streitu þá lýsa þeir flestir aðstæðum sem eiga við 

álag þegar kemur að fjárhagi fjölskyldunnar. Að búa við fátækt hefur streituvaldandi áhrif sem 

svo hefur áhrif á andlega líðan og líkamlega heilsu. Þar skiptir máli hversu lengi einstaklingar 

búa við fátækt líkt niðurstöður rannsóknar þeirra Berzin og De Marco (2009) gefa til kynna.  

Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu einnig til kynna að ungmennin hafi upplifað félagslega 

einangrun og útilokun vegna fátæktarinnar og að þau voru meðvituð um að þau bjuggu ekki 

við sömu tækifæri og önnur ungmenni höfðu aðgang að. Feður flestra viðmælenda stóðu betur 

fjárhagslega en mæður þeirra. Þrátt fyrir það kom fram í máli sumra viðmælenda að feður 

þeirra tóku síður þátt í að styðja við þá fjárhagslega. 

Í þessu samhengi er þarft að benda á ójöfn laun kynjanna þar sem að konur eru iðulega 

launalægri. Flestir viðmælendur ólust upp á heimili einstæðrar móður sinnar og voru flestar 

þeirra á örorku. Því er ljóst að einn þáttur í að draga úr ójafnræði barna og ungmenna sem 

alast upp við fátækt er að bæta kjör kvenna, eins og kemur skýrt fram í Lífskjarakönnuninni 

(Kolbeinn H. Stefánsson, 2019).  

5.1.2 Framtíðarsýn og seigla 

Bjartsýni og von eru mikilvægir þættir seiglu og skipta miklu þegar kemur að reynslu 

ungmenna sem búa við fátækt og sýn þeirra til tækifæra til framhaldsnáms. Þrátt fyrir þær 

aðstæður sem viðmælendur lýsa, þá sýna þeir jákvætt viðhorf til aðstæðna sinna og búa yfir 

persónulegum styrkleikum á borð við bjartsýni, vilja til að leita eftir aðstoð og getu til að finna 

þau bjargráð sem þeim hentuðu. Til þess að sýna fram á seiglu þurfa einstaklingar að hafa 

gengið í gegnum erfiðleika, áföll eða búið við erfiðar aðstæður ásamt því að geta sýnt fram á 
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jákvæða aðlögun. Viðmælendur bjuggu allir að slíkum reynsluheimi og mátti greina verndandi 

þætti í umhverfi þeirra. Dæmi um slíka verndandi þætti hjá viðmælendum voru meðal annars 

þátttaka þeirra í félagsstarfi og íþróttum ásamt góðum samskiptum við mæður sínar. Miklu 

máli skiptir að eiga stuðning innan nærumhverfisins sem einstaklingar búa í og hefur það áhrif 

á þroska og velferð ungmenna, líkt og hefur komið fram í rannsóknum Sigrúnar 

Aðalbjarnardóttur (2019).  

Allir viðmælendur komu inná mikilvæga einstaklinga sem hafa haft jákvæð áhrif á þá. Sumir 

nefndu fjölskyldu og vini í þessu samhengi og aðrir viðmælendur komu inná mikilvægi þess að 

hafa greiðan aðgang að námsráðgjafa, stuðning frá íþróttaþjálfara eða reiðkennara. Mikilvægi 

þess að eiga félagslegt net til þess að leita í, fyrirmynd í nærumhverfinu, hlýju og umhyggju 

innan fjölskyldunnar kemur iðulega fram í máli allra viðmælenda.  

Samspil persónulegra styrkleika viðmælenda, verndandi þátta í umhverfi þeirra og viðhorf 

samfélagsins til menntunar og félagslegrar stuðningsþjónustu, mynda því í sameiningu 

verndandi ferli eins og sjá mátti í seiglu ungmennanna þegar þau lýstu leiðum til þess að 

komast í gegnum áskoranir sem höfðu mætt þeim í æskunni. 

