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Útdráttur 
 

Markmið þessarar rannsóknar var að fá innsýn í reynslu einstaklinga sem horfið hafa 

frá háskólanámi sem þeir voru vel á veg komnir með að ljúka. Rannsóknin byggir á 

viðtölum við sjö einstaklinga sem hurfu frá námi við hug- og félagsvísindasvið 

Háskóla Íslands. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að þrátt fyrir að þessir 

einstaklingar væru ánægðir í námi og næðu ágætum árangri var námsval þeirra 

fremur lítið ígrundað og þeir höfðu ekki skýr markmið með námi. Þeir áttu erfitt með 

að skipuleggja tíma sinn og vinnu í tengslum við námið, fannst þeir ekki fá nægilegar 

leiðbeiningar innan skólans um ferlið við skrif BA-ritgerðar og hafa ekki náð að 

samræma ritgerðarskrif við starf og aðrar skyldur í einkalífi. Þeir eru ósáttir við að 

hafa ekki lokið því námi sem að var stefnt og telja sig standa höllum fæti úti á 

vinnumarkaði án háskólagráðu. Vonast er til að niðurstöðurnar geti nýst sem innlegg í 

þá stefnu Háskóla Íslands að draga úr brotthvarfi nemenda við skólann. Þær ættu 

einnig að geta verið gagnlegar fyrir náms- og starfsráðgjafa á háskólastigi sem eru í 

lykilaðstöðu til þess að vinna gegn brotthvarfi með ýmsum hætti.  
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Abstract 
 

The aim of this study was to gain insight into the experience of individuals who have 

dropped out of university studies shortly before graduation. Seven individuals who 

had been enrolled as students in the faculties of humanities and social sciences at the 

University of Iceland, but dropped out, were interviewed. The participants were 

generally satisfied during their course of study and successful in their academic 

achievements. However the results showed that their academic choice had not been 

planful and both academic and career goals in general were unclear. Additionally, the 

students reported difficulties in organizing their study time and were unsuccessful in 

coordinating the task of writing the BA-thesis with other personal responsibilities. 

The individuals felt that the university guidelines for writing a BA-thesis were 

insufficient. They feel at a disadvantage on the job-market because they do not have a 

university degree and are dissatisfied with themselves for not having finished their 

academic studies. They feel somewhat stuck in their career and work-life. Hopefully 

the study has implications for the design of institutional strategies to prevent drop-out 

where career counseling services and guidance seem to be able to play a key role.  
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Formáli 
 

Þessi rannsókn er 30 ECTS eininga lokaverkefni til meistaraprófs í náms- og 

starfsráðgjöf við félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Rannsóknin var unnin 

með eigindlegri rannsóknaraðferð. Markmið hennar er að veita innsýn í reynslu 

einstaklinga sem horfið hafa frá námi þegar þeir voru vel á veg komnir með að ljúka 

BA-námi við félags- og hugvísindasvið Háskóla Íslands.  

       Áhuga minn á þessu efni má rekja til þess að ég hef starfað sem náms- og 

starfsráðgjafi við Háskóla Íslands í rúman áratug. Á þeim tíma hef ég unnið með 

háskólanemum á öllum stigum náms og einnig hafa leitað til mín einstaklingar sem 

horfið hafa frá námi við skólann, jafnvel þegar þeir áttu mjög lítið eftir til að ljúka 

BA-prófi. Þeir hafa margir hverjir verið mjög ósáttir við að hafa ekki lokið námi og 

finnst þeir standa höllum fæti á vinnumarkaði. Í almennri umræðu um brotthvarf úr 

námi hefur þessi hópur fengið litla athygli. Að mínu mati er þetta þó bæði 

áhugaverður og mikilvægur hópur sem full ástæða er til að huga að. Þetta eru 

einstaklingar sem hafa sýnt það og sannað að þeir eru færir um að stunda háskólanám 

og þeir hafa varið ómældum tíma og fjármunum til náms sem þeir ljúka ekki. 

Háskólinn hefur einnig varið tíma og fjármunum í að sinna þessum einstaklingum en 

skilar þeim ekki út í atvinnulífið sem háskólamenntuðu fólki. Þar sem raddir þessara 

einstaklinga hafa lítið fengið að hljóma í þeim innlendu rannsóknum sem 

framkvæmdar hafa verið í tengslum við brotthvarf úr háskólanámi er rannsókn mín 

tilraun í þá átt að veita þeim hljómgrunn og fá innsýn í líf þeirra og reynslu. 

       Rannsóknin var unnin undir handleiðslu dr. Sifjar Einarsdóttur og Kristjönu 

Stellu Blöndal. Eru þeim færðar bestu þakkir fyrir góða leiðsögn, stuðning og 

hvatningu. Margrét Ísdal, Hulda V. Valdimarsdóttir, Rannveig H. Friðriksdóttir og 

samstarfskonur mínar Jónína Kárdal, María Dóra Björnsdóttir og Ásta G. Briem fá 

mínar bestu þakkir fyrir yfirlestur og góðar ábendingar. Síðast en ekki síst vil ég 

þakka viðmælendum mínum fyrir þátttöku í rannsókninni því að án þeirra hefði þessi 

rannsókn aldrei orðið að veruleika.  
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1. Inngangur 
 

Flestir eru líklega á einu máli um að menntun er mikilvæg í nútímasamfélagi þar sem 

miklar kröfur eru gerðar til hvers einstaklings um þekkingu, hæfni og sveigjanleika í 

síbreytilegu starfsumhverfi (Gottfredson, 2005; Savickas, 2005; Øian, 2004). 

Mikilvægi menntunar felst þó ekki síst í því að hún gerir einstaklingnum kleift að 

eflast og þroskast og ná þeim persónulegu markmiðum sem hann setur sér í tengslum 

við náms- og starfsferil (career) sinn (Savickas, 2005).  

       Meginhluti íslenskra unglinga fer í framhaldsskóla að loknum grunnskóla, eða 

yfir 90% hvers árgangs, og haustið 2009 voru nemendur á framhaldsskólastigi 

rúmlega 29.000 talsins. Nokkuð margir hverfa frá námi á framhaldsskólaárunum en 

engu að síður voru um 19.000 einstaklingar í námi á háskólastigi hér á landi haustið 

2009 (Hagstofa Íslands, 2010). Fjöldi þeirra sem stunda háskólanám hefur aukist jafnt 

og þétt á síðustu árum, eða úr rúmum tíu þúsundum árið 2000 (Ríkisendurskoðun, 

2007). Það er þó ekki aðeins nemendum sem fjölgar á háskólastiginu heldur fjölgar 

einnig skólum og námsleiðum. Langt fram eftir tuttugustu öldinni var Háskóli Íslands 

eini háskólinn á landinu (Jón Torfi Jónasson, 1995) en árið 2010 eru þeir orðnir sjö 

talsins og segir það sína sögu um aukna eftirspurn eftir háskólanámi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, e.d.). Ekki brautskrást þó allir úr því námi sem þeir hefja 

og brotthvarf úr námi hérlendis er mikið, bæði á framhaldsskóla- og háskólastigi 

(Hagstofa Íslands, 2004a, 2004b, 2009; Ríkisendurskoðun, 2007).  

       Brotthvarf úr námi við Háskóla Íslands hefur mælst töluvert meira en úr öðrum 

innlendum háskólum og telst fremur mikið, bæði á íslenskan og erlendan mælikvarða 

(Háskóli Íslands, 2008; OECD, 2009; Ríkisendurskoðun, 2007). Þar sem Háskóli 

Íslands býr ekki yfir upplýsingakerfi sem veitir með áreiðanlegum hætti upplýsingar 

um brotthvarf nemenda við skólann er erfitt að nálgast nákvæmar upplýsingar um 

umfang þess en fyrsta árs brotthvarf nemenda úr grunnnámi við skólann hefur mælst 

allt að 57% í einstaka námsgreinum (Háskóli Íslands, 2008; Heiður Hrund Jónsdóttir 

og Friðrik H. Jónsson, 2008; Ríkisendurskoðun, 2007). Til samanburðar má geta þess 
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að samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands (2004a), sem tekur saman upplýsingar um 

heildarbrotthvarf úr framhaldsskólum og háskólum hér á landi, var brotthvarf úr 

háskólanámi almennt á árunum 2002-2003 tæp 15% en nýrri tölur um almennt 

brotthvarf hérlendis liggja ekki fyrir. Hjá Hagstofu Íslands er stuðst við þá 

skilgreiningu á brotthvarfi að nemendur sem eru í skóla tiltekið skólaár en skrá sig 

ekki til náms á næsta skólaári, og útskrifast ekki í millitíðinni, teljist til 

brotthvarfsnemenda. Ekki er greint á milli þeirra nemenda sem hætta alveg námi og 

þeirra sem taka sér hlé frá námi en taka upp þráðinn síðar (Hagstofa Íslands, 2004a, 

2004b). 

       Í stefnu Háskóla Íslands 2006-2011 (Háskóli Íslands, 2006) er kveðið á um að 

gerð verði úttekt og greining á brotthvarfi nemenda við skólann og að leita skuli leiða 

til þess að draga úr brotthvarfi og auka stoðþjónustu við nemendur. Með brotthvarfi 

er hér vísað til þess að nemendur hverfa frá því námi sem þeir hefja við skólann án 

þess að brautskrást (Háskóli Íslands, 2008). Enn sem komið er hafa aðgerðir einkum 

beinst að því að koma í veg fyrir brotthvarf við upphaf náms og á fyrstu tveimur árum 

í námi en brotthvarf nemenda sem komnir eru vel á veg með að ljúka námi hefur hins 

vegar fengið minni athygli. Niðurstöður rannsóknar sem Félagsvísindastofnun 

Háskóla Íslands vann fyrir Nefnd um inntöku nýnema og aðgerðir gegn brottfalli úr 

námi (Háskóli Íslands, 2008) sýna þó að nokkuð stór hópur nemenda hverfur frá námi 

við skólann eftir að hafa lokið tveimur þriðju hlutum náms til grunnháskólagráðu eða 

meira. Á fjögurra ára tímabili, frá árinu 2003 til 2007, voru það allt að 8% nemenda 

sem hurfu frá námi við skólann síðla á námsferlinum (Heiður Hrund Jónsdóttir og 

Friðrik H. Jónsson, 2008).        

       Brotthvarf nemenda sem komnir eru langt áleiðis í námi felur í sér tap fyrir 

viðkomandi nemendur, skólastofnun og samfélagið í heild sinni (Hovdhaugen, 2009). 

