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Útdráttur 
 

Markmið þessarar rannsóknar var að varpa ljósi á ástæður sem lægju að baki því að 

þátttakendur í rannsókninni hurfu frá námi eða hófu ekki nám í framhaldsskóla og 

hvaða þættir hefðu haft áhrif á að þeir fóru í raunfærnimat í iðngrein og hvort 

hindranir hafa orðið í vegi þeirra er þeir hófu nám að nýju. Markmið rannsóknarinnar 

var einnig að skoða þátt náms- og starfsráðgjafa í raunfærnimatinu og hvaða áhrif 

ráðgjöf og stuðningur sem veittur var í ferlinu hafði á þátttakendur. Tekin voru sjö 

hálfopin viðtöl við karlmenn á aldrinum 27 til 47 ára sem fóru í raunfærnimat í 

iðngrein á fræðslustofnun og eru nú í námi eða hafa lokið sveinsprófi í húsasmíði eða 

málaraiðn. Einnig var rætt við tvo náms- og starfsráðgjafa sem eru ráðgjafar í 

raunfærnimatsferlinu.  

 Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að námsörðugleikar, persónulegir erfiðleikar 

og skortur á stuðningi voru helstu ástæður þess að þátttakendurnir flosnuðu upp úr 

skóla og áttu í erfiðleikum með að hefja nám að nýju. Helstu hindranir á vegi þeirra 

við að hefja nám á nýju voru öðru fremur lítil trú á eigin getu og ótti við að mistakast 

enn og aftur í námi. Löngunin til að klára námið og fá starfsréttindi voru helstu 

ástæður þess að þeir fóru í raunfærnimat í þeirri iðngrein sem þeir höfðu unnið lengi 

í. Mikilvægi stuðnings náms- og starfsráðgjafa í raunfærnimatsferlinu virðist skipta 

sköpum fyrir þennan hóp sem og hópstuðningur jafningja og hefur úrslitaáhrif á að 

þeir hefja nám að nýju. Einnig kom í ljós að þátttaka í raunfærnimati gefur 

einstaklingum með litla formlega menntun aukna möguleika á að hefja nám á nýjan 

leik og skiptir þátttakan miklu máli fyrir sjálfsmynd þeirra. Þá kom fram að samvinna 

fræðslustofnana og framhaldsskóla verði að vera meiri til að tryggja eftirfylgni og 

áframhaldandi stuðning náms- og starfsráðgjafa er í framhaldsskóla er komið.  
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Abstract 
 

The main purpose of this research is to increase our understanding of the influences 

which caused the participants in this research to dropout from upper secondary 

school, to investigate what initiated their interest in going through a process where 

their prior learning was validated, and to find out if they ran into any obstacles when 

reentering formal studies. Futhermore it was the purpose of the research to look into 

the participants´ experience of the service provided by the educational and vocational 

counselors in the validation process. The research included seven semi-structured 

interviews with seven males at the age of 27 til 47 who had entered a validation 

program. They are currently studying or have finished their journeyman examination 

in carpentry and painting industry. Two educational and vocational counselors who 

assist in the validation process were interviewed as well. The results of the research 

showed that their study- and personal difficulties, aswell as circumstances in their 

private life and lack of support were the main reasons for the dropouts of the 

participants. Their learning difficulties had also hindered them in re-entering 

professional education which appears in low self- esteem and fear of failing in their 

studies. The desire to finish their studies and to receive their diploma as journeyman 

were the main reasons for them to attend the validation process. The research also 

revealed that having their prior learning recognized through a validation process gave 

the participants an increased self-esteem as well as encouraging them to take up 

professional studies. Results also show that the support from the educational and 

vocational counselors in the validation process along with peer support makes a vast 

difference for individuals when returning to their studies after a long break. A 

cohesive support from the education and training centers during transition to the 

upper secondary school has to be more visible and efficient for the participants to 

ensure follow through and continuous support provided by educational and vocational 

counselors at the upper secondary school which has a significant factor for this group. 
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Formáli 
 

Rannsókn þessi er 30 eininga fullnaðarverkefni til MA- gráðu í náms- og 

starfsráðgjöf við Háskóla Íslands og ber heitið Að stíga skrefið – í nám á nýjan leik að 

loknu raunfærnimati og er ætlað að varpa ljósi á reynslu karlmanna sem hurfu frá 

námi í framhaldsskóla, fóru í raunfærnimat í iðngrein og hófu nám á nýjan leik í 

kjölfar raunfærnimats eftir langt hlé frá námi.  

 Leiðbeinandi minn var dr. Guðbjörg Vilhjálmsdóttir dósent í náms- og 

starfsráðgjöf við Háskóla Íslands. Meðleiðbeinandi var Fjóla María Lárusdóttir, 

náms- og starfsráðgjafi hjá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. Færi ég þeim mínar bestu 

þakkir fyrir frábært samstarf sem einkenndist af traustri leiðsögn, jákvæðni og 

hvatningu.  

 Rannsókn þessa tileinka ég föður mínum, Sigurði Konráðssyni húsasmíðameistara 

sem hefur ætíð haft óbilandi trú á mér og hvatt mig áfram í námi. Leiðir hans að 

menntun við erfiðar aðstæður urðu mér hvatning við skrifin þegar á móti blés og 

færði mig sífellt nær markmiðum mínum. 

 Ég vil þakka fjölskyldu minni og þá sérstaklega eiginmanni mínum Jóni Kr. 

Gíslasyni og sonum okkar þremur fyrir ómældan stuðning og þolinmæði í minn garð 

á meðan á námi mínu stóð og móður minni Dagbjörtu Jónsdóttur þakka ég 

ómetanlega og óeigingjarna aðstoð.  

 Kær vinkona mín, Sigurbjörg Eðvaldsdóttir fær þakkir fyrir þarfar ábendingar og 

stuðning. Þá vil ég þakka náms- og starfsráðgjöfunum Ágústu Björnsdóttur, Ástu 

Gunnarsdóttur, Birnu Hilmarsdóttur og Rakel Steinvöru Hallgrímsdóttur fyrir 

mikilvæga hvatningu, leiðsögn og hjálp allt frá upphafi til enda MA- námsins. 

Guðrúnu Björgu Egilsdóttur þakka ég auðsótta hjálp við uppsetningu og frágang. 

 Að lokum vil ég þakka viðmælendum mínum innilega fyrir þátttökuna í 

rannsókninni, án þeirra hefði verkefnið aldrei orðið að veruleika.  
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Inngangur 
 

Nútíma samfélag er upplýsinga- og tæknisamfélag sem gerir þær kröfur til 

einstaklingsins að hann sé fær um að vera sveigjanlegur og sýna aðlögunarhæfni í 

vinnu sinni. Flóknum og sérhæfðum störfum fjölgar ört og atvinnulífið er í sífelldri 

þróun. Hnattvæðing gerir það að verkum að atvinnutækifærum fjölgar og aukin 

samkeppni skapast í heiminum. Hver og einn verður að vera tilbúinn að takast á við 

hin fjölbreyttu verkefni sem upp koma hverju sinni. Einstaklingurinn lærir allt lífið og 

er sífellt að bæta við sig þekkingu á meðan hann er að takast á við ýmis störf og 

verkefni ( Herr, 1999; Savickas, 1997).  

 Þessar aðstæður í atvinnulífinu hafa orðið til þess að margir fullorðnir, sem hurfu 

frá námi eða hófu ekki nám í framhaldsskóla að loknum grunnskóla, eru að bæta við 

sig námskeiðum eða námi eftir óformlegum og formlegum leiðum og sækja í enn 

meira mæli að afla sér menntunar á einhverju sviði (Hróbjartur Árnason, 2005). Á 

Íslandi er um 37% vinnuafls á aldrinum 25 til 64 ára einungis með grunnmenntun og 

brotthvarf úr framhaldsskóla mælist um 40% sem er í samræmi við ástandið á 

vinnumarkaðnum og vekur það ugg á meðal ráðamanna (Kristjana Stella Blöndal og 

Jón Torfi Jónasson, 2002; OECD, 2004a, 2007).  

 Þörfin fyrir aukið aðgengi að menntun er til staðar og hafa ráðamenn beint sjónum 

sínum að þessum hópi með markvissum hætti. Yfirlýst stefna ríkistjórnarinnar er að 

árið 2020 verði hlutfall þeirra sem eingöngu eru með grunnmenntun úti á 

vinnumarkaðnum um 10%, það er án viðurkenndrar starfs- eða framhalds-

skólamenntunar (Forsætisráðuneytið, 2008). Liður í því er að bjóða fjölbreyttar leiðir 

til að auka aðgengi þeirra að námi sem minnstu menntun hafa (Forsætisráðuneytið, 

2008; OECD, 2007). 
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Vakning um mikilvægi símenntunar hjá fullorðnum einstaklingum hefur verið á 

stefnuskrá Evrópusambandsins undanfarin ár og er Ísland þar ekki undanskilið. Mikil 

vinna hefur verið lögð í það hjá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins og menntamála-

ráðuneytinu að fylgja þeim straumum sem eiga sér stað í nágrannalöndunum. Mat á 

raunfærni er stór liður í því átaki. Raunfærnimati er ætlað að koma til móts við þann 

hóp einstaklinga sem hvarf frá námi í framhaldsskóla en hefur öðlast færni í gegnum 

óformlegt nám á vinnustað eða á öðrum vettvangi. Allt nám skal metið að verðleikum 

óháð því með hvaða hætti það hefur farið fram en raunfærnimat er í flestum tilfellum 

framkvæmt til styttingar á námi og hefur matið auðveldað aðkomu þessa hóps að 

framhaldsskólanum á nýjan leik (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 2007; Mennta-

málaráðuneytið, 2006). Rannsóknir hafa sýnt að brotthvarfsnemendum reynist erfitt 

að fóta sig inn í framhaldsskólum (Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal 

2002) og því mikilvægt að koma til móts við þann hóp með fjölbreyttum leiðum til 

frekari menntunar.  

 Í ljósi þeirra staðreynda að stór hópur fólks úti á vinnumarkaðnum er eingöngu 

með grunnmenntun að baki og stjórnvöld hafa brugðist við með því að auka aðgengi 

fullorðinna að námi er vert að skoða nánar hvernig mat á raunfærni í iðngrein hefur 

skilað sér til þeirra sem valið hafa þá leið til að afla sér starfsréttinda. Engar 

rannsóknir eru til á Íslandi á upplifun einstaklinga sem hafa farið í raunfærnimat og 

hefja nám í framhaldsskóla í kjölfarið.  

 Markmiðið með rannsókn þessari sem ber heitið Að stíga skrefið - í nám á nýjan 

leik að loknu raunfærnimati er því að varpa ljósi á hvaða ástæður og áhrifaþættir 

liggja að baki því að þátttakendur hurfu frá námi, hvaða hvatar liggja að baki þess að 

þeir fóru í raunfærnimat í iðngrein og hófu nám eftir langt hlé og hvort hindranir hafa 

orðið á vegi þeirra í ferlinu og hvers eðlis þær eru. Ennfremur að leitast við að skynja 

upplifun þátttakenda á þeirri þjónustu sem náms- og starfsráðgjafar veita í 

raunfærnimatinu, allt með það að leiðarljósi að greina betur þarfir þessa hóps og 

greiða götur þeirra sem á eftir koma. 
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1. Fræðilegur bakgrunnur 
 

Fræðilegar skýringar á brotthvarfi nemenda úr framhaldsskóla, ástæður þess og 

áhrifaþættir eru sá grunnur sem rannsóknin hvílir á og viðraðar eru þær leiðir sem 

færar eru til að sporna við brotthvarfi. Þá er hugað að því hvort framhaldsskólinn 

henti ólíkum þörfum einstaklinga og hvort brotthvarfsnemendur sem oftar en ekki eru 

fullorðnir einstaklingar falli vel að því umhverfi sem framhaldsskólar bjóða upp á. 

Horft verður til þeirra hindrana sem standa í vegi fullorðinna er þeir hefja nám eftir 

langt hlé sem og litið til þeirra þátta sem virka hvetjandi á þá ákvörðun að afla sér 

frekari menntunar. Skoðað verður það sérhannaða ferli sem eykur aðgengi að námi 

fyrir fullorðna en það er mat á raunfærni. Hugmyndafræðin sem liggur að baki 

raunfærnimati hefur verið að ryðja sér til rúms víða en er tiltölulega ný hér á landi og 

hefur verið sérhönnuð fyrir íslenskar aðstæður. Raunfærnimati verður gerð skil og 

farið yfir þróun þess og framkvæmd hér á landi, þátt náms- og starfsráðgjafa í því 

ferli og hverjum beri að sinna framkvæmd á slíku mati. Þá er fjallað um hvaða 

þýðingu það hefur fyrir einstaklinga með litla formlega menntun að baki en mikla 

starfsreynslu að taka þátt í raunfærnimati í þeirri iðngrein sem þeir hafa starfað lengi 

við og einnig er hagur samfélagsins tíundaður. Að lokum er litið til aðgengis 

fullorðinna að náms- og starfsráðgjöf og umfang þeirrar ráðgjafar sem í boði er fyrir 

þennan hóp á símenntunarstöðvum og fræðslumiðstöðvum. 

 Stór hluti nemenda velur þá leið að hverfa frá framhaldsskóla án þess að ljúka þar 

námi og hefja störf á vinnumarkaðnum án menntunar. Hverjar eru helstu ástæður þess 

að nemendur hverfa brott úr námi eftir stutta veru í framhaldsskóla og hvaða leiðir 

eru færar til að sporna gegn háum brotthvarfstölum sem blasa við í samfélaginu? 
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1.1. Brotthvarf úr framhaldsskóla 

Brotthvarf er skilgreint með ólíkum hætti eftir því hvaða rannsóknir stuðst er við. 

Ýmist er talað um þann fjölda nemenda sem hefur nám og útskrifast ekki, eða þann 

hóp einstaklinga sem byrjar ekki í framhaldsskólanámi (Gerður G. Óskarsdóttir, 

1995). Þá er einnig til sú skilgreining sem Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella 

Blöndal (2002) styðjast við í rannsókn sinni á brotthvarfi nemenda fæddum 1975 en 

það eru þeir nemendur sem fóru ekki í framhaldsskóla, eða byrja í námi, ljúka því 

ekki og hafa ekki skilað sér inn í framhaldsskólann aftur við 24 ára aldur.  

 Ólíkar skilgreiningar leyna ekki þeirri staðreynd að brotthvarf mælist mikið hér á 

landi en hlutfall þeirra sem teljast til þessa hóps er um 40% (Jón Torfi Jónasson og 

Kristjana Stella Blöndal, 2002) og er það í samræmi við fyrri rannsóknir sem gerðar 

hafa verið (Jón Torfi Jónasson og Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, 1992).  

 Ef skoðaðar eru tölur frá öðrum Norðurlöndum sem fengnar eru úr skýrslu á 

vegum OECD (Field. S., Kuczera. B. og Point. B, 2007) kemur í ljós að Ísland trónir 

á toppnum með hæsta brotthvarfshlutfallið í aldurshópnum 20 – 24 ára sem hættu í 

framhaldsskóla án þess að ljúka þar námi. Svíþjóð státar af lægstu brotthvarfstölum 

en innan við 10% karla og kvenna hverfa þar frá námi úr framhaldsskóla. Í Noregi er 

talið að um 26% karla og 18% kvenna hætti áður en námslokum er náð og í Finnlandi 

eru um 13% karla og 7% kvenna í sömu stöðu. Í Danmörku eru um 15% karla og 

10% kvenna sem tilheyra þessum hópi. Ef sundurliðaðar eru tölur sem eiga við Ísland 

má sjá að brotthvarf er töluvert meira hér eins og áður hefur komið fram en um 35% 

karla og um 25% kvenna ljúka ekki námi úr framhaldsskóla (Field o.fl., 2007). 

 Hafa ber í huga að ólíkar skilgreiningar á brotthvarfi gera allan samanburð á milli 

landa erfiðan (Gerður G. Óskarsdóttir, 1995). Í umfjöllun OECD hér að ofan er ekki 

horft til þeirra einstaklinga sem ekki skrá sig í framhaldsskóla við lok skyldunáms og 

ólík uppbygging náms í þessum löndum geta einnig haft áhrif á brotthvarfstölur. 

Þessu til stuðnings má nefna að niðurstöður úr rannsóknum á brotthvarfi í Svíþjóð 

sem Gerður G. Óskarsdóttir (2000) styðst við í sinni rannsókn gefa til kynna að 

brotthvarfstölur sem birtar voru 1993 sýna að brotthvarf í Svíþjóð er ívið meira en 
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tölur OECD gefa til kynna þar sem fylgst er með ákveðnum árgangi yfir lengri tíma 

en ekki breiðum aldurshópi líkt og hér hefur verið nefndur (Field o.fl.,2007). Einnig 

má nefna að í Svíþjóð eru tvö ár í framhaldsskóla skylda og gæti það að einhverju 

leyti skýrt út lægri brotthvarfstölur (Gerður G. Óskarsdóttir, 2000).  

 Brotthvarf úr framhaldsskóla hefur ekki verið talið stórt félagslegt og/eða 

menntunarlegt vandamál hér á Íslandi hingað til að mati Gerðar G. Óskarsdóttur 

(1995) ef litið er til annarra þjóða. Hér hefur þótt arðbært fyrir margan unglinginn að 

hefja störf á vinnumarkaði fljótlega eftir grunnskóla, án þess að hafa lokið námi í 

framhaldsskóla. Þá hefur framboð og aðgengi að vinnu verið nægt fyrir ungt fólk sem 

tekur þá ákvörðun að fara út á vinnumarkaðinn í stað þess að stunda nám í 

framhaldsskóla ólíkt því sem á sér stað í nágrannaríkjum okkar. Staðreyndir sem 

þessar geta að einhverju leyti skýrt mun á brotthvarfstölum á milli landa.  

 Aukið atvinnuleysi hér á landi hefur breytt viðhorfi til þessa málaflokks og eru 

margir uggandi yfir háum brotthvarfstölum sem virðast ekki lækka þrátt fyrir aðgerðir 

stjórnvalda (Gerður G. Óskarsdóttir, 1995; 2000; OECD, 2004b; 2007; Alþingi, 

2006). 

 Þrátt fyrir mikið brotthvarf er þátttaka Íslendinga í námi í framhaldsskólum mikil. 

Í júní 2009 var metaðsókn um skólavist í framhaldsskólum landsins eða um 96% allra 

nýútskrifaðra grunnskólanema (Menntamálaráðuneytið, 2009). Hins vegar ljúka færri 

námi á framhaldsskólastigi hér en í nágrannaríkjunum. Þá eru fleiri nemendur skráðir 

hér í bóknám og brotthvarfstölur eru að sama skapi hærri af bóknámsbrautum ef horft 

er til annarra ríkja. Þátttaka í starfsnámi er mjög lítil miðað við nágrannaríkin en 

brotthvarfstölur eru einnig háar þegar að starfsnámi kemur (Gerður G. Óskarsdóttir, 

1995; Hagtíðindi, 2004).  

 Brotthvarf nemenda úr framhaldsskóla virðist byrja fyrr á Íslandi en hjá öðrum 

þjóðum sem við höfum tilheigingu til að bera okkur saman við (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 1995). Því er vert að skoða frekari ástæður og þá þætti sem hafa áhrif á 

að nemendur ákveða að hætta í námi eftir stutta veru í framhaldsskóla.  
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1.1.1  Ástæður brotthvarfs og áhrifaþættir 

Helstu ástæðum brotthvarfs strax að loknum grunnskóla eða stuttu eftir að í 

framhaldsskóla er komið má skipta í þrennt. Í fyrsta lagi er það slæmt námsgengi og 

námsleiði, þá tilgangsleysi náms og loks ytri aðstæður. Nemendur sem gengið hefur 

illa í námi, hafa litla trú á eigin getu til að halda áfram í skóla og finna fyrir leiða í 

námi. Brotthvarfsnemendum finnst mörgum hverjum námið tilgangslaust og telja að 

ekki sé krafist frekari menntunar á þeim starfsvettvangi sem horft er til. Þær ytri 

aðstæður sem nefndar eru helstar sem ástæður brottfalls eru fjölskylduaðstæður og 

fjárhagsvandkvæði. Konur horfa frekar til ytri aðstæðna og nefna barneignir og 

heimilisaðstæður en karlar nefna helst að þeim hafi verið boðið starf á meðan á námi 

stóð (Kristjana Stella Blöndal og Jón Torfi Jónasson, 2002; Jón Torfi Jónasson og 

Kristjana Stella Blöndal, 2002).  

 Í grein Rumberger (1987) kemur fram að karlmenn nefna skólatengda þætti sem 

aðalástæðu brotthvarfs. Skýringar sem þeir gefa eru meðal annars að þeim líkar ekki 

við skóla eða rekast illa í skólaumhverfinu. Ofarlega á baugi hjá karlmönnum eru 

einnig ástæður fjárhagslegs eðlis en konur nefna frekar persónulegar ástæður svo sem 

þungun og giftingu. Athyglisvert er að grein Rumbergers er rúmlega tuttugu ára 

gömul en ástæður brotthvarfs hafa ekki tekið miklum breytingum þar sem niðurstöður 

nýrri rannsókna draga nánast upp sömu mynd af helstu ástæðum þess að ungmenni 

hverfa frá námi eins og hér hefur komið fram (Kristjana Stella Blöndal og Jón Torfi 

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

 Ásæður brotthvarfs eru fjölbreyttar enda er ekki um einsleitan hóp einstaklinga að 

ræða sem velur þá leið að hverfa frá námi án námsloka (Rumberger, 1987) og þá eru 

ótaldir þeir þættir sem mest hafa áhrif á brotthvarf en þeir eru helstir: Fyrri 

námsárangur, menntun foreldra, neikvæð afstaða til framhaldsskóla, lítil hvatning og 

stuðningur foreldra, neikvæð afstaða til bóklegs náms, sjálfsálit, kyn og búseta 

nemandans (Kristjana Stella Blöndal og Jón Torfi Jónasson, 2002). Skoðum einstaka 

þætti nánar. Ef litið er til fyrri námsárangurs þá eru tengsl á milli árangurs á 

samræmdum prófum í stærðfræði og íslensku í grunnskóla og því að ljúka námi í 
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framhaldskóla. Eftir því sem einkunnin var hærri voru meiri líkur á að nemandi 

myndi ljúka námi í framhaldsskóla og þeir sem lægstu einkunnina höfðu tilheyrðu 

þeim hópi nemenda sem hurfu frekar frá námi eða hófu ekki nám. Þeir sem voru 

meira fyrir verklegt nám í grunnskóla voru líklegri til að hætta í námi í 

framhaldsskóla á meðan þeir sem aðhylltust frekar bóknám luku frekar námi 

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

 Í rannsókn á félagslegri stöðu ungmenna utan framhaldsskólans (Svandís Nína 

Jónsdóttir, Stefán Hrafn Jónsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Hera Hallbera Björnsdóttir 

og Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 2003) kemur í ljós að námsörðugleikar eru ein af 

helstu ástæðum þess að ungmenni sem hurfu frá námi stunda ekki nám í 

framhaldsskóla. Erfiðleikar sem nemendur glímdu við í grunnskóla fylgja þeim áfram 

er í framhaldsskóla er komið sem leiða til uppgjafar og brotthvarfs í ófáum tilfellum. 

 Námsörðugleikar nemenda og fylgifiskar þeirra svo sem neikvæð hegðun geta haft 

víðtæk áhrif á námsframvindu og hætta er á að nemendur sem eru í þessum sporum 

þrói með sér neikvæða afstöðu til skólans (Kortering og Braziel, 2002) en bæði 

erlendar og innlendar rannsóknir leiða í ljós að þeir nemendur sem hafa neikvæða 

afstöðu til skólagöngu sinnar eru síður líklegri til að ljúka námi (Finn, 1989; Kristjana 

Stella Blöndal og Jón Torfi Jónasson, 2002; Rumberger, 1987).  

 Finn (1989) vísar í grein sinni Withdrawing from school í Berstein og Rulo (1976) 

sem telja að slæmt námsgengi hafi áhrif á sjálfstraust og sjálfsmynd einstaklingsins 

þar sem hann hafi tilhneigingu til að þróa með sér neikvæða hegðun sem virðist 

ágerast eftir því sem nemandinn verður eldri. Athygli fullorðinna beinist því meira að 

slæmri hegðun heldur en að bágri námsstöðu nemandans sem leiðir til þess að hann 

dregst sífellt meira aftur úr námi sem endar oftar en ekki með brotthvarfi eða 

brottrekstri úr skóla (í Finn , 1989).  

 Rannsókn Kortering og Braziel (2002) á brotthvarfi nemenda með námsörðugleika 

leiðir í ljós að nemendur töldu að líkur á brotthvarfi hefðu minnkað ef þeir hefðu 

fengið meiri stuðning innan skólans og aukinn skilning kennara á erfiðleikum sínum. 

 Sífelldir ósigrar í námi og niðurbrot vegna óviðunandi árangurs getur því haft 
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langvarandi áhrif á sjálfsmynd einstaklingsins þar sem neikvæð afstaða til náms og 

slakur námsárangur fylgi þeim áfram í námi og út í lífið (Finn, 1989). 

 Stuðningur foreldra virðist hafa mikil áhrif á það hvort ákvörðun um að hverfa frá 

námi sé tekin. Rannsókn Kristjönu Stellu Blöndal og Jóns Torfa Jónassonar (2002) 

leiddi í ljós að þeir nemendur sem fengu stuðning frá foreldrum í námi voru líklegri 

til að ljúka námi á meðan lítill stuðningur virðist ýta undir brotthvarf hjá öðrum. 

Niðurstöður þessar eru í samræmi við rannsókn sem gerð var á félagslegri stöðu 

ungmenna utan framhaldsskólans en þar kemur fram að stuðningur foreldra er stór 

áhrifavaldur ef litið er til árangurs í framhaldsskóla. Nemendur sem falla ekki vel að 

gildum og venjum framhaldsskólanna svo sem vegna námsörðugleika, vanda heima 

fyrir, hegðunar utan skóla og innan eru líklegri til að hverfa frá námi. Þar kemur 

einnig fram að brotthvarfsnemendur hafa frekar tilhneigingu til að leiðast út í 

vímuefnaneyslu og afbrot en þeir nemendur sem stunda nám í framhaldsskólum 

(Svandís Nína Jónsdóttir o. fl. 2003). Þá eru þeir sem ekki ljúka framhaldsskóla 

líklegri til að tilheyra þeim hópi einstaklinga sem hafa minnsta sjálfsálit og sjálfstjórn 

og virðist því brotthvarf úr námi hafa áhrif á sjálfsmynd þeirra til lengri tíma (Finn, 

1989; Kristjana Stella Blöndal og Jón Torfi Jónasson, 2002; Rumberger, 1987). 

Niðurstöður úr rannsókn Sigrúnar Aðalbjarnardóttur og Kristjönu Stellu Blöndal 

(2005) sem byggð er á gögnum úr langtímarannsókn á áhættuhegðun reykvískra 

ungmenna gefa einnig til kynna að nemendur sem upplifðu stuðning og hvatningu 

foreldra í grunnskóla voru líklegri til að hafa lokið námi í framhaldsskóla við 22 ára 

aldur en þeir sem upplifðu lítinn eða engan stuðning foreldra. 

 Menntun foreldra skiptir máli þegar skoðuð er námsstaða brotthvarfshóps. Því 

meiri menntun sem foreldrar hafa því meiri möguleikar eru á að nemendur ljúki prófi 

úr framhaldsskóla (Gerður G. Óskarsdóttir,1993; Kristjana Stella Blöndal og Jón 

Torfi Jónasson, 2002; Rumberger, 1987). Rannsóknir á Norðurlöndum sýna einnig 

fram á mikilvægi menntunar foreldra og má nefna að í Finnlandi hafði menntun 

foreldra sterkt forspárgildi um brotthvarf úr námi (Gerður G. Óskarsdóttir, 2000).  

 Í grein Rumbergers (1987) kemur fram að karlar hverfi frekar frá námi en konur 

og nýrri rannsóknir gefa sömu mynd af mismun á brotthvarfi kynjanna líkt og skýrsla 
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OECD sem nefnd var hér fyrr gefur til kynna. Þar kemur fram greinilegur munur á 

brotthvarfi á milli karla og kvenna þar sem mun fleiri karlmenn hverfa frá námi hér á 

landi sem og í nágrannaríkjum okkar (Field o.fl. 2007). Niðurstöður rannsóknar 

Kristjönu Stellu Blöndal og Jóns Torfa Jónassonar (2002) á brotthvarfi úr námi leiða 

einnig í ljós að karlmenn ljúka síður við nám í framhaldsskóla en konur.  

 Rannsókn Ingu Dóru Sigfúsdóttur (1999) á á stöðu pilta og stúlkna í skóla og utan 

hans leiddi í ljós að viðhorf drengja til skóla er almennt neikvæðara en stúlkna. Hærra 

hlutfall drengja en stúlkna finnst námið tilgangslaust og þeir finna frekar fyrir 

námsleiða. Þá kom einnig fram að strákar leita síður að stuðningi foreldra sinna og 

foreldrar virðast ekki fylgjast eins vel með drengjum eins og þeir gera ef stúlkur eiga í 

hlut. Niðurstöður gáfu einnig til kynna að drengir sýna almennt ekki eins góðan 

námsárangur í skóla og stúlkur og lenda frekar í árekstum við kennara skólans.  

 Niðurstöður þessar eru athyglisverðar ef þær eru settar í samhengi við þá þætti sem 

hafa áhrif á brotthvarf og gætu skýrt að einhverju leyti þann mun sem er á milli 

kynjanna þegar ástæður brotthvarf úr framhaldsskóla er skoðað og leiðir hugann að 

þeirri spurningu hvort skólarnir séu að koma til móts við stóran hóp drengja sem ekki 

finna sig í námi og hætta án námsloka? Frekari umjöllun af sama meiði er að finna í 

næstu köflum. 

 Samkvæmt ofantöldu er ljóst að ástæður brotthvarfs eru margvíslegar og 

áhrifaþættir enn fleiri sem gerir það að verkum að vandinn er umfangsmikill. En hvað 

hefur verið gert til að koma í veg fyrir að ungmenni hverfi frá námi í 

framhaldsskólum? 

1.1.2  Hvaða leiðir eru færar til að sporna við brotthvarfi? 

Ástæður brotthvarfs og áhrifaþættir sem hér hafa komið fram eru vel kunnar þeim er 

málið varðar. Ísland er langt í frá eina landið sem hefur áhyggjur af brotthvarfi ungs 

fólks úr framhaldsskólum og nýtur þessi málaflokkur stuðnings efnahags- og 

framfarastofnunar OECD sem lítur á brotthvarf sem vaxandi vandamál inna ríkja þess 

(OECD, 2007). Brotthvarf úr framhaldsskóla felur í sér samfélagslegar afleiðingar og 

má þar nefna öðru fremur tapaðar þjóðartekjur en minni menntun skilar minni tekjum 
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til þjóðarbúsins. Þá verður meiri þörf fyrir ýmsa félagsþjónustu og stuðning því meiri 

líkur er á að þeir sem fallið hafa brott úr námi verði atvinnulausir og leiðist út í 

andfélagslega hegðun (Gerður G. Óskarsdóttir, 2000; OECD, 2007; Rumberger, 

1987; Svandís Nína Jónsdóttir o.fl., 2003).  