Viðmælendur voru allir með framtíðarsýn og markmið sem þeir stefndu á og snéri í öllum 

tilfellum að frekari menntun og námi. Þeir höfðu allir átt einhvern að í nærsamfélagi sínu, sem 

þeir gátu ýmist leitað til eða litið upp til. Hér kemur skýrt fram hversu mikilvægt er fyrir 

ungmenni, burt séð frá því hvaðan þau koma eða hver bakgrunnur þeirra er, að hafa einhvern 

„mikilvægan fullorðinn“ í sínu nærumhverfi. Einhvern sem styður þau, hvetur til dáða og hægt 

er að leita til. En það mætti að sama skapi segja að ungmennum sem alast upp við erfiðar 

félagslegar og fjárhagslegar aðstæður sé það sérstaklega mikilvægt að eiga slíkan einstakling 

að í sínu umhverfi til að leita til. Þetta samræmist einmitt rannsóknum þeirra Beam, Chen og 

Greenberger (2002). 

5.2 Verndandi þættir og áhættuþættir í tengslum við farsæla skólagöngu  

Síðari rannsóknarspurningin snéri að þeim þáttum sem ungmennin upplifðu sem 

verndandi þætti annars vegar og áhættuþætti hins vegar í tengslum við farsæld á skólagöngu 

sinni.  

Í þessum kafla verður rannsóknarspurningunni svarað og svörunum skipt upp í þrjá 

undirkafla sem snúa í fyrsta lagi að fjölskyldu og vinum, öðru lagi skóla og menntun og í þriðja 

lagi samfélaginu og verndandi þáttum. 

5.2.1 Fjölskylda og vinir 

Meginniðurstöður styðja mikilvægt hlutverk fjölskyldunnar í lífi barns og á þetta sér í lagi 

við þegar fjallað er um börn og ungmenni sem búa við viðkvæmar aðstæður. Niðurstöður 
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rannsóknarinnar gefa til kynna að hlutverk foreldra skipti miklu máli fyrir framvindu ungmenna 

og velferð til framtíðar. Einnig mátti sjá að mörg ungmennanna reiddu sig á stuðning móður 

sinnar sem er verndandi þáttur, á meðan samband við föður var gjarnan lítið sem ekkert og 

telst það takmarkaða samband áhættuþáttur. Annar sameiginlegur áhættuþáttur sem 

viðmælendur bjuggu við voru erfið samskipti innan fjölskyldunnar. Þrátt fyrir að erfið samskipti 

upplifðu viðmælendur engu að síður stuðning og hvatningu. 

Stuðningur og hvatning frá fjölskyldu, vinum og öðrum fullorðnum í nærumhverfi þeirra 

er rauði þráðurinn í gegnum viðtölin. Þó sér í lagi hafi mæður þeirra veitt þeim hvað mestan 

stuðning innan fjölskyldunnar. Af viðtölunum við ungmennin sex mátti sjá að foreldrar og 

fjölskyldur þurfi að vera virkir aðilar í námi ungmenna til að tryggja þeim sem mesta velferð. 

Mikilvægi þess að eiga í góðum samskiptum við foreldra er stór verndandi þáttur og hefur 

jákvæð áhrif á námsárangur þeirra. Það kom fram í máli sumra viðmælenda að hvatning til 

náms frá feðrum þeirra hafi ekki verið mikil og hafi litað almenn viðhorf þeirra til náms og 

námsárangurs. Rannsóknir sem gerðar hafa verið á þessu sviði styðja einmitt að 

uppeldishættir þar sem veittur er stuðningur styðji best við velferð barnsins. Dæmi um það 

eru niðurstöður rannsóknar Hrundar Þórarinsdóttur og Sigrúnar Aðalbjarnadóttur (2010). Þar 

kom einmitt fram hversu mikilvægu hlutverki fjölskyldan gegnir í lífi barna og ungmenna og 

þar með skólagöngu þeirra. Foreldarnir sem tóku þátt í þeirri rannsókn töldu mikilvægt að vera 

jákvæð fyrirmynd fyrir börnin sín og kenna þeim siðferðileg gildi, sýna þeim umhyggju og skapa 

þeim tækifæri til þess að axla ábyrgð í gegnum leiðandi uppeldishætti. Virðist það alveg eiga 

heima við þær niðurstöður í þessari rannsókn þar sem allir viðmælendur koma inn á hlutverk 

fjölskyldu og vina. Allir viðmælendur eiga vini eða kærustur sem eru í áþekkum sporum og þeir 

sjálfir með tilliti til menntunar eða félagslegrar stöðu, og upplifa stuðning frá jafningjum sínum.  