Skólinn hefur varið tíma og fjármunum til menntunar þessara nemenda og það að 

skila þeim ekki út í samfélagið sem háskólamenntuðum samfélagsþegnum hlýtur að 

draga úr skilvirkni skólastofnunarinnar (Ríkisendurskoðun, 2007). Tap 

einstaklingsins felst bæði í þeim tíma og fjármunum sem hann hefur varið til náms 

sem hann lýkur ekki og þeirri röskun sem brotthvarf úr námi veldur á náms- og 

starfsferli hans (Hovdhaugen, 2009; Ríkisendurskoðun, 2007). Tölur frá OECD 
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ríkjunum (Organisation for Economic Cooperation and Development) sýna að 

atvinnuþátttaka þeirra sem útskrifast úr háskóla er meiri en þeirra sem aðeins hafa 

lokið framhaldsskólanámi (OECD, 2009).  

       Markmið þessarar rannsóknar var að fá innsýn í reynslu einstaklinga sem horfið 

hafa frá háskólanámi sem þeir voru komnir vel á veg með að ljúka. Áhersla var lögð á 

að fá fram hverjar þeir telja vera meginástæður þess að þeir hurfu frá námi og hvaða 

afleiðingar þeir telja að brotthvarf úr námi hafi haft fyrir þróun náms- og starfsferils 

þeirra. Sjónum var beint að nemendum í grunnnámi á hug- og félagsvísindasviðum 

Háskóla Íslands þar sem rannsóknir hafa sýnt fram á að brotthvarf úr námi við 

skólann á öllum stigum náms er mest á þessum tveimur fræðasviðum (Friðrik H. 

Jónsson, 1989; Háskóli Íslands, 2008). Þar sem lítið er til af rannsóknum á brotthvarfi 

úr háskólanámi hérlendis er vonast til að niðurstöðurnar nýtist til þess að auka 

skilning á aðstæðum og reynslu þeirra einstaklinga sem hverfa frá námi og geti nýst 

sem innlegg í þá stefnu Háskóla Íslands að draga úr brotthvarfi nemenda við skólann 

(Háskóli Íslands, 2006). Auk þess gætu þær verið gagnlegar fyrir náms- og 

starfsráðgjafa á háskólastigi, en þeir eru í lykilaðstöðu til að ná til háskólanema sem 

eru í brotthvarfshættu og veita þeim stuðning í gegnum allan þeirra námsferil. 

 

1.1 Þróun náms- og starfsferils  
 

Val á háskólanámi er stór ákvörðun í lífi hvers einstaklings. Áður en hún er tekin 

hefur oft farið fram mikil undirbúningsvinna þar sem viðkomandi hefur velt fyrir sér 

áhuga sínum, viðhorfum, gildum og markmiðum og reynt að tengja þau við ákveðinn 

náms- eða starfsvettvang (Creed, Patton og Prideaux, 2006; Gottfredson, 2005; Lent, 

2005). Ákvarðanataka í tengslum við nám og störf er ekki öllum auðveld en sumir 

hafa þó skýr markmið með námi og hafa jafnvel frá unga aldri stefnt að ákveðnum 

starfsvettvangi. Hjá þeim einstaklingum er háskólanám meðvitaður hluti af þeim 

náms- og starfsferli sem þeir vilja skapa sér, en náms- og starfsferill hvers og eins 

samanstendur af því námi og þeim störfum sem viðkomandi sinnir á lífsleiðinni. 

Náms- og starfsferill mótast því og þróast smám saman í gegnum lífsferil 

einstaklingsins (Fouad, 1994; Gottfredson, 2005; Savickas, 2005, 2007; Øian, 2004).   



 

 

10 

       Samkvæmt þróunarkenningum í náms- og starfsráðgjafarfræðum 

(developmentally focused career theories) hefst ákvarðanatökuferli í tengslum við 

náms- og starfsval strax í grunnskóla þegar einstaklingurinn fer að þróa áhuga sinn og 

byrjar að tengja hæfileika sína, kunnáttu og getu við vinnumarkaðinn (Gottfredson, 

1981; Super, 1957). Þetta ferli þróast síðan enn frekar á lífsleiðinni en nær hámarki á 

unglings- og fullorðinsárum þegar fólk fer að velja sér nám eða störf (Gottfredson, 

2005; Savickas, 2005). Eitt af megineinkennum árangursríkrar náms- og 

starfsferilsþróunar (career development) er vilji einstaklingsins til þess að taka ábyrgð 

á eigin náms- og starfsferli eins og hann gerir til dæmis þegar hann velur sér 

háskólanám (Betz, 2000; Savickas, 2005).  

       Lífsskeiðakenning Super (Life-span theory) frá 1957 er ein af þeim kenningum 

um þróun náms- og starfsferils sem hvað mest hefur verið rannsökuð og liggur að 

baki ýmsum nýrri kenningum á þessu sviði (Sharf, 1997). Í henni er gengið út frá því 

að náms- og starfsferill einstaklingsins þróist smám saman út frá sjálfsvitund hans 

(self-concept) og þeim hlutverkum sem hann sinnir á lífsleiðinni. Sjálfsvitund vísar til 

þess hvernig einstaklingurinn sér sjálfan sig og aðstæður sínar og tengist hún ýmsum 

persónulegum eiginleikum hans, þörfum, viðhorfum og áhuga. Sjálfsvitund mótast og 

þróast í sífelldu samspili einstaklings við umhverfi sitt í þeim mismunandi 

hlutverkum sem hann sinnir í lífinu en Super (1957) segir að hver einstaklingur sinni 

fimm meginhlutverkum (life roles) á lífsferlinum. Þau hlutverk tengjast námi, starfi, 

þátttöku í samfélaginu, tómstundum og fjölskyldulífi. Það er þó ekki fyrr en á 

fullorðinsárum sem einstaklingurinn er farinn að sinna öllum þessum 

meginhlutverkum og þau hafa mismikið vægi í lífi hans á ólíkum aldursskeiðum. 

Einstaklingur sem er í háskólanámi sinnir í mörgum tilvikum flestum eða jafnvel 

öllum þessara hlutverka, að minnsta kosti er það líklega svo ef hann ber 

fjölskylduábyrgð og sinnir starfi samhliða námi (Sharf, 1997; Super, 1957). 

       Samkvæmt kenningu Super (1957) fer einstaklingurinn í gegnum nokkur þrep í 

ákvarðanatöku í tengslum við náms- og starfsval en þau eru: Könnun (exploration), 

stofnsetning (establishment), viðhald (maintenance) og aftenging (disengagement). Í 

kenningunni eru þessi þrep tengd við ákveðin aldursskeið en engu að síður getur sami 

einstaklingur farið í gegnum þau oftar en einu sinni á lífsleiðinni, til dæmis ef hann 
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fer í nám á miðjum aldri. Á aldursskeiðinu 15–25 ára er einstaklingurinn að móta 

náms- og starfstengdan áhuga sinn og velta því fyrir sér hvert hann vilji stefna í lífinu 

(Sharf, 1997; Super, 1957). Hér er hann á könnunarþrepi þar sem hann kynnir sér þá 

möguleika sem fyrir hendi eru í tengslum við nám og störf og má telja að flestir 

háskólanemendur séu á þessu stigi. Þeir reyna að tengja áhuga sinn, viðhorf og gildi 

við það nám sem þeir leggja stund á og kanna ýmis störf með því að vinna á sumrin 

og jafnvel einnig samhliða námi. Þannig reyna þeir að átta sig á því hvert þeir vilja 

stefna að námi loknu (Gerður G. Óskarsdóttir, 2000; Sharf, 1997; Super, 1957).  

       Undir lok könnunarþrepsins er komið að undirþrepi því sem Super (1957) kallar 

framkvæmd (implementing). Þá er háskólaneminn að búa sig undir þau umskipti að 

fara úr skóla og út í atvinnulífið, sem háskólamenntaður samfélagsþegn, til þess að 

skapa sinn eigin starfsferil (Savickas, 2005; Sharf, 1997). Ef hann hverfur frá námi án 

þess að ljúka því kemst hann ekki fyllilega yfir á þetta framkvæmdaþrep. Það getur 

valdið því að einstaklingurinn upplifi að hann hafi misst stjórn á eigin náms- og 

starfsferli (Savickas, 2005).  

       Háskólamenntun fjölgar í flestum tilvikum valkostum fólks á vinnumarkaði og 

eykur möguleika þess á að komast í störf sem njóta meiri almennrar virðingar í 

samfélaginu en störf sem ekki gera kröfu um ákveðna menntun (Blustein, Kenna, Gill 

og DeVoy, 2008; Gerður G. Óskarsdóttir, 1995, 2000). Með því að velja ákveðinn 

starfsvettvang kýs einstaklingurinn að bera tiltekið starfsheiti og tilheyra menningu, 

gildum og áhuga viðkomandi starfsstéttar. Starfsheiti er mikilvægur hluti af 

sjálfsmynd hvers og eins því með starfsheiti sínu skilgreinir einstaklingurinn sig, 

gefur til kynna að hann búi yfir tiltekinni kunnáttu og öðlast þannig ákveðna 

virðingarstöðu innan samfélagsins. Sá sem stefndi að því að fara út í atvinnulífið sem 

háskólamenntaður einstaklingur en nær ekki því markmiði getur upplifað að hann 

hafi úr fáum kostum að velja á vinnumarkaði. Honum getur fundist hann eiga litla 

möguleika á því að ná framþróun á náms- og starfsferli sínum og að hann geti ekki 

byggt upp þann starfsferil sem hann stefndi að (Blustein, 2006; Blustein, Juntunen og 

Worthington, 2000; Jóhanna Rósa Arnardóttir, 2003).  

       Það hvort einstaklingur hefur skýr markmið með háskólanámi virðist hafa mikið 

um það að segja hvort hann lýkur námi (sjá t.d. Bean, 1980; Hsieh, Sullivan og 
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Guerra, 2007; Ozga og Sukhnandan, 1998; Smith og Naylor, 2001; Tinto, 1975, 

1987, 1993). Sífellt fleiri námsmöguleikar á háskólastigi geta aukið á vanda þeirra 

sem eru óákveðnir um námsval og tengsl milli háskólamenntunar og starfsvettvangs 

eru oft ekki augljós. Það getur því verið erfitt fyrir einstaklinginn að sjá fyrir sér hvert 

ákveðin námsleið muni leiða hann á starfsferlinum (Blustein, 2006; Jón Torfi 

Jónasson, 1995). Ekki má heldur líta fram hjá því að sumir fara í háskólanám fyrst og 

fremst ánægjunnar vegna og til þess að auka við þekkingu sína, án þess að þeir séu 

endilega að stefna að starfsframa á einhverju tilteknu sviði (Herr og Cramer, 1992). 