 Norrænu þjóðirnar hafa í opinberu samstarfi á vegum Norrænu 

ráðherranefndarinnar tekið höndum saman til að stemma stigu við háu brotthvarfi. Þar 

hefur sjónum aðallega verið beint að þeirri ofuráherslu sem menntakerfin hafa sett á 

bóknám og vilja þær auka veg verknáms til að koma til móts við ólíkar þarfir 

nemenda (Norden, 2008). Umræðan af þessum toga hefur verið lengi við lýði innan 

skólakerfisins og meðal ráðamanna og styðja rannsóknir þá umræðu að auka þurfi 

veg og virðingu starfsnáms innan framhaldsskólanna (Gerður G. Óskarsdóttir, 2000).  

 Í rannsókn Jóns Torfa Jónassonar og Guðbjargar Andreu Jónsdóttur (1992) kemur 

fram að nemendur sem ekki höfðu farið í framhaldsskóla töldu að sér líkaði betur við 

verknám en bóknám og styður það einnig niðurstöður úr rannsóknum Svanfríðar Ingu 

Jónasdóttur (2005) og Rakelar Steinvarar Hallgrímsdóttur (2008) sem snúa báðar að 

einstaklingum með litla formlega menntun. Þar kemur fram að bóknám sé 

fráhrindandi kostur fyrir marga og því hefja þeir ekki nám í framhaldsskóla eða 

hverfa frá námi eftir stutta viðveru. 

 Aðgerðir stjórnvalda til að draga úr háum brotthvarfstölum endurspeglast meðal 

annars í umræðum um að stytting námstímans til stúdentsprófs gæti verið ein leið af 

mörgum til að taka á vandanum (Menntamálaráðuneytið, 2003a). Talið er að það gæti 

hentað mörgum að stytta námstímann og þá meðal annars í þeim tilfellum er 

nemendur skortir úthald og elju í námi (Gerður G. Óskarsdóttir, 1995). Gerður telur 

einnig að nemendur sem eru í brotthvarfshættu eigi erfitt uppdráttar í mörgum 

framhaldsskólum þar sem mikil krafa um ,,eðlilega” námsframvindu hentar ekki 

þessum hópi nemenda sem leiðir alloft til þess að þeir hverfa frá námi þar sem þeir ná 

ekki að uppfylla þau skilyrði sem skólarnir setja um ákveðinn fjölda staðinna eininga 

á hverri önn (Gerður G. Óskarsdóttir, 1995). Þá er hækkun fræðsluskyldu til 18 ára 

aldurs talin vera leið til að sporna við brotthvarfi þar sem allir nemendur á aldrinum 

16 - 18 ára eiga rétt á að stunda nám í framhaldsskóla (Lög um framhaldsskóla, 
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92/2008). Þar með hefur aðgengi þeirra sem hverfa frá námi strax á fyrstu eða annarri 

önn aukist til muna ef þeir huga að endurkomu í nám.  

 Allt frá breytingum á framhaldsskólalögum árið 1988 og eftir að lögboðin var sú 

fullyrðing að framhaldsskólinn væri fyrir alla hefur sú tilhneiging verið til staðar að 

auka starfsnám í framhaldsskólum. Þeir sem láta sig brotthvarf varða eru sammála um 

að ekki hafi vel til tekist þrátt fyrir góðan vilja. Ástæðan gæti verið sú að starfsnám 

hefur ekki verið í nánum tengslum við atvinnulífið og ekki skipulagt í samvinnu 

vinnumarkaðarins og skólanna sjálfra. Þá er ótalin sú staðreynd að fáir ljúka iðnnámi 

eins og áður hefur komið fram og gæti hluti skýringar á brotthvarfi úr iðnnámi verið 

sú að fjölbreytni námsins er mjög takmörkuð og erfitt aðgengi að samningsbundnu 

námi er viðloðandi margar starfstéttir (Eygló Eyjólfsdóttir, 2006; Gerður G. 

Óskarsdóttir, 1995).  

 Ein leið til að draga úr brotthvarfi er að auka stuðning og eftirfylgni við nemendur 

sem eru í brotthvarfshættu. Margir nemendur finna sér ekki farveg innan skólanna og 

þurfa mun meira utanumhald og hvatningu til að halda áfram námi í framhaldsskóla 

(Eygló Eyjólfsdóttir, 2006; Rumberger,1987; Svanfríður Inga Jónasdóttir, 2005). Í 

skýrslu OECD (2004b) er komið inn á fyrirbyggjandi þætti til að sporna gegn 

brotthvarfi. Þar kemur meðal annars fram sú nauðsyn að einstaklingar með viðeigandi 

menntun sinni náms- og starfsráðgjöf til að tryggja faglega nálgun til þeirra nemenda 

sem eru í brotthvarfshættu. Þá er talið að fjöldi ráðþega á bak við hvern náms- og 

starfsráðgjafa sé of stór til þess að hægt sé að sinna málum nemenda sem skyldi og er 

það áhyggjuefni.  

 Löggilding starfs náms- og starfsráðgjafa síðastliðið vor ætti að svara kalli OECD 

um mikilvægi þess að menntaðir náms- og starfsráðgjafar sinni brotthvarfsnemendum 

í skólum (Lög um náms- og starfsráðgjafa, 136/2009) en fjöldi ráðþega á hvern náms- 

og starfsráðgjafa er mikill og ljóst að ráðgjöf er ekki tryggð stórum hópi einstaklinga 

ef áfram fer sem horfir en ráðamenn eru meðvitaðir um mikilvægi þjónustu náms- og 

starfsráðgjafa við þennan hóp nemenda (Menntamálaráðuneytið, 2007; Alþingi 

2008a; OECD, 2004b).  
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Brotthvarf nemenda úr framhaldsskóla er mikið og mikilvægt að bregðast við þeirri 

staðreynd að stór hluti nemenda lýkur ekki námi úr framhaldsskóla. Huga þarf vel að 

þáttum sem skipta máli til stuðnings brotthvarfsnemendum og má sem dæmi nefna 

aukna náms- og starfsráðgjöf á öllum skólastigum sem og úti í atvinnulífinu. Þáttur 

náms- og starfsráðgjafa er hér mikilvægur þar sem nemendur í brotthvarfshættu þurfa 

mikinn stuðning, hvatningu og eftirfylgni í námi til að viðhalda eðlilegri 

námsframvindu og ljóst að ákveðið forvarnarstarf þarf að vinna til að koma til móts 

við þann hóp nemenda sem hverfur frá framhaldsskóla án þess að ljúka þar námi. 

 Stenst fullyrðing menntamálaráðuneytisins um að framhaldsskólinn sé fyrir alla 

(Lög um framhaldsskóla,92/2008) þegar grannt er skoðað ef brotthvarf er talið vera 

um 40%? Vert er að skoða hvort skólarnir séu í raun í stakk búnir til að taka á móti 

fjölbreyttum hópi einstaklinga sem hafa mismunandi þarfir í námi. 

 

1.2. Framhaldsskólinn – skóli fyrir alla? 

Hið mikla brottfall úr framhaldsskólum landsins vekur upp spurningar hvort 

framhaldsskólinn sé fær um að taka á móti hinum fjölbreytta hópi nemenda sem skrá 

sig á hverju ári og hafa ólíkar þarfir eftir áhuga, kyni, getu og aldri. 

 Haustið 2008 voru um 30.000 einstaklingar skráðir í framhaldsskólana. Aukið 

framboð til náms hefur meðal annars mikið um það að segja að sífellt fleiri skrá sig í 

framhaldsskóla á ári hverju. Aukið framboð tekur einnig til fjarnáms og eldri 

nemendum gefst því tækifæri á að stunda nám með vinnu til að bæta stöðu sína á 

vinnumarkaðnum eða undirbúa sig fyrir frekara nám (Hagtíðindi, 2009). Samkvæmt 

rannsóknum eru mun fleiri sem skrá sig í bóknám hér á landi á kostnað verknáms 

heldur en á hinum Norðurlöndunum (Gerður G. Óskarsdóttir 2000). Hér eru 68,3% 

nemenda skráðir á bóknámsbrautir en 31,7% í starfsnám á framhaldsskólastigi þar 

með taldar iðngreinar (Hagtíðindi, 2009). Eins og sjá má á ofangreindum tölum er 

mikill munur á milli þeirra sem velja sér bóknám frekar en verknám og vekur það upp 

spurningar um hvaða ástæður liggi þar að baki. Svanfríður Jónasdóttir (2006) telur að 
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framhaldsskólinn hafi brugðist of mörgum og aðgerðir stjórnvalda til að mæta 

breiðum hópi einstaklinga með ólíkar þarfir hafi ekki tekist sem skyldi og staðfesta 

háar brotthvarfstölur þær umræður. 

 Áhyggjur þess efnis að framhaldsskólinn sé ekki fyrir alla hefur verið í umræðunni 

um langt skeið og telur Gerður G. Óskarsdóttir (2000) að vinnan með hugsanlega 

brotthvarfsnemendur þurfi að hefjast strax í grunnskóla. Þar væri hægt að bjóða upp á 

fjölbreyttara og starfsmiðaðra nám fyrir nemendur með ólíkar þarfir. Þar með væri 

komið til móts við þá sem aðhyllast síður bóknám og þeim auðveldað frekara nám í 

framhaldsskóla með því að tefla fram styttri starfsmiðaðari námsbrautum sem leiddu 

til útskriftar og væru í beinum tengslum við atvinnulífið þar sem hluti námsins færi 

fram. Gerður (1995) telur einnig að hinn mikli munur á fjölda nemenda sem velja sér 

bóknám frekar en verknám leiði til þess að skólakerfið sé ekki að stilla fram vinnuafli 

á heimsmælikvarða í takt við þær þjóðfélagsbreytingar sem eiga sér stað. Gerður 

nefnir í því sambandi að íslenskt skólakerfi hafi verið duglegt við að mennta 

viðskipta- og tæknisérfæðinga (e.white collar) en lítið fjárfest í þeim hópi sem vinnur 

í framlínu verkanna. Auka þarf því veg og virðingu starfsnáms í þjóðfélaginu og þar 

með auka aðgengi að slíku námi til að tryggja að við séum að mennta fólk til að sinna 

störfum úti í atvinnulífinu (Gerður G. Óskarsdóttir, 1995).  

 Hugmyndir ráðamanna um að reyna að rétta af þann mikla mun á fjölda nemenda í 

bóknámi og starfsnámi hafa verið til umræðu um langt skeið (Alþingi, 2008a). Í svari 

Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur, fyrrverandi menntamálaráðherra við fyrirspurn 

Önnu Kristínar Gunnarsdóttur um hlutfall verknámsnemenda í framhaldsskólum, 

kemur fram að efla þurfi starfs- og verknámsskólana. Fyrirkomulag framtíðarinnar 

verði með þeim hætti að aðgreining á bóknámi og verknámi verði afnumin og í 

kjölfar þess verði vonandi viðhorfsbreyting gagnvart verknámi í samfélaginu því til 

framdráttar. Vonir eru bundnar við að nýju framhaldsskólalögin muni gera það að 

verkum að skilin milli bók- og starfsnáms verði ekki eins skörp og þau hafa verið um 

langt skeið (Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, 2007). Spurning er hins vegar hvort sú 

leið sem hér hefur verið nefnd komi til með að sporna gegn þeirri staðreynd að um 

40% nemenda hverfa úr framhaldsskólunum án þess að ljúka þar námi. Þurfa skilin 
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ekki að vera nokkuð skörp á milli verknáms og bóknáms og styttri starfsmiðaðra leiða 

þannig að nemendur eigi auðveldara með að finna sér nám við hæfi og sjái að 

afrakstur námsins geti skilað þeim beint út á vinnumarkaðinn? Þessari spurningu 

verður ekki svarað hér en að mörgu þarf að hyggja í umræðunni um framhaldsskóla 

fyrir alla. 

 Í ljósi þeirra staðreynda að brotthvarf úr framhaldsskóla er hátt er vert að skoða 

hvernig fullorðnum námsmönnum reiðir af í framhaldsskólunum er þeir hefja nám 

eftir langt hlé ef skólarnir eru ekki að mæta ólíkum þörfum þeirra sem yngri eru. 

Ennfremur að skoða hvaða hindranir verða helst á vegi þeirra þegar þeir hefja nám að 

nýju. 

1.2.1  Hindranir í vegi fullorðinna námsmanna 

Brotthvarfsnemendum úr framhaldsskóla sem komnir eru á fullorðinsár reynist oft 

erfitt að hefja nám að nýju í framhaldsskólum (Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella 

Blöndal, 2002). Ný framhaldsskólalög tóku gildi árið 2008 (92/2008) og fróðlegt er 

að skoða hvort hin nýju lög fjalli sérstaklega um fullorðna námsmenn sem ekki hafa 

stigið inn í skóla í mörg ár. 

 Í nýjum lögum um framhaldsskólann (92/2008) kemur fram að hlutverk hans er 

meðal annars að stuðla ,,að alhliða þroska allra nemanda og virkri þátttöku þeirra í 

lýðræðisþjóðfélagi með því að bjóða hverjum nemanda nám við hæfi.“ Þar er einnig 

að finna það ákvæði (54 gr.) að framhaldskólum sé heimilt að til þess fengnu 

samþykki og í samvinnu við faggreinafélög og atvinnulífið að halda námskeið og 

bjóða upp á fræðslu fyrir fullorðna. Þetta ákvæði laganna virðist vera það eina sem 

tekur á málum þessa hóps með beinum hætti. Þó kemur fram í 31. grein að nemendur 

sem hefja nám í framhaldsskólum eigi rétt á að raunfærni þeirra sé metin til styttingar 

á námi með því skilyrði að raunfærnin falli að námskrá (Lög um framhaldsskóla, 

92/2008). Mætti ætla að 31. grein eigi við um fullorðna einstaklinga sem koma inn í 

skólann eftir langa fjarveru frá námi eða þá sem eru að stíga sín fyrstu skref innan 

framhaldsskólans sem fullorðnir námsmenn. Framhaldsskólinn stendur öllum til boða 
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eins og sjá má í lögum (92/2008) en hvaða hindranir standa helst í vegi fyrir 

fullorðnum einstaklingum sem hafa hug á að hefja nám að nýju? 

 Patricia Cross (1981) nefnir að hægt sé að skipta þeim hindrunum sem fullorðnir 

námsmenn standi frammi fyrir í þrennt. Í fyrsta lagi eru það aðstæðubundnar 

hindrandir (e. situational barriers) en þar ber að nefna aðstæður í lífi einstaklingsins 

svo sem slakan fjárhag, tímaskort og mikla fjarlægð frá skóla sem gera það að 

verkum að hugsun um nám er ekki fýsilegur kostur. Þá eru það innri hindranir (e. 

dispositional barriers) en þar getur veik sjálfsmynd einstaklingsins og lítil trú á eigin 

getu til að takast á við þær áskoranir sem námi fylgja, komið í veg fyrir að ákvörðun 

um frekara nám sé tekin. Í þriðja lagi nefnir Cross stofnanahindranir (e. institutional 

barriers) en þar skiptir miklu máli hvernig skólaumhverfið er uppbyggt svo sem 

námsframboð og kennsluform og hvort það hafi neikvæð áhrif á ákvörðun 

einstaklingsins við að hefja nám. 

 Sífellt fleiri fullorðnir sækja sér menntun í framhaldsskólum og margir hverjir eru 

að hefja nám á nýjan leik eftir mörg ár. Í rannsókn Jóns Torfa Jónassonar og 

Kristjönu Stellu Blöndal (2002) kemur fram að um 60% einstaklinga sem ekki höfðu 

lokið námi í framhaldsskóla töldu að erfitt yrði að hefja nám á nýjan leik innan 

formlega skólakerfisins.  

 Rannsókn Svanfríðar Ingu Jónasdóttur (2005) á námsáhuga fullorðinna með litla 

formlega menntun sýna fram á að óttinn við að hefja nám í stórum framhaldsskóla sé 

þeim ein hindrun af mörgum og geri það að verkum að áform um frekara nám verði 

að engu. Þeir einstaklingar sem flosnuðu úr framhaldsskóla fundu fyrir skorti á 

stuðningi og utanumhaldi og upplifðu að skólinn hentaði þeim ekki eins og hann var 

uppbyggður.  

 Niðurstöður rannsóknar Jóhönnu Rósu Arnardóttur (2003) á gildi menntunar fyrir 

fullorðið fólk benda einnig til að skólakerfið, eins og það er uppbyggt, virðist geta 

haft áhrif á hvort fullorðnir geti stundað þar nám eða ekki. 

 Þessar niðurstöður sem hér hafa verið nefndar gefa óneitanlega til kynna að 

margur framhaldsskólinn sinni ekki þessum hópi nægjanlega vel. Hindranir af þessu 
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tagi falla vel undir skilgreiningar Cross (1981) um stofnanahindranir og innri 

hindranir sem fullorðnir þurfa að yfirstíga áður en í nám er haldið.  

 Bandaríkjamaðurinn Malcom Knowles hefur vakið athygli með skrifum sínum um 

fullorðna námsmenn. Í bók sinni The Adult Learner (1990) nefnir Knowles að í 

gegnum tíðina hafi skólamenn haft þá tilhneigingu að yfirfæra kenningar í kennslu 

barna yfir á fullorðna. Fullorðnir einstaklingar búa eðlilega yfir viðameiri reynslu en 

þeir sem yngri eru og því telur Knowles að nauðsynlegt sé að nálgast fullorðna 

námsmenn með öðrum hætti en börn. Hann bendir á mikilvæga þætti sem skipta máli 

í fullorðinsfræðslu og einkenna nám fullorðinna. Meðal þess sem hann nefnir er 

þörfin fyrir að læra en þeir sem fullorðnir eru verða að vita tilgang námsins og tengsl 

þess við raunveruleikann. Þá sé ólík reynsla hvers einstaklingsins seint ofmetin og því 

mikilvægt að færa fjölbreytta reynslu inn í hópinn og nýta hana til umræðu sem hluta 

af viðfangsefninu hverju sinni.  

 Í grein Hróbjarts Árnasonar (2005) um fullorðna námsmenn tekur hann undir með 

Knowles og byggir á reynslu kennara sem komið hafa að námi fullorðinna 

einstaklinga. Telur hann mikilvægi viðhorfs kennara og/eða skipuleggjenda til þessa 

hóps skipta sköpum um árangur þeirra í námi. Það sem einna helst einkennir 

fullorðna námsmenn er áhugi og flestir þeirra sækja námskeið af eigin frumkvæði og 

vilja. Þessi hópur fólks er ekki tilbúinn að eyða tíma í nám sem ekki nýtist þeim og 

þeir vilja sjá og finna að þeir hafi áhrif á það nám sem þeir stunda. Slík vitneskja um 

hegðun fullorðinna námsmanna er hjálpleg þeim sem skipuleggja nám fyrir þennan 

hóp þar sem tryggja þarf að þarfir hópsins og gagnsemi námsins nái eyrum þeirra sem 

vinna á með (Hróbjartur Árnason, 2005; Knowles, 1990).  

 Lítil trú á eigin getu er ein af þeim hindrunum sem fullorðnir námsmenn virðast 

þurfa að glíma við. Bandura (1986) skilgreinir trú á eigin getu (e. self-efficacy) sem 

mat einstaklingsins á eigin hæfni til að skipuleggja og framkvæma hluti sem 

nauðsynlegir eru til að ná ákveðinni frammistöðu. Einstaklingar með litla trú á eigin 

getu eiga í erfiðleikum með úthald í erfiðum verkefnum þar sem þeir telja sjálfum sér 

trú um að þeir hafi ekki getu til að vinna að verkinu sem verður þeim erfitt og 

yfirþyrmandi.  
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Margar rannsóknir sýna að sjálfstraust og sjálfsmynd einstaklings eru tengd 

frammistöðu í skóla þar sem nemendum sem gengur illa í námi hafa upplifað 

neikvæðni og ósigra vegna frammistöðu sinnar og sú upplifun fylgir þeim oftar en 

ekki út í lífið (Finn, 1989). Fullorðnir einstaklingar sem eiga brotna skólagöngu að 

baki eiga margir hverjir í erfiðleikum með að hefja nám á nýjan leik (Illeris, 2003). 

Þeir eru oft óöruggir við að takast á við verkefni sem eru þeim erfið og hefur fyrri 

reynsla þeirra tengd skóla sett mark sitt á upplifun þeirra og þeir líta oft á sig sem 

slaka námsmenn. Lítil trú á eigin getu og veik sjálfsmynd gerir það að verkum að 

þeim reynist erfitt að mæta krefjandi aðstæðum líkt og Bandura (1986) nefnir sem 

hefur hamlandi áhrif á frammistöðu þeirra (Bandura, 1986; Hróbjartur Árnason, 

2005; Illeris, 2003). Erfiðleikar þessa hóps falla vel undir skilgreiningu Cross (1981) 

um innri hindranir þar sem vanmat á eigið ágæti kemur í veg fyrir ákvörðun um að 

hefja nám að nýju.  

 Illeris (2003) telur það vera lykilatriði að auðvelda fullorðnum þessi þungu skref 

með því að nálgast þá á eigin forsendum og taka mið af reynslu þeirra og tengja hana 

náminu. Slíkar nálganir á fullorðnum námsmönnum auðveldar þeim að brjóta niður 

þær hindranir sem hafa átt stóran þátt í því að frekari menntunar var ekki aflað.  

 Gæti ástæðan fyrir erfiðleikum fullorðinna sem hefja nám eftir langt hlé í 

framhaldsskóla verið sú að þeim sé ekki sinnt sem fullorðnum einstaklingum með 

þær þarfir sem Hróbjartur (2005), Illeris, (2003) og Knowles (1990) nefna hér að séu 

grundvallaratriði í námi fullorðinna? Getur verið að allir séu settir undir sama hatt 

innan veggja framhaldsskólans hvort sem um er að ræða sextán ára ungling 

nýútskrifaðan úr grunnskóla eða fertugan karlmann sem hefur ekki verið í skóla í rúm 

tuttugu ár? Er námið kannski ekki áhugavert í þeirra augum og gagnslítið að þeirra 

mati svo sem eins og áfangar í íþróttum og lífsleikni fyrir mann á fimmtugsaldri? 

Spurningar af þessum toga eru margar og vert að skoða í náinni framtíð hvort við 

séum að sinna þessum hópi fullorðinna með þeim hætti svo viðunandi sé.  

 Hindranir á vegi fullorðinna er þeir hafa hug á að hefja nám eftir langt hlé eru 

fjölþættar en skoðum nánar hvað það er sem skiptir fullorðna máli þegar horft er til 

hvetjandi þátta sem hafa áhrif á að þeir fara í nám að nýju. 
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1.2.2  Hvað hvetur fullorðna til að fara í nám á nýjan leik? 

Merriam, Caffarella og Baumgarthner (2007) telja að örar þjóðfélagsbreytingar 

síðastliðinna ára hafi haft áhrif á fullorðinsfræðslu í dag og vísa til hnattvæðingar í 

efnahagslegum og samfélagslegum skilningi. Þessar breytingar hafa haft áhrif á 

hvernig fullorðnir hugsa um fræðslu almennt, hvað þeir vilja læra, hvaða nám er í 

boði sem vekur áhuga og þörf og hvaða árangri námið á að skila. Nám fullorðinna í 

dag er því háð félagslegum aðstæðum (e. social context) hverju sinni því með örum 

breytingum kallar atvinnulífið sífellt eftir meiri þekkingu og færni hjá starfsmönnum 

sem hefur orðið til þess að fullorðnir sækja sér nú menntun sem aldrei fyrr.  

 Eru það eingöngu breytingar í atvinnulífinu sem hvetja þennan hóp til að afla sér 

frekari þekkingar eða eru fleiri þættir sem hafa áhrif á þá ákvörðun að fullorðnir fara í 

nám að nýju eftir langt hlé? 

 Ýmsar ástæður virðast vera fyrir því að fullorðnir sækja sér menntun. Erlendar 

rannsóknir sýna að helstu ástæður fyrir því að einstaklingar fara í nám á 

fullorðinsárum eru vegna starfs sem þeir eru í eða vegna undirbúnings fyrir nýjan 

starfsvettvang. Markmið námsins er því í flestum tilfellum starfstengt og miðar að því 

að auka möguleikana á komast áfram í því starfsumhverfi sem einstaklingurinn 

hrærist í (Merriam o.fl, 2007). Rannsókn Johnstone og Rivera (1965) á ástæðum þess 

að fullorðnir fara í nám bendir fyrst og fremst til að þess að löngunin til að afla sér 

aukinnar þekkingar, upplýsinga og færni til að efla sig á vinnumarkaðnum sé 

aðalástæða fyrir þátttöku í námi (í Merriam o.fl., 2007). Þá hafa rannsóknir sýnt að 

breytingar í lífi fólks svo sem uppsagnir, tilfærslur í starfi og breytingar á 

fjölskylduhögum hafi vakið hugsanir um að hefja frekara nám og verði til þess að 

ákvörðun sé tekin (Merriam o.fl., 2007).  

 Rannsóknir sem gerðar hafa verið hér á landi á námi fullorðinna sýna fram á fleiri 

þætti sem hafa hvetjandi áhrif á þá til að hefja nám á nýjan leik. Í rannsókn Svanfríðar 

Ingu Jónasdóttur (2005) kemur fram að einstaklingar með litla formlega menntun að 

baki telja að það að vera í námi eða hafa lokið námi hafi jákvæð áhrif á 

sjálfsmyndina. Fólk er ánægðara með sig í starfi, ánægðara með sjálft sig og þar með 
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er líðan þess betri þegar á heildina er litið. Að sama skapi kemur fram að lítil 

menntun kallar á óöryggi einstaklingsins og veika sjálfsmynd þar sem hann hefur 

ekki trú á eigin geta geti fleytt honum áfram.  

 Niðurstöður rannsóknar Jóhönnu Rósu Arnardóttur (2003) um gildi menntunar 

fyrir fullorðið fólk sýna einnig fram á að aukin menntun skilar sér í sterkari 

sjálfsmynd einstaklinga þar sem jákvætt þykir að geta sagt frá hvaða menntun maður 

búi yfir og hefur þar með áhrif á sjálfstraust fólks (Jóhanna Rósa Arnardóttir, 2003). 

Viðhorf annarra í samfélaginu til menntunar skipti því miklu máli í augum 

fullorðinna, því er þeim mikilvægt að mennta sig og öðlast einhvern titil. 

Starfstitillinn virðist færa einstaklingnum meiri virðingu og eykur lífsgæði hans 

(Jóhanna Rósa Arnardóttir, 2003; Svanfríður Inga Jónasdóttir, 2005). Í 

langtímarannsókn Abele og Spurk (2009) kemur fram að aukin trú á eigin getu hefur 

áhrif á starf einstaklingsins þar sem fylgni er á milli þess að þeir sem hafa mikla trú á 

eigin getu uppskera hærri laun og njóta meiri virðingar í sínu starfi.  

 Bandaríski geðlæknirinn William Glasser (2001) telur að þörfin fyrir að tilheyra sé 

ein af fimm grunnþörfum hvers einstaklings sem hann verði að uppfylla til að vera 

fær um að lifa lífi sínu á innihaldsríkan hátt. Ef horft er á umhverfið sem skólinn 

býður upp á þurfa nemendur, á hvaða aldri sem er, að geta gefið af sér og þegið af 

öðrum til að fullnægja grunnþörfinni að tilheyra.  

 Þátttaka í hóp skiptir hvern og einn miklu máli og er einn liður í því að vera 

manneskja. Virknin í hópnum getur haft margvísleg áhrif á þátttakandann, persónuleg 

og hagnýt. Í hópnum getur einstaklingurinn séð að hegðun hans og vandi eru í eðli 

sínu mannleg og hafa ákveðna merkingu í félagslegum skilningi. Hópurinn getur veitt 

stuðning í hinu daglega lífi hvort sem um er að ræða gleði og sorgir og sá stuðningur 

er mörgum mikilvægur (Forsyth, 1999). 

 Rannsóknir hér á landi hafa sýnt að stuðningur hóps skiptir miklu máli þegar að 

námi kemur og viljinn til að geta stundað nám í litlum bekkjardeildum er ofarlega á 

baugi hjá þeim er horfið hafa frá námi eða hófu ekki nám í framhaldsskóla og hafa 

hug á að hefja nám á ný (Rakel Steinvör Hallgrímsdóttir, 2008; Svanfríður Inga 

Jónasdóttir, 2005).  
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Fullorðnum einstaklingum er mikilvægt að tilheyra hópi sem stendur þeim jafnfætis í 

námi og hefur jákvæð áhrif á sjálfsmynd þeirra og sjálfstraust þar sem upplifun þeirra 

er sú að í hópnum séu fleiri sem eru á sama báti námslega séð. Í þeirri hugsun felst 

styrkurinn í hópnum og einstaklingnum finnst hann standa jafnfætis öðrum og getur 

samsamað sig við hópinn (Rakel Steinvör Hallgrímsdóttir, 2008; Svanfríður Inga 

Jónasdóttir, 2005) Niðurstöður þessar eru í takti við hugmyndir Forsyth (1999) sem 

nefnir að í eðli mannsins er vilji til að tilheyra ákveðnum hópi þar sem 

einstaklingurinn getur endurspeglað hegðun sína í hegðun annarra og notið stuðnings 

af því.  

 Í raunfærnimatsverkefnum sem fræðslusetrið Iðan hefur unnið að og snýr að 

fullorðnum einstaklingum hefur komið í ljós að þátttakendur spyrja sig gjarnan 

margra spurninga þegar þeir velta fyrir sér hvort þeir eigi að fara aftur í nám. Þetta 

eru spurningar eins og; hvort þeir þori að taka ákvörðun um að hefja nám, hvort þeir 

geti það fjárhagsins vegna og hvort þeir vilji ná þeim markmiðum sem þeir hafa sett 

sér. Stór hópur þátttakenda á það sammerkt að eiga við námsörðugleika að stríða og 

búa yfir neikvæðri upplifun af fyrri skólagöngu og þeir virðast hafa þróað með sér 

veika sjálfsmynd vegna þessa. Óttinn við að takast ekki ætlunarverk sín er ofarlega á 

baugi en viljinn til að ljúka sveinsprófi og öðlast réttindi í faginu er til staðar (Hildur 

Elín Vignir og Iðunn Kjartansdóttir, 2007).  

 Hvatning er því fullorðnum námsmönnum mikilvæg en oft er þessi hvatning bæld 

niður með hindrunum eins og neikvæðri sjálfsmynd. Margir einstaklingar sem glímdu 

við erfiðleika á fyrri skólastigum hafa þróað með sér neikæða sjálfsmynd sem virðist 

fylgja þeim áfram þegar á fullorðinsár er komið og verður þeim hindrun í námi 

(Illeris, 2003).  

 Austuríski geðlæknirinn Alfred Adler sem var uppi í byrjun 20. aldarinnar (í 

Corey, 2005) taldi hins vegar að í vanmáttarkenndinni byggi vitneskjan um meiri 

mátt sem drifi einstaklinginn áfram til frekari aðgerða til að ná settu marki og yfirstígi 

með því hindranir sem áður hömluðu því að ná því markmiði sem sett var. Adler trúði 

því að hvatning flytti fjöll og væri einstaklingum mikilvæg og áhrifamest til að breyta 

hugsunum og lífstíl sínum. Lykilhugtök Adlers eru öðrum fremur hugrekki eða sá 
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vilji til að halda áfram þrátt fyrir ótta og að leggja mistök sem áður voru gerð til 

hliðar þar sem þau eigi ekki lengur við (í Corey, 2005). Ef horft er til hugmynda 

Adlers og þær settar í samhengi við þann hvata sem þarf til að yfirstíga hindranir er 

ljóst að fullorðnir sem hafa átt í erfiðleikum í námi þurfa mikla hvatningu og stuðning 

til að snúa vörn í sókn og aðskilja erfiðleika fyrri reynslu frá nýjum og uppbyggjandi 

aðgerðum. 