Viðmælendur komu inn á þýðingarmikið hlutverk aðila sem eru í nærumhverfi þeirra og 

eru í takt við niðurstöður þeirra Beam, Chen og Greenberger (2002) um eiginleika mikilvægra 

fullorðinna annarra en foreldra í lífi ungmenna þar sem viðmót hins fullorðna í þeirra garð 

hefur haft mikil áhrif á þá. Einhverjir viðmælendur tala um slíka einstaklinga innan 

stórfjölskyldunnar, eins og ömmur og afa eða frænda og frænkur. Aðrir viðmælendur töluðu 

um einstaklinga á vettvangi íþrótta eða tómstunda. Það þarf ekki nema einn mikilvægan 

fullorðinn til þess að breyta afstöðu ungmenna um eigin aðstæður. Jafnvel öðlast meiri von og 

trú á eigin getu og ýta undir persónulega styrkleika.  

5.2.2 Skóli og menntun 

Allir viðmælendur töldu menntun vera mikilvæga þar sem hún væri nauðsynleg til þess að 

ná árangri í lífinu. Þó svo að flestir viðmælendur hafi átt stopula skólagöngu að baki, þá höfðu 

þeir allir sett sér markmið um frekari menntun og þannig undirbúa sig og styrkja til frekari 
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þátttöku á vinnumarkaði. Enda segir menntun mikið til um hver vegferð ungmenna verður þar 

sem tækifæri til menntunar auka líkur á félagslegum réttindum og mannréttindum. Flestir 

viðmælendur töldu þörf á því að breyta þurfi skólaumhverfinu og komu þeir flestir inná 

mikilvægi þess að menntun þyrfti að vera fjölbreytt og spennandi til þess að halda öllum við 

efnið, líkt og Gestur Guðmundsson (2008) hefur bent á.  

Viðmælendur leituðu flestir í stuðning og hvatningu frá mikilvægum fullorðnum í sínu 

umhverfi innan skólans, á vettvangi frítímans og í gegnum íþróttastarf. Þar kynntust 

viðmælendur einstaklingum sem höfðu hvetjandi og styðjandi áhrif á þá, oft í erfiðum 

aðstæðum. Til að mynda sóttu sumir viðmælendur í útrás fyrir erfiðar tilfinningar í gegnum 

íþróttastarf eða fengu frí frá aðstæðum tengdum einelti í skólanum. Þau sem starfa á vettvangi 

skóla-, frístunda- og íþróttastarfs með ungmennum eru í lykilstöðu sem mikilvægir fullorðnir 

fyrir ungmenni sem þau starfa með og vegferð þeirra í lífi, námi og starfi. Það mætti segja að 

tengsl ungmenna við þessa aðila í umhverfi sínu og samskipti þeirra geti skipt sköpum fyrir 

námsáhuga, frammistöðu í námi og trú á eigin getu til þess að dafna í námi, íþróttum eða á 

vettvangi frítímans.  

Menntun er öflugasta verkfærið sem samfélagið býr yfir til þess að vinna að félagslegu 

réttlæti og er menntun að sama skapi hluti af grundvallarmannréttindum. Allir samfélagshópar 

ættu að eiga jafnt aðgengi að menntun og þannig er hægt að vinna gegn misrétti og 

stéttaskiptingu. Mikilvægt er að menntun og nám snúist um grunnfærni almennt en þó þarf 

að sníða menntun að þörfum ungs fólks hverju sinni, eitthvað sem kom fram í máli 

viðmælenda. Niðurstöður rannsóknarinnar koma inn á mikilvægi þess að komið sé til móts við 

þarfir ungmenna á fjölbreyttan máta í öllu slíku starfi og sérstaklega þegar kemur að námi og 

óformlegu námi á vettvangi frítímans. Ásamt því að þróa frekari aðferðir og fjölbreyttari 

stuðningsúrræði þeim til handa innan skóla, væri hægt að nýta þau tækifæri sem eru á 

vettvangi frítímans, til þess að styðja við börn og ungmenni. Viðmælendurnir komu inná þætti 

eins og mikilvægi þess að hafa aðgang að námsráðgjafa innan skólans og fá stuðning við hæfi. 