Auk þess geta áform einstaklingsins breyst á námstímanum en á háskólaárunum 

öðlast hann margskonar reynslu og persónulegan þroska sem getur haft áhrif á fyrri 

ákvarðanir hans (Tinto, 1993). Það má því telja fullkomlega eðlilegt að ganga í 

gegnum það ferli í háskólanámi að vera óviss um námsval sitt og jafnvel að breyta 

um nám og stefna í aðrar áttir en upphaflega var ætlað (Herr og Cramer, 1992). 

Óvissa um námsval og óskýr markmið með námi valda ekki endilega brotthvarfi úr 

námi en rannsóknir hafa sýnt að ef hvort um sig varir til lengri tíma eykur það líkur á 

brotthvarfi (Bean, 1982; Hsieh o.fl., 2007; Ozga og Sukhnandan, 1998; Smith og 

Naylor, 2001; Tinto, 1993). Brotthvarf úr háskólanámi er þó talið vera ferli þar sem 

koma við sögu margir samverkandi þættir og hér á eftir verða reifaðir helstu 

áhættuþættir sem tengjast brotthvarfi úr háskólanámi samkvæmt rannsóknum á þessu 

sviði.  

 

1.2 Brotthvarf úr háskólanámi  
 

Brotthvarf úr háskólanámi hefur verið rannsakað nokkuð mikið erlendis á síðustu 

árum og áratugum. Samt sem áður er margt sem ekki er enn vitað um það flókna ferli 

sem leiðir til þess að einstaklingur tekur ákvörðun um að hverfa frá því námi sem 

hann hefur valið sér (Montmarquette, Viennot-Briot og Dagenais, 2007; Stratton, 

O´Toole og Wetzel, 2008; Tinto, 1993).  

       Brotthvarf úr háskólanámi er mest við upphaf náms og að loknu fyrsta námsári 

(sjá t.d. Hagstofa Íslands, 2004a; Smith og Naylor, 2001; Stratton o.fl., 2008; Tinto, 

1993) og hafa rannsóknir á þessu sviði einkum beinst að því að skoða brotthvarf 
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snemma á námsferlinum (sjá t.d. Herzog, 2005; Johnson, 2006; Mannan, 2007; 

Stratton o.fl., 2008). Brotthvarf nemenda sem komnir eru vel á veg með að ljúka 

háskólanámi hefur hins vegar fengið minni athygli en ýmsar rannsóknir benda til þess 

að ástæður brotthvarfs síðla á námsferlinum geti verið nokkuð ólíkar þeim ástæðum 

sem liggja að baki brotthvarfi við upphaf náms (sjá t.d. Mannan, 2007; Ozga og 

Sukhnandan, 1998; Smith og Naylor, 2001; Tinto, 1975, 1988, 1993). Til dæmis 

hefur komið fram að lítil félagsleg þátttaka innan háskólasamfélagsins virðist frekar 

geta leitt til brotthvarfs við upphaf náms en síðar á námsferlinum (Mannan, 2007). 

       Telja má brotthvarf úr háskólanámi eðlilegt upp að vissu marki þar sem slíkt nám 

hentar ekki öllum og flestir eru líklega sammála um að óraunhæft sé að koma 

algjörlega í veg fyrir það. Margir einstaklingar hefja háskólanám sem síðar kemur í 

ljós að hentar þeim ekki og skipta þá á milli námsgreina eða skólastofnana en einhver 

hluti hverfur alveg frá námi á háskólastigi. Það sem flestir hljóta þó að vera sammála 

um í vinnu gegn brotthvarfi úr háskólanámi er að leggja áherslu á að koma í veg fyrir 

brotthvarf hjá þeim einstaklingum sem hafa bæði áhuga og getu til þess að ljúka námi 

(Ozga og Sukhnandan, 1998; Tinto, 1993). Til þess að það sé unnt er mikilvægt að fá 

innsýn í það ferli sem leitt getur til brotthvarfs úr námi þannig að auðveldara verði að 

grípa inn í ferlið með markvissum stuðningi við nemendur á mismunandi stigum í 

námsferli þeirra. 

 

1.2.1 Helstu ástæður brotthvarfs úr háskólanámi.  

 

Tvær meginkenningar sem settar voru fram á áttunda og níunda áratug síðustu aldar 

hafa verið ráðandi í umræðu og rannsóknum á brotthvarfi úr háskólanámi frá þeim 

tíma (sjá t.d. Cabrera, Nora og Castañeda, 1993; Hovdhaugen, 2009; Mannan, 2007; 

Smith og Naylor, 2001). Annars vegar er það kenning Vincent Tinto (1975, 1982, 

1987, 1993) um aðlögun einstaklingsins að háskólasamfélaginu (Student integration 

theory) og hins vegar kenning John P. Bean (1980, 1982) um brotthvarf úr námi 

(Student attrition model).  

       Kenning Tinto um brotthvarf úr háskólanámi fjallar um það hvernig 

einstaklingnum gengur að aðlagast háskólasamfélaginu. Í henni er tiltölulega lítið 
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tillit tekið til annarra þátta í tengslum við brotthvarf, svo sem aldurs, kyns, menntunar 

foreldra, félagslegrar stöðu nemenda eða aðstæðna á vinnumarkaði (Eggens, van der 

Werf og Bosker, 2008; Stratton, O´Toole og Wetzel, 2007; Tinto, 1975, 1982). Þegar 

Tinto setur kenningu sína fyrst fram árið 1975 segir hann fyrri rannsóknir á 

brotthvarfi úr háskólanámi hafa vanmetið mikilvægi þess að einstaklingurinn falli 

félagslega inn í hópinn og aðlagist vel háskólasamfélaginu Hann segir að litið hafi 

verið svo á að brotthvarf tengdist einkum einhvers konar veikleika eða mistökum hjá 

nemandanum en lítið hafi verið fjallað um hlutverk og ábyrgð skólastofnunarinnar í 

ferlinu (Tinto, 1975, 1982, 1993). 

       Í kenningu sinni tekur Bean (1980, 1982) aftur á móti mun meira tillit til áhrifa 

ýmissa ytri þátta á brotthvarf, einkum þó aðstæðna á vinnumarkaði og þess stuðnings 

sem einstaklingar fá til náms frá fjölskyldum sínum. Bean byggir kenningu sína 

meðal annars á kenningu Price frá 1977 um starfsmannaveltu (model of turnover in 

work organizations) og segir háskólanema ávallt vega og meta hvort þeir hafi meiri 

ávinning af því að vera í námi en að sinna öðrum hlutverkum í lífinu, svo sem því að 

vera úti á vinnumarkaði (Bean, 1980, 1982, 1983). 

       Óhjákvæmilegt er að líta til þess að kenningar Tinto og Bean eru fyrst settar fram 

fyrir um þremur áratugum þótt þær hafi vissulega verið þróaðar frekar síðar. Því má 

velta fyrir sér hversu vel þessar kenningar eigi við nú á tímum, þar sem þjóðfélög 

hafa líklega verið einsleitari fyrir þrjátíu árum en nú við upphaf 21. aldarinnar. Þá var 

hlutfall háskólamenntaðra samfélagsþegna lægra en nú tíðkast og minna um að fólk 

stundaði háskólanám sem hlutanám samhliða starfi (Herzog, 2005). Engu að síður 

virðast rannsóknir síðustu áratuga á brotthvarfi úr háskólanámi styðja það sem Tinto 

og Bean settu fram í kenningum sínum (sjá t.d. Cabrera, Castañeda, Nora og 

Hengstler, 1992; Cabrera o.fl., 1993; Hovdhaugen, 2009; Ishitani og DesJardins, 

2002; McKenzie og Schweitzer, 2001; Sandler, 2000; Smith og Naylor, 2001) og 

ekki hafa verið settar fram nýrri heildstæðar kenningar um brotthvarf úr háskólanámi 

(Mannan, 2007; Herzog, 2005). Flestum rannsóknum ber saman um að bæði aðlögun 

einstaklingsins að háskólasamfélaginu ásamt ýmsum ytri þáttum í umhverfi og 

aðstæðum hans hafi áhrif á það ferli sem leitt getur til brotthvarfs úr námi (sjá t.d. 

Braxton, Milem og Sullivan, 2000; Cabrera o.fl., 1992, 1993; Ishitani og DesJardins, 
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2002; Mannan, 2007). Því er mikilvægt að beina sjónum að hvoru tveggja þegar 

leitað er svara við því hvað hafi áhrif á brotthvarf nemenda á háskólastigi. 

 

Aðlögun einstaklingsins að háskólasamfélaginu  
 

Í kenningu sinni um brotthvarf úr háskólanámi beinir Tinto (1975, 1982, 1993) 

sjónum að samspili nemanda og skólastofnunar og því hvernig samskipti nemanda og 

annarra einstaklinga innan háskólasamfélagsins geta tengst brotthvarfi úr námi. Tinto 

(1975, 1993) talar um tvö meginhugtök sem skipta máli í umræðu um brotthvarf. 

Annars vegar eru það áform eða markmið einstaklingsins (intention) og hins vegar 

tryggð hans eða hollusta (commitment) við viðkomandi skólastofnun og eigin 

markmið.  

       Að mati Tinto (1993) ræðst það hvort nemandi lýkur háskólanámi að miklu leyti 

af því hvort markmið hans með námi eru skýr og háskólanámið hluti af heildstæðum 

náms- og starfsferli hans. Hann segir að einstaklingur sem til dæmis fer í háskólanám 

er lýkur með starfsréttindum hafi líklega skýrari markmið með námi en sá sem fer í 

nám sem ekki gefur starfsréttindi þar sem hann lítur svo á að háskólagráðan muni 

opna honum dyr inn á ákveðinn starfsvettvang. Tryggð eða hollusta tengist síðan 

annars vegar því hversu markvisst einstaklingurinn stefnir að þeim náms- og 

starfstengdu markmiðum sem hann hefur sett sér og hins vegar hversu ákveðinn hann 

er í því að mennta sig innan viðkomandi skólastofnunar. Því meiri hollustu sem 

nemandi sýnir skólastofnuninni því minni líkur eru á því að hann hverfi frá námi við 

skólann.  