 Í þessum kafla hefur verið fjallað um þá þætti sem hafa áhrif á hvort fullorðinn 

einstaklingur hefur nám að nýju. Þá ber fyrst að nefna starfstengd markmið sem lúta 

að því að auka færni sína í starfi og þar með auka möguleika sína á vinnumarkaðnum. 

Mikilvægi þess að hafa einhverja menntun er einnig ofarlega á baugi sem eykur 

sjálfstraust og styrkir sjálfsmynd þeirra og trú á eigin getu. Hvatning er fullorðnum 

einnig mikilvæg og þá sér í lagi til að yfirstíga þær hindranir sem í vegi eru. 

Stuðningur hópsins skiptir fullorðna miklu máli og þörfin fyrir að tilheyra hópi 

jafninga er þeim mikilvæg. 

 Í ljósi þessa er mikilvægt að fullorðnir einstaklingar sem huga að námi að nýju og 

þá einkum þeir sem eiga erfiða skólagöngu að baki fái markvissa ráðgjöf sem 

inniheldur meðal annars hvatningu, eftirfylgni og stuðning. Ráðgjöfin væri veitt með 

það að leiðarljósi að þeir nái að yfirstíga áralangar hindranir vegna fyrri reynslu, þeir 

geti horft keikir fram á við og tekist á við þær áskoranir sem nám á nýjan leik felur í 

sér. 

 Hvar sem drepið er niður í framtíðarsýn fullorðinsfræðslu má sjá brýna þörf fyrir 

nýja lagasetningu hvað slíka fræðslu varðar jafnt hjá fræðsluaðilum sem og í heimi 

ráðamanna. Miklar vonir eru bundnar við að frumvarp til laga um framhaldsfræðslu 

(Alþingi, 2008b) nái fram að ganga til að tryggja aðgengi fullorðinna að fjölbreyttu 

námi og búa svo um að þeim séu boðnar aðstæður sem eru í takti við þarfir þeirra 

hvað nám og námsumhverfi varðar sem og aðgengi að ráðgjöf og stuðningi.  

 Mat á raunfærni er einn þáttur af mörgum sem er ætlað að koma til móts við þarfir 

fullorðinna og þar með liður í því að auka aðgengi þeirra að námi. Lítum nánar á hvað 

raunfærnimat felur í sér. 
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1.3. Raunfærnimat þróun og framkvæmd 

Mat á raunfærni er einn liður í því að auka aðgengi fullorðinna með litla formlega 

menntun að frekara námi og þar með hækka menntunarstig þjóðarinnar. En hvað felur 

raunfærnimat í sér? Mat á raunfærni byggir á þeirri hugmyndafræði að nám fari ekki 

eingöngu fram innan veggja hins formlega skólakerfis heldur nái það einnig til þeirrar 

reynslu, þekkingar og færni sem einstaklingurinn hefur safnað að sér við hinar ýmsu 

aðstæður í gegnum lífið. Allt nám er metið að verðleikum óháð því með hvaða hætti 

það hefur farið fram. Mat á raunfærni er því fólgið í því að breyta raunfærni, það er 

þeirri færni sem einstaklingurinn hefur þróað með sér í gegnum tíðina, yfir í formlega 

færni sem metin er til styttingar á námi í framhaldsskóla (Fræðslumiðstöð 

atvinnulífsins, 2007). Raunfærni er lýst sem færni sem fengin hefur verið með:  

Formlegu námi innan formlegs skólakerfis og viðurkenningu eða útskrift frá þeirri 

stofnun. Óformlegu námi, en það er sú færni sem fengin er utan hins hefðbundna 

skólakerfis til dæmis hjá námsflokkum, símenntunarstöðvum eða hinum ýmsu 

námskeiðum á vinnustöðum. Einstaklingur fær þá oft viðurkenningu í formi skírteinis 

til staðfestingar á þátttöku. Formlausu námi, en það er sú færni sem hver og einn 

öðlast í hinu daglega lífi í gegnum athafnir sem tengjast starfi, fjölskyldu eða frítíma. 

Einstaklingurinn hefur ekki undir höndum skírteini sem staðfestir færni hans á 

þessum sviðum (Colardyn og Bjornavold, 2004; Fræðslumiðstöð atvinnulífsins 

e.d.,a). 

 Með Lissabon-yfirlýsingunni árið 2000 samþykktu leiðtogar ESB að stefnt yrði að 

því að Evrópa væri orðin samkeppnishæfasta og þróaðasta þekkingarþjóðfélag heims 

árið 2010. Umbætur í menntamálum hafa orðið í kjölfarið á mörgum vígstöðvum og 

er Ísland ásamt öðrum EFTA ríkjum þátttakandi í því verkefni (Council of the 

European Union, 2004). 

 Norðurlandabúar hafa ekki setið auðum höndum í þessum málaflokki og hafa sýnt 

ákveðið frumkvæði við að útfæra tillögur Evrópuríkjanna. Norræna ráðherranefndin 

hefur lagt mikla vinnu í að safna upplýsingum um þau tækifæri sem blasa við í 

atvinnulífi Norðurlandabúa og hafa sett fram sameiginlega stefnu um hvernig hægt sé 
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að koma til móts við færniþarfir framtíðarinnar (Nordvux, 2007; Sigrún Kristín 

Magnúsdóttir, 2005a; 2005b).  

 Ísland hefur ekki farið varhluta af þeim breytingum og áherslum sem orðið hafa í 

menntamálum fullorðinna (Council of the European Union, 2004). Fræðslumiðstöð 

atvinnulífsins var stofnuð í árslok árið 2002 og er samstarfsvettvangur 

Alþýðusambands Íslands (hér eftir ASÍ) og Samtaka atvinnulífisins (hér eftir SA) um 

fullorðinsfræðslu og starfsmenntun og var komið á fót í kjölfar yfirlýsingar 

ríkistjórnar Íslands um að efla starfsmenntun í atvinnulífinu (Ingibjörg Elsa 

Guðmundsdóttir, 2004a; Menntamálaráðuneytið, 2003b). Fræðslumiðstöð atvinnu-

lífsins hefur skipulagt starf um fullorðins- og starfsmenntun fyrir fólk með skamma 

skólagöngu að baki og komið á fót þjónustu við þær fræðslustofnanir sem starfa 

innan ASÍ og SA í gegnum þjónustusamning við menntamálaráðuneytið. 

Megináherslur í starfi Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins eru að fjölga námstilboðum 

fyrir skilgreindan markhóp, vinna að vottun námsleiða og hvetja einstaklinga til 

frekara náms. Þá hefur Fræðslumiðstöð atvinnulífsins staðið vörð um gæði 

fullorðinsfræðslu með því að halda námskeið í kennslufræði fullorðinna sem og þróað 

námstækni og kennsluaðferðir sem henta þessum markhópi. Einnig stendur náms- og 

starfsráðgjöf fullorðnum einstaklingum til boða og unnið er markvisst að því að auka 

aðgengi markhópsins að slíkri ráðgjöf (Ingibjörg Guðmundsdóttir, 2008; 

Menntamálaráðuneytið, 2006). 

 Í endurnýjuðum þjónustusamningi menntamálaráðuneytis og samstarfsaðila (ASÍ 

og SA) sem tók í gildi árið 2006 felur ráðuneytið Fræðslumiðstöð atvinnulífsins það 

verkefni að þróa aðferðir og tæki til að meta óformlegt nám og mat á raunfærni 

einstaklinga með litla formlega grunnmenntun að baki í samvinnu við hagsmunaaðila. 

Einnig að auka framboð og fjölbreytni á lengra og styttra námi til að mæta þörfum 

ófaglærðra einstaklinga sem og faglærðra líkt og fyrri þjónustusamningur frá 2003 

sagði til um (Menntamálaráðuneytið, 2003b; 2006).  

 Hinn nýi þjónustusamningur er umfangsmikill og mat á raunfærni og aukin 

fræðsla til fullorðinna er eitt stærsta og viðamesta verkefni sem Fræðslumiðstöð 

atvinnulífsins sinnir um þessar mundir. Tilraunaverkefni hafa staðið yfir frá árunum 
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2004 til 2007 og hefur Fræðslumiðstöð atvinnulífsins í samstarfi við hagsmunaaðila 

útbúið matsferli sem tekur mið af íslenskum aðstæðum sem mat á raunfærni byggir á 

í dag. Við þróun matsins voru hafðar til hliðsjónar evrópskar leiðbeiningar sem 

Evrópusambandið hefur gefið út til að efla gæði á mati á raunfærni og vísa þær til 

ákveðinna grunnkrafna sem ætlað er að uppfylla. Hvert ríki horfir síðan til aðstæðna á 

hverjum stað fyrir sig og aðlagar til að ná tilsettu fram til að tryggja gæði og 

trúverðugleika þess við alla hagsmunaaðila og hefur það starf farið fram hjá 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins í samstarfi við hagsmunaaðila (Cedefop, 2009: 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 2007; e.d., b.; Ingibjörg Elsa Guðmundsdóttir, 2007; 

2008) 

 Þá hefur Fræðslumiðstöð atvinnulífsins verið falið það verkefni af hálfu 

menntamálaráðuneytisins að útbúa þjálfunarefni fyrir matsaðila og halda námskeið 

samhliða því sem og að hafa yfirumsjón með mati á raunfærni. Slíkar aðgerðir hafa 

ýtt undir samræmi aðferða og tryggt gæði og gegnsæi raunfærnimatsins í takt við þær 

áherslur sem Evrópusambandið leggur til (Cedefop, 2007; Fjóla María Lárusdóttir, 

2008; Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, e.d., b).  

 Umfang raunfærnimatsins er sífellt að aukast og frá árinu 2007 hefur verið boðið 

upp á raunfærnimat í mörgum iðngreinum svo sem bílgreinum, hársnyrtiiðn, 

húsasmíði, matreiðslu, framreiðslu, matartækni, pípulögnum, ljósmyndun, málaraiðn, 

vélvirkjun og rafvirkjun. Hátt í 300 einstaklingar hafa nú farið í raunfærnimat hér á 

landi í iðngreinum síðastliðin ár og enn er verið að bæta inn nýjum iðngreinum og er 

stefnan sett á blikksmíði, stálsmíði, múraraiðn og vélstjórn ásamt öðrum 

starfsgreinum utan iðngreina sem ekki verða viðraðar hér (Hildur Elín Vignir, 2009; 

Ingibjörg Elsa Guðmundsdóttir, 2008). En hvaða þýðingu hefur raunfærnimat fyrir 

einstakling með litla formlega menntun að baki en áralanga starfsreynslu í iðngrein 

og hver er hagur þess að fara í slíkt mat? 

1.3.1  Hver er hagur raunfærnimats? 

Engar rannsóknir eru til hér um áhrif raunfærnimats í iðngreinum þar sem saga þess 

nær aðeins til ársins 2004 en mörg tilraunaverkefni hafa litið dagsins ljós á þeim tíma 
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sem liðinn er. Colardyn og Bjornavold (2004) telja að ekki beri að vanmeta 

tilraunaverkefni hjá þeim löndum sem eru að fóta sig í mati á óformlegu og formlausu 

námi þar sem áhrif þeirra og árangur er mikilvægur í að þróa ferlið áfram (Colardyn 

og Bjornavold, 2004).  

 Raunfærnimat eykur möguleika fullorðinna einstaklinga á að sækja sér menntun 

og þjálfun til að auka færni sína. Einstaklingurinn fær ný tækifæri til að efla sig og 

styrkja í námi og starfi án þess að fara eingöngu hefðbundna námsleið innan veggja 

skólastofnana. Hann fær viðurkenningu á færni sinni þar sem hann er staddur og er sú 

færni metin til styttingar á formlegu námi. Í raunfærnimati iðngreina eru verklegir 

þættir metnir til eininga inn í framahaldsskólann. Mat á raunfærni getur því verið 

hvatning fyrir fullorðið fólk úti í atvinnulífinu til að ljúka námi þar sem ekki þarf að 

byrja á byrjunarreit. Yfirlit yfir raunfærni getur einnig hjálpað til við að velja nám eða 

starf við hæfi (Cedefop, 2007; Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 2007; e.d.,a; Hult og 

Andersson, 2008). 

 Raunfærnimat getur aukið ánægju starfsmanna og þeir öðlist meira sjálfstraust 

þegar ljóst er að færni þeirra er metin að verðleikum. Matið hvetur þá til náms sem 

getur haft jákvæð áhrif á starf þeirra innan fyrirtækisins þar sem möguleiki er að fá að 

vaxa og dafna í starfi (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins e.d.,a; Ingibjörg Elsa 

Guðmundsdóttir, 2004b; Nordvux, 2007; Vox, e.d.,a).  

 Reynsla tilraunaverkefna hér á landi hefur sýnt að þátttaka í raunfærnimati 

iðngreina hefur haft jákvæð áhrif á einstaklinga þar sem matið hefur aukið aðgengi 

þeirra að frekari námi. Einnig hefur þátttaka í raunfærnimati aukið trú þeirra á eigin 

getu sem hefur auðveldað þeim að taka ákvörðun um að afla sér aukinnar menntunar 

(Mímir- símenntun, 2006). Árangur að lokinni þátttöku í raunfærnimati er góður ef 

horft er til þess að langflestir þeirra sem fara í raunfærnimat eða um 80% skila sér inn 

í skólana á nýjan leik og stór hluti hefur nú þegar lokið sveinsprófi (Fjóla María 

Lárusdóttir, 2008; Hildur Elín Vignir, 2009). 

 Samfélagið í heild fer ekki varhluta af því að meta raunfærni einstaklinga sem ekki 

hafa lokið framhaldsnámi. Talið er að menntun auki hagvöxt þar sem hún dragi úr 

ójöfnuði, auki lífsgæði og bæti þar af leiðandi kjör fólks. Því er eitt helsta verkefni 
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ríkisins að tryggja öllum jafnrétti til náms sem og að auka menntunarstig þjóðarinnar 

(Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2003; OECD, 2007). Kostnaður samfélagsins og 

einstaklingsins verður minni þar sem raunfærnin er metin til eininga í framhaldsskóla 

og einstaklingurinn ver því minni tíma í hefðbundna skólavist. Kostnaður við hvern 

framhaldsskólanema er umtalsverður og á ári hverju geta sparast miklir fjármunir 

vegna styttingar á námstíma með raunfærnimati (Alþingi 2005; Fræðslumiðstöð 

atvinnulífsins 2007; Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2003). Þá má einnig líta til 

þeirrar staðreyndar að brotthvarfstölur úr framhaldsskóla eru háar eins og áður hefur 

komið fram og brotthvarfshópurinn er stærstur meðal þeirra sem atvinnulausir eru og 

falla fyrst frá vinnu þegar þrengir að á vinnumarkaðnum (Kristjana Stella Blöndal og 

Jón Torfi Jónasson, 2002) og því mikilvægt að bjóða leiðir til náms sem henta þeim 

sem minnsta menntun hafa.  

 Hagur fræðsluaðila er hér einnig mikill en með mati á raunfærni er verið að höfða 

til ákveðins hóps fullorðinna einstaklinga sem hefði jafnvel ekki treyst sér inn í 

framhaldsskólana á öðrum forsendum. Skólarnir opna því leið fyrir hóp einstaklinga 

sem eru tilbúnir að halda áfram í námi eftir að raunfærnimat hefur farið fram og 

auðveldar þar með aðkomu þeirra að frekari menntun. Raunfærnimat ýtir einnig undir 

mikilvæga samvinnu atvinnulífs og skóla og brúar ákveðið bil á milli þessara tveggja 

aðila til hagsbóta fyrir báða og samfélagið í heild (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 

2007; e.d. a; Vox, e.d. b).  

 Í framtíðinni verður grunnmenntun almennt ekki nægjanleg þar sem kröfur 

atvinnumarkaðarins verða sífellt flóknari og krafist er meiri þekkingar og færni hjá 

starfsmönnum (Herr, 1999; Savickas, 1997; OECD, 2007). Breytingar í atvinnulífinu 

kalla meðal annars á uppsagnir og tilfærslur í störfum og hver og einn verður að vera 

fær um að yfirfæra þekkingu og reynslu til nýrra starfa og jafnvel á milli landa. Mat á 

óformlegu og formlausu námi er einn þáttur af mörgum sem einstaklingur þarf að 

huga að þegar breytingar verða á starfsferlinum (Cedefop, 2007; Colardyn og 

Bjornavold, 2004).  

 Hagur raunfærnimats fyrir einstaklinginn og samfélagið er margþættur eins og sjá 

má hér að ofan og fellur vel að því markmiði ríkistjórnarinnar að hækka 
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menntunarstig þjóðarinnar. Einnig eykur það möguleika einstaklingsins til að bæta 

við sig menntun og ljúka námi honum til framdráttar á vinnumarkaðnum og í 

einkalífi. Lítum nánar á hvernig mat á raunfærni fer fram, hver þáttur náms- og 

starfsráðgjafa er í ferlinu og hvaða stofnanir eru best til þess fallnar að framkvæma 

slíkt mat.  

1.3.2  Raunfærnimatsferlið og þáttur náms og starfsráðgjafa  

Þeir ráðgjafar sem koma að raunfærnimati eru í flestum tilfellum náms- og 

starfsráðgjafar. Þeir sinna stóru hlutverki í matsferlinu frá upphafi til enda. Einnig 

sinna þeir áframhaldandi ráðgjöf eftir að raunfærnimati lýkur, veita stuðning og 

leiðbeina einstaklingum við að finna nám við hæfi (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 

2007; e.d.,c).  

 Íslendingar hafa tekið Svía til fyrirmyndar við mótun ráðgjafar í raunfærnimatinu. 

Mikilvægt er að einstaklingar fái ráðgjöf á meðan á matsferlinu stendur og einnig að 

ráðgjafar grípi inn í ferlið ef matið leiðir ekki til vottunar á þeirri færni sem meta á. 

Þá er lögð áhersla á að við lok raunfærnimats fái einstaklingur ráðgjöf varðandi nám 

eða störf út frá þeim niðurstöðum sem fengust úr raunfærnimatinu (Haugerud, Röstad 

og Stubbe, 2005; Hult og Andersson, 2008). Fagaðilar í raunfærnimati eru í flestum 

tilfellum kennarar í viðkomandi grein, sérfræðingar á því sviði sem meta á eða 

stjórnendur í fyrirtækjum sem meta færni starfsmanna. Ekki er um viðurkennt 

starfsheiti fyrir fagaðila í raunfærnimati að ræða hvorki hér á landi né annars staðar í 

Evrópu. Hins vegar eru gerðar ákveðnar kröfur til fagaðila um hlutleysi, ábyrgð og 

fagþekkingu samkvæmt viðmiðum Evrópusambandsins á mati á raunfærni 

(Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, e.d., b). 

Mati á raunfærni er skipt niður í fimm þrep. Náms- og starfsráðgjafi ásamt fagaðila 

sjá um matsferlið og eru störf þeirra og nálgun ólík. Í þrepunum fimm koma þeir að 

ferlinu með ólíkum hætti (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins; e.d,. a; e.d.,c). 

 Upplýsingar og endurgjöf. Mikilvægt er að einstaklingur taki sjálfur ákvörðun um 

það að fara í raunfærnimat. Í byrjun fer ákveðið skimunarviðtal fram hjá náms- og 

starfsráðgjafa sem fer yfir upplýsingar frá umsóknaraðilum. Skilyrðin fyrir þátttöku í 
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raunfærnimati iðngreina eru lágmarksaldur 25 ára og staðfesting á að viðkomandi 

hafa starfað í 60 mánuði í þeirri iðngrein sem meta á. Ef einstaklingurinn uppfyllir 

þau skilyrði sem sett er fyrir þátttöku í raunfærnimati hefst matsferlið. Náms- og 

starfsráðgjafi tekur þátt í að upplýsa þátttakendur um ferlið og fer sú vinna fram í 

einstaklingsviðtölum eða í hópi ásamt fagaðila (Cedefop, 2007; Fræðslumiðstöð 

atvinnulífsins, 2007; e.d., a; e.d.,c; Iðan, 2010).  

 Skráning. Hér fer fram færniskráning einstaklingsins þar sem hann skráir niður þá 

færni sem hann hefur öðlast á lífsleiðinni í gegnum hin ýmsu störf, nám og frístundir 

og útbúin er færnimappa. Náms- og starfsráðgjafi hefur umsjón með skráningu. 

Sjálfsmat einstaklingsins fer hér fram og er það í formi gátlista sem eru á ábyrgð 

fagaðila. Gátlistarnir innihalda áfangalýsingar og færnimarkmið hvers áfanga sem 

verið er að meta hverju sinni. Með aðstoð náms- og starfsráðgjafa og fagaðila metur 

einstaklingurinn sjálfan sig út frá færniviðmiðum áfangans sem eru verklegir áfangar 

iðnnámsins. Í mati á færni í atvinnulífinu er stuðst við færniviðmið sem skilgreind 

hafa verið fyrir ákveðin störf. Fagaðili kemur inn í ferlið í sjálfsmati einstaklingsins í 

þeim tilgangi að útskýra námskrár og kröfur sem matið byggir á (Cedefop, 2007; 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 2007; e.d., a; e.d., c).  

 Greining. Eftir að skráning einstaklings á eigin færni hefur átt sér stað fer fram 

einstaklingsviðtal eða matsviðtal þar sem staðan er metin út frá færniskráningu. 

Fagaðili kemur inn sem matsaðili og fer yfir hver raunfærnin er í ákveðnum 

færniþáttum. Niðurstaðan hér gæti leitt til þess að einstaklingur uppfylli þau viðmið í 

ákveðnum færniþáttum eða námsáfanga og fái færni sína metna og viðurkennda og 

geti farið næst í mat og viðurkenningu á raunfærni. Ef hins vegar er óljóst hvort 

raunfærnin sé fullnægjandi er fundin leið til að fá staðfestingu á færninni og 

matsáætlun lögð fram. Fagaðili ber ábyrgð á greiningu matsins og ákvörðun um 

hvaða þættir eru valdir til viðurkenningar á mati. Náms- og starfsráðgjafi veitir 

stuðning eftir þörfum (Cedefop, 2007; Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 2007; e.d., a; 

e.d., c). 

 Staðfesting. Þegar niðurstaða liggur fyrir um hvaða þættir koma til mats þarf að 

fara fram staðfesting á raunfærni í samráði við fagaðila og náms- og starfsráðgjafa 
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samkvæmt matsáætlun. Hér á sér stað samanburður á raunfærni og þeim viðmiðum 

sem sett eru fyrir ákveðna færni. Fagaðili gefur niðurstöður úr raunfærnimatinu og 

ber ábyrgð á staðfestingu á verklegri og bóklegri færni. Ef einstaklingur hefur staðist 

þær kröfur sem settar voru fær hann staðfestingu á að ákveðnum færniþáttum hafi 

verið náð (Cedefop, 2007; Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 2007; e.d., a; e.d., c). 

 Mat og viðurkenning á raunfærni. Þegar námsáfangi hefur verið staðfestur í 

námsferilsskrá einstaklingsins telst hann metinn. Mikilvægt er að vottun á náms-

árangri sé viðurkennd, lögmæt og gegnsæ á milli fræðsluaðila í óformlega og 

formlega skólakerfinu og að viðeigandi hagsmunaaðilar séu upplýstir um framkvæmd 

raunfærnimats til að tryggja yfirfærslu námsins. Fagaðili ber ábyrgð á skráningu 

matsins sem fulltrúi síns skóla eða stofnunar (Cedefop, 2007; Fræðslumiðstöð 

atvinnulífsins, 2007; e.d., a; e.d., c). 

 Raunfærnimatsferlið er umfangsmikið eins og sjá má hér og mikilvægi þess að 

tryggja gæði matsins er verðugt verkefni þar sem samspil evrópskra staðla ásamt 

mismunandi forsendum hjá hverju landi fyrir sig spilar þar stóran þátt í að búa svo 

um að mat á raunfærni sé viðurkennt hjá þeim aðilum sem þar koma að máli sem og á 

milli landa (Colardyn og Bjornavold, 2004; European commission, 2007).  

 Þáttur náms- og starfsráðgjafa er þýðingarmikill í raunfærnimatsferlinu öllu þar 

sem hver og einn þátttakandi fær ráðgjöf við hæfi. Á vegum Norrænu 

ráðherranefndarinnar hefur verið starfræktur samstarfshópur sem leggur áherslu á að 

tryggja gæði náms- og starfsráðgjafar fyrir fullorðið fólk á Norðurlöndunum. Mat á 

raunfærni er orðinn stór þáttur í fræðslu fyrir fullorðna og krafan um hæfni náms- og 

starfsráðgjafa sem koma að málum þessa hóps eykst með hverju árinu sem líður. 

Samstarfshópnum er falið að standa vörð um gæði þeirrar ráðgjafar er snýr að þessum 

markhópi (Nordvux, 2008).  

 Ef litið er til umfangs matsins og þeirra fagaðila er koma þar að er vert að skoða 

hvaða stofnanir eru færar um að sinna mati á raunfærni.  
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1.3.3  Framkvæmdaaðilar raunfærnimats 

Í skýrslu vinnuhóps um raunfærnimat koma fram tillögur til menntamálaráðuneytisins 

um að mikilvægt sé að bjóða upp á tvær leiðir til raunfærnimats. Annars vegar að mat 

fari fram í framhaldsskólum og hins vegar hjá fullorðinsfræðsluaðilum 

(Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 2007). Í lögum um framhaldsskóla (92/2008) kemur 

fram að framhaldsskólinn eigi að meta formlegt og óformlegt nám fullorðinna 

einstaklinga ef þeir hyggja á nám í framhaldsskóla og að slíkt mat geti leitt til þess að 

einstaklingur fær metna ákveðna áfanga til eininga til styttingar á námi. Stöðupróf eru 

notuð ef upp koma vafaatriði er varða matið. Samkvæmt þessu eru framhaldsskólar 

þeir aðilar sem geta séð um mat á óformlegu og formlausu námi (Fræðslumiðstöð 

atvinnulífsins, 2007; Lög um framhaldsskóla 92/2008).  

 Fræðslumiðstöð atvinnulífsins hefur unnið tilraunaverkefni með nokkrum 

framhaldsskólum og er sá vettvangur talinn nokkuð ákjósanlegur þar sem framhalds-

skólar búa yfir ákveðnum fagþáttum sem raunfærnimat krefst, svo sem breiðum hópi 

kennara með sérfræðiþekkingu, náms- og starfsráðgjöfum sem og tækjum og 

verkfærum til að staðfesta og votta óformlegt og formlaust nám. Hins vegar virðist 

erfitt að sinna raunfærnimati innan framhaldsskólanna og eru hindranir helstar þær að 

þeir fagaðilar sem að matinu koma eru í flestum tilfellum að sinna fullri kennslu 

innan skólans. Einnig er hætta á hlutdrægni hvers framhaldsskóla fyrir sig þar sem 

kennsla og mat fer fram á sama stað og komið gæti til hagsmunaárekstra þar sem 

skólum er mikið í mun að fá sem flesta nemendur til að halda uppi ákveðnum 

áföngum og vali. Reynsla tilraunaverkefna hefur einnig sýnt að fullorðnum 

einstaklingum sem hafa tekið þátt í verkefnunum reynist erfitt að hefja nám í 

framhaldsskólum þar sem þeir eru hannaðir með þarfir ungra einstaklinga í huga en 

ekki fullorðinna (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 2007) eins og áður hefur komið 

fram. 

 Fullorðinsfræðsluaðilar svo sem símenntunarstöðvar og fræðslumiðstöðvar eru í 

beinum tengslum við atvinnulífið og fullorðnir einstaklingar eru þeirra markhópur. 

Nú hafa símenntunarstöðvar og fræðslumiðstöðvar boðið upp á vottað nám sem 
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jafngildir einingum í framhaldsskólum. Auðveld leið til að kynna raunfærnimat er í 

gegnum þessa aðila þar sem markhópurinn sem sækir þjónustu símenntunarstöðva og 

fræðslumiðstöðva er nánast sá sami og gæti nýtt sér raunfærnimatsferlið. Mikilvægt 

væri því að fræðsluaðilar utan formlegs skólakerfis fengju heimild til að votta nám á 

framhaldsskólastigi eftir að raunfærnimat hefur farið fram og sú vottun yrði lögmæt 

og gild á milli fræðsluaðila og hins formlega skólakerfis og full samvinna yrði þar á 

milli (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 2007).  

 Markhópur Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins er einstaklingar sem minnstu 

menntun hafa og margir hverjir eiga það sammerkt að hafa flosnað úr námi í 

framhaldsskóla eða hófu aldrei nám eftir grunnskólapróf. Stór hluti þessa hóps hefur 

átt við námsörðugleika að stríða og hefur sú hindrun verið þeim þrándur í götu við að 

hefja nám á nýjan leik. Í ljósi þessa getur fjölbreyttara aðgengi að námi því skipt 

sköpum fyrir þessa einstaklinga þar sem fyrri upplifun á slæmu gengi í skóla virðist 

gera framhaldsskólann að fráhrindandi kosti. Mikilvægt er því að hafa önnur úrræði 

fyrir þennan hóp þegar kemur að því að meta raunfærni þeirra (Fjóla María 

Lárusdóttir, 2007).  

 Mikil þróun hefur átt sér stað á Íslandi í mati á raunfærni og eftirspurn eftir slíku 

mati eykst jafnt og þétt á landsvísu. Reynslan af verkefninu hefur verið góð að mati 

Fjólu Maríu Lárusdóttur (2008) og mikilvægt að búa svo um að áframhaldandi þróun 

í málum raunfærnimats eigi sér stað og tryggt sé það fjárhagslega umhverfi sem slíkt 

verkefni þarfnast til að tryggja að gæði matsins sé ávallt í fyrirrúmi sem skiptir 

höfuðmáli ef litið er til trúverðugleika matsins í heild (Cedefop, 2007; Fjóla María 

Lárusdóttir, 2008).  

 Þáttur náms- og starfsráðgjafa í ráðgjafavinnu fullorðinna með litla formlega 

menntun er stór og ljóst að verkefnin eru mörg og fjölbreytt. Skoðum nánar hvernig 

náms- og starfsráðgjöf hefur þróast í takt við breyttar aðstæður á vinnumarkaðnum og 

hvernig aðgengi fullorðinna að náms- og starfsráðgjöf er í ljósi þeirra markmiða að 

hver og einn eigi rétt á ráðgjöf alla ævi hvað nám og störf varðar (OECD, 2004b).  
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1.4. Náms og starfsráðgjöf fyrir einstaklinga með litla formlega 
menntun að baki 

Náms- og starfsráðgjöf á sér ekki langa sögu á Íslandi miðað við önnur lönd en 

framganga hennar var þó svipuð því sem var að gerast í nágrannalöndunum á sjöunda 

og áttunda áratugnum. Áhersla á eflingu verknáms, jafna stöðu kynjanna, aukna 

fjölbreytni í námsleiðum og krafan um að skólasamfélagið skili nemendum sínum vel 

undirbúnum fyrir atvinnulífið eru þættir sem hafa haft áhrif á eflingu náms- og 

starfsráðgjafar í hinum vestræna heimi (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 1994). Sú öra 

þróun sem orðið hefur í atvinnulífinu með tilheyrandi breytingum, tækni og aukinni 

samkeppni hefur gert það að verkum að þörf fyrir ráðgjöf um val á námi og starfi 

hefur farið ört vaxandi og er Ísland þar ekki undanskilið (Savickas, 1997; Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir, 1994).  