Einn viðmælandi kom inná þá neikvæðu upplifun að hafa verið tekinn út úr bekknum til þess 

að fá stuðning og hefði helst kosið að fá að vera eins og aðrir. Niðurstöðurnar eru áminning til 

allra þeirra fagaðila sem starfa innan skóla-, frístunda- og íþróttastarfs að leita eftir skoðunum 

og röddum ungmenna um þau stuðningsúrræði sem þeim standa til boða. Að sama skapi veita 

niðurstöðurnar fagaðilum innsýn í reynsluheim ungmenna og ættu að styðja við 

áframhaldandi þróun á fjölbreyttum úrræðum á vettvangi skóla og frístunda, og er í takt við 

niðurstöður rannsókna Mørch og Du Bois-Reymond (2006).  
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5.2.3 Samfélagið og verndandi þættir 

Jákvæðar fyrirmyndir, ásamt foreldum og vinum styðja, hvetja og hlúa að bæði þroska og 

aðlögun ungmenna. Í máli viðmælenda kom fram að jákvæðar fyrirmyndir voru til staðar fyrir 

þá alla og lýsa þeir þessu mikilvæga hlutverki sem verndandi þætti í lífinu. Ungmenni velja sér 

ekki þær aðstæður sem þau fæðast inn í og þá velja þau ekki heldur að búa við fátækt og 

félagslega einangrun. Öll höfum við þörf fyrir að tilheyra því samfélagi sem við búum í. Vísir er 

að því að áföll á borð við einelti, skilnað foreldra og neyslu í æsku hafi mikil áhrif á framvindu 

einstaklinga til lengri tíma litið. Því er mikilvægt að efla getu ungmenna til að sýna seiglu til að 

takast á við mótlæti. Sigrún Aðalbjarnadóttir (2019) hefur bent á að seigla er ferli og 

teygjanlegur eiginleiki sem hægt er að beisla og læra.  

Allir viðmælendur í þessari rannsókn sýna fram á mikla þrautseigju og seiglu þrátt fyrir 

þann mótbyr sem þeir hafa upplifað. Sem dæmi er öflug þátttaka í félagslífi eins viðmælanda, 

þrátt fyrir að hafa orðið fyrir einelti í skólanum. Sömuleiðis hvati annars viðmælanda að fara 

af stað með forvarnarverkefni til þess að koma í veg fyrir að önnur börn yrðu fyrir einelti í 

skólanum. Erfiðleikar í námi geta stafað af þeim aðstæðum sem fátækt skapar og því mikilvægt 

að fagaðilar séu meðvitaðir og búi yfir leikni og færni til þess að leita eftir þeim einstaklingum 

sem búa við slíkar aðstæður. Eins og kemur Farley, Smith og Boyle, (2009) benda á í sínum 

rannsóknum þá er vistkerfalíkanið ein helsta og besta aðferðin til þess að skoða einstaklinginn 

í virku samspili við umhverfi sitt og í sem víðasta samhengi. 

Það er áhugavert að skoða svör viðmælenda með tilliti til rannsókna á áhættuþáttum sem 

fylgja aðstæðum eins og að búa við langvarandi fátækt (Bonino o.fl., 2005; Elgar o.fl., 2015; 

Moore o.fl., 2015; Poulton o.fl., 2002). Allir viðmælendur lýsa áföllum og erfiðum aðstæðum 

tengdum fátækt. Sömuleiðis segja þeir frá því að fátækt fylgi mikil skömm og niðurlæging. Í 

velferðarríki þar sem árangur er oft metinn út frá fjárhag, félagslegri stöðu og menntunarstigi 

verða sumir hópar barna og ungmenna undanskilin vegna aðstæðna sinna. Því skiptir máli að 

stjórnvöld skapi aðstæður í samfélaginu til þess að þeir sem á þurfa að halda geti sótt sér 

nauðsynlegan stuðning. Ekkert barn né ungmenni á að þurfa að búa við fátækt og eiga á hættu 

að búa við verri lífsgæði, lægra menntunarstig og minni lífslíkur vegna aukinnar áhættu á 

sjúkdómum, líkt og Geir Gunnlaugsson og Jónína Einarsdóttir (2016) hafa haldið fram.  