       Markmið og hollusta er það sem einstaklingurinn er með í farteskinu þegar hann 

hefur háskólanám sitt og hefur áhrif á það hvernig hann upplifir skólastofnunina og 

aðlagast háskólasamfélaginu (Tinto, 1993). En þó að þetta tvennt sé vissulega afar 

mikilvægt og leggi línur fyrir það sem koma skal í náminu segir Tinto (1993) skipta 

enn meira máli hvað gerist eftir að einstaklingurinn byrjar í námi, það er hvernig 

dagleg samskipti, bæði formleg og óformleg, ganga fyrir sig og hvort hann upplifir 

sig sem fullgildan meðlim í háskólasamfélaginu. Ef einstaklingnum gengur vel að 
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aðlagast háskólasamfélaginu styrkir það markmiðssetningu hans og hollustu við 

skólann og dregur þannig úr líkum á brotthvarfi. 

       Tinto (1982) segir að því meira sem kennarar og annað starfsfólk skóla sinni 

nemendum og því meiri samskipti sem nemendur hafi sín á milli því minni líkur verði 

á brotthvarfi úr námi. Almennt ber rannsóknum saman um þetta atriði og samskipti 

nemenda við kennara virðast hafa mikið um það að segja hvort einstaklingurinn 

upplifi skólastofnunina sem vinveitt umhverfi (sjá t.d. Braxton o.fl., 2000; McKenzie 

og Schweitzer, 2001; Tinto, 1982, 1993, 1997). Góð samskipti nemanda og kennara 

leiða þó ekki ein og sér til góðrar aðlögunar nemandans að háskólasamfélaginu, þar 

sem einstaklingurinn þarf einnig að aðlagast vel innan nemendahópsins, en þau geta 

aukið á hollustu hans við skólann og þannig dregið úr líkum á brotthvarfi (Braxton 

o.fl., 2000; Tinto,1993). 

       Einstaklingur getur átt í erfiðleikum með að aðlagast háskólasamfélaginu af 

ýmsum orsökum, til dæmis vegna þess að hann á erfitt með að sleppa hendinni af 

vinahópi eða lífsmunstri framhaldsskólaáranna. Ef viðkomandi er einnig að flytjast að 

heiman í fyrsta skipti á lífsleiðinni eru viðbrigðin oft mikil og við bætist söknuður 

eftir fjölskyldu og heimahögum (Tinto, 1993). Einnig getur verið erfitt að standa 

undir þeim félagslegu og vitsmunalegu kröfum sem háskólanám gerir til nemenda og 

þó svo að framhaldsskólum sé vissulega ætlað það hlutverk að undirbúa nemendur 

fyrir háskólanám segir Tinto (1993) slíkt ekki vera mögulegt nema upp að vissu 

marki. Munur á milli skólastiga er oft og tíðum meiri en nemendur eiga von á og þeir 

geta lent í erfiðleikum með að standast þær kröfur sem gerðar eru til þeirra á fyrsta 

námsári í háskóla. Það hvort nemandi kemst í gegnum þetta aðlögunartímabil tengist 

bæði markmiðum hans með námi og hollustu við viðkomandi skólastofnun en einnig 

geta ýmis persónueinkenni hans auðveldað honum aðlögunarferlið, svo sem góður 

félagsþroski, sveigjanleiki og tilfinningalegt jafnvægi.  

 

Ytri áhrifaþættir á brotthvarf úr háskólanámi  
 

Erfiðleikar við að aðlagast háskólasamfélaginu eru meginástæður brotthvarfs úr 

háskólanámi samkvæmt kenningu Tinto (1975, 1982, 1993) og hefur hann sætt 
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gagnrýni fyrir að hann taki ekki nægilegt tillit til annarra þátta sem geta haft áhrif á 

það ferli sem leiðir til brotthvarfs úr námi, svo sem aldurs, kyns, félagslegrar stöðu 

nemenda og ástands á vinnumarkaði (sjá t.d. Bean, 1980, 1982; Braxton, Sullivan og 

Johnson, 1997; Stratton, o.fl., 2008). Einn af þeim fræðimönnum sem gagnrýnt hefur 

kenningu Tinto er Bean sem árið 1980 setti fram kenningu um brotthvarf úr 

háskólanámi þar sem hann tekur tillit til ýmissa utanaðkomandi þátta sem geta tengst 

brotthvarfi, svo sem fyrri frammistöðu einstaklingsins í námi, ástands á 

vinnumarkaði, félagslegrar stöðu nemandans og hvatningar og stuðnings til náms frá 

fjölskyldu (Bean, 1980, 1982; Cabrera o.fl., 1993).  

       Samkvæmt Bean (1980, 1982) er fyrri frammistaða í námi sá bakgrunnsþáttur 

sem helst spáir fyrir um það hvort nemandi lýkur háskólanámi og almennt ber 

rannsóknum saman um að einkunnir úr framhaldsskóla spái fyrir um námsgengi og 

þrautseigju í háskólanámi (sjá t.d. Johnson, 2006; Jón Torfi Jónasson og Kristjana 

Stella Blöndal, 2005; McKenzie og Schweitzer, 2001). Þeir nemendur sem ná góðum 

árangri í framhaldsskóla eru líklegri til þess að hafa sett sér skýr markmið með námi 

(Tinto, 1975, 1993) og ólíklegri til þess að taka sér hlé eða hverfa alveg frá 

háskólanámi (DesJardins, Ahlburg og McCall, 2006). Eins ber rannsóknum saman 

um að hvatning og stuðningur frá fjölskyldum geti skipt sköpum fyrir þrautseigju í 

námi og dregið úr líkum á brotthvarfi (Eggens o.fl., 2008; Smith og Naylor, 2001; 

Stratton o.fl., 2007; Tinto, 1993; Terenzini, Springer, Yaeger, Pascarella og Nora, 

1996).  

       En þó svo að Bean (1980) segi óhjákvæmilegt að taka tillit til ýmissa 

utanaðkomandi þátta í tengslum við brotthvarf úr námi þá segir hann, rétt eins og 

Tinto (1975, 1993), að það sé einkum tryggð einstaklingsins við skólastofnunina sem 

dragi úr líkum á brotthvarfi. Til þess að nemandi nái að mynda tryggð við 

skólastofnun segir Bean (1980, 1982) skipta mestu máli að hann hafi skýr markmið 

með námi, sjái hagnýtt gildi námsins fyrir mögulegan starfsvettvang og sé ánægður í 

náminu. Ánægja í námi segir hann að geti komið til af tvennu, annars vegar af því að 

nemandi nær góðum árangri í námi og hins vegar vegna þess að hann telur að 

menntunin sem hann leggur stund á muni skila honum auknum möguleikum á 

vinnumarkaði. Einstaklingurinn er ávallt að vega og meta af hverju hann hefur mestan 
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ávinning og hann getur hætt í námi jafnvel þó að reynsla hans af því hafi verið 

jákvæð ef hann telur sig hafa meiri ávinning af öðrum viðfangsefnum í lífinu, svo 

sem ef honum býðst gott starf. Þegar ástand á vinnumarkaði er gott og auðvelt að fá 

vinnu burtséð frá menntun aukast því líkur á brotthvarfi úr námi (Bean, 1980, 1982; 

Smith og Naylor, 2001; Stratton o.fl., 2008). 

       Í rannsóknum Cabrera o.fl. (1992, 1993), þar sem kenningar Tinto og Bean voru 

bornar saman, kom í ljós að þær eru að mörgu leyti sambærilegar. Þeir ytri þættir sem 

Bean (1980, 1982) telur óhjákvæmilegt að taka tillit til í tengslum við brotthvarf úr 

háskólanámi hafa áhrif á það hvernig einstaklingnum gengur að aðlagast 

háskólasamfélaginu og í kenningu Bean, rétt eins og í kenningu Tinto (1975, 1993), 

er hollusta nemandans gagnvart skólastofnuninni lykilatriði. Nemandi sem er virkur 

þátttakandi í háskólasamfélaginu sýnir skólanum hollustu, en félagsleg þátttaka 

nemanda innan háskólasamfélagsins er háð ýmsum áhrifaþáttum. Þar koma við sögu 

bæði persónueinkenni einstaklingsins, svo sem það hversu opinn og félagslyndur 

hann er, en einnig utanaðkomandi þættir eins og þau hlutverk sem einstaklingurinn 

sinnir og þær skyldur sem hann hefur í lífinu. Háskólanemi sem ber ábyrgð á 

fjölskyldu eða vinnur með námi getur haft fá tækifæri til virkrar þátttöku í félagslífi 

innan skólans og ef hann upplifir togstreitu á milli nemahlutverksins og annarra 

hlutverka sem hann sinnir í lífinu getur það gert aðlögun hans að háskólasamfélaginu 

erfiða (Cabrera o.fl., 1992, 1993; Sandler, 2000; Tinto, 1975, 1993).  

       Þó svo að rannsóknum beri ekki fyllilega saman um það hvort tengsl séu á milli 

aldurs nemenda og brotthvarfs úr háskólanámi virðist þó sem eldri nemendur hverfi 

frekar frá námi en þeir sem yngri eru (sjá t.d. DesJardin, Ahlburg og McCall, 2002, 

2006; Montmarquette, Mahseredjian og Houle, 2001; Sif Einarsdóttir og Jóhanna 

Einarsdóttir, 2002). Ástæður þess eru líklega einkum þær að eldri nemendur bera í 

mörgum tilvikum fjölskylduábyrgð og meiri fjárhagslega ábyrgð heldur en yngri 

nemendur. Þeir eru auk þess líklegri til að vinna með námi þar sem þeir hafa fleiri 

atvinnumöguleika vegna aldurs og reynslu. Í rannsóknum hefur komið fram að margir 

háskólanemar stunda vinnu samhliða námi og almennt ber rannsóknum saman um að 

það auki líkur á brotthvarfi. Því meira sem nemandi vinnur með námi þess meiri líkur 
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eru á því að hann hverfi frá námi (sjá t.d. Smith og Naylor, 2001; Stratton o.fl., 2007, 

2008; Tinto, 1993). 

       Rannsóknum ber heldur ekki saman um kynbundinn mun í tengslum við 

brotthvarf. Í sumum þeirra kemur fram að karlar séu líklegri til að hverfa frá námi en 

konur (sjá t.d. DesJardins o.fl., 2002; Johnson, 2006; Hagstofa Íslands, 2004a; 

Kristjana Stella Blöndal og Jón Torfi Jónasson, 2002) en í öðrum kemur ekki fram 

kynjamunur (Herzog, 2005; Rosenthal, 1998; Stratton o.fl., 2007).  