 Íslendingar njóta stuðnings meðal annars OECD og Evrópusambandslandanna sem 

eru leiðandi fyrir þá stefnu sem vænlegust þykir í málum náms- og starfsráðgjafar 

(OECD, 2004b). Í skýrslu OECD (2004b) um mikilvægi stefnumótunar á þessu sviði 

kemur fram tillaga um að koma á fót heildrænni áætlun til að tryggja árangursríka 

starfsemi í skólum og á vinnumarkaði með því að þjónusta náms- og starfsráðgjafa 

verði í boði alla ævi fyrir alla einstaklinga óháð aldri (e. lifelong guidance). 

Markmiðið er því að efla færni og hæfni einstaklinga á öllum aldri á sviði mennta- og 

atvinnumála með það að leiðarljósi að hver og einn verði hæfur til að stjórna eigin 

náms- og starfsferli á lífsleiðinni allri.  

 Rannsóknir sýna hins vegar að stór hópur ungmenna fer á mis við náms- og 

starfsfræðslu í íslenskum skólum en jafnframt hefur verið sýnt fram á að slík fræðsla 

skilar árangri og hefur jákvæð áhrif á ákvörðun einstaklings um val á námi og 

störfum (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 1995; 2000; 2005). 

 Í skýrslu OECD (2004a) er litið svo á að beita þurfi fjölbreyttum leiðum til að 

auka aðgengi fullorðins fólks að náms- og starfsráðgjöf og að þjónustan þurfi að vera 

sýnilegri breiðari hópi. Fræðslumiðstöð atvinnulífsins hefur unnið markvisst að því 

að koma til móts við breyttar áherslur í þessum málaflokki og hefur boðið upp á 
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náms- og starfsráðgjöf á vinnustöðum um nokkurt skeið. Í gegnum samninga við 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins er starfrækt náms- og starfsráðgjöf fyrir fólk á 

vinnumarkaðnum á öllum símenntunarstöðvum á landinu, Iðunni fræðslusetri, Mími- 

símenntun og Fræðsluskrifstofu rafiðnaðarins (Fjóla María Lárusdóttir, 2007; 

Ingibjörg Elsa Guðmundsdóttir, 2008). 

 Náms- og starfsráðgjöf á vinnustað felur í sér að ráðgjafar heimsækja fyrirtæki og 

bjóða starfsmönnum kynningar á leiðum til að auka færni í vinnu og einkalífi sem og 

að hvetja þá til náms. Áhersla ráðgjafarinnar er að ná til sem flestra í markhópi 

Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins en það eru þeir sem minnstu menntun hafa. Með 

tilkomu heimsókna náms- og starfsráðgjafa á vinnustaði hefur aðgengi að ráðgjöf og 

fræðslu til þessa hóps aukist til muna og ljóst að þörfin fyrir slíka ráðgjöf með þessari 

nálgun hefur skilað tilteknum árangri ef litið er til fjölda þeirra sem hafa nýtt sér þetta 

úrræði (Fjóla María Lárusdóttir, 2007). Með því að veita náms- og starfsráðgjöf á 

vinnustað til þeirra sem minnstu menntun hafa telur Hróbjartur Árnason (2008) að 

hægt sé að ná til enn breiðari hóps en ella þar sem einkennandi sé fyrir þennan hóp 

einstaklinga að hann leiti ekki í formlegt nám. Hann telur að hér sé um 

brautryðjendastarf að ræða þar sem nýjum aðferðum er beitt við að nálgast hóp sem 

myndi ekki að öllu jöfnu leita í nám af eigin frumkvæði.  

 Niðurstöður rannsóknar Rakelar Steinvarar Hallgrímsdóttur (2008) á líðan og 

reynslu fullorðinna kvenna með litla formlega menntun sem hefja nám að nýju, 

styrkja þessa umræðu. Heimsókn náms- og starfsráðgjafa á vinnustað kvennanna 

skipti sköpum um að þær tóku ákvörðun um að fara í nám til að auka möguleika sína 

á vinnumarkaðnum. Þær töldu einnig að störf náms- og starfsráðgjafa þyrftu að vera 

betur auglýst og sýnilegri fyrir fullorðið fólk á vinnumarkaðnum. Konurnar nefndu að 

vinnan með náms- og starfsráðgjafanum hefði skipt þær miklu máli. Þær uppgötvuðu 

í samstarfinu við ráðgjafana að ýmsar námsleiðir væru í boði en fyrirfram ákveðnar 

hugmyndir þeirra um nám eða störf virtust vera einsleitar og byggðar á upplifun 

þeirra á eigin takmörkunum.  

 Fræðslumiðstöð atvinnulífsins og samstarfsaðilar bjóða náms- og starfsráðgjöf á 

vinnustöðum til að koma til móts við þá einstaklinga sem annars myndu ekki leita sér 
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aðstoðar, samanber könnun Jóns Torfa Jónassonar og Andreu Gerðar Dofradóttur 

(2007). En hvert er umfang þeirrar ráðgjafar sem Fræðslumiðstöð atvinnulífsins 

býður upp á? Ef skoðaðar eru tölur frá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins er ráðgjöf sem 

veitt er til fullorðinna töluverð en á árunum 2007 – 2008 var fjöldi einstaklingsviðtala 

hjá náms- og starfsráðgjöfum um 3000 á landinu öllu og hefur fjöldinn frá fyrri árum 

aukist töluvert. Þá eru ótaldir kynningafundir í fyrirtækjum sem náms- og 

starfsráðgjafar sinna en á árinu 2008 voru haldnir hátt í 400 slíkir fundir og viðtöl í 

framhaldi voru rúm eitt þúsund auk 730 viðtala hjá fræðslumiðstöðvum iðngreina 

(Ingibjörg Elsa Guðmundsdóttir, 2009). Reynslan hefur þó sýnt að leggja þarf áherslu 

á að markaðssetja þjónustu náms- og starfsráðgjafa úti á vinnumarkaðnum þar sem 

aðferðafræðin byggir á að öflugu samstarfi við hagsmunaðila sé komið á fót. 

Mikilvægt er því að allir sem koma að málaflokknum séu meðvitaðir um gildi 

ráðgjafarinnar fyrir starfsmennina og má þar nefna stjórnendur fyrirtækja, 

trúnaðarmenn og fulltrúa stéttarfélaga (Fjóla María Lárusdóttir, 2007). 

 Af ofantöldu má merkja að mikið starf er unnið á vegum Fræðslumiðstöðvar 

atvinnulífsins fullorðnum einstaklingum til framdráttar og hér hefur þó ekki verið 

tíunduð sú fræðsla til fullorðinna sem Fræðslumiðstöð atvinnulífsins sinnir.  

 Aðgengi að þjónustu náms- og starfsráðgjafa er til staðar en stór hópur innan 

markhópsins virðist ekki nýta sér þjónustuna að eigin frumkvæði og athyglisvert er að 

sjá að karlar nýta sér síður ráðgjafar hjá fræðslumiðstöðvunum en konur (Guðfinna 

Harðardóttir, 2008). Leiðir það hugann að því hvort ekki þurfi að leita annarra úrræða 

til að ná til karlmanna sem eru úti í atvinnulífinu með litla menntun að baki. 

Fjölmargar leiðir eru þó í boði fyrir fullorðið fólk til að afla sér aukinnar þekkingar og 

stöðugt er verið að þróa fleiri möguleika fyrir þennan markhóp með það að markmiði 

að auka aðgengi þeirra að frekari menntun. Náms- og starfsráðgjafar gegna hér 

mikilvægu hlutverki í að leiða stóran hóp einstaklinga í átt að aukinni þekkingu og 

færni með faglegri þekkingu sinni. Hins vegar er áhyggjuefni innan ríkja OECD sem 

og annarra sem láta sér störf náms- og starfsráðgjafa varða að hlutfall ráðþega á hvern 

ráðgjafa er hátt sem skerðir aðgengi einstaklinga að þeirri þjónustu sem þeir veita 

(Menntamálaráðuneytið 1998a; 2007; OECD, 2004b).  
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1.5. Samantekt og rannsóknarspurningar 

Eins og fram hefur komið hér að framan er hlutfall ófaglærðra einstaklinga á 

vinnumarkaðnum hátt og krafan um sí- og endurmenntun verður sífellt sterkari og 

fyrirferðarmeiri í síbreytilegu þjóðfélagi (OECD, 2007). Brotthvarf úr framhaldsskóla 

mælist að sama skapi hátt hér á landi og valda staðreyndir þessar ráðamönnum 

áhyggjum. Ástæður og áhrifaþættir brotthvarfs eru vel kunnar en lítið hefur miðað í 

að sporna gegn hækkandi brotthvarfstölum (Gerður G. Óskarsdóttir, 1995; 2000; 

Menntamálaráðuneytið, 1998a; 2007; OECD, 2007). Framhaldsskólar eru bæði opnir 

og sveigjanlegir fyrir alla en erfitt reynist fyrir margan einstaklinginn sem ekki hefur 

stigið inn í skólakerfið um langa hríð að hefja nám á nýjan leik (sjá td. Jón Torfi 

Jónasson  og Kristjana Stella Blöndal, 2002; Svanfríður Inga Jónasdóttir, 2005). 

 Í gegnum samstarf Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins og símenntunarstöðva um 

land allt eru í boði fjölmargar leiðir í námi fyrir fullorðna með litla formlega menntun 

að baki byggðar á stuðningi ríkisins (Menntamálaráðuneytið, 2006). Raunfærnimat er 

einn liður í því að auka möguleika fullorðinna einstaklinga til að fá metna þá reynslu 

og færni sem þeir hafa aflað sér meðal annars úti á vinnumarkaðnum og auðvelda þar 

með aðgengi þeirra inn í framhaldskólann á ný. Hagur þess að fara í raunfærnimat í 

iðngrein er mikill fyrir einstaklinginn þar sem hann fær tækifæri til að ljúka 

sveinsprófi í kjölfar matsins oft eftir áralanga fjarveru frá námi (Fræðslumiðstöð 

atvinnulífsins, 2007; Ingibjörg E. Guðmundsdóttir, 2004b). Þá hefur fjármagni verið 

veitt til fræðslumiðstöðva til að sinna náms- og starfsráðgjöf fyrir hóp þeirra sem 

minnstu menntun hafa og þar með til mats á raunfærni (Menntamálaráðuneytið, 

2006). Umfang starfs náms- og starfsráðgjafa er mikið í raunfærnimatsferlinu og 

fjölmörg verkefni eru í vinnslu á fræðslustofnunum til að tryggja aðgengi allra á 

náms- og starfsráðgjöf alla ævi líkt og tillögur OECD (2004b) ganga út á.  

 Í þessari rannsókn verður leitast við að varpa ljósi á hvaða ástæður liggja að baki 

því að þátttakendur í rannsókninni hurfu frá námi, hvað það var sem kom þeim af stað 

í raunfærnimat og hvort hindranir hafa orðið á vegi þeirra við að hefja nám á nýjan 
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leik og hvers eðlis þær eru. Þá er einnig skoðaður þáttur náms- og starfsráðgjafa í 

ferlinu. Reynt verður að leita svara við eftirfarandi spurningum:  

 

1. Hver er helsta ástæða brotthvarfs viðmælenda úr framhaldsskóla og hvaða 

þættir höfðu áhrif þar á? 

2. Hvað leiðir helst til þess að viðmælendur fara í raunfærnimat í iðngrein og 

hefja nám í framhaldsskóla í kjölfar matsins?  

3. Hvaða hindranir verða á vegi þeirra við að hefja aftur nám og hvaða þættir 

virkuðu hvetjandi á ákvörðun þeirra? 

4. Hvaða þýðingu telja viðmælendur að þátttaka í raunfærnimati hafi haft fyrir 

þá? 

5. Hvernig upplifa og meta þátttakendur í raunfærnimati stuðning náms- og 

starfsráðgjafa í ferlinu og hvaða þýðingu hafði sá þáttur fyrir þá 
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2. Aðferðafræði rannsóknarinnar 
 
Í þessum kafla verður farið yfir aðferðarfræði rannsóknarinnar. Fyrst verður komið 

inn á fræðilegan bakgrunn þeirrar rannsóknaraðferðar sem beitt var og aðferð, 

gagnagreining, framkvæmd og gagnasöfnun tilgreind nánar. Í lok kaflans er stutt 

kynning á þátttakendum í rannsókninni. 

 

2.1. Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

Sú aðferð sem notuð er í rannsókninni fellur undir eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. 

qualitative research methods) sem felast í opnum viðtölum og þátttökuathugunum. 

Notkun eigindlegra rannsóknaraðferða á sér langa sögu í heimi félagsfræðinnar en 

áhugi á þeim jókst jafnt og þétt á fjórða og fimmta áratug síðustu aldar (Taylor og 

Bogdan, 1998). Aðferðin byggir á því að einstaklingurinn sé hluti af umhverfinu og 

er hann skoðaður í víðara samhengi. Rannsakandinn er rannsóknartækið og leggur 

hann áherslu á að skilja hvaða merkingu einstaklingurinn leggur í líf sitt og aðstæður. 

Reynsluheimur þátttakandans skiptir því höfuðmáli og hvernig hann skilgreinir sig í 

því umhverfi sem hann lifir í allt með það að markmiði að öðlast dýpri skilning á því 

sem rannsakað er út frá sjónarhorni þátttakandans og upplifunar hans (MacMahon og 

Patton, 2006; Taylor og Bogdan, 1998).  

 Eigindleg nálgun hentar vel viðfangsefni mínu þar sem skyggnst er inn í líf 

einstaklinga sem horfið hafa frá námi og ákveða að stíga það stóra skref að hefja nám 

á nýjan leik eftir langt hlé. Reynt verður að varpa ljósi á tilfinningar, hugsanir og 

viðhorf þeirra til þessarar ákvörðunar, þær hindranir sem verða á vegi þeirra og hvaða 

þættir hafa hvetjandi áhrif þar á sem og að greina þýðingu þeirrar þjónustu sem náms- 

og starfsráðgjafar veita í raunfærnimatinu.  
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2.2. Fræðilegt sjónarhorn 

Sú heimspekilega afstaða sem aðferðarfræði rannsóknarinnar byggist á er 

fyrirbærafræði (e. phenomenological approach). Nálgun fyrirbærafræðinnar miðar að 

því að leitast við að skilja lifaða reynslu og upplifun þátttakenda á því fyrirbæri eða 

atburði sem rannsaka á frá sjónarhorni þeirra (Creswell, 1998). 

 Fyrirbærafræðin lítur svo á að veruleikinn sé félagslega skapaður og áhersla er 

lögð á daglegt líf þátttakenda, hvað þeir segja og gera út frá heildrænu samhengi þar 

sem rannsakandinn er opinn fyrir reynslu þátttakenda. Hann leitast við að skilja 

undirliggjandi merkingu eða kjarnann í upplifun þeirra út frá nákvæmum lýsingum 

viðmælenda á þeirra eigin lífi (Creswell, 1998; Kvale, 1996; Taylor og Bogdan, 

1998).  

 Fyrirbærafræðin leitast við að skoða hvaða merkingu ákveðin fyrirbæri eða 

atburðir hafa haft áhrif á líf einstaklinga (Creswell, 1998) og hentar því rannsókn 

minni þar sem fyrirbærið er sú upplifun þátttakenda að fara í raunfærnimat í iðngrein 

og hefja nám á nýjan leik. Nálgun þessi fellur vel að rannsókn minni þar sem eðli 

rannsóknarspurninga miðar að því að dýpka skilning á upplifun og reynslu 

einstaklinga sem horfið hafa frá námi vegna ýmissa ástæðna en snúa síðan vörn í 

sókn og huga að endurkoma í framhaldsskóla eftir raunfærnimat.  

 Mikilvægt er að rannsakandinn leggi sína eigin reynslu og upplifun til hliðar á því 

fyrirbæri sem rannsaka á til að skilja enn frekar reynslu og sjónarhorn viðmælandans 

með það að leiðarljósi að hans eigið gildismat liti ekki þá merkingu sem 

rannsakandinn leggur í upplifun einstaklingsins (Creswell, 1998).  

 Áhersla fyrirbærafræðinnar á að rannsakandinn leggi sína eigin reynslu og 

upplifun til hliðar (Creswell, 1998) vekur upp spurningar um hvernig ég sem 

rannsakandi stend gagnvart rannsókninni og hvernig tengsl mín eru við 

viðfangsefnið. Sem kennari um árabil og síðar náms- og starfsráðgjafi í grunnskóla 

hef ég upplifað ofuráherslu á bóknám í skólasamfélaginu. Þegar ég lít til baka sé ég 

fyrir mér fjöldann allan af dugmiklum einstaklingum sem ekki fótuðu sig í bóknámi 

en blómstruðu í hvers kyns list- og verknámi. Þessir einstaklingar fengu að mínu mati 



Að stíga skrefið- í nám á nýjan leik að loknu raunfærnimati 

 

 

46 

ekki þann stuðning og hvatningu sem þurfti til að leyfa styrkleikum og hæfileikum að 

njóta sín. Frekar gerði skólasamfélagið og samfélagið í heild það að verkum að ýta 

enn frekar undir bóknám fyrir alla nemendur á framhaldsskólastigi sem síðar leiddi til 

þess að margir af fyrrverandi nemendum mínum hurfu frá námi.  

 Sú aðferð að reyna að stefna öllum inn á sömu braut á án efa sinn þátt í að útskýra 

hið mikla brotthvarf úr framhaldsskólum á síðustu árum. En rannsóknir á brotthvarfi 

úr framhaldsskólum hafa sýnt að mun fleiri ungmenni hverfa frá námi hér en á hinum 

Norðurlöndunum (Gerður G. Óskarsdóttir, 2000).  

 Við val á viðfangsefni hafði ég mikinn áhuga á að heyra sögu einstaklinga sem 

höfðu áhuga á iðnnámi, hurfu frá námi í framhaldsskóla og stigu síðan það stóra skref 

að fara aftur í nám eftir langt hlé í kjölfar raunfærnimats. Eflaust hefur reynsla mín 

haft áhrif á viðtalsrammann sem lagt var upp með í viðtölum þar sem viðmælendur 

mínir sögðu frá erfiðri reynslu sinni í skólakerfinu. Sú reynsla held ég að hafi birst 

með hlutlausum hætti þar sem ég tel mig þekkja skólasamfélagið ágætlega og gat því 

dýpkað spurningar og viðrað önnur sjónarhorn út frá faglegri reynslu og vonandi án 

þess að gildismat mitt hafi verið þar í fyrirrúmi.  

 

2.3. Aðferð 

Aðferð fyrirbærafræðinnar er byggð á því að rannsakandinn aflar gagna, oftast með 

opnum viðtölum við einstaklinga sem hafa reynslu og upplifun á því fyrirbæri sem 

rannsaka á (Creswell, 1998). Opin viðtöl kalla á náið samband rannsakanda og 

viðmælenda og opna fyrir stöðugt nýjar víddir við nálgun viðfangsefnisins. Ákveðinn 

viðtalsrammi er notaður sem leiðarvísir til að leita svara við rannsóknarspurningum 

en opin viðtöl eru sveigjanleg og svörin geta leitt rannsakandann í að kafa dýpra í 

ákveðna þætti sem koma upp í viðtali hverju sinni (Kvale, 1996; Taylor og Bogdan, 

1998). Í slíkum viðtölum koma fram upplifanir einstaklinga sem þeir túlka með eigin 

orðum og frekari innsýn fæst í hugarheim þátttakenda sem eykur skilning 

rannsakandans á reynslu þeirra (Kvale, 1996).  
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Aðferðir sem notaðar voru í rannsókn þessari voru hálf-opin viðtöl þar sem 

óformlegur viðtalsrammi var nýttur og hafður til hliðsjónar til að leitast við að ná 

fram svörum við rannsóknarspurningum. Opin viðtöl hentuðu vel viðfangsefni 

rannsóknarinnar þar sem þátttakendur greindu frá reynslu sinni og upplifun og 

mótuðust spurningarnar í hverju viðtali fyrir sig út frá viðtalsrammanum.Við 

gagnasöfnun voru tekin níu viðtöl. Þátttakendur voru sjö karlmenn á aldrinum 27 - 47 

ára sem fóru í raunfærnimat á fræðslustofnun á tímabilinu 2007 - 2008 og eru nú í 

námi eða hafa lokið sveinsprófi í húsasmíði eða málaraiðn í framhaldsskólum. Einnig 

var talað við tvo náms- og starfsráðgjafa sem eru starfsmenn í raunfærnimatsferlinu.  

 Fyrri hluti rannsóknarvinnunnar hófst í janúarbyrjun 2008 og lauk undir lok 

desember 2008. Starfsmenn fræðslustofnunar voru mér innan handar við val á 

viðmælendum. Ég hafði samband við væntanlega þátttakendur í gegnum síma og 

samþykktu allir þátttöku í rannsókninni. Hugmyndin var að fá aðstöðu til að taka 

viðtölin í þeim framhaldsskólum sem viðmælendur stunduðu nám í með það fyrir 

augum að þar væru þeir í kunnuglegu umhverfi og hugsanlega væri hægt að hitta þá 

fyrir eða eftir skóla. Í upphafi taldi ég það vera árangursríkara og markvissara heldur 

en að hitta þá utan skólatíma þar sem allir voru í fullri vinnu meðfram námi og 

vinnusvæði þeirra breytilegt dag frá degi. Fljótlega kom í ljós að ekki gekk upp að 

hitta þá fyrir eða eftir skóla og var skrifstofa mín notuð í sex viðtöl þar sem 

viðmælendur mínir voru að vinna steinsnar frá og völdu þeir að koma til mín. Eitt 

viðtal var tekið í heimahúsi og viðtal við fagaðila var tekið á skrifstofu þeirra. 

Viðtölin voru tekin upp á upptökutæki, afrituð frá orði til orðs og greind. 

Viðmælendum var gert ljóst strax í upphafi að fullum trúnaði væri heitið, dulnefni 

væru notuð og gögnum yrði eytt eftir notkun. Lengd viðtala var á bilinu 55 til 70 

mínútur. Rannsókn þessi var tilkynnt til persónuverndar og meðferð upplýsinga var í 

samræmi við reglur persónuverndar með fullri vitund þátttakenda.  
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2.4. Gagnagreining 

Tvær mismundandi aðferðir voru notaðar við greiningu gagnanna. Annars vegar 

nálgun grundaðrar kenningar (e. grounded theory) og hins vegar túlkunarfræðileg 

nálgun (e. formal structure analysis). Nálgun grundaðrar kenningar á rætur sínar að 

rekja til félagsfræði og hefur verið mikið notuð innan eigindlegra rannsókna. Um er 

að ræða nálgun sem er kerfisbundin og miðar að því að gögnum sé aflað með 

skipulögðum hætti og að greining gagna eigi sér stað meðan á rannsókn stendur. 

Rannsakandinn leyfir hugtökum og merkingu að þróast og birtast út frá gögnunum 

með sífelldum samanburði á meðan á gagnasöfnun stendur (Creswell, 1998; Strauss 

og Corbin, 1996). Greiningin felur í sér opna kóðun (e. open coding) sem notuð er til 

frumgreiningar gagnanna. Vettvangsnótur voru lesnar línu fyrir línu til að koma auga 

á og draga út þemu og hugmyndir sem fram komu í gögnunum. Eftir að opinni kóðun 

lauk var hafist handa við að greina gögnin með markvissri kóðun (e. selective coding) 

þar sem lykilþemu voru fundin og höfð að leiðarljósi við frekari greiningu gagnanna. 

Öxul- kóðun (e. axial coding) er einnig notuð innan nálgunar grundaðrar kenningar en 

þar er reynt að finna hugtak eða fyrirbæri sem segir í raun þá sögu sem rannsóknin 

snýst um. Fyrirbærið eða hugtakið er þá rauði þráðurinn og hefur áhrif á þá sögu sem 

sögð er (Creswell, 1998; Emerson, Fretz og Shaw,1995).  

 Helstu öxlarnir sem komu fram við greiningu gagnanna í rannsókninni eru þær 

ástæður sem urðu þess valdandi að viðmælendur mínir hættu í námi og sú löngun að 

hefja nám að nýju og fá réttindi sem iðnaðarmenn og einnig sá stuðningur sem náms- 

og starfsráðgjafar veita í raunfærnimatsferlinu.  

 Anders Gustavsson (1996) kom fram með þriggja þrepa aðferð til að greina gögn 

út frá túlkunarfræðilegri nálgun (e. formal data structure analysis) en sú nálgun felst í 

því að úr gögnunum eru skoðaðar mismunandi merkingar sem birtast í túlkun 

viðmælenda á því sem skoðað er. Fyrsta þrepið er að safna upplýsingum úr gögnum 

út frá þeim spurningum sem leitað er svara við sem mótaðar hafa verið fyrr í ferlinu. Í 

öðru þrepi eru skynsamlegar túlkanir úr gögnunum settar fram en þær fela í sér líkleg 

svör við þeim spurningum sem leitað er svara við. Í þrepi þrjú eru þær túlkanir sem 
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fram komu prófaðar út frá gögnunum til að sannreyna hvort túlkunin sé réttmæt. Sem 

dæmi voru eftirfarandi fullyrðingar settar fram í rannsókninni: ,,Einstaklingar með 

neikvæða sjálfsmynd gagnvart skólakerfinu virðast þurfa lítið til að hverfa frá námi“ 

og ,,Hópstuðningur skiptir miklu máli þegar komið er inn í framhaldsskólann eftir 

langt hlé.” Túlkanirnar tengjast rannsóknarspurningunum og fullyrðingarnar voru 

síðan sannprófaðar með því að marglesa gögnin og metið hvort þær eigi við rök að 

styðjast.  

 Túlkunin er óréttmæt ef hún útskýrir ekki og gefur ekki rétta lýsingu á þeim 

veruleika sem finnst í gögnunum. Þrepin þrjú eru endurtekin svo oft sem þörf krefur 

(Gustavsson, 1996).  

 

2.5. Þátttakendur 

Náms- og starfsráðgjafar á fræðslustofnun voru mér innan handar við val á 

viðmælendum. Um er að ræða markvisst úrtak (e. purposeful sampling) þar sem 

einstaklingar voru valdir út frá fyrirfram ákveðnu viðmiði, (Taylor og Bogdan, 1998) 

það er höfðu fallið brott úr námi og farið í raunfærnimat á fræðslustofnun og eru í 

námi á nýjan leik í framhaldsskóla. Þó er einn viðmælandi minn sem ekki fellur beint 

undir skilgreininguna að vera brotthvarfsnemandi þar sem hann lauk stúdentsprófi, 

hóf síðan iðnnám, hætti og byrjaði aftur og hefur því aðrar forsendur til náms en hinir 

viðmælendur mínir. Þessar ólíku aðkomur í skólann á ný gefa tækifæri á samanburði 

á reynslu og upplifun viðmælenda minna.  

 Þátttakendur voru sjö karlmenn á aldrinum 27 - 47 ára sem fóru í raunfærnimat á 

fræðslustofnun á tímabilinu 2007 og 2008 og eru nú í námi eða hafa lokið sveinsprófi 

í húsasmíði og málaraiðn í framhaldsskólum á höfuðborgarsvæðinu. Einnig var talað 

við tvo náms- og starfsráðgjafa sem eru ráðgjafar í raunfærnimatsferlinu. Hér á eftir 

fer stutt kynning á þátttakendum rannsóknarinnar: 

 

Sigurður er 43 ára fjölskyldumaður. Honum gekk þokkalega í grunnskóla en í 

framhaldsskóla missti hann áhugann á námi og hætti eftir að hafa fallið í nokkrum 
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greinum. Hann fór út á vinnumarkaðinn og reyndi tvisvar að hefja nám að nýju í 

iðnskóla en flosnaði upp úr námi. Sigurður hóf störf í byggingariðnaði og líkaði það 

vel. Mörgum árum síðar fór hann í raunfærnimat og hóf nám á nýjan leik í 

framhaldsskóla og stefnir á að ljúka sveinsprófi.  

 

Pétur er 47 ára fjölskyldumaður. Pétri gekk vel í grunnskóla og hóf nám í 

menntaskóla strax að loknu grunnskólaprófi. Þar lauk hann stúdentsprófi og hóf nám 

við háskóla og lauk fyrsta árinu. Hann hóf störf í iðngrein og fór strax á samning. 

Hann stundaði nám í iðnskóla en hætti vegna anna. Mörgum árum seinna fór hann í 

raunfærnimat og hóf nám í framhaldsskóla þar sem hann hefur nú lokið sveinsprófi.  

 

Gunnar er 27 ára, ógiftur og barnlaus og býr í foreldrahúsum. Hann hefur unnið í 

byggingariðn síðastliðin tíu ár. Gunnari gekk ekki vel í grunnskóla vegna 

námsörðugleika. Hann hóf nám í framhaldsskóla í iðngrein strax eftir grunnskólapróf 

en hætti eftir stutta veru. Meginástæða þess að Gunnar flosnaði úr námi er að honum 

gekk illa í bóklegum fögum. Gunnar fór í raunfærnimat og stundar nú nám í 

framhaldsskóla þar sem stefnan er sett á að ljúka sveinsprófi.  

 

Einar er fertugur fjölskyldumaður. Honum gekk illa í bóklegum greinum í 

grunnskóla, fór í framhaldsskóla eftir grunnskóla en hætti eftir stutta viðveru. Einar 

starfaði eftir það í hinum ýmsu iðngreinum og líkaði það vel. Hann reyndi þrisvar að 

hefja nám í iðngrein en hætti enn og aftur vegna námsörðugleika. Einar kynntist 

raunfærnimatinu vorið 2007 og fór á nýjan leik í framhaldsskóla og stefnir að því að 

ljúka sveinsprófi.  

 

Páll er 46 ára fjölskyldumaður. Hann hætti í grunnskóla 14 ára gamall vegna 

fjölskylduaðstæðna og hóf ekki nám í framhaldsskóla fyrr en fyrir þremur áratugum 

síðar þá 43 ára. Páll hefur starfað við málaraiðn í nokkurn tíma. Hann fór í 

raunfærnimat í lok ársins 2007 og er nú í framhaldsskóla og stefnir á að ljúka 

sveinsprófi.  
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Sverrir er fertugur, fráskilinn og á eitt barn. Hann hætti í skóla eftir grunnskólann 

vegna erfiðleika í námi. Honum gekk ekki vel í námi í framhaldsskóla og var inn og 

út úr skóla í nokkur ár meðal annars vegna persónulegra erfiðleika. Sverrir kynntist 

raunfærnimatinu árið 2007 og stefnir á að ljúka sveinsprófi.  

 

Birgir er 38 ára fjölskyldumaður. Hann lauk ekki grunnskólaprófi á sama tíma og 

jafnaldrar sínir vegna erfiðleika í námi. Hann flosnaði úr námi í framhaldsskóla vegna 

erfiðleika með bókleg fög. Birgir hefur unnið í byggingariðnaði allt frá 16 ára aldri. 

Birgir fór í raunfærnimat árið 2007 og hefur lokið sveinsprófi.  

 

Elín og Guðrún eru náms- og starfsráðgjafar og hafa unnið að raunfærnimatsferlinu 

síðastliðin ár.  