Stærsta hlutverk samfélagsins er að hlúa að öllum börnum og vernda þau. Því er mikilvægt 

að skapa samfélag sem styður við alhliða þroska og velferð barna og ungmenna. Horfa þarf 

sérstaklega til barna og ungmenna sem alast upp við fátækt og veika félagslega stöðu. Veita 

þarf þeim aðgang að fjölbreyttum úrræðum, stuðningi og hvatningu, hvort heldur er innan 

skóla eða á vettvangi frítímans. Þannig er hægt að jafna tækifæri þeirra til velferðar og 

farsældar í lífinu. Það er skylda ráðamanna innan sveitarfélaga og stjórnsýslu að tryggja aðgang 

barna, ungmenna og fjölskyldna þeirra að samfélagslegum úrræðum. Það kallar á að horft sé 
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til þessara hópa sem búa við fátækt og að fjármagni sé úthlutað til að veita þeim þann stuðning 

sem þarf.  
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6 Lokaorð 

Hér á undan hefur reynsluheimi ungmenna sem ólust upp við fátækt verið lýst og þau 

sögðu lífsögu sína með áherslu á skólagöngu og framtíðarsýn. Það að alast upp við fátækt getur 

litað allt lífshlaupið. Af reynsluheimi viðmælenda má sjá að fátækt og auknir áhættuþættir 

haldast í hendur. Að búa við langvarandi fátækt getur því skipt máli fyrir velferð einstaklinga 

ævilangt. Því er brýnt að grípa til aðgerða og íhlutunar strax og ljóst er að börn búi við slíkar 

aðstæður og þannig draga úr þeim áhættuþáttum sem fylgja því að alast upp við fátækt. Ekkert 

barn né ungmenni á að þurfa að búa við slíkar aðstæður í velferðarsamfélagi.  

Menntunarstig foreldra og aðstæður þeirra geta haft mikið um það að segja hversu langt 

ungmenni halda áfram menntaveginn. Gildismat í uppeldinu og hvatning til náms virðast þar 

mikilvægir þættir. Við eigum að búa börnum og ungmennum samfélag þar sem að þau og 

fjölskyldur þeirra fá þann stuðning sem til þarf, með það að leiðarljósi að styðja öll ungmenni 

til jafns þegar kemur að menntatækifærum. Að sama skapi er það skylda samfélagsins að skapa 

börnum og ungmennum skólaumhverfi þar sem ofbeldi á með engu móti að líðast og þar sem 

að ríkir jöfnuður, stuðningur og framúrskarandi fagaðilar starfa.  

Menntun er aðgangsmiði að vinnumarkaði dagsins í dag og veitir ungu fólki enn fremur 

þau tæki og tól sem þarf til þess að vegna vel eða betur í samfélaginu. Í nútímasamfélagi er 

ekki nóg að ljúka grunnmenntun til að vera samkeppnishæfur á almennum atvinnumarkaði, 

heldur þarf að bæta við frekari framhaldsmenntun og jafnvel háskólamenntun.  

Það er augljóst að í samfélagi okkar er rík áhersla lögð á menntun. Hins vegar er 

menntavegferð ungmenna sem búa við fátækt í æsku bæði hægari, stopulli og styttri. 

Aðstæður þeirra flestra hafa kallað á að þau fari fyrr að vinna með skóla til þess að „redda sér 

sjálf“ og vera með þeim hætti ekki fjárhagslegur baggi á mæðrum eða fjölskyldum sínum.  

Þess utan leggja þau oft sjálf framlag til heimilisrekstursins til þess að létta undir og reyna 

að slá á fjárhagsáhyggjur fjölskyldna sinna. Viðmælendur í þessar rannsókn miðluðu mikilli og 

djúpri innsýn í lífsreynslu sína af fátækt og þeim áskorunum sem þau hafa tekist á við í gegnum 

tíðina. Þau lýstu einnig afstöðu sinni og sýn til framtíðarinnar með aðdáunarverðum hætti að 

mati rannsakanda.  

Allir hópar ungs fólks ættu að eiga jöfn tækifæri til menntunar til þess að vinna gegn 

misrétti og almennri stéttaskiptingu. Þróun náms og menntun ungmenna ætti því að taka mið 

af ábendingum þeirra og hugmyndum um gagnsemi og því að mæta ungmennum með 

fjölbreyttum námsáætlunum. Þannig ætti skuldbinding þeirra til náms að aukast. Því þurfa 

sterkar boðleiðir að vera til staðar innan menntakerfisins, þar sem kallað er markvisst og 

reglulega eftir hugmyndum og sýn ungmenna til náms. Sérstaklega er mikilvægt að ná til 
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ungmenna sem búa við erfiðar aðstæður og eiga á brattann að sækja og eru því líklegri til þess 

að falla frá námi.  