       Sterk tengsl hafa hins vegar komið fram á milli brotthvarfs úr háskólanámi og 

menntunar foreldra en svo virðist vera að háskólanemar sem eiga háskólamenntaða 

foreldra hverfi síður frá námi en aðrir (sjá t.d. Ishitani, 2003; Ishitani og DesJardins, 

2002; Montmarquette o.fl., 2007; Ozga og Sukhnandan, 1998; Stratton o.fl., 2007, 

2008). Í rannsókn Terenzini o.fl. (1996) kom fram að þeir háskólanemar sem eiga 

foreldra sem ekki hafa reynslu af háskólanámi hafa síður en aðrir nemendur skýr 

markmið með námi, koma verr undirbúnir undir háskólanám, verja minni tíma en 

aðrir nemendur til heimanáms, skila lakari námsárangri á fyrsta námsári og eru 

líklegri en aðrir til þess að vinna með námi. 

       Árangur á fyrsta námsári í háskólanámi virðist hafa mikil áhrif á það hvort 

einstaklingurinn heldur áfram í námi og ef nemandi fer yfir á annað námsár aukast 

verulega líkur á því að hann ljúki námi (sjá t.d. Bean, 1980, 1982; DesJardin o.fl., 

2006; Ishitani og DesJardins, 2002; Montmarquette o.fl., 2001; Stratton o.fl., 2007, 

2008). Árangur í háskólanámi ræðst að miklu leyti af þeim vinnubrögðum sem 

nemandinn hefur tamið sér og þeim tíma sem hann ver til náms (sjá t.d. Eggens o.fl., 

2008) en einnig af trú hans á eigin getu (self-efficacy) í námi (Bandura, 1977, 1997; 

Betz, 2000; Brownlow og Reasinger, 2000; Eggens o.fl., 2008; Hsieh o.fl., 2007). 

Hugtakið trú á eigin getu var fyrst sett fram árið 1977 af Albert Bandura (1977, 1997) 

og vísar það til trúar einstaklingsins á eigin getu til að takast á við tilteknar aðstæður 

og verkefni. Mikilvægt er að skoða trú einstaklings á eigin getu í tengslum við 

háskólanám því að hún hefur áhrif á hvaða nám hann velur sér, hvaða markmið hann 

setur sér, hvað hann er tilbúinn að leggja mikið á sig til að yfirvinna hindranir og 

hvernig honum líður þegar hann tekst á við verkefni (Bandura, 1977, 1997; Betz, 

2000). Trú á eigin getu í námi tengist því að einstaklingurinn geti skipulagt og 
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framkvæmt þær aðgerðir sem þarf til þess að hann nái mikilvægum námstengdum 

markmiðum, svo sem því að útskrifast úr háskólanámi (Betz, 2000; Lent, 2005). 

       Í rannsóknum DesJardin o.fl. (2002, 2006) kom fram að sundurslitinn námsferill 

eykur verulega líkur á því að einstaklingur ljúki ekki háskólanámi. Í ljós kom að ef 

nemandi tekur sér einu sinni hlé frá námi aukast líkur á því að hann taki aftur hlé frá 

námi síðar á námsferlinum. Því lengur sem nemandi hefur verið í námi áður en hann 

tekur sér námshlé þess meiri líkur eru á því að hann komi aftur til náms og því lengur 

sem nemandinn stundar nám á hverju námstímabili þess meiri líkur eru á því að hann 

ljúki einhvern tímann námi. Niðurstöður fleiri rannsókna (sjá t.d. Johnson, 2006; 

Robinson, 2004; Stratton o.fl., 2008) styðja þetta og benda til þess að sundurslitinn 

námsferill sé verulegur áhættuþáttur í sambandi við brotthvarf úr háskólanámi.  

       Nauðsynlegt er að taka tillit til þess að kenningar Tinto (1975, 1993) og Bean 

(1980, 1982) sem fjallað er um hér að framan eru upprunnar í Bandaríkjunum og 

sama má segja um flestar þær rannsóknir sem hér hefur verið vísað til. Íslenskt 

skólakerfi er talsvert frábrugðið skólakerfinu í Bandaríkjunum en þar getur fólk hafið 

háskólanám strax að loknu skyldunámi við 18 ára aldur (USA Study Guide, 2007). 

Hér á landi er aftur á móti almennt gerð sú krafa að fólk hafi lokið 

framhaldsskólanámi til stúdentsprófs áður en það hefur háskólanám (Lög um 

framhaldsskóla nr. 92, 2008). Íslenskir háskólanemar eru því flestir um tvítugt þegar 

þeir geta hafið nám og aldursdreifing þeirra í flestum tilvikum nokkuð önnur en í 

Bandaríkjunum. Þess vegna er fróðlegt að líta okkur nær og skoða niðurstöður 

nýlegrar rannsóknar Hovdhaugen (2009) sem framkvæmd var í þremur stærstu 

háskólum Noregs, það er í Háskólunum í Ósló, Háskólanum í Bergen og NTNU 

(Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet).  

       Hovdhaugen (2009) kannaði hvað hefði annars vegar áhrif á ákvörðun nemenda 

um að færa sig á milli skólastofnana og hins vegar á ákvörðun þeirra um að hverfa frá 

námi á háskólastigi. Hún segir að þótt rúmlega helmingur nemenda sem byrja 

háskólanám í Noregi hverfi frá námi við þann skóla sem þeir hefja nám við þá séu 

það ekki nema um 17% háskólanema sem hverfa alveg frá námi á háskólastigi. 

Hovdhaugen telur því að brotthvarf úr háskólanámi þar í landi sé fyrst og fremst 

vandi einstaka háskóla, en ekki samfélagsins í heild sinni, þar sem flestir 
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brotthvarfsnemendur haldi áfram námi síðar við aðra háskóla eða iðn- og 

verkmenntaskóla.  

       Niðurstöður rannsóknar Hovdhaugen (2009) benda til þess að þeir nemendur 

hverfi frekar frá námi sem eiga foreldra sem ekki hafa stundað nám á háskólastigi, 

þeir sem ekki hafa náð góðum árangri í framhaldsskóla, þeir sem taka lítinn eða 

engan þátt í félagslífi innan skólans og þeir sem sækja háskólanám í heimabyggð 

sinni. Skýrir höfundur það með því að þeir nemendur sem flytja úr heimabyggð til 

þess að leggja stund á nám hafi líklega velt þeirri ákvörðun mjög vel fyrir sér og hafi 

því skýrari markmið með námi sínu en aðrir.  

       Í breskum rannsóknum Ozga og Sukhnandan (1998) og Smith og Naylor (2001) 

komu fram sambærilegar niðurstöður. Undirbúningur einstaklingsins fyrir 

háskólanám, hvernig hann stendur að námsvali sínu, markmiðssetning hans, menntun 

foreldra og hvernig honum gengur að aðlagast háskólasamfélaginu og mynda tryggð 

við skólann virðist ráða mestu um það hvort hann lýkur háskólanámi. Einnig kemur 

fram að eldri háskólanemar hverfa fremur en þeir sem yngri eru frá námi vegna ytri 

aðstæðna, svo sem vegna starfs eða fjölskylduábyrgðar.  

       Niðurstöðum rannsókna beggja vegna Atlandshafsins virðist því bera saman um 

að brotthvarf úr háskólanámi sé flókið ferli þar sem bæði aðlögun einstaklingsins að 

háskólasamfélaginu og ýmsir utanaðkomandi þættir hafi áhrif (DesJardins o.fl., 2002; 

Tinto, 1975, 1993). Sá einstaklingur sem hefur trú á eigin getu til náms, hefur sett sér 

skýr markmið með námi, fær hvatningu og stuðning til náms frá háskólamenntuðum 

foreldrum, sinnir ekki starfi samhliða námi, nær góðum árangri á fyrsta námsári og 

tekur virkan þátt í félagslífi innan skólans er samkvæmt þeim rannsóknarniðurstöðum 

sem hér hafa verið raktar, líklegastur til þess að ljúka háskólanámi (sjá t.d. Betz, 

2000; Brownlow og Reasinger, 2000; DesJardins o.fl., 2002; Eggens o.fl., 2008; 

Montmarquette o.fl., 2007; Smith og Naylor, 2001; Stratton o.fl., 2007; Terenzini 

o.fl., 1996; Tinto, 1993). 
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1.2.2 Brotthvarf úr námi á Íslandi 

 

Rannsóknir á brotthvarfi úr námi hér á landi hafa einkum beinst að 

framhaldsskólastiginu (sjá t.d. Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002; 

Ágústa Björnsdóttir, 2007) en brotthvarf úr námi á háskólastigi hefur tiltölulega lítið 

verið rannsakað (Háskóli Íslands, 2008). Eins og fram hefur komið er brotthvarf úr 

námi ferli þar sem margir samverkandi þættir eru að verki. Því er fróðlegt að bera 

saman hvaða þættir það eru sem virðast tengjast brotthvarfi úr námi annars vegar á 

framhaldsskólastigi og hins vegar á háskólastigi.  

       Í niðurstöðum umfangsmikilla rannsókna Jóns Torfa Jónassonar og Kristjönu 

Stellu Blöndal (2002) á námsgengi Íslendinga sem fæddir eru árið 1975 kom fram að 

36% af árganginum teljast til brotthvarfsnemenda úr framhaldsskóla. 

Brotthvarfshópur í þessum rannsóknum er skilgreindur sem þeir einstaklingar sem 

ekki voru í námi og höfðu ekki lokið framhaldsskólaprófi við 24 ára aldur. Helstu 

ástæður sem fólk gaf fyrir því að hætta námi í framhaldsskóla voru slæmt námsgengi, 

námsleiði, það að sjá ekki tilgang með námi af því að nám hafi ekki þurft fyrir 

væntanlegan starfsvettvang og ytri aðstæður, svo sem fjárhagserfiðleikar eða það að 

viðkomandi bauðst gott starf. Einnig komu fram tengsl brotthvarfs úr námi í 

framhaldsskóla við menntun foreldra en líklegastir til að ljúka framhaldsskólanámi 

eru þeir sem eiga foreldra sem lokið hafa námi á og við háskólastig og þeir sem telja 

sig fá stuðning og hvatningu til náms frá foreldrum sínum. Í niðurstöðum kom einnig 

fram að þeir ljúka frekar framhaldsskólanámi sem hafa meira sjálfsálit og trú á eigin 

hæfni til fræðilegs náms (Kristjana Stella Blöndal og Jón Torfi Jónasson, 2002).  

       Rétt tæpur helmingur brotthvarfshópsins telur að hann væri betur settur á 

vinnumarkaði ef hann hefði lokið framhaldsskólanámi en svipaður hópur telur að það 

að ljúka framhaldsskóla myndi engu breyta fyrir stöðu þeirra á vinnumarkaði (Jón 

Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002). 