 
Á meðan rannsóknin stóð yfir hafa fjórir viðmælendur mínir lokið sveinsprófi og 

tveir af þeim eru nú þegar í Meistaraskólanum. Þeir sem ekki hafa lokið sveinprófi 

áætla að ljúka prófi á næstu misserum. 
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3. Niðurstöður  
 

Hér verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar út frá þeim meginþemum 

sem fram komu við greiningu gagnanna. Niðurstöðum er skipt í þrjá kafla ásamt 

undirköflum. Fyrst verður fjallað um hvaða ástæður lágu að baki þess að 

viðmælendur mínir hættu í námi og hvaða þættir höfðu áhrif á brotthvarf en þar komu 

fram helstu þemu: 

1. Brotthvarf úr námi helstu ástæður og áhrifaþættir 

 Námsörðugleikar  

 Trú á eigin getu  

 Stefnuleysi í námsvali og skortur á stuðningi og ráðgjöf 

 

Því næst voru þeir þættir skoðaðir sem höfðu áhrif á ákvörðun þeirra að fara í nám að 

nýju eftir þátttöku í raunfærnimati og hvaða hindranir voru í vegi þeirra. Helstu þemu 

sem þar komu fram voru: 

2. Í nám á nýjan leik  

 Löngunin til að klára  

 Óttinn við að mistakast – lítil trú á eigin getu  

 Raunfærnimat– tækifærið – aukið sjálfstraust 

 Hópstuðningur – mikilvægur þáttur í ferlinu 

 Móttakan í framhaldsskólum 

 

Að lokum var skoðaður þáttur náms- og starfsráðgjafa og hvernig sú ráðgjöf og 

stuðningur nýttust viðmælendum mínum: 

3. Þáttur náms- og starfsráðgjafa í raunfærnimatsferlinu 

 Stuðningur í ferlinu 

 Eftirfylgni þegar í skóla er komið  
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3.1. Brotthvarf úr námi helstu ástæður og áhrifaþættir 

Viðmælendur mínir eru allir skilgreindir brotthvarfsnemendur sem felur í sér að þeir 

hurfu frá námi eftir stutta veru í framhaldsskóla eða hófu ekki nám að grunnskóla 

loknum nema einn sem hóf iðnnám eftir stúdentspróf. Hann flosnar þó upp úr 

iðnnámi og hefur ekki nám að nýju fyrr en mörgum árum seinna. Misjafnt er hve oft 

viðmælendur mínir hafa reynt að hefja nám eftir brotthvarf úr framhaldsskóla en um 

er að ræða allt frá einni upp í fjórar tilraunir. Ósigrar í námi vegna námsörðugleika 

hafa haft mest um það að segja að þeir hurfu frá námi en ástæður má einnig rekja til 

áhrifaþátta eins og lítils stuðnings og hvatningar fjölskyldu sem og innan 

skólakerfisins, stefnuleysis í námsvali og persónulegra erfiðleika.  

3.1.1  Námsörðugleikar  

Svo virðist sem námsörðugleikar hafi verið hindrun á skólagöngu fjögurra 

viðmælenda minna og afleiðingar neikvæðrar upplifunar á skólakerfinu hafa haft 

áhrif á sjálfsmynd þeirra og trú á eigin getu. Námsörðugleikar þeirra eru sérstaklega 

bundnir við bóklegar greinar. Erfiðleikarnir hafa hindrað þá í að ljúka námi en að 

sögn Elínar náms- og starfsráðgjafa eru um 60% þeirra sem hafa farið í gegnum 

raunfærnimat með námsörðugleika tengda bóklegum greinum og þá einkum í 

grunnfögunum. Þessir einstaklingar hafa allir flosnað upp úr námi vegna þessa og 

hafa ekki haft þor eða fengið hvatningu til að hefja nám að nýju. 

 Tveir af fjórum viðmælenda minna eru greindir lesblindir en hinir hafa ekki fengið 

staðfestan grun sinn um lesblindu þar sem slíkar greiningar voru fátíðar þegar þeir 

voru í grunnskóla. Hins vegar eru þeir fullvissir um að lesblinda sé það sem hindrar 

þá í námi og nefna að kennarar þeirra hafi oft haft orð á því. Lestrarerfiðleikar 

viðmælenda minna hafa haft mikið að segja um námsframvindu þeirra og líðan í 

grunn- og framhaldsskóla og þeir nefna að þeir hafi átt í miklum erfiðleikum og hafa 

þessar hindranir haft áhrif á allt þeirra nám og framtíðarsýn eins og Gunnar lýsir hér 

vel: ,,Það einhvern veginn aftraði öllu hérna og það sko það stoppaði mig að ég 

myndi halda eitthvað áfram.“ Ákveðið vonleysi og úrræðaleysi einkennir frásögn 
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þeirra og hindranir verða á köflum óyfirstíganlegar eins og Einar segir sjálfur frá: 

,,Þetta var seinasta önnin þegar ég var alveg búinn að gefast upp og ætlaði bara ekkert 

í skóla aftur“ en Einar sér fram á að hann fái ekki að taka sveinspróf ef hann fellur 

enn og aftur í ensku og nái þar með ekki þeim markmiðum að klára það sem hann 

byrjaði á fyrir rúmum tuttugu árum.  

 Skólaganga Sverris var erfið líkt og hjá öðrum viðmælendum mínum og lýsir hann 

veru sinni í grunnskóla sem tímabili í lífi sínu sem reyndi mjög á hann og þá 

sérstaklega síðustu árin í unglingadeild: 

Ég átti mjög erfitt með að einbeita mér í skóla og já þetta var bara 
mjög erfiður tími og ég vildi ekkert vera í skóla en ég þraukaði 
grunnskólann. 

 

Sverrir nefnir að hann hafi mætt mjög illa í skólann og er þess fullviss að hann hafi 

bæði verið ofvirkur og lesblindur þótt hann hafi enga staðfestingu fengið á því. Hann 

náði einu samræmdu prófi og telur sig eingöngu hafa klárað grunnskólann vegna þess 

að vinir hans voru í skóla: ,,Ég held að ég hefði slaufað honum ef einhver annar hefði 

gert það“ segir hann sannfærandi röddu. Vinirnir skiptu hann miklu máli og hann 

fylgdi hópnum þrátt fyrir áhugaleysið og erfiðleika sem hann glímdi við.  

 Aðrir viðmælendur mínir hafa sömu sögu að segja og Birgir nefnir að 

grunnskólaganga sín hafi verið ,,brösótt“. Hann byrjaði einu ári seinna í skóla vegna 

fjölskylduaðstæðna og var því einum bekk á eftir jafnöldrum sínum alla 

skólagönguna. Sú staða reyndist honum erfið jafnframt því að eiga í erfiðleikum með 

bóklegar greinar eins og hann lýsir hér: ,,Ég hef til dæmis aldrei getað lært ljóð eða 

texta eins og ég segi, stærðfræði og allur utanbókarlærdómur var mér mjög erfiður.“ Í 

lok 9. bekkjar sem samsvarar 10. bekk í dag var tekin sú ákvörðun að Birgir myndi 

hætta í námi þar sem hvorki gekk né rak. Birgir nefnir að ákveðinn léttir hafi fylgt 

þessari ákvörðun en að sama skapi hafi ný byrði verið sett á hann því hann átti alltaf 

eftir að klára grunnskólaprófið sem hann síðan gerir þá orðinn 18 ára gamall. 

Námsörðugleikarnir fylgdu honum áfram þegar í framhaldsskóla var komið og er það 

ástæðan fyrir því að hann hættir þar eftir stutta viðveru:  
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Ég sko tók allt verklegt upp á tíu en þetta bóklega var að þvælast 
fyrir mér aftur og þá var kannski að maður fylltist einhverju 
vonleysi og þá og bara ég gaf skít í þetta. 

 

Orð hans bera vitni um uppgjöf af hans hálfu sem einnig er að merkja hjá öðrum 

viðmælendum mínum en svo virðist sem úrræðaleysis hafi gætt gagnvart erfiðleikum 

þeirra í námi. Hins vegar má velta því fyrir sér hvort þá nemendur sem eiga í 

erfiðleikum skorti bæði styrk og frumkvæði til að halda áfram þrátt fyrir brösótt gengi 

eins og frásagnir viðmælenda minna gefa til kynna. 

 Nemendur sem standa höllum fæti innan framhaldsskólans virðast þurfa lítið til að 

gefast upp í námi hvað varðar utanaðkomandi þætti eins og í tilfelli viðmælenda 

minna. Höfnun í einkalífinu var dropinn sem fyllti mælinn hjá einum þeirra og 

ákvörðun um að hætta í námi var enn áþreifanlegri. Áfall á framhaldsskólaárum hjá 

Sverri veldur persónulegum vanda og andlegri vanlíðan sem gerir það að verkum að 

erfitt var fyrir hann að halda sér innan skólans þrátt fyrir vilja. Þar sem námið hafði 

ekki gengið vel var ákveðin ,,lausn“ að hætta í námi. Brotthvarf Einars í þriðja sinn 

má rekja til uppgjafar á kerfinu vegna erfiðleika hans og biturðar í garð skólakerfisins 

þar sem hann rakst sífellt á sama vegginn. Sömu sögu hefur Birgir að segja en hann 

gafst upp og fannst ákjósanlegra að fara út á vinnumarkaðinn til að afla sér peninga í 

stað þess að ,,streða við bækurnar.“ Ósigrar í námi hafa haft neikvæð áhrif á 

sjálfsmynd þeirra og ætla má að þeir tilheyri hópi nemenda sem eiga erfiðara með að 

takast á við hindranir sem á vegi þeirra verða í skólaumhverfinu.  

3.1.2  Trú á eigin getu 

Sjálfsmynd viðmælenda minna virðist vera tvískipt þar sem frásagnir þeirra benda til 

þess að hún sé breytileg eftir því hvort þeir tala um sig sjálfa sem nemendur eða sem 

fagmenn í sinni iðngrein. Þeir hafa allir mikla trú á sér í verklegum þáttum en flestir 

viðmælendur mínir sem eiga við námsörðugleika að stríða virðast hafa litla trú á eigin 

getu þegar kemur að námi. Erfiðleikar í grunnskóla settu sitt mark sitt á viðmælendur 

mína sem gerir það að verkum að þeir hafa neikvæða upplifun af skólanum. Einar 
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segir frá biturri reynslu sinni sem greipt er í huga hans og hefur fylgt honum alla hans 

skólagöngu: 

Íslenskukennarinn lét okkur alltaf lesa upphátt en mér fannst það 
óþægilegt og það var einn kennari sem sagði við mig, hættu bara að 
lesa, þú kannt ekkert að lesa. Það fór alveg í mínar fínustu, maður 
var eitthvað svo viðkvæmur fyrir þessu.  

 

Hann heldur áfram: ,,Maður sat bara, maður bolaði sér aftast og sat bara aftast og var 

ekki sinnt nægjanlega...maður beið bara eftir því að klára 9. bekk á sínum tíma.“ Lítil 

trú á eigin getu er vel merkjanleg í frásögnum viðmælanda minna og hefur áhrif á 

hvernig þeir horfa á sjálfa sig í samanburði við aðra. Óttinn við að mistakast er til 

staðar og hræðslan við að standast ekki þær kröfur sem settar eru hafa óneitanlega sett 

mark sitt á sjálfsmynd þeirra eins og Gunnar lýsir hér vel:  

…að vera þetta gamall og vera svo sá sem maður er skilurðu það í 
rauninni, ég myndi segja, ég veit eiginlega ekki hvernig ég á að 
segja þér það þú veist, ég skammast mín fyrir að þú veist að kunna 
ekki meira.  

 

Svo virðist sem Gunnar upplifi sig sem annars flokks einstakling sem skammast sín 

fyrir sjálfan sig og vankunnáttu sína eins og hann lýsir hér svo sterkt:  

Mér fannst svo erfitt að koma mér á framfæri...og vera þetta gamall 
og vera svo sá sem maður er skilurðu…  

 
Sjálfsmynd hans er neikvæð og dapurleg og hefur áhrif á sjálfstraust hans og viðhorf 

til skólans sem og líðan hans í samskiptum við aðra.  

 Birgir nefnir að ,,bilið hafi alltaf verið breitt“ og vísar í þá upplifun að dragast 

aftur úr með hverjum bekk sem leið. Erfiðleikarnir halda áfram þegar hann fer í 

framhaldsskóla og hættir hann fljótlega í námi þar sem lítil trú á sjálfum sér sem 

námsmanni verður honum hindrun í að reyna áfram við námið. Viðmælendur mínir 

segjast nú vera meðvitaðir um að þeir þurfi að stunda nám af festu og það gera þeir til 
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að forðast þá neikvæðu upplifun og afleiðingar sem eru þeim í fersku minni eins og 

Sverrir lýsir hér vel: 

Ég veit alveg hvað það er að lenda á eftir, þá hættir maður bara eins 
og gerðist hjá mér í grunnskóla. 

  

Þrátt fyrir erfiðleika í grunnskóla fóru viðmælendur mínir flestir í framhaldsskóla 

strax eða fljótlega eftir að grunnskóla lauk. Einkunnir þeirra á samræmdum prófum 

voru undir meðallagi og fall í einni til fjórum greinum. Fljótlega í framhaldsskóla fór 

að bera á erfiðleikunum sem höfðu áhrif á þá í náminu. Þeir upplifa að ná ekki að 

halda eðlilegri námsframvindu og eru komnir á eftir í námi. Sjálfstraustið er ekki upp 

á marga fiska og hefur dregið úr þeim allan mátt við að halda ,,áfram að kvelja sig“ 

eins og einn þeirra kemst að orði og virðast þeir hafa þróað með sér neikvætt viðhorf 

til skólans og ákveðin lausn var að hætta í náminu.  

 Náms- og starfsráðgjafarnir Elín og Guðrún telja að flestir þeirra sem koma í 

raunfærnimatið og eiga í námsörðugleikum hafi þróað með sér veika sjálfsmynd 

vegna ósigra í skólakerfinu. Guðrún nefnir sem dæmi að erfitt geti verið fyrir þá að 

fara í skólann aftur: 

Það eru mjög margir sem koma hingað inn og segja að þeir hafi 
verið tossinn og þá er það bara einhvern veginn ennþá, þeim finnst 
þeir vera enn sami tossinn. 

 

Að sögn náms- og starfsráðgjafanna er hluti stuðningsins við þessa einstaklinga sá að 

hvetja þá áfram og vinna að því að auka sjálfstraust þeirra og sjálfsmynd með 

markvissum hætti til að gera þá hæfari til að takast á við þau verkefni sem framundan 

eru. 

3.1.3  Stefnuleysi í námsvali og skortur á stuðningi og ráðgjöf 

Stefnuleysi og illa ígrundaðar ákvarðanir virðast einkenna námsval flestra 

viðmælenda minna sem má síðan rekja til brotthvarfs úr námi þar sem áhugi og nám 
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fóru ekki saman og á það sérstaklega við þá einstaklinga í rannsókninni sem ekki eiga 

við námsörðugleika að stríða.  

 Þrátt fyrir þokkalegt gengi í grunnskóla og framhaldsskóla var hugurinn annars 

staðar hjá Sigurði en hann hætti í námi vegna áhugaleysis eftir stutta veru í skólanum. 

Hann fann sig ekki í náminu og sagðist hafa farið í framhaldsskóla vegna þess að 

,,allir í hverfinu hafi farið í þennan skóla.“ Hann missir áhugann og nær ekki 

tilskildum árangri og ákveður að hætta ,,enda væri engum greiði gerður að hanga í 

einhverju ef enginn áhugi væri fyrir hendi“ eins og hann segir sjálfur frá. Sigurður 

leitar sér ekki ráðgjafar eða stuðnings þegar hann flosnar úr námi og nefnir að slíkt 

hafi aldrei komið til greina, ákvörðunin hafi legið hjá honum og ákvað hann að fara 

frekar að vinna í iðngrein í stað þess að halda áfram í skóla. Sigurður hætti í 

framhaldsskóla í þriðja sinn vegna þess að hann fékk ekki öll fög inn í stundatöflu og 

skilaði sér ekki inn í framhaldsskólann aftur fyrr en eftir rúm tuttugu ár. Stefnuleysi 

einkennir námsferil hans og lítið hefur þurft til að hann hætti í námi og sömu sögu er 

hægt að segja um aðra viðmælendur mína. 

 Þrátt fyrir að Pétur uppfylli ekki öll þau skilyrði að vera brotthvarfsnemandi þar 

sem hann lauk stúdentsprófi og fer síðan í iðnskóla, hætti hann í iðnnámi vegna anna í 

sínu persónulega lífi en hafði alltaf áhuga á að ljúka námi. Ákveðið stefnuleysi virðist 

einnig hafa verið til staðar í hans skólagöngu líkt og hjá Sigurði og nefnir hann sjálfur 

,,að hann hefði jafnvel átt að fara í búfræðinám því þar hafi áhuginn legið“ en endar 

síðan í húsasmíði þar sem hann lýkur sveinsprófi.  

 Sömu sögu er að segja með aðra viðmælendur mína, stefnuleysi og óöryggi í 

ákvarðanatöku virðist einkenna námsferil þeirra. Ákvörðun um að fara í 

framhaldsskóla virðist vera ómarkviss hjá þeim flestum og tilviljun ræður því hjá 

þremur viðmælendum mínum að þeir hefja nám í iðngrein og þá eftir fyrsta brotthvarf 

úr framhaldsskóla. Þeir hefja nám eins og svo margir í þeirra aldurshópi gera en ná 

ekki að einblína á að velja nám eftir áhuga. Athygli vekur að sama skapi að enginn 

viðmælanda minna var með skýr markmið um námsval við upphaf framhaldsskólans. 

Þá hafði enginn þeirra fengið náms- og starfsfræðslu á sínum grunnskólaárum en 
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yngsti viðmælandi minn mundi þó óljóst eftir einhverri heimsókn í fyrirtæki í lok 

grunnskólans.  

 Allir viðmælendur mínir nefna að stuðningur innan skólakerfisins hafi ekki verið 

sýnilegur og enginn af þeim leitaði sér aðstoðar þegar ákvörðun um að hætta í námi 

var yfirvofandi. Ákvörðunin var tekin af þeim einum og sjaldnast í samráði við 

foreldra eða aðra fagaðila eins og Sigurður segir:  

Manni finnst ekki þannig sko að karlar með eitthvað að leiti sér 
aðstoðar hjá einhverjum ráðgjafa eða öðrum.  

 
Neikvæð sjálfsmynd þeirra og lítil trú á eigin getu virðist gera það að verkum að þeir 

hafa ekki frumkvæði að því að leita sér aðstoðar eins og Einar nefnir að hann hélt að 

hann ,,væri bara einn með þetta“ og vísar til námsörðugleika sinna. Það var ekki fyrr 

en eftir brotthvarf í annað sinn úr framhaldsskóla að hann fer að veita umræðum um 

lesblindu athygli og upplifir sterkt að verið sé að lýsa þeim námsörðugleikum sem 

hann er að glíma við og leitar sér aðstoðar í kjölfarið, þá kominn fast að fertugu.  

 Þrátt fyrir að algjör viðsnúningur hafi orðið á námsferli Péturs leitaði hann ekki 

ráðgjafar fagaðila á þeim tíma sem hann var að velja sér nám og leiddi aldrei hugann 

að slíkri ráðgjöf. Ákvörðunin lá hjá honum einum og má segja að sama hafi verið 

uppi á teningnum hjá öðrum viðmælendum mínum. Aðstoð á þeim tíma sem þeir 

voru að hefja nám í framhaldsskóla var þeim ekki aðgengileg og ,,ekkert mikið í boði 

og maður vissi ekkert af henni“ líkt og Birgir nefnir. Stuðningur foreldra viðmælenda 

minna hefur hvorki verið mikill né áþreifanlegur ef marka má frásagnir þeirra og 

hefur sjálfsagt haft sitthvað að segja um endurtekið brotthvarf úr skólakerfinu. 

Gunnar yngsti viðmælandinn nefnir að hann sé ekki þessi ,,týpa“ sem leiti sér hjálpar 

og staðfestir það með eftirfarandi orðum:  

...að þau hafi alltaf verið þannig öll að vilja gerð sko en ég er bara 
þannig að sé sko vill ekki nýta mér það sko, ég vil ekkert að þau 
séu að skipta sér af mér þú veist, koma svona inn í mitt. Það hefur 
eiginlega bara alltaf verið þannig hafa bara mitt fyrir mig sko... 
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Vísar hann hér til foreldra sinna sem hafa sýnt vilja til stuðnings en án þess að hann 

nýti sér það og hefur þá ekki með í ráðum þegar hann ákveður að hætta í skóla sautján 

ára gamall ,,þú veist, þau réðu ekki, ég réð þú veist, ég réð þessu bara sjálfur.“ 

Skortur á hvatningu virtist einkenna þátt foreldra í námi viðmælenda minna þar sem 

fram kemur að stuðningur foreldra hafi verið lítill eða enginn: ,,Það var aldrei rætt og 

þau voru ekkert að leggja áherslu á að ég færi í skóla eða eitthvað, nei ekkert.“ 

Menntun foreldra viðmælenda minna er ekki mikil ef yfir heildina er litið en þó er að 

finna iðnmenntun og styttri starfsmiðaðar námsleiðir sem hafa leitt til útskriftar hjá 

einstaka foreldri.  

 Aldrei kom til greina að Páll fengi tækifæri til að fara í framhaldsskóla og neyddist 

hann til að hætta í námi eftir 8. bekk sem samsvarar 9. bekk í dag. Engan stuðning 

eða hvatningu var að finna hjá foreldrum hans enda voru aðstæður bágbornar á 

heimilinu sem gerði það að verkum að hann gat ekki stundað nám þrátt fyrir vilja eins 

og hann nefnir hér: 

Mig langaði til að halda áfram að læra en gagnvart foreldrum 
mínum þá gat ég það ekki...það voru bara ekki til peningar til þess. 

 
Þegar viðmælendur mínir ákváðu hins vegar að taka þátt í raunfærnimatinu fundu þeir 

mikinn stuðning og hvatningu frá fjölskyldu og vinum. Þeir voru orðnir eldri og 

fundu leið til þess að klára nám sem þeir byrjuðu á fyrir margt löngu. Þeir telja 

hvatninguna mikilvæga fyrir þá og hafa þeir nú allir fjölskyldu sína með í ráðum um 

framhaldið. Eiginkonur og kærustur virðast styðja einna mest við bakið á þeim og 

hafa hjálpað þeim mikið bæði á meðan á raunfærnimatinu stóð og eins þegar inn í 

skólann er komið og er Birgir óspar á mikilvægi stuðnings maka og fjölskyldu:  

...hún er búin að hjálpa mér alveg helling í gegnum þetta og ekki 
bara hún heldur öll fjölskyldan hennar og fjölskyldan mín líka. Ég 
væri ekkert á þessu skriði núna nema fyrir þeirra aðstoð, það segir 
sig sjálft. 
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Elín náms- og starfsráðgjafi tekur í sama streng og segir að það skipti miklu máli ,,að 

ná til eiginkvennanna og jafnvel mæðranna“ þar sem þær séu duglegar að ýta á menn 

sína og séu þeim mikil hvatning. Viðmælendur mínir eru orðnir fullorðnir 

einstaklingar með fjölskyldur og ljóst er að sameiginlegir hagsmunir annarra 

fjölskyldumeðlima liggja til grundvallar þeim stuðningi sem þeir fá. Einnig skiptir 

miklu máli fyrir þennan aldurshóp að geta stundað nám með vinnu þar sem 

fjárhagslegu öryggi fjölskyldunnar er ekki ógnað þrátt fyrir að fyrirvinnan, sem þeir í 

flestum tilfellum eru, hefji nám að nýju. 

 

3.2. Í nám á nýjan leik 

Sú ákvörðun að hætta í námi hefur reynst viðmælendum mínum erfið og hugsunin um 

að ljúka námi hefur aldrei vikið úr huga þeirra. Allir hafa þeir reynt að fóta sig í 

skólasamfélaginu að nýju og margir oftar en einu sinni. Árangur þessara tilrauna 

hefur ekki verið sem skyldi en þrátt fyrir brösótt gengi og uppgjöf sögðust allir 

viðmælendur mínir hafa haft mikla löngun til að hefja nám að nýju. Áralangar 

hindranir vegna námsörðugleika og persónulegra erfiðleika hafa sett strik í 

reikninginn og leiðin að settum markmiðum oftar en ekki verið fremur torveld. 

Viljinn og löngunin hefur verið til staðar en þá hefur vantað frumkvæði, hvatningu og 

þor til að yfirstíga hindranir sem hafa orðið á vegi þeirra.  

3.2.1  Löngunin til að klára  

Þrátt fyrir neikvæða upplifun á skólakerfinu og miklar hindranir hjá þeim sem glíma 

við námsörðugleika sækja viðmælendur mínir ítrekað aftur í nám þar sem löngunin í 

að standa sig og ljúka sveinsprófi er þeim mikilvægara en margt annað. Allir sáu eftir 

því að hafa ekki lokið námi á sínum tíma og hefur sú hugsun ekki vikið úr huga 

þeirra. Löngunin og viljinn til að fá réttindi sem iðnaðarmaður hefur verið þeim 

ofarlega í huga allt frá því þeir hurfu brott úr námi og margar ástæður legið að baki 

þess að þeir stigu ekki skrefið til fulls eins og Einar segir:  
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Maður hugsaði alltaf um það að klára eitthvað og hafa einhverja 
iðnmenntun... mig langaði alltaf að hafa þennan titil... það var bara 
komið nóg að bíða og bíða...eitthvað nagaði mig og mér fannst að 
ég ætti að klára þetta.  

 

Birgir hefur sömu sögu að segja og hann leit aldrei svo á að hann væri ,,hættur í 

skóla, ég var bara í pásu“ og lætur það fylgja með að pásan hafi verið fulllöng eða um 

tuttugu ár. Í öll þessi ár var löngunin til staðar hjá Birgi að ljúka námi: ,,Þetta var 

alltaf í hnakkanum á mér að naga mig og bíta mig“ en hvatninguna vantaði þar sem 

erfiðleikar undanfarinnar skólagöngu hafa sett mark sitt á hann og aðra viðmælendur 

mína og hugsanlega gert það að verkum að skólinn hefur verið þeim fráhrindandi 

stofnun sem vekur upp blendnar tilfinningar. 

 Þeir nefna allir að þeir hafi alltaf haft hug á ljúka sveinsprófi og fannst ,,þetta búið 

að hvíla svolítið mikið á manni“ eins og Sigurður nefnir og ,,vildi klára eitthvað, 

vantaði einhvern endapunkt við þetta.“ Einnig fundu þeir fyrir þrýstingi frá fjölskyldu 

og vinum að klára sveinsprófið og margir nefna að við hverja skólabyrjun á haustin 

hafi hugurinn leitað inn í skólana og hugsunin um að hefja nám á ný sótt stíft að 

þeim. Mikilvægi þess að öðlast réttindi vegur hér þyngst hjá þeim þar sem allir nema 

einn eru fjölskyldufeður og ábyrgðin að standa sig sem framfærsluaðili og fyrirvinna 

skiptir þá miklu máli. Ein leið til að tryggja hag fjölskyldunnar er að öðlast 

starfsréttindi að þeirra mati og það ætla þeir að gera. Gunnar, yngsti viðmælandi 

minn, hugsaði oft um að fara í nám aftur eftir að hann hætti eftir stutta veru í 

framhaldsskóla:  

...ég hugsaði að ég yrði að klára þetta og svo þegar þessi auglýsing 
kom þá fannst mér þetta bara svo flott tækifæri að gera þetta, ég 
verð bara að klára þetta sko, til þess að geta farið að gera einhverja 
góða hluti sko... 

 

Vísar hann hér til mikilvægi þess að hafa einhver réttindi til að geta komist áfram í 

starfi og brjóta niður þær hindranir sem fyrir voru og hamla því að hann hafi náð 

markmiðum sínum.  
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Allir viðmælendur mínir sáu lausn í sjónmáli til að klára námið með tilkomu 

raunfærnimats og gripu tækifærið á meðan það gafst. Þeir segja að þetta hafi verið 

tækifæri til að fá metna alla þá vinnu og þann tíma og færni sem þeir hafa öðlast í 

iðngreininni sem og að gera þeim kleift að ljúka sveinsprófi sem hafði verið þeim 

fjarlægur draumur.  

3.2.2  Óttinn við að mistakast lítil trú á eigin getu 

Sú ákvörðun að hefja nám að nýju eftir að hafa farið í gegnum raunfærnimat vakti 

upp blendnar tilfinningar hjá viðmælendum mínum þar sem kvíði og tilhlökkun 

toguðust á. Lítil trú á eigin getu, frammistöðukvíði og óttinn við að mistakast virtist 

vera efst í huga þeirra og helsta hindrunin. Jafnframt því upplifðu þeir ákveðinn létti 

eftir að hafa tekið ákvörðun um að fara í nám þar sem þeir eygðu loks von um að ná 

sér í réttindi sem þeir höfðu stefnt að svo lengi. 

 Þeir viðmælendur mínir sem átt hafa við námsörðugleika að stríða hafa ekki góða 

upplifun af skólagöngu sinni sem hefur gert það að verkum að skólinn virðist minna 

þá á ósigra í námi og hefur sú hugsun hindrað þá í fara í skóla aftur eftir langa 

fjarveru eins og Gunnar lýsir hér vel: 

Mér kveið alveg, mér kveið alvega rosalega fyrir fyrsta deginum 
sko, mér kveið alveg rosalega fyrir því að fara aftur í skólann, ég 
held að það sé bara þú veist þessi hræðsla við skólann og ég 
náttúrulega tregur að læra. 

 

Gunnar dregur ekki dul á stöðu sína sem námsmaður með þessum sterku orðum og 

sjálfsmynd hans er ekki upp á marga fiska. Birgir nefnir einnig að kvíðinn fyrir því að 

fara í skólann aftur hafi verið í raun „hræðslan við fortíðardrauginn, að standast ekki 

prófin, að eyða tímanum, púðrinu og kröftunum og ná svo ekki þótt maður hafi lagt 

sig fram.“ Þegar Birgir er spurður frekar um þennan fortíðardraug sem hann lýsir hér 

þá kemur í ljós að:  



Að stíga skrefið- í nám á nýjan leik að loknu raunfærnimati 

 

 

64 

...þetta var hræðslan við að fara í skólann...maður fékk netta 
gæsahúð þegar maður labbaði inn í sama skólann aftur, neikvæða 
gæsahúð... 

 

Einar tekur í sama streng og lýsir upplifun sinni með þeim hætti að óttinn við að 

mistakast hafi verið efst á baugi og það að geta ekki staðist þær kröfur sem settar voru 

í náminu:  

Það var þessi kvíði fyrir þessu bóklega, hvernig mér myndi reiða af 
í því og þú veist sitja kannski eftir...ég hef smá áhyggjur af þessu... 
kom smá kvíði svo þegar ég byrjaði í skólanum.  

 

Óttinn við að skila ekki eðlilegri námsframvindu og það að upplifa ósigra enn og 

aftur hefur valdið þeim vanlíðan sem þeir eiga erfitt með leggja til hliðar og fylgir 

þeim áfram þegar í skóla er komið. Lítil trú á eigin færni er lýsandi fyrir viðmælendur 

mína þegar horft er til þess að fara aftur í nám en viljinn til að standa sig er svo 

sannarlega til staðar og hafa þeir margir reynt að búa svo um að þeir séu betur til þess 

fallnir að takast á við námið í framhaldsskólanum. Birgir undirbjó sig fyrir skólann 

yfir sumarið með því að kíkja í skólabækur og ,,dusta rykið“ af ákveðnum þáttum og 

taldi hann það hafa hjálpað sér mikið þegar inn í skólann var komið. Hin eilífa 

hugsun um hvar þeir standi í samanburði við aðra nær hér undirtökum og það að 

,,dusta rykið af skólabókunum“ virðist benda til óöryggis og vanmáttar gagnvart 

skólanum og hræðslu við að afhjúpa sig sem slaka námsmenn frammi fyrir öðrum. 