Menntun þarf sömuleiðis að snúast um þarfir ungs fólks á hverjum tíma fyrir sig. Því er það 

mikilvægt að skólakerfið þróist í samræmi við það. Skólakerfið þarf þar af leiðandi að vera 

þannig uppbyggt að það nái að halda í við örar tækniframfarir og samfélagslegar þarfir hverju 

sinni. Hafa þarf meira samráð við ungmenni til þess að bæta menntun og þá kennslu sem fer 

fram í skólum landsins. Í röddum ungmenna leynast verðmæti og ber samfélaginu skylda til 

þess að taka tillit til skoðana þeirra. Þannig eru auknar líkur á að menntun nái að vera í takt við 

tímann – því það eru þau sem lifa og hrærast í þessum öru breytingum. Í sameiningu getum 

með styrkt þau menntatækifæri sem standa ungu fólki til boða. 

Menntun eykur lífsgæði hvers og eins og styður við að öðlast skilning á heiminum, dýpkar 

þekkingu og stýrir innri hvata fólks til þess að horfa til framtíðar með það að leiðarljósi að bæta 

heiminn sem við búum í. Með það í huga er mikilvægt að vekja athygli samfélagsins, 

stjórnvalda og sveitarfélaga á því að í samfélaginu er hópur sem stendur höllum fæti og þeim 

einstaklingum og barnafjölskyldum þarf að standa til boða bæði fjármagn og félagsleg aðstoð 

til þess að styðja við tækifæri barna og ungmenna til náms og annarra tækifæri sem eiga að 

standa öllum til boða óháð fjárhagslegum aðstæðum fjölskyldunnar. Menntun er þannig eitt 

mikilvægasta jöfnunarverkfærið sem samfélagið býr yfir til þess að brjóta upp þann vítahring 

sem fátækt er.  

Efla mætti samskipti á milli heimila og skóla og leggja þyrfti áherslu á að þau samskipti 

væru gerð með markvissum hætti og að sama skapi að þau væru auðveld og öflug. Sér í ljósi 

þess að almennt séð er menntun talin gefa mikið forspárgildi um vegferð einstaklinga og 

velgengni og velferð þeirra í lífinu. Því skipti máli að ungmenni fái stuðning og hvatningu bæði 

að heiman og frá skólaumhverfinu. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa einnig til kynna mikilvægi þess að eiga einhvern í 

nærumhverfinu sem hægt sé að leita til og treysta. Öll berum við ábyrgð á því að hlúa að 

börnunum í samfélaginu. Mikilvægur fullorðinn, burtséð frá því hvort að viðkomandi sé 

uppalandi eða ekki, sem er hvetjandi, ýtir undir sjálfstæði og er leiðandi, ýtir þannig undir trú 

á eigin getu og seiglu þeirra sem yngri eru. Það getur skipt máli fyrir vegferð ungmenna sem 

búa og lifa við þær aðstæður sem ýta undir áhættuhegðun seinna á lífsleiðinni.  

Þeir sem starfa með börnum og ungmennum þurfa að vera meðvitaðir um þá ríku ábyrgð 

sem felst í því að hlúa jafnt að öllum börnum. Niðurstöður þessar rannsóknar gefa vonir um 

að þrátt fyrir mótlæti í æsku og á lífsgöngunni geti verndandi þættir eins og stuðningur 

nærumhverfisins og samfélagsins stutt við þrautseigju og seiglu ungmenna til þess að yfirstíga 

þær hindranir sem á vegi þeirra verða. Og skiptir engu máli þar um hvort að við séum foreldrar, 

systkin, frænkur eða frændur. Að sama skapi skiptir ekki heldur máli hvort að við séum 
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kennarar, frístundaleiðbeinendur, íþróttaþjálfarar eða ráðamenn því öll erum við hluti af 

samfélaginu. Hvert samfélag má dæma út frá því hvernig það hlúir að börnum og ungmennum 

sem þar búa. Því höfum við öll sem manneskjur mikilvægu hlutverki að gegna að koma barni 

til manns.  