       Þessar niðurstöður eru í samræmi við það sem komið hefur fram í erlendum 

rannsóknum á brotthvarfi úr framhaldsskólum (sjá t.d. Rosenthal, 1998; Rumberger, 

1983) og þær eru einnig að mörgu leyti sambærilegar við niðurstöður erlendra 

rannsókna á brotthvarfi úr  háskólanámi (sjá t.d. Johnson, 2006; Stratton o.fl., 2007, 

2008; Montmarquette o.fl., 2007). Eins og áður hefur komið fram hefur brotthvarf úr 
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íslenskum háskólum tiltölulega lítið verið rannsakað og þær rannsóknir sem gerðar 

hafa verið hafa einkum beinst að brotthvarfi úr námi við Háskóla Íslands. Fremur 

litlar upplýsingar liggja fyrir um brotthvarf úr öðrum innlendum háskólum umfram 

þær tölulegu upplýsingar sem Hagstofa Íslands tekur saman (Hagstofa Íslands, 2004a, 

2008, 2009). Þó eru í skýrslu Ríkisendurskoðunar frá 2007 birtar upplýsingar um 

brotthvarf nemenda úr fjórum íslenskum háskólum, það er Háskóla Íslands, 

Háskólanum á Akureyri, Háskólanum í Reykjavík og Háskólanum á Bifröst. Skoðað 

var brotthvarf úr námi í viðskiptafræði, lögfræði og tölvunarfræði fyrir árin 2003-

2005 og var brotthvarf á fyrsta námsári í skólunum fjórum, í áðurnefndum 

námsgreinum, 19-57%. Er það töluvert hærra en í fjórum erlendum háskólum sem 

teknir eru til samanburðar, en það eru skólarnir Erasmus University í Hollandi, 

University of New Hampshire í Bandaríkjunum, Umeå Universitet í Svíþjóð og 

Høgskolen i Sør-Trøndelag í Noregi (Ríkisendurskoðun, 2007).  

       Fram kemur að brotthvarf er hlutfallslega umtalsvert meira hjá Háskóla Íslands 

heldur en hinum skólunum, bæði í viðskiptafræði og lögfræði, eða um 43% á fyrsta 

ári í lögfræði og 57% í viðskiptafræði (Ríkisendurskoðun, 2007). Hér þarf þó að taka 

tillit til þess að Háskóli Íslands er langstærsti háskóli landsins með tæplega 13.000 

nemendur haustið 2009 (Hagstofa Íslands, 2010) og tekur við öllum þeim 

umsækjendum í grunnnám sem uppfylla almenn inntökuskilyrði skólans og/eða 

einstakra deilda hans (Háskóli Íslands, 2010b). Skólinn skiptist í fimm fræðasvið með 

tuttugu og fimm deildum og á fjórða hundrað námsleiða eru í boði við skólann 

(Háskóli Íslands, 2010a, 2010c, e.d.-a, e.d.-e). Í skólanum er boðið upp á nám á 

þremur námsstigum, það er grunnháskólanám sem lýkur með BA-, BS- eða B.Ed.- 

gráðu, meistaranám og doktorsnám (Háskóli Íslands, 2010c).  

       Eins og áður hefur komið fram er kveðið á um það í stefnu Háskóla Íslands 2006-

2011 (Háskóli Íslands, 2006) að leita skuli leiða til þess að draga úr brotthvarfi 

nemenda og skipaði háskólaráð sérstaka nefnd árið 2007 sem hafði það 

meginhlutverk að gera úttekt á brotthvarfi nemenda, greina ástæður þess og setja fram 

tillögur til úrbóta (Háskóli Íslands, 2008). Nefndin kynnti sér bæði eldri úttektir á 

brotthvarfi nemenda við Háskóla Íslands og aflaði nýrra gagna um fyrsta árs 

brotthvarf við skólann, brotthvarf á síðari árum og í framhaldsnámi. 
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       Þegar skoðað var fyrsta árs brotthvarf nemenda í grunnnámi skólaárið 2006-2007 

kom í ljós að hlutfall þeirra sem hurfu frá námi við skólann var 38% en haustið 2006 

höfðu 2.447 nýnemar skráð sig til náms við skólann. Mest var brotthvarfið í hug- og 

félagsvísindagreinum en minna í greinum þar sem nemendahópar eru fámennari, 

námið í fastari skorðum og valfrelsi minna, svo sem í heilbrigðisgreinum (Háskóli 

Íslands, 2008). Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður fyrri kannana á 

brotthvarfi nemenda við skólann þar sem fram hefur komið að brotthvarf nemenda á 

fyrsta námsári í Háskóla Íslands er mest í þeim greinum sem falla undir hug- og 

félagsvísindasvið skólans (Friðrik H. Jónsson, 1989; Ævar Þórólfsson, Ella Björt 

Teague og Friðrik H. Jónsson, 2005). 

       Til þess að afla upplýsinga um ástæður brotthvarfs úr námi við skólann var 

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands fengin til að kanna ástæður brotthvarfs hjá 

nemendum sem innrituðust til náms við skólann á árunum 2003-2006 og höfðu hætt 

námi eftir að þeir höfðu stundað nám í einn mánuð eða lengur (Heiður Hrund 

Jónsdóttir og Friðrik H. Jónsson, 2008; Háskóli Íslands, 2008). Meirihluti svarenda í 

könnun Félagsvísindastofnunar, eða um 82%, hafði stundað grunnháskólanám og það 

skal tekið fram að þegar vísað er til tölulegra upplýsinga úr skýrslunni hér á eftir er 

eingöngu miðað við þá nemendur sem horfið höfðu frá grunnnámi við Háskóla 

Íslands (Heiður Hrund Jónsdóttir og Friðrik H. Jónsson, 2008).  

       Þegar skoðaðar eru þær niðurstöður sem tengjast námsvali, undirbúningi 

nemenda fyrir háskólanám og því hvernig þeim gekk að aðlagast háskólalífinu kemur 

í ljós að rúm 60% svarenda í könnuninni tóku ákvörðun um val á háskólanámi eftir að 

þeir luku stúdentsprófi. Rúmlega helmingi þeirra fannst erfitt að taka ákvörðun um 

námsval. Flestir töldu sig hafa haft nokkuð skýrar hugmyndir um innihald þess náms 

sem varð fyrir valinu og rúmlega helmingi svarenda fannst þeir koma vel undirbúnir 

fyrir háskólanám af framhaldsskólastiginu. Hjá rúmlega 60% svarenda hafði einhver 

úr nánustu fjölskyldu þeirra, það er foreldri, systkini eða börn, lagt stund á 

háskólanám (Heiður Hrund Jónsdóttir og Friðrik H. Jónsson, 2008). 

       Aðeins um fjórðungur svarenda hafði tekið þátt í félagslífi innan skólans á meðan 

þeir voru í námi (Heiður Hrund Jónsdóttir og Friðrik H. Jónsson, 2008). Segja má að 

þær niðurstöður komi ekki á óvart ef litið er til kenningar Tinto (1975, 1993) um 
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brotthvarf úr námi en eins og áður hefur komið fram telur hann vera tengsl á milli 

lítillar félagslegrar þátttöku nemenda innan háskólans og brotthvarfs úr námi, einkum 

við upphaf námsferils. Ekki liggja þó fyrir neinar tölur um félagslega þátttöku virkra 

nemenda við háskólann og því erfitt að meta hvort þátttaka þessa hóps er minni en 

gengur og gerist almennt meðal nemenda skólans. 

       Um þriðjungur svarenda sagðist hafa hætt eða tekið hlé frá námi af því að skólinn 

stóðst ekki væntingar þeirra. Þar voru nefnd atriði eins og að þjónusta við nemendur 

hafi verið lítil, litlir möguleikar hafi verið til samskipta við kennara utan 

kennslustunda og að námskeið hafi verið of fjölmenn. Aðrir hættu eða tóku sér hlé af 

öðrum ástæðum svo sem fjárhagsástæðum eða öðrum persónulegum ástæðum. Hjá 

rúmum 40% hópsins höfðu vandamál við að samræma námið barnauppeldi og 

fjölskyldulífi haft mikil áhrif á þá ákvörðun þeirra að hætta eða taka hlé frá námi og 

um þriðjungur þeirra taldi að það að námið væri ekki gagnlegt sem 

starfsundirbúningur hefði vegið þungt í ákvörðun þeirra um að hverfa frá námi. 

       Rúmlega helmingur svarenda hafði stundað vinnu samhliða námi (Heiður Hrund 

Jónsdóttir og Friðrik H. Jónsson, 2008) og samræmast þessar niðurstöður því sem 

komið hefur fram í erlendum rannsóknum á þessu sviði, það er að líkur á brotthvarfi 

aukist ef nemendur vinna með námi (Smith og Naylor, 2001; Stratton o.fl., 2008). 

Nokkra athygli vekur að þegar könnunin fór fram voru tæp 70% svarenda í starfi sem 

þeir töldu að krefðist ekki menntunar umfram grunnskólamenntun, þrátt fyrir að þetta 

fólk hafi allt lokið framhaldsskóla og verið byrjað í háskólanámi. Tæp 15% voru í 

starfi sem krafðist menntunar á framhaldsskólastigi og um 16% voru í starfi sem 

krafðist háskólamenntunar (Heiður Hrund Jónsdóttir og Friðrik H. Jónsson, 2008).   

       Í þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið á námsgengi og brotthvarfi nemenda 

við Háskóla Íslands hefur almennt ekki verið skilgreint hvenær á námstímanum 

nemendur hurfu frá námi (Friðrik H. Jónsson, 1989; Ævar Þórólfsson o.fl., 2005). Því 

hafa legið fyrir afar litlar upplýsinga um umfang brotthvarfs hjá nemendum sem 

komnir eru langt áleiðis í námi við skólann. Nefnd um inntöku nýnema og aðgerðir 

gegn brotthvarfi úr námi bætti þó þar úr og aflaði upplýsinga um fjölda nemenda sem 

hurfu frá námi á árunum 2003-2007 eftir að hafa lokið að minnsta kosti 90 ECTS 

einingum af 180 ECTS eininga háskólanámi. Í ljós kom að 675 einstaklingar sem 
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lokið höfðu 90 einingum, en það svarar til þess að nemandi hafi stundað nám við 

skólann í eitt og hálft ár, höfðu horfið frá námi á þessu árabili. Nemendur sem lokið 

höfðu að minnsta kosti 120 einingum voru 410 talsins og 230 einstaklingar höfðu 

lokið 160 einingum eða fleiri þegar þeir hurfu frá námi (Háskóli Íslands, 2008). Í 

skýrslu brotthvarfsnefndar (Háskóli Íslands, 2008) er þetta síðbúna brotthvarf sagt 

vera án efa alvarlegasta brotthvarfið fyrir Háskóla Íslands sé horft til skilvirkni 

kennslu við skólann. Telur nefndin brýnt að vinna gegn því með öllum tiltækum 

ráðum og segir að gera þurfi sérstaka úttekt á þeim hópi nemenda sem hverfa frá námi 

seint á námsferlinum, kanna aðstæður þeirra og helstu ástæður fyrir brotthvarfi þeirra 

og gera tillögur að úrræðum fyrir þennan hóp.  