Jafnframt að tryggja það að áætlunarverk þeirra, að ljúka námi, nái fram að ganga. 

Margir þeirra fundu sig tilneydda til undirbúa sig fyrir námið með það að markmiði 

að fyrirbyggja niðurbrot. Einnig hafa nokkrir viðmælenda minna kosið að taka nokkra 

verklega áfanga í skólunum sem þeir hefðu ekki þurft að taka þar sem þeir fengu þá 

metna í raunfærnimatinu. Svo virðist sem lítil trú á eigin getu í bóklegu greinunum 

geri það að verkum að þeir vilja standa sig eins vel og þeir geta í verklegu áföngunum 

og með því geta þeir sýnt fram á hæfni sína og færni ólíkt því sem þeir upplifa á 

bóklega sviðinu. Þeir nefna sjálfir að með því að fara aftur í ákveðna verklega áfanga 

eru þeir að auka á fagmennsku sína og sú viðurkenning er mikilvæg í þeirra augum.  
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Þrír viðmælenda minna sem ekki eiga við námsörðugleika að stríða voru einnig 

kvíðnir fyrir því að fara aftur í nám. Upplifun þeirra af veru sinni í grunnskóla er þó 

mun jákvæðari en hinna þar sem hindranir vegna námsörðugleika eru ekki til staðar. 

Þeir upplifa þó kvíða við að hefja nám á nýjan leik og þeim finnst erfitt að vera 

komnir á ákveðinn aldur og setjast á skólabekk. Það að standast ekki þær kröfur sem 

lagt er upp með veldur óöryggi og kvíðatilfinningu eins og Sigurður lýsir hér vel:  

Maður er bara með vissan kvíða fyrir því að fara að læra aftur 
kominn á þennan aldur, bara að hugsa um það bara stórt skref að 
skrá sig, ég veit það ekki mér fannst þetta allan tímann vera mikið 
mál. 

  

Páll tekur í sama streng og fannst mjög erfitt að fara aftur í nám eftir þrjátíu ár eins og 

hann nefnir hér: ,,Ég hafði bara mestar áhyggjur af því að ég gæti ekki lært og gæti 

ekki munað.“ Hann lýsir síðan hvernig það var fyrir hann að hefja nám eftir langa 

fjarveru frá skóla:  

...það var alveg skelfilegt, alveg skelfilegt, já bara náttúrulega bara 
stressaður og ég þurfti að fara að hugsa upp á nýtt... maður var bara 
skjálfandi á beinunum, bara þannig. 

 

Orð hans eru sjálfsagt lýsandi fyrir margan einstaklinginn sem stendur í sömu sporum 

og hann þar sem lítil trú á eigin getu og hræðslan við að standa sig ekki meðal 

annarra nemenda er ein stærsta hindrunin fyrir því að hefja nám að nýju.  

 Pétur er einna jákvæðastur af viðmælendum mínum og má ætla að ástæðan sé sú 

að hann hefur verið mun lengur inn í skólakerfinu en hinir. Þótt fjarvera hans frá 

skóla hafi verið löng virðist hann upplifa endurkomuna með jákvæðari hætti en aðrir 

en finnur þó fyrir óöryggi og kvíða í upphafi sem tengist að stórum hluta 

byrjunarörðugleikum af hálfu framhaldsskólans þar sem hann er í fyrsta hópnum sem 

kemur inn í skóla eftir raunfærnimat.  

 Umhugsunarvert er hvort viðmælendur mínir líti á sig sem annars flokks 

námsmenn þar sem þeir horfa á brösótta skólagöngu sína og brotthvarf úr námi sem 

fortíðardraug sem fylgi þeim áfram. Svo virðist sem neikvæð reynsla þeirra veki upp 
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hjá þeim frammistöðukvíða í sífelldum samanburði við ,,aðra“ nemendur eins og 

Sverrir lýsir hér vel en í orðum hans má merkja að hann hefur litla trú á eigin getu 

þrátt fyrir góðan árangur í námi: 

...þó að maður sé að útskrifast með áttur og níur þá er ég ekkert viss 
um að ég sé í sömu sporum og þeir krakkar... ef ég færi áfram í 
meistarann þá veit maður ekki hvort maður þurfi að taka einhverja 
áfanga upp eða maður veit það ekki. 

  

Guðrún náms- og starfsráðgjafi staðfestir þessar vangaveltur og nefnir að nokkrir 

þeirra sem tóku þátt í raunfærnimatinu hafi verið með efasemdir um að þeir væru eins 

vel undirbúnir til að fara í meistaraskólann og aðrir sem tóku sveinspróf eftir 

hefðbundinni leið. Þessar hugsanir eiga ekki við rök að styðjast að mati náms- og 

starfsráðgjafanna þar sem gengið var frá því í upphafi að raunfærnimatsleiðin væri 

fullgilt sveinspróf. Guðrún telur að hugsanir þeirra tengist frammistöðukvíða:  

...þeir eru margir hræddir að stíga skrefið og hafa ekki verið í skóla 
í tuttugu til þrjátíu ár og það getur verið svo erfitt að fara í skóla 
aftur og margir ekki með skemmtilega reynslu úr skólakerfinu. 

 

Lítil trú á eigin getu skýtur víða upp kollinum og lesa má úr orðum þeirra að hinn 

sífelldi samanburður við aðra geri það að verkum að þeir leggi aukalega á sig til að 

vera þess fullvissir að þeir standi öðrum jafnfætis og um leið forðast þá neikvæðu 

upplifun sem þeir hafa orðið fyrir á skólagöngu sinni.  

 Kvíðinn og óöryggið voru ekki eingöngu bundin við að fara í skólann eftir langt 

hlé heldur einnig að fara í gegnum raunfærnimatið og fundu þeir allir fyrir kvíða 

þegar matsviðtölin nálguðust eins og einn lýsir hér vel: 

Maður vissi ekkert hverju þeir voru að leita eftir... hvað ætti að fara 
að spyrja mann um, maður vissi ekkert hvað maður var að fara út í 
og hvað ætti að fara að gera...já maður var sko óöruggur. 
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Óttinn við að mistakast í matsviðtölunum var þeim öllum áþreifanlegur og upplifun 

Sverris er lýsandi fyrir þær áhyggjur sem viðmælendur mínir höfðu þegar að matinu 

kom:  

Ég var svolítið stressaður þegar ég sat fyrir framan kennarana og 
þeir voru að spyrja mig út úr, þetta var bara kvíði frekar...bara 
aðallega að geta ekki svarað spurningum þó að ég vissi að ég gæti 
allt ...samt, þú veist að svara vitlaust eða já ég held að það hafi 
verið aðalmálið. 

 
Náms- og starfsráðgjafarnir fundu fyrir kvíða hjá hópunum þegar matsviðtölin 

nálguðust og reyndu að undirbúa þá með bæði hóp- og einstaklingsviðtölum. Mjög 

misjafnt hafi verið hvernig þeir komu í matsviðtölin, sumir komu beint úr vinnu á 

meðan aðrir sátu heima og ,,voru bara alveg í molum.“ Elín telur að 

frammistöðukvíðinn sé stærsta hindrunin í raunfærnimatsferlinu og því til 

staðfestingar nefnir hún að þegar þeir vissu að um einhvers konar ,,próf“ var að ræða 

þá helltist yfir þá kvíði og óöryggi. Óttinn við að mistakast og standast ekki þær 

kröfur sem settar eru virðist vera til staðar hvort sem um námsörðugleika er að ræða 

eða ekki. Svo virðist sem langt hlé á skólagöngu auki á óvissu um hvort þeir geti 

þetta eins og aðrir nemendur sem eru búnir að vera í skóla óslitið jafnvel frá upphafi 

grunnskóla. 

3.2.3  Raunfærnimat tækifærið aukið sjálfstraust  

Viðmælendur mínir nefna allir að raunfærnimatið hafi verið það tækifæri sem þeir 

höfðu beðið eftir lengi og hjá þeim kemur skýrt fram mikill vilji til að ljúka námi. Það 

að hafa ekki klárað nám á sínum tíma hefur nagað þá nánast á hverjum einasta degi 

og margir hafa reynt oftar en einu sinni að hefja nám á nýjan leik en fallið í sömu 

gryfju og hætt vegna örðugleika í námi og vegna persónulegra erfiðleika. Svo virðist 

sem skort hafi úrræði í skólakerfinu fyrir þennan hóp nemenda þar sem greinilega 

kemur fram að þá hafi skort hvatningu og stuðning meðan á námi stóð og þeir höfðu 

hvorki þor né trú á eigin getu til að stíga það skref sjálfir að fara aftur í nám. 

Raunfærnimatið hefur ,,opnað þeim dyr að framtíðinni“ eins og einn viðmælandinn 
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orðar það. Þeim hefur tekist að hefja nám að nýju og jafnvel lokið sveinsprófi í 

greininni og sumir hverjir hafið meistaranám, nokkuð sem þá óraði ekki fyrir að 

upplifa eins og Birgir lýsir hér vel:  

Áður en ég fór í raunfærnimatið þá var þetta ekki raunhæfur 
möguleiki, sko ef talað er um stjörnur þá var þessi draumur minn á 
bak við stjörnurnar, hann var í einhverju öðru gufuhvolfi. Þetta 
skiptir svo miklu máli að hafa þessi réttindi, sama hvað það er að 
klára þessa menntun það skiptir alveg svakalega miklu máli.  

 

Mikilvægi þess að fá réttindi er ein helsta ástæða þess að þeir taka þátt í 

raunfærnimatinu sem gerir draum þeirra til margra ára að veruleika. Þar með hafa þeir 

styrkt stöðu sína á vinnumarkaðnum. Þeir eru við það að ljúka sveinsprófi eða hafa 

lokið því og eru öruggari með starf en áður sem og að möguleikar á fjölbreyttari 

verkefnum hafa aukist samhliða réttindum. Einnig telja þeir að með sveinsprófinu sé 

ákveðnum fjötrum aflétt eins og Birgir kemst hér vel að orði:  

Þetta er í raun og veru blessun svona í stuttu máli. Við erum að tala 
um að það opnast ekki bara bílsskúrsdyr heldur flugmóðurskipsdyr. 
Það er allt opið bara hvað vil ég gera. Ekki eins og þegar maður var 
réttindalaus, þá kíkti maður inn um bréfalúguna til að athuga hvort 
einhver væri að taka móti manni og læðupúkast meðfram öllum 
veggjum og berjast fyrir því að fá einhver verkefni... maður er 
náttúrulega kominn með réttindi og miklu frjálsari á markaðnum, 
get labbað inní hvaða fyrirtæki sem er og sagt að ég sé menntaður 
með þessi réttindi. 

 

Frelsið sem fylgir réttindum er ótvírætt að þeirra mati og gerir þeim kleift að takast á 

við hin ýmsu verkefni sem í boði eru innan fagsins. Það að hafa ekki lokið sveinsprófi 

hefur verið mörgum þrándur í götu ekki bara tengt vinnumarkaðnum heldur einnig 

fyrir sjálfstraust og ímynd þeirra út á við. Þeir þurfa ekki lengur að fara undan í 

flæmingi þegar þeir eru spurðir um hvort þeir hafi klárað námið eða hvort þeir séu 

með réttindi og það er þeim mikils virði. Raunfærnimatið er kveikjan og hvatningin 

sem þeir þurftu og tækifærið sem þeir gátu ekki sleppt enda segja þeir að þeir væru 
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ekki enn byrjaðir í skóla aftur ef raunfærnimatið hefði ekki komið inn í líf þeirra eins 

og Páll kemst að orði:  

Ég var alltaf að leita að einhverju til að koma mér af stað. Ef þetta 
hefði ekki komið til þá get ég ekki séð að ég hafi farið í nám. Ég 
hefði bara koksað á því, já ég er alveg viss um það...ég held að ég 
hafi aldrei farið og klárað námið ef ég hefði ekki farið í gegnum 
raunfærnimatið ég held að það sé alveg öruggt. Þetta er svona 
stuðningur og klapp sem maður þurfti.  

 

Gunnar er sama sinnis og finnst eins og sér hafi verið gefið ákveðið tækifæri sem sé 

ómetanlegt ,,bara ég er svo ánægður með þetta framtak að þetta skuli hafa verið gert, 

ég væri ekki ennþá farinn í skólann skilurðu, alveg pottþétt ekki sko ég sæi ekki fram 

á það.“ Námsörðugleikarnir hafa verið honum hindrun að takast á við það að fara 

aftur í framhaldsskóla eins og hjá mörgum og nú eygir hann von um að klára 

sveinsprófið sem er honum mikilvægara en margt annað: ,, Já ég er ánægður með að 

ég ætla að klára þetta þú veist, ég ætla að klára þetta, ég þarf náttúrulega að klára 

þetta það finnst mér sko skipta öllu máli sko.“ Sverrir tekur í sama streng og fannst 

alltaf vanta einhverja hvatningu til að fara af stað aftur: 

Ég hugsaði alltaf um að fara í skóla og klára þetta og það bara, það 
bara vantaði bara einhvern smá neista til að fara af stað...á sjónum 
hugsaði ég alltaf, djöfull að vera ekki búinn með skólann og geta 
bara skellt sér í það að fara að mála. Mér fannst það 
ömurlegt...þetta var bara neistinn sem ég þurfti.  

 

Hann telur einnig að það séu margir brotthvarfsnemendur úti á vinnumarkaðnum sem 

séu í sömu sporum og hann áður en raunfærnimatið kom til og vísar þar til 

námsörðugleika sinna í grunnskóla. Sverrir gerir sér grein fyrir því að það eina sem 

þeir þurfi sé hvatning frá öðrum því viljinn sé svo sannarlega til staðar. Hann telur 

jafnframt að skýringin sé sjálfsagt sú að ,,þeir séu hræddir við skólann að einhverju 

leyti“ og fullyrðir að hann hefði aldrei farið inn í skólann nema með því að taka þátt í 

raunfærnimatinu: 
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…það hefur gert það að ég klára skólann, það er bara þannig...ég 
hefði ekkifarið í skólann síðasta vetur ef ég hefði ekki uppgötvað 
þetta á síðustu stundu 

 

Talar Sverri sennilega fyrir munn margra en Sigurður hafði einnig beðið eftir tækifæri 

sem þessu í mörg ár og viðurkennir að hann hafi alltaf verið á ,,leiðinni að klára 

þetta“ og segir að ,,þetta hafi verið spark í rassinn sem maður þurfti.“ Hann nefnir 

einnig að mikilvægt sé fyrir einstaklinga með mikla starfsreynslu að fá metna þá 

vinnu sem þeir hafa lagt af mörkum í faginu og fagnar því tilkomu raunfærnimatsins.  

 Þegar viðmælendur mínir höfðu lokið raunfærnimatinu kom ekki annað til greina 

hjá þeim en að halda áfram og fara í framhaldsskóla. Þeim fannst að öll sú vinna sem 

lögð var í ferlið hjá þeim hafi verið sniðin að þeirra þörfum og að hika hefði verið 

sama og tap. Tækifærið kom upp í hendurnar á þeim og ,,það að hætta núna var bara 

ekki í boði, ég bara, mér fannst ég ekkert hafa neina afsökun“ segir Einar og er að 

vísa til þeirra hindrana sem hann hefur þurft að glíma við vegna námsörðugleika 

sinna og telur sig vera betur í stakk búinn til að takast á við þær í dag.  

 Þrátt fyrir brotna og veika sjálfsmynd virðist sú leið sem þeir völdu með þátttöku í 

raunfærnimati hafi styrkt þá sem einstaklinga og aukið trú þeirra á eigin getu sem og 

vakið upp jákvæðari hugsanir gagnvart skólanum. Sama má segja um viðmælendur 

mína sem ekki hafa þurft að glíma við námsörðugleika að þegar þeir hófu nám að 

nýju efldust þeir og styrktust og fundu fljótt að þeir áttu alveg jafn mikið erindi í 

framhaldsskólann eins og aðrir þrátt fyrir að hafa verið frá námi hátt í þrjátíu ár. 

 Gunnar hefur fengið tækifæri sem hann ætlar sér að nýta og hefur viðmót hans 

gagnvart náminu breyst frá því sem áður var ,,Ég er góður í þessu núna sko, les alveg 

helling“ segir hann sem sýnir viljann til að klára það sem hann byrjaði á og í orðum 

hans má merkja aukið sjálfstraust og trú á að hann geti náð markmiðum sínum. 

Greinilegt er að sjálfstraust allra viðmælenda minna hefur aukist mikið og þegar þeir 

voru inntir eftir því hvort þeir teldu að sjálfstraust þeirra hafi eitthvað breyst eftir 

raunfærnimat stóð ekki á svörum eins og Birgir nefnir hér:  
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Það stækkaði, þetta var farið að há mér alveg svakalega að vera 
ekki með réttindi, ég veit ekki hvernig ég á að orða þetta, en það er 
mikill munur þarna á og það er alveg hellingur. 

 

Birgir er mjög ánægður að hafa lokið námi og náð þeim markmiðum sem hann hafði 

sett sér. Hann lítur öðrum augum á sjálfan sig þar sem hann upplifir að nú hafi hann 

sigrað í baráttunni gegn vanmættinum og hefur öðlast trú á eigin getu. 

 Sjálfsmynd þeirra tekur stakkaskiptum þegar talið berst að verklegum greinum í 

skólanum sem og upplifun þeirra á sjálfum sér sem fagmönnum. Öllum gekk vel í 

verklegum þáttum námsins og voru þeir ekki fyrirstaða í náminu líkt og bóklegu 

greinarnar. Þeir sjá sjálfa sig sem góða fagmenn sem hafa unnið lengi í iðngrein og 

hafa öðlast mikla færni og þekkingu á þeim tíma eins og Pétur lýsir hér: ,,Menn eins 

og ég með mikla starfsreynslu og mikla faglega getu.“ Sverrir tekur í sama streng og 

segist vera ,,góður málari“ og ,,geti allt í málningarvinnunni.“ Ef marka má orð þeirra 

eru þeir fullir sjálfstraust gagnvart sjálfum sér sem fagmönnum og gildir það sama 

um aðra viðmælendur mína þar sem sjálfstraustið gagnvart faginu er til staðar óháð 

gengi í skóla.  

 Hins vegar má segja að trú þeirra á eigin getu og færni hafi ekki skilað sér til 

fullnustu í raunfærnimatið sjálft þar sem mörgum þeirra fannst erfitt að meta sjálfa 

sig og skilgreina hæfni sína fyrir öðrum. Þrátt fyrir að þeir líti á sig sem fagmenn 

fram í fingurgóma bar frammistöðukvíðinn sjálfstraust þeirra ofurliði á köflum eins 

og Elín upplifði í gátlistaskráningunni. Þar hefðu starfsmenn raunfærnimatsins þurft 

að hvetja þá áfram til að fá þá til að meta sig á raunhæfan hátt og var mikil tilhneiging 

hjá þeim að vanmeta getu sína. Nefnir hún að svörin sem hún hafi oft fengið þegar 

hún nefndi hvort viðkomandi hafi ekki unnið til dæmis við að smíða glugga: ,,Jú, jú 

en ég er ekki með neitt sveinspróf“ eða „ég er enginn fagaðili“ og fullyrðir að þeir búi 

yfir mikilli fagþekkingu sem þeir oft vanmeta og gæti það tengst frammistöðukvíða. 

Mörgum fannst erfitt að meta sjálfa sig og nefna þeir allir að það hafi verið ákveðin 

hindrun í ferlinu eins og Sigurður lýsir hér vel: ,,Fyrsta hindrunin var kannski hvernig 

maður ætti að koma þessu frá sér ... þegar maður átti að tjá sig svona frá hjartanu, það 

er ekki alveg mín sterka hlið.“ Pétur er honum sammála:  
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Ég verð að viðurkenna að þetta með okkur sjálfa það var dálítið 
svona þetta vafðist aðeins fyrir manni...en þetta var svona að lýsa 
sjálfum okkur og hreykja sér og svoleiðis... ég viðurkenni að það 
var ekki létt...ég reyndi nú bara að reyna að meta sjálfan mig sko... 
ég held að ég hafi ekkert farið fram úr mér sko...mér fannst þetta 
svolítið erfitt. 

 

Guðrún nefnir að oft hafi skinið í gegn hugmyndir þeirra að án réttinda væru þeir ekki 

jafn góðir fagmenn og aðrir og segir að:  

Flestir hafa þeir minnimáttarkennd yfir því að vera ekki búnir með 
sveinsprófið. Þeir eru búnir að vinna við þetta svo lengi og kunna 
þetta svo vel en það er alltaf þetta sem er svo erfitt að þurfa að 
segja – ég er ekki með réttindi. 

 

Lítið sjálfstraust Einars kemur vel í ljós þegar hann ræðir um sjálfsmatið og viðtölin 

sem endurspeglast hér í orðum hans:  

Mér fannst þau vera að grafa svo mikið inn í mann þú veist, spyrja 
mann svo mikið og fá að vita svo mikið...maður er ekkert að blaðra 
út um bæ um sjálfan sig enda kemur engum við hvernig ég er og 
fólk þarf þá bara að kynnast mér eða hvernig sem það er, það ræður 
því bara.  

 
Vanmáttur hans og óöryggi gagnvart frammistöðu sinni kemur hér vel í ljós og 

endurspeglar veika sjálfsmynd hans og hugmyndir hans um hvernig aðrir líta á hann 

og sömu sögu má segja um aðra viðmælendur mína. Elín náms- og starfsráðgjafi 

tekur í sama streng og nefnir að margir ef ekki allir hafi verið stressaðir í viðtölum 

þar sem þeir virtust ,,flokka mig sem einhvern starfsmann í skóla og skóli er eitthvað 

sem þeir hafa ekkert jákvæða mynd af oft á tíðum.“ Þrátt fyrir að þeim hafi fundist 

erfitt að fara í gegnum sjálfsmatið með þessum hætti segir Elín að eftir á þá ,,voru 

allir glaðir yfir því að hafa farið í þessa vinnu því að þeir höfðu aldrei skoðað sjálfan 

sig og pælt svona mikið í hlutunum fyrr en á þessum tímapunkti.“ Eflaust hefur lítið 

sjálfstraust gagnvart skólakerfinu sett mark sitt á vinnu þeirra við sjálfsmatið. Þeir 

hafa upplifað ósigra og vanmátt og hafa ekki staðið sig sem skyldi í námi og þar með 
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ekki lokið þeim réttindum sem þeir þurfa til að komast áfram í því starfi sem þeir eru 

í. Minnimáttarkenndin endurspeglast í viðhorfi þeirra á þeim sjálfum og hvernig þeir 

upplifa sig sem námsmenn og jafnvel fagmenn án réttinda.  

 Þegar ég spyr viðmælendur mína að því hvort þeir myndu mæla með 

raunfærnimati við aðra voru þeir ósparir á ágæti matsins. Allir sem einn hafa mælt 

með raunfærnimati við starfsfélaga og aðra sem voru í svipuðum sporum og þeir 

sjálfir og nokkrir þeirra hafa nú þegar farið í raunfærnimat fyrir þeirra tilstuðlan og 

hvatningu.  

3.2.4  Hópstuðningur mikilvægur þáttur í ferlinu  

Hópstuðningurinn sem viðmælendur mínir upplifa í raunfærnimatsferlinu og þegar 

þeir hefja nám að nýju skiptir miklu máli hvað varðar sjálfstraust þeirra og öryggi 

inni í framhaldsskólanum. Þörfin fyrir að tilheyra ákveðnum hópi kemur strax fram í 

upphafi þeirrar ákvörðunar að fara á fyrsta kynningarfundinn vegna raunfærnimats og 

töluðu allir um að mikilvægt hafi verið að þekkja einhvern annan sem hafði hug á því 

sama. Að þeirra sögn voru auglýsingar hengdar upp á vinnustöðum og birtust einnig í 

dagblöðum. Upp frá því hafi umræður sprottið um að fara saman á kynningarfund. 

Þeir fundu einnig stuðning í því að sjá aðra á fundinum sem þeir þekktu og það efldi 

hjá þeim sjálfstraustið og hvatti þá áfram. Pétur nefnir að hann hafi tekið ákvörðun 

um að fara á kynningarfund en hafi verið ragur í byrjun en nefnir:  

...að þegar ég kom á staðinn þá var ég voðalega ánægður að sjá 
mikið af kollegum mínum þarna, svona á mínum aldri ekki bara 
krakka. 

 

Páll nefnir dæmi sama eðlis ,,Ég tók áfanga í sumarskóla með krökkum sem höfðu 

fallið í áföngum í framhaldsskólum og ég var svona aldursforseti, mér fannst það 

bara, mér fannst það bara miklu erfiðara.“ Hann telur það mikilvægt að vera í hópi 

einstaklinga á svipuðu reki þar sem allir séu að stefna á það sama og þar liggi 

stuðningurinn. 
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Þar sem margir framhaldsskólar virðast ekki vera tilbúnir að taka á móti fullorðnum 

einstaklingum í nám eftir langt hlé að mati Elínar og Guðrúnar náms- og 

starfsráðgjafa er mikilvægt fyrir þessa einstaklinga að tilheyra ákveðnum hópi innan 

skólans. Elín nefndi að einn einstaklingur í raunfærnimatinu hafi átt í erfiðleikum í 

náminu en hann hafði ekki fylgt hópnum úr raunfærnimatinu inn í framhaldsskólann. 

Hann var kominn að því að gefast upp og hætta. Eftir að honum bauðst að koma inn í 

hópinn að nýju spjarar hann sig mun betur og finnur stuðning og hvatningu frá öðrum 

sem standa í sömu sporum. Elín segir marga hafa orð á því að hópurinn skipti þá öllu 

máli og vísar í viðtal sem hún átti við einn þátttakandann: ,,Það þarf að vera svona 

bekkur, við þurfum að vera saman, ég er sterkur í þessu og hann í þessu og við getum 

unnið saman.“ Sömu sögu hefur Birgir að segja: 

Þarna var ég kominn inn í hóp manna sem voru allir í svipuðum 
aðstæðum og ég og þannig jafningjar mínir alveg pottþétt... 
hópstuðningurinn, hann myndar alveg svona keppnisanda og ef 
einhver var orðinn þreyttur og farinn að slaka á þá greip maður 
nokkrum sinni í þá og oft var gripið í mig og félagarnir að reyna að 
passa vel upp á hvern annan. Við ætluðum að fara í gegn sem einn 
hópur og það var bara lagt svona óformlega upp með það frá 
byrjun. Við vitum allir af vandamálum hvers annars og enginn að 
fela eitthvað, enginn að skammast sín, enginn feiminn að biðja 
kennarann um að endurtaka sig. Þú veist þessi stuðningur sem 
skiptir alveg gríðarlegu máli... þetta er svona jafningjastuðningur. 

 

Greinilegt er að viðmælendum mínum er ljóst hve hópurinn er þeim mikilvægur og 

kemur í ljós að þeir sem ekki ná að fylgja hópnum að öllu leyti í náminu skynja það 

og eru mjög meðvitaðir um hvað hópurinn hefur gert fyrir þá. Gunnar hefur til að 

mynda ekki náð að skila sömu námsframvindu og hópurinn í einu fagi og sækir því 

tíma með öðrum og nefnir mikilvægi þess að vera í hópnum: 

Sko þessi hópur skiptir öllu máli. Bara að halda þessum hópi saman 
eins og nú þegar búið er að splitta mér upp og ég er ekkert ánægður 
með það, ég myndi vilja fá að vera í hópnum en það er einn strákur 
úr hópnum sem var líka færður þannig að það hjálpar aðeins. 



Að stíga skrefið- í nám á nýjan leik að loknu raunfærnimati 

 

 

75 

Guðrún náms- og starfsráðgjafi tekur í sama streng og telur hópinn skipta miklu máli 

fyrir hvern og einn. Sem dæmi má taka er málaraiðnin nú kennd í kvöldskóla í fyrsta 

sinn og því hafi verið búin til ákveðin námsáætlun sérstaklega fyrir 

raunfærnimatshópinn. Það eitt hafi gert það að verkum að viðbrögðin við þátttöku í 

raunfærnimatinu hafi verið mjög góð og að væntanlegir þátttakendur hafa fundið að 

þeir myndu tilheyra ákveðnum hópi sem væri að stefna að sama marki og jók það á 

áhugann að taka þátt. Flestir viðmælendur mínir töldu að þeir væru sjálfsagt hættir ef 

hópurinn væri ekki til staðar „Ég held að það séu meiri líkur á að maður hætti við ef 

maður er einn“ segir Páll sem hefur ekki verið í skóla í um þrjátíu ár og Birgir er því 

sammála og leggur þunga áherslu á orð sín: 

...ef maður dettur út úr þessu kerfi þá er maður alveg dottinn út. Ég 
segi fyrir mitt leyti að ef ég hefði dottið úr þessum hópi og út úr 
skólanum þá hefði ég bara lokað þessum dyrum og sett hengilás á. 
Ég hefði aldrei litið meira á þessar dyr.  

 

Hugsanlega mælir Birgir hér fyrir munn margra þegar hann segir þetta af mikilli 

sannfæringu. Hann upplifir stuðning frá hópnum en er meðvitaður um að hann beri að 

lokum höfuðábyrgð á sínu námi sem hann stendur og fellur með. Ákveðið öryggi 

skapast innan hópsins þar sem þeir þurfa ekki að ,,opinbera“ slaka námsgetu sína fyrir 

,,hinum“ nemendunum þar sem þeir eru allir jafningjar og þekkja hver annars 

veikleika og styrkleika, því þar liggur öryggið og stuðningurinn. Án hópsins upplifa 

þeir sig berskjaldaða gagnvart hinu ,,almenna skólakerfi“ sem hefur brugðist þeim 

vegna annmarka þeirra í námi og þar vilja þeir ekki ,,lenda“ aftur. Þetta er síðasta 

tækifærið sem gefst í þeirra huga til að ljúka sveinspróf í iðngrein og því skiptir máli 

að tilheyra ákveðnum hópi og fá þann stuðning sem þarf. Þeim finnst þeir ekki lengur 

einir á báti eins og upplifunin var þegar þeir flestir reyndu ítrekað að hefja nám að 

nýju og uppskáru ekki árangur erfiðis og voru ,,aleinir inni í framhaldsskólanum“ eins 

og Gunnar kemst að orði.  

 Hópstuðningurinn er þeim jafnvel mikilvægari en stuðningur fagaðila þegar inn í 

skólann er komið. Hins vegar hefur þessi hópur einstaklinga ekki frumkvæði til að 
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leita sér aðstoðar inn í skólanum sjálfum og vekur það upp ákveðnar spurningar um 

sýnileika og aðgengi fagaðila inni í framhaldsskólunum fyrir fullorðna einstaklinga 

sem virðast eiga erfitt með að fóta sig innan veggja skólanna. Fram til þessa hefur 

markhópur framhaldsskólanna verið ungt fólk sem hefur ekki sömu þarfir í námi og 

fullorðnir einstaklingar og því reynist erfitt fyrir þá eldri eru að vera settir undir sama 

hatt.  