Það er von mín að lesendur fái innsýn í hugarheim þeirra ungmenna sem tóku þátt í 

rannsókninni og kynnist því sem þeim liggur á hjarta og öðlist skilning á þeirra aðstæðum. 

Þannig geta þeir sem koma að málefnum barna og ungmenna sem alast upp við fátækt átt 

auðveldara með að vinna með þeim og að þeirra málum.  
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Viðauki 1 – Yfirlit yfir verndandi og áhættuþætti í umhverfi 
einstaklinga 

Tafla 3. Yfirlit yfir verndandi og áhættuþætti í umhverfi einstaklinga 

  Verndandi þættir Áhættuþættir 
Hjá einstaklingi  Góð vitsmunahæfni Erfið lund ungbarns 
(e. person) Góð lund. Kímni. Lífeðlislegar truflanir 
  Góð lífeðlisleg aðlögun Takmarkaður vitsmunaþroski 
  Örugg tilfinningatengsl við umönnunaraðila   
  Sjálfstraust. Trú á eigin getu Tilfinningatruflanir 
  Sjálfsstjórnun: Tilfinningastjórn og skipulag Óörugg tengsl við umönnunaraðila 
  Jákvæðar sjálfsmyndir Lítið sjálfstraust 
  Félagshæfni Ekki góð tengsl við félaga 
  Færni til að leysa vandamál Erfiðleikar í skóla 
  Jákvæð samskipti við vini og félaga Geðræn vandkvæði 
  Góð geðheilsa   
  Trú. Von   
  Menntun, skuldibinding í námi   
  Að nýta sér tækifæri   
  Að finna tilgang í lífi sínu   
      

Í nærkerfinu (e. 
microsystem) 

Uppeldishættir foreldra sem gefa góða raun; leiðandi 
uppeldishættir 

Óheppilegar uppeldisaðferðir eða 
vanræksla í barnauppeldi 

  Góð samskipti foreldra Ósamkomulag foreldra 
Fjölskyldan: Góð geðheilsa foreldra Geðræn vandkvæði foreldra 
  Góð samskipti innan fjölskyldu og við stórfjölskyldu Ofbeldi á heimili 
  Atvinnuöryggi foreldra Fjárhagserfiðleikar 
Skólinn og: Skólar sem gefa góða raun Viðvarandi atvinnuleysi foreldra 
nærsamfélagið Góð tengsl fjölskyldu við skilvirka skóla  
  Jákvæð aðlögun að skóla og öðrum styðjandi stofnunum  
  Góð tengsl við hæfa fullorðna utan heimilis (t.d. kennara) Umhverfið er ekki fjölskylduvænt 
  Góð tengsl og samskipti við nána vini og "rómantíska" 

félaga  
  Þátttaka í félagsstarfi  
  Styðjandi nærsamfélag  
    
Í fjærkerfinu  Styðjandi félagsnet Félagsleg einangrun 
(e. exosystem) Góð samfélagsþjónusta Skortur á þjónustu 
  Aðgengi að fjárhagslegri aðstoð, menntun, heilsugæslu, 

starfsmöguleikum, nægri fæði, fatnaði og skjóli 
Mikil fátækt í nærsamfélaginu  
Ofbeldi og afbrot 

      

Í lýðkerfinu (e. 
macrosystem) 

Menning sem setur jákvæð viðmið um siði, samskipti og 
stuðning Menningin einkennist af ofbeldi  

  Gildi um rétt barnsins Kynþáttahyggja 
  Samfélagið styður börn og ungmenni til þroska með 

áherslu á tækifæri til menntunar 
Ofbeldi félagslega viðurkennt 
Samdráttur og lægð í efnahagslífi 

  Samfélagið stuðlar að því að fólk, bæði einstaklingar og 
fjölskyldur, fái stuðning í samfélaginu í formi ýmissar 
þjónustu   

  Ráðamenn finna sig skuldbundna til að bæta aðstæður 
þeirra sem minna mega sín   

  Samfélagið minnkar aðgengi að ólöglegum vímuefnum    
  Samfélagið styður endurhæfingu vímuefnafíkla   
  Atvinnuleysi er lítið   

 