       Þegar dregnar eru saman helstu niðurstöður íslenskra rannsókna má segja að þær 

ástæður sem fólk gefur upp fyrir brotthvarfi úr námi á framhaldsskóla- og 

háskólastigi séu að mörgu leyti sambærilegar. Á báðum skólastigum kemur skýrt í 

ljós að brotthvarf úr námi er flókið ferli þar sem bæði skiptir máli hvernig 

einstaklingurinn aðlagast viðkomandi skólastofnun og hvernig aðstæður hann býr við 

í daglegu lífi (sjá t.d. Háskóli Íslands, 2008; Heiður Hrund Jónsdóttir og Friðrik H. 

Jónsson, 2008; Kristjana Stella Blöndal og Jón Torfi Jónasson, 2002). Þær ástæður 

sem íslenskir háskólanemar gefa fyrir því að þeir hafi horfið frá námi eru einnig að 

mestu leyti sambærilegar við niðurstöður erlendra rannsókna á þessu sviði (sjá t.d. 

Bean, 1980, 1982; Hovdhaugen, 2009; Smith og Naylor, 2001; Stratton o.fl., 2007, 

2008; Tinto, 1993) og virðast einkum tengjast ástandi á vinnumarkaði, 

námsumhverfi, markmiðssetningu í tengslum við nám, aldri nemenda og erfiðleikum 

við að samræma námið starfi og öðrum skyldum í einkalífi (Háskóli Íslands, 2008; 

Heiður Hrund Jónsdóttir og Friðrik H. Jónsson, 2008; Ríkisendurskoðun, 2007; Ævar 

Þórólfsson o.fl., 2005). 

 

1.3 Rannsóknarspurningar 
 

Brotthvarf úr háskólanámi hefur tiltölulega lítið verið rannsakað hérlendis og þær 

rannsóknir sem gerðar hafa verið bæði hér á landi og erlendis hafa einkum beinst að 

brotthvarfi við upphaf náms en ekki meðal nemenda sem komnir eru langt áleiðis í 
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námi. Eins og fram hefur komið liggja þó fyrir nýlegar tölulegar upplýsingar um 

brotthvarf úr námi við Háskóla Íslands sem sýna að þessi brotthvarfshópur er nokkuð 

stór (Heiður Hrund Jónsdóttir og Friðrik H. Jónsson, 2008). Ef framfylgja á yfirlýstri 

stefnu Háskóla Íslands (Háskóli Íslands, 2006) og vinna að aðgerðum til þess að 

koma í veg fyrir brotthvarf úr námi hjá þessum hópi nemenda lít ég svo á að það sé 

æskilegt að reyna að auka skilning á þeim tölulegu upplýsingum sem liggja fyrir. 

Mikilvægt er að reyna að öðlast innsýn í reynslu þessara einstaklinga, fá fram hverjar 

þeir telja vera meginástæður þess að þeir hverfa frá námi síðla á námsferlinum og 

hvaða afleiðingar þeir telja að brotthvarf hafi haft fyrir þróun náms- og starfsferils 

þeirra. Þar sem eigindlegar rannsóknir eru vel til þess fallnar að öðlast skilning á 

aðstæðum og reynslu fólks (Taylor og Bogdan, 1998) valdi ég að gera eigindlega 

rannsókn með það markmið að leiðarljósi að fá innsýn í reynslu og líðan þessara 

einstaklinga og veita röddum þeirra hljómgrunn. Rannsókn mín beindist að 

einstaklingum sem horfið höfðu frá námi við hug- og félagsvísindasvið Háskóla 

Íslands og þær rannsóknarspurningar sem leitað var svara við voru eftirfarandi:  

 Hvernig lýsa einstaklingar sem eiga það sameiginlegt að hafa horfið frá 

háskólanámi síðla á námsferlinum reynslu sinni af námi? 

 Hverjar telja þeir vera meginástæður þess að þeir hafa ekki lokið námi? 

 Hvaða afleiðingar telja þeir að brotthvarf úr námi hafi haft fyrir þróun náms- 

og starfsferils þeirra og almenna líðan?  

 

 

 



 

 

28 

 

 

2. Aðferð 
 

Í þessari rannsókn eru notaðar eigindlegar rannsóknaraðferðir en þær aðferðir henta 

vel til þess að öðlast skilning á aðstæðum, reynslu og hegðun þeirra einstaklinga sem 

rannsóknin beinist að. Ein hefð eigindlegra rannsóknaraðferða er fyrirbærafræði 

(phenomenology) þar sem leitast er við að öðlast djúpan skilning á tilteknu 

viðfangsefni eða fyrirbæri út frá upplifun ákveðins hóps af því. Áhersla er lögð á 

daglegt líf eða hina lifuðu reynslu þátttakenda. Rannsakandi leitar eftir þeirri 

undirliggjandi merkingu, sem reynslan hefur fyrir þátttakendur og því hvernig þeir 

upplifðu hana (Creswell, 2007; Kvale og Brinkman, 2009). Þar sem markmiðið með 

rannsókninni var að fá innsýn í líf einstaklinga sem horfið hafa frá háskólanámi taldi 

ég þessa aðferð henta viðfangsefninu vel. Leitast var við að skilja hvað þátttakendur 

eiga sameiginlegt í sambandi við þá reynslu að hverfa frá námi undir lok háskólanáms 

og hvaða merkingu sú reynsla hefur fyrir þá. Eins var leitast við að skilja hvaða 

afleiðingar þeir telja að brotthvarf úr námi hafi haft annars vegar fyrir þróun náms- og 

starfsferils þeirra og hins vegar á almenna líðan þeirra. 

       Í rannsókninni eru notuð opin einstaklingsviðtöl (in-depth interviews) og var sú 

aðferð valin þar sem leitast er við að öðlast djúpan skilning á skynjun og reynslu 

þeirra einstaklinga sem rannsóknin beinist að (Kvale og Brinkman, 2009). Með því að 

taka opin viðtöl geta viðmælendur lýst upplifun sinni með sínum eigin orðum og þau 

gefa einstaklingum tækifæri til þess að tjá sig og útskýra líf sitt á sínum eigin 

forsendum (Kvale og Brinkman, 2009; Taylor og Bogdan, 1998).  

 

2.1 Þátttakendur 
 

Rannsóknin byggir á opnum viðtölum við sjö einstaklinga sem stundað hafa nám við 

félags- eða hugvísindasvið Háskóla Íslands. Notað var markmiðsúrtak (purposeful 

sampling) til þess að velja þátttakendur en þá eru valdir einstaklingar sem taldir eru 

henta vel vegna þess að þeir geti gefið miklar upplýsingar um rannsóknarefnið 
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(Ritchie, Lewis og Elam, 2003). Þátttakendur sem valdir voru í rannsóknina voru á 

aldrinum 25-44 ára. Um var að ræða þrjár konur og fjóra karlmenn. Við val á 

þátttakendum voru sett þau viðmið að þeir hefðu lokið 120 ECTS einingum eða meira 

af 180 eininga háskólanámi og að þeir hefðu ekki skilað inn háskólaeiningum að 

minnsta kosti síðastliðin tvö misseri. Þessi viðmið voru sett til þess að tryggja annars 

vegar að þátttakendur hefðu horfið frá námi og hins vegar að þeir væru komnir vel á 

veg með að ljúka námi. Fimm þátttakanda hafa lokið öllum námskeiðum í BA-námi 

sínu og eiga því einungis eftir að skrifa BA-ritgerð en tveir þátttakenda eiga tvö til 

þrjú námskeið eftir auk lokaritgerðar.  

       Ég valdi að einbeita mér að nemendum á félags- og hugvísindasviðum skólans 

því að eins og fram hefur komið sýna niðurstöður nýlegrar könnunar 

Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands að brotthvarf úr námi við Háskóla Íslands, á 

öllum stigum náms, er mest á þessum tveimur fræðasviðum (Háskóli Íslands, 2008). 

       Hér verður gerð grein fyrir þátttakendum í rannsókninni en til að tryggja 

nafnleynd og trúnað var nöfnum þeirra breytt og þeim gefin gervinöfn.  

       Hanna Rúnarsdóttir er 44 ára gömul og býr í Reykjavík. Hún er gift og á tvö 

uppkomin börn. Hanna vinnur á skrifstofu og hefur unnið á sama vinnustað í átta ár. 

Hún stundaði nám innan hugvísindasviðs en tók aukagrein til BA-prófs innan 

félagsvísindasviðs. Hún lauk öllu nema BA-ritgerð fyrir tólf árum. Hanna er fædd og 

uppalin á landsbyggðinni og lauk stúdentsprófi frá fámennum framhaldsskóla úti á 

landi. Foreldrar hennar hafa ekki háskólamenntun.  

       Hrannar Ólafsson er 25 ára gamall. Hann hefur lagt stund á nám innan 

hugvísindasviðs og lauk öllu nema BA-ritgerð fyrir tveimur árum. Hann er fæddur og 

uppalinn á landsbyggðinni og lauk stúdentsprófi frá menntaskóla úti á landi. Hann 

býr nú í foreldrahúsum í Reykjavík og vinnur í verslun. Foreldrar hans hafa ekki 

háskólamenntun.        

       Arna Hjaltadóttir er 27 ára gömul, fædd og uppalin í Reykjavík. Hún er í sambúð 

og á eitt barn. Arna hefur stundað nám innan hugvísindasviðs en tók aukagrein til 

BA-prófs innan félagsvísindasviðs. Hún á eftir að ljúka tveimur námskeiðum auk 

BA-ritgerðar en hefur ekki skilað inn háskólaeiningum síðastliðin þrjú misseri. Hún 

vinnur á skrifstofu og sinnir auk þess kennslu í aukavinnu. Arna lauk stúdentsprófi frá 
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stórum fjölbrautaskóla á höfuðborgarsvæðinu. Foreldrar hennar hafa ekki 

háskólamenntun.  