3.2.5  Móttakan í framhaldsskólum 

Að mati Elínar og Guðrúnar náms- og starfsráðgjafa virðast framhaldsskólarnir 

misvel í stakk búnir til að taka á móti hópi fullorðinna einstaklinga og þátttakendur í 

raunfærnimatinu hafa einnig sömu sögu að segja. Framhaldsskólarnir eru margir 

hverjir sniðnir að þörfum ungmenna og einstaklingar sem eru að koma inn aftur eftir 

langt hlé ná margir ekki að fóta sig í því umhverfi. Elín segir að ,,fullorðnir þurfi allt 

öðruvísi utanumhald og leiðsögn í gegnum kerfið og þá er um að ræða til dæmis eins 

og skráningar og netsamskipti“ og vísar til þess að þátttakendur í raunfærnimatinu 

hafi ekki verið í skóla í allt að þrjátíu ár. Stöðugar tækniframfarir hafa orðið á þeim 

tíma og umhverfi skólanna breyst til muna að sama skapi. Pétur elsti viðmælandi 

minn fann fyrir þessum hindrunum og leið ekki vel í byrjun skólans þar sem hann var 

,,hlaupandi fram og tilbaka og vantaði þetta og vantaði hitt.” Hann taldi að ,,skólinn 

væri ekki í stakk búinn til að taka við svona hópi“ og er hann að vísa til þess að 

frekari leiðsögn hafi þurft í upphafi fyrir þá sem voru að koma aftur í nám eftir langt 

hlé. Sigurður hafði sömu sögu að segja og upplifði að hópnum hefði verið ,,hent inn í 

skólakerfið“ og frekari utanumhald hefði þurft fyrir þá á þessum fyrstu mánuðum í 

skólanum. Gunnar fann einnig fyrir því að byrjunin var ekki eins og hann hefði kosið: 

...allt var svona, þetta var allt svona í óreiðu fyrst. Þetta var svona, 
það vissi enginn, enginn neitt, hvernig þetta átti að vera. 

 

Hann segist jafnframt hafa fundið fyrir miklu óöryggi og langaði að hætta vegna 

þessa en nefnir að strax á næstu önn hafi allt verið komið í fastari skorður.  



Að stíga skrefið- í nám á nýjan leik að loknu raunfærnimati 

 

 

77 

Í frásögnum viðmælenda minna kemur greinilega fram að fyrsti hópurinn sem fór í 

raunfærnimat hefur ólíka upplifun á því hvernig það var að hefja nám í 

framhaldsskóla aftur heldur en þeir hópar sem á eftir komu. Neikvæð upplifun á 

skólabyrjun er ekki eins sterk hjá þeim líkt og hjá fyrsta hópnum. Páll sem ekki var í 

fyrsta hópnum, staðfestir það og segir að skólinn hafi bara tekið mjög vel á móti sér 

og að það hafi komið sér á óvart hvað allir voru jákvæðir. Sverrir sem einnig kemur 

seinna inn tekur í sama streng og nefnir að ,, að það var bara frábært að koma þarna 

inn aftur og ég fílaði mig vel það var bara þannig.“ Kemur það heim og saman við 

frásagnir Elínar og Guðrúnar þar sem ákveðnir byrjunarörðugleikar komu upp þegar 

fyrsti hópurinn fór frá fræðslustofnuninni eftir raunfærnimat og yfir í 

framhaldsskólann.  

 Elín telur mikilvægt að brúa betur bilið á milli fræðslustofnunar sem sér um 

raunfærnimatsferlið og framhaldsskólanna og sér fyrir sér að hópar sem fara í 

gegnum raunfærnimat fái frekari handleiðslu og eftirfylgni inn í framhaldsskólunum 

til að koma til móts við þarfir fullorðinna einstaklinga sem eru að hefja nám á nýjan 

leik. Elín nefnir einnig að endurskoða þurfi þær námsleiðir sem framhaldsskólar séu 

að bjóða með það fyrir augum að koma til móts við ólíkar þarfir, færni og getu 

einstaklinga. Raunfærnimatshóparnir væru lýsandi dæmi um það: 

Þessir strákar hafa mikla og góða fagþekkingu en eiga erfitt með 
bóklegar greinar sem hindrar þá í að ná markmiðum sínum um að 
ljúka iðnmenntun.  

 

Elín og Guðrún nefna báðar að með hverjum hópi sem fer í gegn hjá þeim og inn í 

framhaldsskólann verði yfirfærslan sífellt auðveldari og að starfsmenn séu stöðugt að 

skoða það sem betur megi fara. En þrátt fyrir að yfirfærsla frá fræðslustofnun í 

framhaldsskóla gangi betur eftir því hve hópunum fjölgar, er misjafnt hvort skólarnir 

séu í raun tilbúnir að taka á móti hópum sem hafa farið í gegnum raunfærnimat hjá 

þeim. Guðrún nefnir að mikilvægt sé að taka vel á móti hópunum þar sem slæm 

skólabyrjun gæti ,,bara hrakið þá frá og þá er bara gefist upp“ því hér sé um hóp 

einstaklinga að ræða sem hafi tilhneigingu til að hörfa frá námi við minnstu hindrun.  
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3.3. Þáttur náms og starfsráðgjafa í raunfærnimatinu 

Einstaklingur sem ákveður að fara í raunfærnimat og uppfyllir þau skilyrði sem til 

þarf hefur aðgang að sama náms- og starfsráðgjafanum sem verður tengiliður hans í 

ferlinu allt þar til ákvörðun um að hefja nám í framhaldsskóla er tekin. Jafnframt því 

er veitt ráðgjöf og stuðningur meðan á matinu stendur og boðið upp á upplýsingagjöf 

og ráðgjöf eftir að raunfærnimati lýkur með það að markmiði að þátttakandinn hefji 

aftur nám í framhaldsskóla.  

3.3.1  Stuðningur í ferlinu 

Að mati viðmælenda minna var þáttur náms- og starfsráðgjafa í raunfærnimatsferlinu 

mjög mikilvægur. Náms- og starfsráðgjafarnir leiddu þá í gegnum ferlið og unnu með 

þeim á mjög persónulegum nótum. Ráðgjöfin í raunfærnimatinu er mjög fjölbreytt og 

Elín og Guðrún nefna að um sé að ræða persónulega ráðgjöf sem felur í sér meðal 

annars sjálfstyrkingu, hvatningu og stuðning og síðan náms- og starfsráðgjöf sem til 

dæmis felur í sér upplýsingaöflun og úrræði eftir að raunfærnimati lýkur sem og á 

meðan á matinu stendur. Viðmælendur mínir upplifðu sterkt að þeir höfðu aðgang að 

mikilli ráðgjöf meðan á matinu stóð. Þeir nefna allir að þeir hafi alltaf getað hringt, 

leitað ráða og spurt um allt sem upp kom í ferlinu og einnig þegar í skólann var 

komið. Þegar þeir voru beðnir um að meta þann stuðning sem þeir fengu hjá náms- og 

starfsráðgjöfunum stendur ekki á svörum eins og Einar nefnir hér:  

Sko hún var alltaf, þegar maður hringdi þá var hún alltaf tilbúinn að 
hjálpa... hún hringdi alltaf í mann og sendi manni tölvupóst...hún 
virtist alveg fylgja manni áfram.  

 

Gunnar er þessu sammála og segir:  

Hún var alveg frábær...alveg einstaklega sko... hún var alveg að 
peppa mann líka og hún hafði alveg rosalega góða áhrif á þetta 
allt...við vorum leiddir í gegnum þetta.  
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Pétur telur ráðgjöfina hafa verið sér hjálplega þar sem hann fann fyrir kvíða og stressi 

áður en matsviðtalið fór fram: ,,Ég var stressaður þegar ég fór í sjálfsmatið og svona 

þau náðu alveg að hreinsa okkur af því sko og það var mjög svona já, það var mjög 

jákvætt.“ Páll telur einnig að hvatningin hafi skipt máli og gert það að verkum að 

hann náði frekar þeim markmiðum sem sett voru: ,,Það er fullt af fólki sem búið er að 

vinna með manni og maður getur ekki bara hætt maður bara verður að halda áfram.“ 

Mikilvægt var fyrir þá að finna að þeir hefðu þennan stuðning og allir nefndu að það 

hafi verið sá þáttur sem mest hafi skipt máli í ferlinu, að finna stuðninginn og 

hvatninguna hjá fagaðilum til að halda áfram ásamt þeim stuðningi sem hópurinn 

veitti þeim. 

 Þrátt fyrir að þessi hópur hafi aldrei leitað sér aðstoðar náms- og starfsráðgjafa á 

námsferli sínum þá voru þeir fullvissir um að ef þeir þyrftu á slíkri aðstoð að halda 

myndu þeir leita ráðgjafar í framtíðinni. Þeir fundu að ráðgjöfin skilaði árangri og 

utanumhaldið og festan sem þeir upplifðu sem og hvatningin hafi skipt sköpum fyrir 

þá og gert þeim kleift að halda áfram eins og Sverrir orðar það: ,, Ráðgjöfin allavega 

nýttist mér þannig að ég fór í skólann og tók ákvörðun um það.“  

3.3.2  Eftirfylgni þegar í skóla er komið  

Allir viðmælendur mínir voru sammála um að brúa þyrfti bilið á milli 

fræðslustofnunar og framhaldsskóla hvað ráðgjöf varðar. Þeir segja að sá stuðningur 

sem þeir fengu í matinu hafi verið til fyrirmyndar og náms- og starfsráðgjafarnir hafi 

stutt þá, ýtt á þá og fylgt þeim vel eftir í ferlinu líkt og einn viðmælanda minn orðar 

það:  

Það mætti halda að hún hefði ekki haft neitt annað að gera en að 
sinna okkur...ég held að bara það hafi ekki verið hægt að fá meiri 
stuðning, hún var alveg hundrað prósent. 

 

Hins vegar er ekki sömu sögu að segja þegar inn í framhaldsskólann er komið og 

virðist stuðningur náms- og starfsráðgjafa þar ekki vera eins sýnilegur og lítil tenging 

við þá af hálfu raunfærnimatsferlisins. Ef þeir voru í vafa um eitthvað í skólanum 
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sjálfum hringdu þeir umsvifalaust í náms- og starfsráðgjafana í raunfærnimatinu og 

þær voru sérstaklega liðlegar eins og Birgir orðar það: ,,Það vantar eina svona Elínu í 

skólann“ og er að vísa til náms- og starfsráðgjafans sem veitti honum stuðning í 

ferlinu. Hann heldur áfram:  

...þótt þær séu ekki starfsmenn skólans og ef að kom eitthvað 
vandamál og við vissum ekkert hvert við áttum að leita í skólanum 
þá hringdum við í hana Elínu og hún reddaði málunum. Eins og 
ráðgjafarnir í framhaldsskólunum, þeir eiga ekki roð í hana 
Elínu...þá vantar úrræði og verkfæri til að vinna með... það vantar 
samt þessa brú að milli þessa stofnana. 

 

Einar er á sama máli og nefnir að hefði alveg getað hugsað sér að hafa náms- og 

starfsráðgjafann sem sína hægri hönd inn í skólanum og telur að hann með sína 

námsörðugleika hefði fengið betri þjónustu og upplýsingar ef hann hefði fengið sömu 

þjónustu í framhaldsskólanum líkt og hann fékk hjá náms- og starfsráðgjafa í 

raunfærnimatsferlinu. Mætti túlka orð hans á þá leið að hann hafi í raun týnst í 

fjölmennum skóla á meðan að hann hafði náms- og starfsráðgjafa sem leiddi hann 

áfram skref fyrir skref í fámennari hópi í raunfærnimatinu. Þar hafi hann myndað 

traust við fagaðila sem vissi um hans erfiðleika og sjálfsagt er erfitt fyrir marga sem 

hafa neikvæða upplifun á skólakerfinu að hafa frumkvæði að því að mynda traust við 

stuðningsaðila innan skólans. Undir þetta taka náms- og starfsráðgjafarnir Elín og 

Guðrún og viðurkenna jafnframt að þær séu kannski einum of liðlegar við þá þegar 

inn í framhaldsskólann er komið þar sem þær eru ekki starfsmenn þar og þekki þar 

með ekki starfsreglur og innviðinn til hlítar. Þær nefna báðar að þegar ,,strákarnir 

þeirra“ hringi í þær og biðji um aðstoð geti þær með engu móti sagt við þá: ,,Ég get 

ekki hjálpað þér, hafðu bara samband við náms- og starfsráðgjafann í skólanum 

þínum.“ Guðrún nefnir jafnframt að þeir leiti mjög oft til þeirra með alls kyns mál: 

Við segjum við þá að þeir geti alltaf haft samband við okkur hérna 
og þeir gera það. Þeir þekkja okkur og það finnst þeim svo gott að 
hringja og segja hæ þetta er þessi og við þekkjum þá í stað þess að 
hringja í einhvern innan skólans og lenda í bið og vera vísað áfram 
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á milli manna. Þá hef ég sjálf leitað til námsráðgjafanna í skólanum 
fyrir þá og þá erum við orðnir svona milligöngumenn. Við höfum 
oft sagt að við séum svona ungamömmur fyrir þessa stráka...þeir 
hringja jafnvel til að spyrja í hvaða stofu þeir eigi að vera í næsta 
tíma. 

 

Eins og þær nefna eru þetta einstaklingar sem hafa farið í gegnum ferlið hjá þeim, 

þær þekkja þá og vita um þá þætti sem eru hamlandi fyrir þá og hvar skóinn kreppir, 

þess vegna finnst þeim þær vera knúnar til þess að hjálpa og það er þeirra vilji. Þær 

vita að þetta er hópur sem þarf lítið til að falla aftur úr námi og eru meðvitaðar um að 

sú hjálp sem þær veita skiptir þá miklu máli þrátt fyrir að hlutverki þeirra í 

raunfærnimatinu sé formlega lokið. Hins vegar nefna þær báðar þegar þær eru inntar 

eftir því að sjálfsagt þurfi að koma á meira samstarfi milli náms- og starfsráðgjafa í 

framhaldsskólum og þeirra í raunfærnimatinu til að tryggja eftirfylgni við þennan hóp 

sem er að stíga það stóra skref að fara aftur í nám eftir langt hlé.  

 Náms- og starfsráðgjafarnir nefna einnig að hér sé á ferð hópur einstaklinga sem sé 

tilbúinn að leggja allt á sig til að ná markmiðum sínum. Nú fengu þeir loks tækifæri 

sem þeir höfðu beðið eftir lengi og ætla þeir svo sannarlega að nýta sér það til 

fullnustu og leggja allt í sölurnar. Þessu til stuðnings nefna þær að örfáir hafi hætt 

eftir að raunfærnimati lauk og þá voru ástæður þess eðlis að þeir höfðu ekki tök á að 

hefja nám að þessu sinni vegna veikinda og búferlaflutninga. Elín og Guðrún eru þess 

fullvissar að raunfærnimatið sé komið til að vera og vona að ferlið þróist og verði 

skilvirkara með tímanum og að yfirfærslan á milli matsaðila og framhaldsskólans 

verði hnökralaus. Þó er þeim áhyggjuefni að ekki sé fullljóst hver eigi að sinna 

raunfærnimatinu í framtíðinni og vísa í nýju framhaldsskólalögin þar sem fram kemur 

að skólarnir geti séð um framkvæmd slíks mats og gæti það leitt til hlutdrægni hvers 

skóla fyrir sig. Þær nefna einnig óvissu um hvernig þessu verði framfylgt. Elín vonar 

hins vegar að með nýju framhaldsskólalögunum og lögum um framhaldsfræðslu verði 

einhverjar breytingar á ,,sveigjanleika og fjölbreytileika skólanna“ og er að vísa til 

þess að það þurfi að bjóða fullorðnum einstaklingum ,,fleiri leiðir, fleiri möguleika og 

fjölbreyttari matshætti ekki endalaust bara þessi próf.“ Markmiðið er að hvetja 
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fullorðna einstaklinga til náms og gefa ómenntuðum einstaklingum í iðngreinum 

tækifæri til að efla sig og auka sjálfstraust sitt með því að meta þá færni sem þeir búa 

yfir og auka þar með menntunarstig þjóðarinnar. 
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4. Umræður 
 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að námsörðugleikar séu ein helsta ástæða 

þess að flestir viðmælendur mínir flosnuðu úr námi í lok grunnskóla eða við upphaf 

framhaldsskólagöngu sinnar. Þá kom einnig í ljós að stefnuleysi og skortur á 

stuðningi og ráðgjöf á skólagöngu þeirra séu þættir sem höfðu áhrif á að þeir hurfu 

frá námi sem og persónulegir erfiðleikar og fjölskylduaðstæður. Hin hefðbundna leið 

inn í framhaldsskólann hentaði þeim illa og höfðu flestir reynt oftar en einu sinni að 

hefja nám á nýjan leik en án árangurs. Sú ákvörðun að fara í raunfærnimat gaf þeim 

möguleika á að ljúka sveinsprófi sem þeir höfðu allir stefnt að svo lengi. Óttinn við 

að mistakast í framhaldsskóla og lítil trú á eigin getu sem námsmenn er ein helsta 

hindrunin við að fara aftur í nám og hópstuðningur jafningja er þeim mikilvægur. Þá 

virðist sem stuðningur náms- og starfsráðgjafa í raunfærnimatsferlinu hafi haft 

lykiláhrif á að þeir tóku þá ákvörðun að fara í nám á nýjan leik í kjölfar 

raunfærnimats. Að sama skapi þyrfti að efla eftirfylgni og stuðning fagaðila eftir að í 

skóla er komið.  

 Á næstu síðum verður leitast við að svara hverri rannsóknarspurningu fyrir sig út 

frá þeim meginþemum er finna má í niðurstöðum rannsóknarinnar.  

 

4.1 Brotthvarf úr námi helstu ástæður og áhrifaþættir 

Hver er helsta ástæða brotthvarfs viðmælenda úr framhaldsskóla og hvaða þættir 

höfðu áhrif þar á? 

Áralangar hindranir á skólagöngu fjögurra af sjö viðmælenda minna vegna 

námsörðugleika hafa reynst þeim erfiðar og komið í veg fyrir að þeir nái þeim áfanga 

að ljúka sveinsprófi. Brotthvarf þeirra úr framhaldsskóla ber vott um uppgjöf af þeirra 
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hálfu eftir ítrekaða ósigra í námi og lítil trú á eigin getu virðist hamla því að þeir haldi 

áfram í námi. Framhaldsskólinn virðist ekki hafa komið til móts við ólíkar þarfir 

þeirra og að sama skapi sækja þeir sér ekki aðstoðar eða ráðgjafar að eigin 

frumkvæði. Að mati Svanfríðar Ingu Jónasdóttur (2005) hentar framhaldskólinn ekki 

nemendum með námsörðugleika og ber það sama á góma hjá viðmælendum mínum 

þar sem þeim hefur gengið illa að fóta sig innan veggja skólanna og erfiðleikar allt frá 

því að þeir voru í grunnskóla fylgja þeim eftir. Við lok grunnskóla féllu þeir í einni til 

fjórum greinum á samræmdum prófum en fyrri námsárangur er einn þeirra þátta sem 

hafa áhrif á brotthvarf samkvæmt fyrri rannsóknum (sjá t.d. Finn, 1989; Kristjana 

Stella Blöndal og Jón Torfi Jónasson 2002; Rumberger, 1987). 

 Áhrif neikvæðrar upplifunar í skóla hefur haft áhrif á sjálfsmynd þeirra og trú á 

eigin getu sem námsmenn og hefur litað viðhorf þeirra til skólasamfélagsins. Skólinn 

er þeim að mörgu leyti fráhrindandi stofnun sem hefur átt þátt í að hindra þá í að ljúka 

námi og lítið þarf til að ákvörðun um að hætta í skóla sé tekin. Viðhorf þeirra til skóla 

er neikvætt og hefur áhrif á að þeir taki þá ákvörðun að fara í nám á ný eftir 

brotthvarf. Berstein og Rulo (í Finn, 1989) nefna að sífelldir ósigrar í námi hafi áhrif 

á sjálfstraust einstakingsins og hann þrói með sér neikvæðar tilfinningar og viðhorf til 

skólans sem fylgja honum áfram. Illeris (2003) bendir því réttilega á að niðurbrot á 

fyrri skólastigum hefur mikil áhrif á hvernig einstaklingurinn horfir á sjálfan sig sem 

námsmann á fullorðins árum  

 Margar rannsóknir eru til um áhrif námsárangurs í skóla á sjálfstraust og 

sjálfsmynd nemenda og eru fræðimenn almennt sammála um að rík tengsl séu þar á 

milli (sjá t.d. Finn, 1989; Kristjana Stella Blöndal og Jón Torfi Jónasson, 2002; 

Rumberger, 1987). Samræmast niðurstöður rannsóknar minnar því fyrri rannsóknum 

sem hér er stuðst við sem sýna fram á að þeir nemendur sem lokið hafa námi í 

framhaldsskóla búa yfir meira sjálfstrausti en þeir sem ekki hafa lokið námi. 

Nemendum sem illa gekk á samræmdum prófum, höfðu síður trú á eigið ágæti miðað 

við þá er stóðust prófin með viðunandi árangri. Þá kemur einnig í ljós að þeir sem 

hafa neikvætt viðhorf til náms eiga frekar á hættu að falla brott úr námi (Jóhanna 
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Rósa Arnardóttir, 2003; Kristjana Stella Blöndal og Jón Torfi Jónasson, 2002; 

Rumberger, 1987). 

 Þrátt fyrir veika sjálfsmynd viðmælenda minna gagnvart skólaumhverfinu má 

segja að sjálfsmynd þeirra sé í raun tvískipt, annars vegar neikvæð sem námsmenn og 

hins vegar jákvæð þegar þeir sjá sig sem fagmenn í sinni iðngrein.Verklegi þátturinn 

er þeim engin hindrun og hefur hjálpað til við að koma þeim á þann stað sem þeir eru 

í dag þar sem færni þeirra til verka hefur verið metin til eininga í skólakerfinu. Því 

mætti telja að sú leið sem farin er í raunfærnimati iðngreina henti þeim hópi 

einstaklinga sem gengur illa í bóklegum greinum þar sem einblínt er á færni þeirra í 

verklegum þáttum. Á því sviði liggja styrkleikar þeirra og gefur þeim aukið 

sjálfstraust sem er mikilvægt veganesti fyrir það sem á eftir kemur en það er að hefja 

nám í framhaldsskóla á nýjan leik og takast á við bóklegar greinar sem hafa verið 

mörgum hverjum erfiðar.  

 Stefnuleysi og skortur á stuðningi og ráðgjöf er einkennandi fyrir viðmælendur 

mína og eru þættir sem vafalaust hafa haft áhrif á brotthvarf þeirra úr námi. Illa 

ígrundaðar ákvarðanir um námsval og áhugaleysi einkennir þá flesta. Enginn þeirra 

fékk náms- og starfsráðgjöf á sinni skólagöngu og svo virðist sem að viðmælendur 

mínir hafi ekki leitað sér aðstoðar hjá fjölskyldu eða fagmönnum þegar brotthvarf var 

yfirvofandi. Niðurstöður þessar eru í samræmi við það sem Rumberger (1987) nefnir 

í grein sinni High School Dropouts en þar kemur fram að nemendur sem horfið hafa 

frá námi ráðfærðu sig ekki við fagaðila innan skólans áður en sú ákvörðun var tekin. 

Þá sýna rannsóknir að eingöngu helmingur íslenskra grunnskólanemenda fær fræðslu 

um nám og störf áður en haldið er í framhaldsskólana (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 

1995; 2005) og ætla má að stór hluti nemenda velji sér nám án þess að hafa fengið 

markvissa fræðslu og upplýsingar um nám og störf. Samkvæmt rannsóknum eiga þeir 

nemendur auðveldara með að taka ákvörðun um framtíðina sem hafa fengið náms- og 

starfsfræðslu á skólagöngu sinni (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2000). 

 Stuðningur foreldra í námi var lítill sem enginn hjá viðmælendum mínum og hefur 

það án efa haft áhrif á brotthvarf þeirra úr námi og niðurstöður þessar eru í samræmi 

við fyrri rannsóknir en þar kemur fram að þeir nemendur sem upplifa stuðning 
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foreldra í námi eru líklegri til að ljúka námi í framhaldsskóla (sjá t.d. Kristjana Stella 

Blöndal og Jón Torfi Jónasson, 2002; Sigrún Aðalbjarnadóttir og Kristjana Stella 

Blöndal, 2005; Svandís Nína Jónsdóttir o.fl., 2003; Rumberger, 1987).  

 Ef litið er til þeirra staðreynda að karlmenn falla frekar úr námi en konur þá er 

samhljómur í niðurstöðum mínum og niðurstöðum rannsóknar Ingu Dóru 

Sigfúsdóttur (1999) þar sem fram kemur að drengir leita síður stuðnings hjá 

foreldrum sínum heldur en stúlkur og mætti leiða að því líkum að þeir leiti heldur 

ekki aðstoðar hjá fagmönnum skólans af eigin frumkvæði ef eitthvað út af ber líkt og 

raunin var hjá viðmælendum mínum. 

 Menntun foreldra viðmælenda minna ekki mikil ef til heildarinnar er litið en meira 

en helmingur foreldranna hefur ekki lokið prófi úr framhaldsskóla. Ætla má að þar sé 

þáttur sem hefur áhrif á að nemendur hverfa frá námi ef litið er til fyrri rannsókna (sjá 

t.d. Gerður G. Óskarsdóttir, 1993; 2000; Kristjana Stella Blöndal og Jón Torfi 

Jónasson 2002; Rumberger, 1987) en þar kemur fram að eftir því sem menntun 

foreldra er meiri því meiri líkur eru á að nemendur ljúki námi í framhaldsskóla. Vert 

er því að veita því athygli að lítill stuðningur foreldra sem og lágt menntunarstig 

foreldra er stór áhrifaþáttur á brotthvarf nemenda úr framhaldsskóla sem styrkir enn 

frekar þá stefnu stjórnvalda að hækka menntunarstig þjóðarinnar á næstu árum þar 

sem slíkar aðgerðir hafa víðtæk áhrif á samfélagið líkt og í þessu samhengi.  

 Sú staðreynd að brotthvarf er meira úr starfsnámi en bóklegu námi leiðir hugann 

að þeim áherslum sem eru í framhaldsskólum landsins. Er lögð of mikil áhersla á 

bóklegt nám og stór hópur einstaklinga sem ekki þrífst inn í framhaldsskólum þar af 

leiðandi skilinn eftir vegna þessa? Að mati Gerðar G. Óskarsdóttur (1995) hefur 

okkur ekki tekist að mæta þörfum ólíkra einstaklinga í framhaldsskólum landsins og 

sú staðreynd hefur haft áhrif á brotthvarfstölur sem fara síður en svo lækkandi. Hún 

telur að margt ungt fólk hafi ekki elju til að stunda langt bóknám og ofuráhersla á 

mikilvægi stúdentsprófs fyrir alla hafi fælt marga frá námi. Gerður leggur til að við 

bjóðum upp á styttri námsbrautir sem leiða til útskriftar og að þær leiðir séu í beinum 

tengslum við atvinnulífið. Samvinna á milli skóla og atvinnulífs sé nauðsynleg þar 

sem boðið yrði upp á hagnýtt nám með þarfir þess í huga (Gerður G. Óskarsdóttir, 
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1995). Í skýrslu OECD (2004b) koma fram tillögur sama eðlis þar sem talið er brýnt 

að vinnumarkaðurinn sé í tengslum við skólana til að tryggja að skólarnir séu að 

vinna í takt við þarfir vinnumarkaðsins. Slíkar aðgerðir gætu haft þau áhrif að fleiri 

gætu fundið sér nám við hæfi sem tæki yfir styttri tíma og þar með opnað þeim dyr að 

atvinnulífinu með beinum hætti og lagt eitt lóð af mörgum á vogarskálarnar til að 

draga úr brotthvarfi. Að ofantöldu mætti álykta að ákveðinn hópur drengja sem 

þrífast illa í framhaldsskóla og flosna úr námi án námsloka falli vel að þeim 

hugmyndum sem hér hafa verið viðraðar og gæti þar af leiðandi haft áhrif á hið mikla 

brotthvarf úr framhaldsskólum þar sem niðurstöður rannsókna sýna fram á að 

karlmenn hverfa frekar frá námi en konur líkt (sjá t.d. Field ofl., 2007; Kristjana 

Stella Blöndal og Jón Torfi Jónasson, 2002). 

 Ljóst er að atvinnulífið og framhaldsskólarnir þurfa með aukinni samvinnu að 

finna þá leið sem hentar best fyrir þá nemendur sem útskrifast úr framhaldsskóla til 

að undirbúa þá undir frekara nám og störf og tryggja þeim farsælan feril úti á 

vinnumarkaðnum. Ef litið er til niðurstaðna rannsóknar minnar falla viðmælendur 

mínir undir þann hóp nemenda sem lýst er hér að framan þar sem þeir áttu flestir í 

erfiðleikum í grunnskóla vegna námsörðugleika og bóklegt nám var þeim fjötur um 

fót. Erfiðleikarnir fylgja þeim áfram er í framhaldsskóla er komið og ítrekaðir ósigrar 

í námi leiða af sér uppgjöf og sú ákvörðun um að hætta í nám verður þeim fýsilegur 

kostur þótt vilji fyrir að ljúka námi sé svo sannarlega til staðar.  

 Að mati margra hafa aðgerðir til að sporna gegn háum brotthvarfstölum ekki 

skilað þeim árangri sem vonast var til þrátt fyrir vilja skóla- og ráðamanna (sjá t.d. 

Gerður G. Óskarsdóttir, 1995; 2000). Sú yfirlýsing ríkisstjórnarinnar að hækka eigi 

menntunarstig þjóðarinnar og búa svo um að eingöngu 10% fólks á vinnumarkaði sé 

aðeins með grunnmenntun að baki (Forsætisráðuneytið, 2008) minnir óþægilega á 

það markmið sem kemur fram í skýrslu Menntamálaráðuneytisins frá árinu 1998 að 

stefnt skuli að því að 85% nemenda ljúki námi úr framhaldsskóla af styttri eða lengri 

námsleiðum árið 2010 (Menntamálaráðuneytið, 1998b). Samkvæmt þessum 

markmiðum ætti brotthvarf úr framhaldsskóla að mælast um 15% á þessu ári. Ljóst er 

að engar líkur eru á að slíkt takmark náist en þetta leiðir þó hugann að því að lítið 
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hefur áunnist á síðastliðnum tíu árum í baráttunni við háar brotthvarfstölur og vekur 

jafnvel upp falskar vonir um að fyrirætlanir ríkistjórnarinnar nái fram að ganga árið 

2020.  

 Mikilvægt er að bregðast við brotthvarfi úr námi með fjölbreyttum og markvissum 

hætti og skoða vel þær ástæður sem liggja að baki því að nemandi hættir í námi og 

auka á svigrúm fyrir styttri námsbrautir sem leiða til útskriftar úr framhaldsskóla. 

Slíkar aðgerðir gætu komið til móts við þá einstaklinga sem hverfa frá námi til dæmis 

vegna námsörðugleika líkt og hjá stórum hluta þátttakanda í þessari rannsókn. Einnig 

þarf að efla samstarf við atvinnulífið til að tryggja að nemendur séu undirbúnir undir 

það að hefja störf á vinnumarkaðnum eftir útskrift úr framhaldsskóla. Í þessu 

samhengi getum við litið til Danmerkur en þar er framboð af starfstengdu námi 

fjölbreytt og hver og einn getur valið námsleið sem hentar áhuga og námsgetu 

(Udenrigsministeret, 2009a; 2009b). Leiðir sem þessar ættu að geta dregið úr 

óhóflegu brotthvarfi ungs fólks úr framhaldsskóla sem og aukið möguleika 

einstaklingsins til að þróa og efla sig í starfi. Að mínu mati verðum við að opna augu 

okkar fyrir þeim leiðum sem bera árangur í öðrum löndum og breyta samkvæmt því 

til að koma til móts við þá einstaklinga sem gengur illa að fóta sig eftir hefðbundnum 

leiðum framhaldsskólans líkt og Gerður G. Óskarsdóttir (1995) bendir réttilega á en 

hún telur að við þurfum að nýta okkur betur þá þekkingu sem til er á þessum 

málaflokki þar sem allar nýjar aðgerðir eigi að vera vel ígrundaðar, byggðar á 

rannsóknum, greiningu og mati til að finna réttar lausnir á vandanum. 

 Þar sem niðurstöður rannsóknarinnar sem og aðrar rannsóknir hafa sýnt (sjá t.d. 

Finn, 1989; Kristjana Stella Blöndal og Jón Torfi Jónasson, 2002; Rumberger, 1987) 

að slakur námsárangur í grunnskóla eykur líkur á brotthvarfi þurfum við að beina 

sjónum okkar með markvissari hætti að hugsanlegum brotthvarfsnemendum strax í 

grunnskóla. Því þarf að veita þeim faglegan stuðning á meðan á námi stendur í góðri 

samvinnu við foreldra og aðra starfsmenn skólanna sem koma að málefnum 

einstaklinganna. Huga þarf að því hvort við séum að einblína frekar á slæma hegðun 

einstaklinga sem oft birtist hjá nemendum sem eiga við námsörðugleika að stríða 

heldur en námsgengi líkt og Berstein og Rulo (í Finn, 1989) koma inn á og þar með 
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sé komið í veg fyrir að aðstoða nemandann þar sem rót vandans liggur. Einnig að að 

auka skilning starfsmanna á erfiðleikum nemendanna og koma til móts við þá á þeirra 

forsendum líkt og Kortering og Braziel (2002) benda á. Viðmælendur mínir sem eiga 

við námserfiðleika að stríða nefna að upplifun þeirra í skóla vegna erfiðleika sinna sé 

neikvæð meðal annars vegna niðurbrots og neikvæðra athugasemda í garð þeirra 

vegna námsárangurs sem ekki var viðunandi. Mætti ætla að slæm upplifun og 

neikvætt viðhorf til skólans hafi haft áhrif á brotthvarf þeirra á síðari skólastigum og 

gætir hér samhljóms við niðurstöður Kortering og Braziel (2002) á upplifun 

einstaklinga sem eiga við námsörðugleika að stríða. 

 Tryggja þarf eftirfylgni brotthvarfshóps í framhaldsskóla til að koma í veg fyrir að 

þeir flosni úr námi en skortur á stuðningi og eftirfylgni voru nefndir sem þættir sem 

höfðu áhrif á brotthvarf úr námi hjá þátttakendum í rannsókn þessari. Þar sem ljóst er 

að stuðningur foreldra skiptir miklu máli fyrir einstakling í námi er vert að skoða 

hvort hægt væri að leiðbeina foreldrum þessara nemenda í grunnskóla og á fyrstu 

tveimur árum framhaldsskólans til að styðja enn frekar við baklandið líkt og kemur 

fram í skýrslu OECD (2004b) þar sem mikilvægt þykir í baráttunni við brotthvarf að 

virkja sem flesta sem að nemandanum kemur til að tryggja þéttara stuðningsnet. 

Teymisvinnu af hálfu náms- og starfsráðgjafa í grunn- og framhaldsskólum þyrfti að 

koma á fót þar sem áherslan væri á þá nemendur sem eru líklegri en aðrir til að hverfa 

frá námi. Þáttur náms- og starfsráðgjafa er hér mikilvægur og brýnt er að búa svo um 

að þeir hafi svigrúm til að sinna þörfum ólíkra nemenda á öllum skólastigum. Fjölgun 

stöðugilda náms- og starfsráðgjafa í grunn- og framhaldsskólum er eitt það fyrsta sem 

fram þarf að ganga svo hægt sé að tryggja þjónustu við þá nemendur sem á þurfa á 

halda og beita þeim úrræðum sem vænlegust þykja í baráttunni við brotthvarf. 
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4.2. Í nám á nýjan leik 

Hvað leiðir helst til þess að viðmælendur fara í raunfærnimat í iðngrein og hefja nám í 

framhaldsskóla í kjölfar matsins?  

Viðmælendur mínir eru allir sammála um að sá þáttur sem hefði haft mest áhrif á 

ákvörðun þeirra að fara aftur í nám hefði verið löngunin til að ljúka námi og ,,verða 

eitthvað.“ Athyglisvert er að velta því fyrir sér hvort þrýstingur sé almennt frá 

samfélaginu um að einstaklingur þurfi að hafa einhverja menntun eða hafa ,,einhvern 

titil“ sem hefur áhrif á hvernig fólk upplifir sig í samanburði við aðra. Vangaveltur 

þessar eru í samræmi við niðurstöður rannsóknar Jóhönnu Rósu Arnardóttur (2003) 

um gildi menntunar fyrir fullorðið fólk en þar kemur fram að mikilvægi þess að ,,vera 

eitthvað“ skipti fólk miklu máli í samskiptum við aðra og að hugsunin um að ljúka 

námi hafi alltaf verið til staðar hjá fullorðnum sem tóku hlé á námi sínu. 

  Mikilvægi þess að hafa réttindi er þeim ofarlega í huga þegar þeir íhuguðu nám að 

nýju og skiptir þá höfuðmáli þegar úti í atvinnulífið er komið. Merriam o.fl. (2007) 

nefna að þeir þættir sem hafa áhrif á að fullorðnir setjist á skólabekk á nýjan leik sé í 

flestum tilfellum starfstengdir þar sem markmiðið með aukinni menntun er að auka 

færni sína í því starfsumhverfi sem einstaklingurinn er í hverju sinni. 

  Öryggi úti á vinnumarkaðnum er viðmælendum mínum mikils virði og hafa þeir 

reynslu af því í gegnum árin að með sveinsprófi opnast ákveðnar leiðir til fjölbreyttra 

verkefna sem annars kæmu ekki til.  

 Sú tilhugsun að ná sér í starfsréttindi hefur ekki síður áhrif á sjálfsmynd 

viðmælanda minna þar sem frásagnir þeirra báru augljósleg merki um aukið 

sjálfstraust og sjálfsvirðingu eftir að í nám var komið. Abele og Spurk (2009) telja að 

þeir sem hafi mikla trú á eigin getu eigi meiri möguleika á að vaxa og dafna í starfi en 

þeir sem hafa litla trú á eigin ágæti og má með sanni segja að viðmælendur mínir hafi 

öðlast sterkari sjálfsmynd eftir að í nám var farið og telja sig færa í flestan sjó. Þeir 

sem lokið hafa sveinsprófi upplifa enn frekar að allir vegir séu færir og tækifærin til 

að efla sig í starfi og ná árangri séu innan seilingar ef vilji er til.  
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Hvaða hindranir verða á vegi þeirra við að hefja aftur nám og hvaða þættir virkuðu 

hvetjandi á ákvörðun þeirra?  

Sú ákvörðun viðmælenda minna að hefja nám að nýju var þeim ekki auðveld og 

ýmsar hindranir urðu á vegi þeirra í að ná þeim markmiðum sem þeir höfðu sett sér.  

 Innri hindranir og stofnanahindranir sem Cross (1981) nefnir sem helstu hindranir 

er hafa áhrif á að fullorðnir fara í nám að nýju voru viðmælendum mínum erfiðar. 

Óttinn við að mistakast var áberandi í frásögnum þeirra. Veik sjálfsmynd hafði verið 

þeim hindrun til margra ára við að hefja nám og lítil trú á eigin getu hefur gert það að 

verkum að erfitt var að setjast á skólabekk. Þá vakti einnig athygli mína að þeir sem 

ekki áttu við námsörðugleika að stríða upplifðu einnig sterkt þennan ótta og 

efasemdir um eigið ágæti til þess að hefja nám. Fjarvera þeirra frá námi hafði varað 

lengur en upphaflega stóð til og kvíðinn fyrir því að geta ekki tileinkað sér nýja hluti 

og fylgja ekki eðlilegri námsframvindu varð þeim hindrun á ákveðnum tímapunkti í 

ferlinu. Illeris (2003) telur mikilvægi þess að búa svo um að taka vel á móti 

fullorðnum einstaklingum sem hefja nám eftir langt hlé sé vanmetið. Margir 

einstaklingar séu brotnir eftir erfiðleika í grunnskóla og yfirfæra slíka reynslu þegar 

hugað er að námi að nýju og má með sanni segja að viðmælendur mínir falli undir 

þann hóp sem Illeris nefnir hér.  

 Á síðustu árum hafa verið skrifaðar MA- ritgerðir sem taka á málefnum 

fullorðinna einstaklinga með litla menntun að baki sem huga að námi á ný og margir 

þeirra eiga brotna skólagöngu að baki líkt og viðmælendur mínir. Niðurstöður þessa 

rannsókna eiga það sammerkt að einstaklingar sem hurfu frá námi strax eftir 

grunnskóla eða eftir stutta viðveru í framhaldsskóla reynist erfitt að hefja nám innan 

veggja framhaldsskólanna og finnst það fráhrindandi kostur þar sem markhópurinn sé 

ungt fólk og námið sniðið frekar að þeirra þörfum heldur en hinna fullorðnu (Rakel 

Steinvör Hallgrímsdóttir, 2008; Svanfríður Inga Jónasdóttir, 2005) líkt og Illeris 

(2003), Knowles (1990), og Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, (2002) 

benda ennfremur á í sínum rannsóknum.  

 Aðstæðubundar hindranir sem Cross (1981) nefnir komu ekki mikið við sögu hjá 

viðmælendum mínum en fjárhagslegu öryggi þeirra var ekki ógnað þar sem námið fór 
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fram í kvöldskóla og gátu þeir þar af leiðandi verið í nánast fullri vinnu með skóla. 

Hins vegar var mikið álag á meðan á námi stóð en þeir töldu að ávinningurinn væri 

það mikill til lengri tíma litið að aukið álag virtist ekki skipta höfuðmáli.  

 Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar er hópstuðningur mikilvægur fullorðnum 

einstaklingum sem ákveða að fara aftur í nám eftir langt hlé. Þörfin fyrir að tilheyra 

hópi jafninga er rík og stuðningur hópsins er þeim mikils virði og í tilfelli 

viðmælenda minna hefur hópurinn úrslitaáhrif á að þeir ná að halda áfram í námi. 

Framhaldsskólinn virtist ekki koma til móts við þarfir þeirra og þeir upplifðu að vera 

,,aleinir” í stórum skóla þar sem utanumhald og frekari stuðning var ekki að finna að 

þeirra mati. Niðurstöður rannsóknar Svanfríðar Ingu Jónasdóttur (2005) á námsáhuga 

fólks með litla formlega menntun eru af sama meiði og telur Svanfríður að 

bekkjarkerfi myndi henta betur fullorðnum námsmönnum, þar væri stuðningurinn og 

utanumhaldið sem þeir þurfa. Sömu niðurstöður er að finna í öðrum rannsóknum á 

einstaklingum sem annað hvort hófu ekki nám í framhaldsskóla eftir skyldunám eða 

hurfu fljótt frá námi í framhaldsskóla (sjá t.d. Ágústa Björnsdóttir, 2007; Birna 

Hilmarsdóttir, 2008) en þar eiga brotthvarfsnemendur það sameiginlegt að þrífast illa 

í fjölbrautaskólakerfinu þar sem þeir upplifa minni stuðning og utanumhald en þeir 

gerðu í bekkjarkerfi grunnskólans. 

 Í ljósi þessa er vert að athuga hvort ekki þurfi að skoða betur þær aðstæður sem 

fullorðnum einstaklingum er boðið í framhaldsskólum landsins. Fullorðnir þurfa 

öðruvísi aðlögun og utanumhald í skóla en unglingar og þá læra þeir einnig með 

öðrum hætti en þeir sem yngri eru (sjá t.d. Hróbjartur Árnason, 2005; Illeris, 2003; 

Knowles, 1990). En eru skólarnir í stakk búnir til að taka á móti þessum breiða hópi 

þar sem markhópurinn er ungt fólk þrátt fyrir að samkvæmt lögum sé 

framhaldsskólinn fyrir alla? Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar og fyrri 

rannsókna á fullorðnum einstaklingum (sjá t.d. Hróbjartur Árnason, 2005; Illeris, 

2003, Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002) virðist svo vera að 

margur framhaldsskólinn henti ekki fullorðnum nemendum í núverandi mynd. Ítrekað 

brotthvarf viðmælenda minna úr námi er í flestum tilfellum af sama meiði þar sem 
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erfitt reyndist fyrir þá að fóta sig innan veggja skólanna vegna meðal annars vegna 

slæms gengis á fyrri skólagöngu og brotthvarf varð fyrir valinu.  

 Vissulega bjóða margir framhaldsskólar upp á kvöldskóla fyrir ólíkan hóp 

nemenda og Keilir miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs býður 25 ára og eldri upp á 

styttri námleiðir sem leiða til útskriftar. Vísar að aðgerðum sem koma til móts við 

fullorðna námsmenn eru að verða að veruleika í tilteknum skólum en ljóst er að betur 

má ef duga skal.  

 

Hvaða þýðingu telja viðmælendur að þátttaka í raunfærnimati hafi haft fyrir þá?  

Viðmælendur mínir eru allir á sama máli um að sú ákvörðun að fara í raunfærnimat 

hafi gefið þeim tækifæri sem þeir eygðu aldrei möguleika á að upplifa en það var að 

hefja nám eftir brotthvarf og áralanga fjarveru frá skóla. Lítil trú á eigin getu sem 

námsmenn gerði það að verkum að þá skorti frumkvæði og þor til að reyna enn og 

aftur við skólann. Alfred Adler taldi einmitt að við þessar aðstæður byggi hugrekkið 

til að brjóta niður hindranir, leggja mistök til hliðar og einblína á það jákvæða (í 

Corey, 2005) og má með sanni segja að viðmælendur mínir hafi reynt að gera slíkt 

með þátttöku í raunfærnimati og með því að hefja nám í framhaldsskóla í kjölfarið.  

 Raunfærnimatið er úrræði og mikilvæg viðbót við þær leiðir sem færar eru fyrir 

fullorðna einstaklinga með litla formlega menntun að baki til að afla sér réttinda. 

Ávinningur raunfærnimats fyrir einstakling sem ákveður að fara þessa leið til að auka 

á menntun sína er ótvíræður ef marka má frásagnir viðmælenda minna sem og náms- 

og starfsráðgjafanna í raunfærnimatinu. Ef hugað er að þeim þáttum sem snúa að 

þeim sjálfum þá virðist sú hvatning og virðing gagnvart þeirri færni sem 

einstaklingurinn leggur fram í raunfærnimatið skipta miklu máli fyrir sjálfsmyndina. 

Reynslan og færnin sem fengin er á starfsvettvangi er metin að verðleikum og hefur 

áhrif á sjálfstraust þeirra og eykur trú þeirra á eigin getu. Sjálfsmynd þeirra virðist 

hafa tekið stakkaskiptum eftir að þeir hefja nám og eru þeir fullir sjálfstrausts og 

bjartsýni á framtíðina þar sem allir vegir eru þeim færir eftir að hafa fengið réttindi í 

iðngrein. Þá má ætla að atvinnutækifærum fjölgi og öryggi aukist á vinnumarkaðnum 

sem og auknir möguleikar til áframhaldandi náms svo sem meistaranáms í 
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iðngreininni. Ef litið er til samfélagslagslegs ávinnings þá skila þátttakendur 

raunfærnimats, sem ljúka námi, hærra menntunarstigi þjóðarinnar sem annars hefði 

ekki komið til þar sem allir sem einn höfðu á orði að þeir hefðu aldrei farið í nám 

aftur nema með tilkomu raunfærnimats.  

 Hér eru einnig ótaldar auknar skatttekjur með hækkun launa vegna aukinna 

réttinda (OECD, 2007; Rumberger, 1987) og má því með sanni segja að ávinningur 

raunfærnimats er fjölþættur. 

 Mat á raunfærni er ein af þeim fjölmörgu leiðum sem eru hvetjandi fyrir 

einstaklinga með litla formlega menntun en mikla starfsreynslu að hefja nám að nýju. 

Mikilvægt er að fræðslustofnanir fái svigrúm til að sinna slíku mati áfram þar sem 

margir sem nýta sér þennan kost eiga erfiða skólagöngu að baki og skóli sem slíkur er 

þeim fráhrindandi stofnun líkt og niðurstöður rannsóknarinnar benda til. Því eru 

fjölbreyttar leiðir að námi stór kostur fyrir hóp einstaklinga með mismunandi þarfir 

og ólíkan bakgrunn. Hlúa þarf vel að verkefnum eins og raunfærnimati sem virðast 

skila árangri og um leið stuðlar verkefnið að auknu menntunarstigi þjóðarinnar þar 

sem fleiri útskrifast úr námi en áður.  

 Fræðslustofnanir og símenntunarstöðvar gefa kost á fjölbreyttum námsleiðum fyrir 

fullorðna og leitast við að brúa bilið á milli fræðslustofnunar og framhaldsskólans 

með því að meta nám til eininga. Vaxandi starfsemi Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins 

og símenntunarstöðva í framboði á námi og ráðgjöf fyrir fullorðna greiðir nú enn 

frekar leið fyrir stóran hóp einstaklinga í átt að aukinni menntun (Ingibjörg Elsa 

Guðmundsdóttir, 2008). Hentugar leiðir fyrir fullorðna, þótt óformlegar séu, þarfnast 

þó enn frekari viðurkenningar í formlega kerfinu í gegnum gagnsæi viðmiða og mats. 

Ætla má að hin nýju framhaldsfræðslulög muni styrkja enn frekar stöðu fullorðinna 

og taka til þeirra þátta sem hér hafa verið nefndir. En þörfin fyrir heildstæða stefnu í 

málum fullorðinna er mikil og ný lög um framhaldsfræðslu sem enn eru að velkjast 

um á þinginu verða vonandi að veruleika innan skamms. Vonir eru bundnar við að 

löggjöf sem slík verði málum fullorðinna námsmanna til framdráttar og tryggi það 

umhverfi sem hver og einn þarf til að fóta sig í nýjum heimi menntunar eftir langt hlé 

frá skóla. 
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4.3. Þáttur náms og starfsráðgjafa í raunfærnimatinu 

Hvernig upplifa og meta þátttakendur í raunfærnimati stuðning náms- og 

starfsráðgjafa í ferlinu og hvaða þýðingu hafði sá þáttur fyrir þá? 

Allir viðmælendur mínir telja að sá stuðningur sem þeir fengu frá náms- og 

starfsráðgjöfunum í raunfærnimatsferlinu hafi skipt höfuðmáli og haft úrslitaáhrif að 

þeir hófu nám á nýjan leik. Hvatning og jákvæðni ráðgjafanna var þeim ómetanleg og 

þeir fengu óskipta athygli og ráðgjöf sem hentaði hverjum og einum. Í fyrsta sinn á 

þeirra skólagöngu var einhver sem stóð með þeim í blíðu og stríðu og hvatti þá til 

dáða til að ná þeim markmiðum sem þeir settu sér við upphaf raunfærnimats, að ljúka 

sveinsprófi. Í rannsókn Rakelar Steinvarar Hallgrímsdóttur (2008) á konum með litla 

formlega menntun sem hafa tekið þá stóru ákvörðun að bæta við sig þekkingu, höfðu  

þær sömu sögu að segja og töldu að hvatningin sem þær fengu á leið sinni að aukinni 

menntun hafi skipt þær miklu máli og aukið sjálfstraust þeirra til að takast á við 

framhaldið. 

 Athyglisvert er að viðmælendur mínir höfðu aldrei leitað sér aðstoðar hvorki í 

grunn- né framhaldsskóla og töldu sig ekki þurfa á þeim tíma þann stuðning eða 

ráðgjöf sem fagaðilar geta veitt. Samkvæmt rannsóknum Guðbjargar Vilhjálmsdóttur 

(1995) hefur stór hluti nemenda sem útskrifast úr grunnskóla aldrei fengið náms- og 

starfsfræðslu og mætti því ætla að þeir hafi ekki kynnst starfi náms- og starfsráðgjafa 

og koma því niðurstöður mínar ekkert á óvart.  

 Eftir að viðmælendur mínir kynntust af eigin raun stuðningi og ráðgjöf náms- og 

starfsráðgjafa í raunfærnimatsferlinu sem þeim fannst skipta sköpum í ferlinu í heild 

virtust þeir ekki vera opnari fyrir að sækja sér frekari aðstoð þrátt fyrir að þeir hafi 

nefnt það í orðum. Þegar á reyndi leituðu þeir ekki aðstoðar innan veggja skólans 

heldur höfðu samband við náms- og starfsráðgjafana í raunfærnimatinu þrátt fyrir að 

málefnið tengdist að öllu leyti skólanum. Bendir því margt til þess að sá trúnaður sem 

myndast milli ráðþega og náms- og starfsráðgjafa geri það að verkum að þeir leggja 

allt sitt traust í hendur þeirra og treysta jafnvel í fyrsta sinn í lífinu einhverjum sem 

tengist skólamálum. Má leiða að því líkum að erfitt geti því reynst að mynda traust á 
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nýjan leik þegar inn í framhaldsskólann er komið. Í ljósi þessa er mikilvægt að búa 

svo um að hópar sem koma frá fræðslustofnun myndi tengsl við fagaðila í þeim skóla 

sem ætlun er að hefja nám í. Ákveðin teymisvinna á milli fræðslustofnunar og náms- 

og starfsráðgjafa í framhaldsskólunum væri þar af leiðandi nauðsynlegur þáttur til að 

tryggja hópi fullorðinna áframhaldandi stuðning og eftirfylgni sem er þeim svo 

mikilvægur.  

 Ef skoðaðar eru tölur frá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins kemur í ljós að karlar leita 

síður til náms- og starfsráðgjafa hjá símenntunarstöðvum og fræðslumiðstöðvum en 

konur (Guðfinna Harðardóttir, 2008). Þátttakendur í rannsókninni falla undir þennan 

hóp þar sem enginn hafði leitað sér aðstoðar á sínum skólaárum og nefndu þeir einnig 

að þjónustan hafi ekki verið þeim sýnileg. Mætti ætla að aldur þeirra hafi eitthvað um 

það að segja en margir voru í grunnskóla og í byrjun framhaldsskóla seint á áttunda 

áratugnum og í byrjun þess níunda. En eins og áður hefur verið nefnt er stétt náms- 

og starfsráðgjafa ung og fyrstu ráðgjafarnir að hefja störf um þetta leyti. Hins vegar er 

ljóst að náms- og starfsráðgjafar hafa veitt þjónustu á þeim tíma sem viðmælendur 

mínir voru ýmist í skóla eða ekki en að þeirra mati var þjónusta þeirra ekki sýnileg og 

þeim ekki ljóst innihald hennar og mögulegt gildi fyrir þá persónulega.  

 Í skýrslum OECD (2004a;b) koma fram áhersluþættir sem snúa að fullorðnum á 

vinnumarkaðnum og má finna samhljóm við upplifun viðmælenda minna á aðgengi 

og þjónustu fyrir þennan hóp. Þar kemur fram að leggja þurfi ríka áherslu á að tryggja 

einstaklingum náms- og starfsráðgjöf alla ævi og búa svo um að hver og einn geti 

stjórnað sínum náms- og starfsferli. Þar með talið að auka aðgengi fullorðinna að 

slíkri þjónustu með markvissum hætti til að ná til breiðari hóps í samfélaginu.  

 Fjármagn til aukinnar náms- og starfsráðgjafar á símenntunarstöðvum í formi 

kynningarfunda, viðtala, einstaklingsráðgjafar og hópráðgjafar hefur verið veitt af 

hálfu menntamálaráðuneytisins á liðnum árum og viðbótarfjármagn fékkst árið 2007 

til náms- og starfsráðgjafar í fræðslumiðstöðvum í löggiltum iðngreinum og til mats á 

raunfærni (Ingibjörg Elsa Guðmundsdóttir, 2008). Sú aðferð að færa ráðgjöf og 

þjónustu til markhópsins með ráðgjöf á vinnustöðum hefur vakið athygli á innihaldi 

ráðgjafarinnar og aukið sýnileika á möguleikum til frekara náms meðal annars með 
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mati á raunfærni. Aðgerðir þessar koma til móts við þær tillögur sem nefndar eru í 

skýrslum OECD (2004a;b) hér að ofan og er ætlað að auka aðgengi fullorðinna að 

námi sem og að tryggja þeim náms- og starfsráðgjöf.  

 Nemendur sem eiga brokkgenga skólagöngu að baki líkt og stór hluti viðmælenda 

minna sem hefja nám í framhaldsskóla virðist ganga illa að fóta sig og gefast fljótlega 

upp þar sem þeir hafa ekki forsendur til að takast á við agað nám í stórum skólum 

(Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002; Svandís Nína Jónsdóttir o.fl., 

2003; Rumberger, 1987). Stuðningsnet fyrir þessa nemendur þarf að vera markvissara 

og sýnilegra. Þáttur náms- og starfsráðgjafa er umfangsmikill í þessum málaflokki og 

þörfin fyrir þeirra þjónustu fer sífellt vaxandi með aukinni fjölbreytni náms- og 

stafsvals og breyttum aðstæðum í þjóðfélaginu. Brýnt er að búa svo um að náms- og 

starfsráðgjafar fái aukið svigrúm til að sinna ólíkum hópum innan skólakerfisins og á 

vinnumarkaðnum og einn liður í því væri að fjölga stöðugildum og gera vinnu þeirra 

sýnilegri fyrir alla aldurshópa.  

 Vert er að gefa nánari gaum heildrænni náms- og starfsráðgjafaráætlun í 

stefnumótun næstu ára og þar með leggja grunn að því að vinna markvisst starf með 

nemendum á öllum skólastigum og fullorðnum úti á vinnumarkaðnum. Hvort sem um 

er að ræða fyrirbyggjandi þætti til varnar brotthvarfi, persónulegan stuðning og 

ráðgjöf eða leiðir sem styrkja einstaklinginn í að þekkja sjálfan sig svo hann verði fær 

um að taka vel upplýstar ákvarðanir um nám eða störf alla ævi. 
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5. Lokaorð 
 

Helstu takmarkanir þessarar rannsóknar eru án efa hve fáir þátttakendur ljáðu orð sín.  

Einnig er vert að nefna að hugsanlegir annmarkar gætu verið við val á úrtaki en 

þátttakendur voru valdir eftir ábendingum frá náms- og starfsráðgjöfum sem veittu 

þeim stuðning og ráðgjöf á meðan á raunfærnimatsferlinu stóð. Niðurstöðurnar eru 

því langt frá því að vera tæmandi fyrir þann hóp karlmanna sem hverfa frá námi og 

hefja nám á nýju eftir langt hlé með tilkomu raunfærnimats í iðngreinum. Hins vegar 

má ætla að upplifun þeirra og reynsla endurspegli að einhverju leyti ákveðinn hóp 

einstaklinga sem eru í sömu sporum og viðmælendur mínir og veiti innsýn í 

hugarheim þeirra sem horfið hafa frá námi og stíga síðan það stóra skref að setjast á 

skólabekk á ný eftir jafnvel tugi ára.  

 Ástæður og áhrifaþættir brotthvarfs eru vel kunnar þeim er málið varðar og því er 

mikilvægt er að bregðast við brotthvarfi úr framhaldsskóla með fjölbreyttum hætti og 

læra af öðrum þjóðum sem standa sig betur í baráttunni við brotthvarf. Staðan helst 

óbreytt á meðan ekki eru gerðar fyrirbyggjandi aðgerðir sem vænlegastar þykja og 

hafa borið árangur í öðrum löndum. Aðgerðir sem gætu stuðlað að minnkun 

brotthvarfs úr framhaldsskóla væru meðal annars þær að auka veg og virðingu 

starfsnáms, bjóða upp á styttri atvinnutengdar námsleiðir, auka samstarf atvinnulífs 

og skóla og efla þjónustu og fræðslu náms- og starfsráðgjafa með auknum mannafla á 

öllum skólastigum. Einnig væri mikilvægt að móta styðjandi og fyrirbyggjandi 

aðgerðir sem lúta að líklegum brotthvarfsnemendum í grunn- og framhaldsskólum og 

eftirfylgni þegar í framhaldsskólann er komið og meðan á námi stendur ef tekið er 

mið af niðurstöðum rannsóknarinnar um ástæður og áhrifaþætti brotthvarfs. Þá er vert 

að beina sjónum sérstaklega að þeim nemendum sem eiga við námsörðugleika að 

stríða en þeir eru í margir hverjir í þeim hópi nemenda sem velja að hverfa frá 
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framhaldsskóla án námsloka þar sem fyrri árangur í námi hefur áhrif á viðhorf þeirra 

til náms sem og á námsframvindu er í framhaldsskóla er komið.   

 Heildstæðu kerfi um nám fullorðinna þarf að koma á fót hér á landi til að auðvelda 

aðgengi að námi og útlista framboð til náms með þarfir þessa hóps í huga. 

Fræðslustofnanir geta boðið upp á fjölbreytta fræðslu og náms- og starfsráðgjafar 

sinna mikilvægu hlutverki hvað varðar ráðgjöf til þeirra sem minnstu menntun hafa. 

Framhaldsskólar þurfa einnig að huga að sérsniðnum leiðum sem hægt væri að bjóða 

fullorðnum námsmönnum er þeir hefja nám eftir langt hlé. Staðreyndin er sú að 

fullorðnir læra með öðrum hætti en þeir yngri og því er framhaldsskóli sem sniðinn er 

að þörfum ungs fólks ekki fýsilegur kostur fyrir þá sem eldri eru.  

 Mat á raunfærni er ein leið af mörgum sem í boði er til að auka aðgengi 

fullorðinna að frekari menntun. Með raunfærnimati er viðurkennd sú reynsla, færni 

og þekking sem einstaklingurinn býr yfir sem greiðir fyrir aðgengi að námi. Búið er 

að ryðja ákveðna braut og yfirstíga hindranir sem staðið hafa í vegi fyrir því að hefja 

nám. Þáttur náms- og starfsráðgjafa í raunfærnimatinu er mikilvægur í því ferli sem 

einstaklingurinn fer í gegnum og virðist hafa úrslitaáhrif á að farið er í framhaldsskóla 

í kjölfarið. 

 Raunfærnimat er tiltölulega nýtt hér á landi og tel ég rannsókn mína hafa hagnýtt 

gildi fyrir þær fræðslustofnanir sem að slíku mati koma og einnig fyrir þær stofnanir 

sem sinna fullorðinsfræðslu hvort sem um er að ræða fræðslumiðstöðvar eða 

framhaldsskóla. Niðurstöður rannsóknarinnar verða vonandi til þess að varpa einnig 

ljósi á þær hindranir sem fullorðnir sem horfið hafa frá námi standa frammi fyrir er 

þeir hefja nám að nýju eftir langt hlé og hvaða hvatar liggja að baki því að taka þátt í 

raunfærnimati og hefja nám í kjölfarið. Einnig er mikilvægt fyrir hagsmunaaðila sem 

koma að raunfærnimati að skoða og meta þátt náms- og starfsráðgjafa í ferlinu en 

samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar skiptir stuðningur þeirra, eftirfylgni, 

hvatning og ráðgjöf miklu máli fyrir einstaklinga sem ákveða að stíga það stóra skref 

að fara í raunfærnimat og hefja nám að því loknu. 
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