       Jóhann Sveinsson er 32 ára gamall, fæddur og uppalinn úti á landi. Hann er í 

sambúð. Jóhann lauk stúdentsprófi frá fjölbrautaskóla í Reykjavík og stundaði síðan 

nám við hugvísindasvið Háskóla Íslands. Hann lauk öllu nema BA-ritgerð fyrir sjö 

árum. Jóhann hefur unnið við kennslu og í félagsstarfi fyrir unglinga. Foreldrar hans 

eru ekki háskólamenntaðir.  

       Gísli Stefánsson er 29 ára gamall, fæddur og uppalinn á höfuðborgarsvæðinu. 

Hann er einhleypur og barnlaus. Gísli lauk öllu nema BA-ritgerð í námsgrein innan 

félagsvísindasviðs fyrir tveimur árum og hefur unnið undanfarin tvö ár við umönnun. 

Gísli lauk stúdentsprófi frá fjölbrautaskóla á höfuðborgarsvæðinu. Hann ólst upp hjá 

móður sem ekki hefur háskólamenntun. 

       Brynhildur Ólafsdóttir er 29 ára gömul, gift, tveggja barna móðir. Hún er fædd 

og uppalin á landsbyggðinni en lauk stúdentsprófi frá stórum menntaskóla í 

Reykjavík. Brynhildur lagði stund á námsgrein innan félagsvísindasviðs og lauk öllu 

nema tveimur námskeiðum og BA-ritgerð fyrir fimm árum. Hún starfar í 

tölvufyrirtæki. Foreldrar hennar hafa ekki háskólamenntun.  

       Stefán Grímsson er 28 ára gamall og lauk öllu nema BA-ritgerð í námsgrein 

innan félagsvísindasviðs fyrir tveimur árum. Hann er með stúdentspróf frá stórum 

framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðinu. Stefán er einhleypur og barnlaus og býr nú í 

foreldrahúsum. Þegar viðtalið fór fram hafði hann verið án atvinnu í hálft ár. Faðir 

Stefáns er háskólamenntaður en móðir hans ekki.    

 

2.2. Framkvæmd 
 

Vinna við rannsóknina hófst í september 2008. Ég fékk ábendingar um mögulega 

þátttakendur frá náms- og starfsráðgjöfum við Náms- og starfsráðgjöf Háskóla 

Íslands og frá samnemendum mínum í meistaranámi við félags- og mannvísindadeild 

Háskóla Íslands. Eftir að hafa fengið ábendingar um einstaklinga sem voru tilbúnir að 

taka þátt í rannsókninni hafði ég samband við þá í gegnum síma og kynnti þeim 

stuttlega fyrirkomulag og tilgang rannsóknarinnar. Flestir brugðust vel við og gátu 
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hitt mig fljótlega eftir að ég hafði samband við þá en í símtalinu var ákveðið hvar og 

hvenær viðtöl gætu farið fram. Tveir einstaklingar samþykktu þátttöku en mættu 

síðan ekki til viðtals á umsömdum tíma og ekki náðist í þá aftur til þess að kanna 

ástæður þess né til að finna nýjan viðtalstíma. 

       Söfnun gagna fór fram með viðtölum við þátttakendur á tímabilinu frá því í 

september 2008 og fram í apríl 2009. Tekin voru opin einstaklingsviðtöl við sjö 

einstaklinga og var hvert viðtal 60-90 mínútur að lengd. Þátttakendum var boðið upp 

á að taka viðtölin hjá Náms- og starfsráðgjöf Háskóla Íslands eða á öðrum stað ef það 

hentaði þeim betur. Allir þátttakendur völdu að koma til viðtals í húsakynnum Náms- 

og starfsráðgjafar nema einn sem óskaði eftir því að viðtalið færi fram á skrifstofu á 

vinnustað hans og var fúslega brugðist við þeirri ósk.  

       Í upphafi viðtala var ítrekað við þátttakendur að þeim væri tryggð nafnleynd og 

trúnaður og að rannsóknin hefði verið tilkynnt til Persónuverndar. Í viðtölunum var 

stuðst við viðtalsramma sem byggður var á rannsóknarspurningum (fylgiskjal 1) en 

þess þó gætt að viðmælendur gætu tjáð sig óhindrað. Aflað var upplýsinga um 

námsferil viðmælenda þar sem spurt var hve langt þeir væru komnir í námi og 

hvernig þeim hefði vegnað í námi. Reynt var að fá viðmælendur til þess að tjá sig um 

hvernig þeim hefði liðið í háskólanáminu og hvað hefði ráðið því að þeir hurfu frá 

námi án þess að ljúka því. Viðmælendur voru einnig spurðir út í starfsferil þeirra, 

hvað þeir störfuðu við nú, hvort starfið væri tengt þeirri menntun sem þeir höfðu lagt 

stund á og hvernig þeir mætu möguleika sína á vinnumarkaði. Að lokum voru 

viðmælendur inntir eftir því hvaða áhrif þeir teldu að brotthvarf frá námi hefði haft á 

sjálfsmynd þeirra og almenna líðan.   

       Í eigindlegum rannsóknum er lögð áhersla á að skilja einstaklinginn út frá hans 

upplifun en ekki út frá skoðunum rannsakanda. Til að skilja reynslu og upplifun 

einstaklingsins á rannsóknarefninu er mikilvægt að rannsakandi sé meðvitaður um 

eigin reynslu og hugmyndir um rannsóknarefnið (Creswell, 2007; Taylor og Bogdan, 

1998). Þar sem ég hef verið starfandi í tíu ár sem náms- og starfsráðgjafi við Háskóla 

Íslands og átt allmörg viðtöl við einstaklinga sem horfið hafa frá námi var mjög 

mikilvægt að ég væri meðvituð um reynslu mína af viðfangsefninu. Ég lagði mig 

fram við að setja fyrri þekkingu mína og reynslu til hliðar eins og kostur var og 
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reyndi að segja frá og túlka það sem fram kom í gögnunum án þess að lita það með 

mínum eigin skoðunum. 

 

2.3 Úrvinnsla gagna 
 

Öll viðtölin voru tekin upp á stafrænt upptökutæki og síðan afrituð orðrétt. Strax að 

hverju viðtali loknu var skráður aðdragandi viðtalsins og hugleiðingar í lok þess. 

Afritun hófst sama dag og viðtalið var tekið eða daginn eftir og lauk einum til þremur 

dögum síðar. Eftir að hafa afritað hvert viðtal var hlustað á það aftur og athugasemdir 

skráðar um leið og hlustað var. Að afritun lokinni voru gögnin 275 blaðsíður.  

       Við gagnagreiningu studdist ég við nálgun grundaðrar kenningar (grounded 

theory) en sú nálgun felur í sér skipulögð vinnubrögð við gagnagreiningu, þar sem 

greining fer fram bæði samhliða gagnaöflun og að henni lokinni (Charmaz, 2006). 

Þar sem rannsókninni var ætlað að varpa ljósi á reynslu einstaklinga sem horfið hafa 

frá námi undir lok háskólanáms og fá fram skýringar á því hvers vegna nemendur 

hverfa frá námi á þessu stigi þá taldi ég nálgun grundaðrar kenningar henta sérlega 

vel við úrvinnslu og greiningu gagna. Gengið var út frá aðferðum Kathy Charmaz 

(2006) en samkvæmt þeim felur gagnagreining með aðferðum grundaðrar kenningar í 

sér að minnsta kosti tvö þrep. Í fyrsta lagi opna kóðun (initial coding), þar sem gögn 

eru lesin gaumgæfilega, línu fyrir línu og leitað að hugtökum, þemum (themes) eða 

kóðunarflokkum, og í öðru lagi markvissa kóðun (focused coding), þar sem gögnin 

eru lesin út frá einum kóðunarflokki eða þema sem fannst í opinni kóðun og leitað 

eftir tilteknum atriðum í gögnunum sem tengjast viðkomandi hugtaki eða þema. 

Þannig verður skýrara hvaða þemu eiga sér raunverulega stoð í gögnunum, hver eru 

meginþemu og hver undirþemu. Við gagnagreiningu gekk ég út frá framangreindum 

þrepum og beitti sífelldum samanburði (constant comparative method) sem felur í sér 

að tekin voru viðtöl og hafist handa við að greina þau áður en aflað var frekari gagna. 

Þannig voru gögnin bæði kóðuð og skrifuð um þau svokölluð greiningarblöð (memos) 

á sama tíma og þau voru greind með hliðsjón af þeim þáttum sem rannsóknin beinist 

að. Síðan var frekari gagna aflað, þau unnin með framangreindum hætti og greining 

þeirra borin saman við fyrri greiningar.  
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       Með skipulögðum aðferðum grundaðrar kenningar var leitast við að safna 

gögnum sem gáfu sem fjölbreyttasta mynd af viðfangsefninu og fylltu upp í eyður í 

niðurstöðunum. Þannig leiddi gagnaöflun og markviss greining gagna smám saman 

til þess að þemu og hugtök fóru að taka á sig ákveðna mynd sem átti uppruna sinn í 

gögnunum (Charmaz, 2006). Viðtölin voru síðan lesin margsinnis meðan á greiningu 

og úrvinnslu stóð til þess að auka innsæi og skilning rannsakanda á lífi og aðstæðum 

þátttakenda (Creswell, 2007; Taylor og Bogdan, 1998). 
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3. Niðurstöður 
 

Tilgangur rannsóknarinnar var að öðlast innsýn í aðstæður og reynslu einstaklinga 

sem horfið hafa frá námi við Háskóla Íslands undir lok BA-náms. Lögð var áhersla á 

að fá fram hvað þeir telja hafa leitt til þess að þeir hurfu frá námi og hvaða afleiðingar 

þeir telja að brotthvarf úr námi hafi haft fyrir þróun náms- og starfsferils þeirra. 

Nokkur meginþemu komu fram í viðtölunum og er niðurstöðum skipt niður í þrjá 

kafla með þau að leiðarljósi. Fyrst er að nefna aðdraganda náms og aðlögun að 

háskólasamfélaginu en þar er fjallað um bakgrunn viðmælenda, hvernig þeir stóðu að 

vali á háskólanámi og hvernig þeim gekk að aðlagast háskólasamfélaginu. Síðan er 

skoðað hvernig viðmælendur lýsa námstímanum og aðdraganda brotthvarfs en þar 

fæst góð innsýn í námsvenjur þeirra og upplifun á nemahlutverkinu. Að lokum er 

fjallað um mat viðmælenda á afleiðingum brotthvarfs úr námi fyrir þróun náms- og 

starfsferils þeirra og almenna líðan.  

 

3.1 Aðdragandi náms og aðlögun að háskólasamfélaginu 
 

Þegar skoðað var úr hvernig umhverfi viðmælendur koma og hvernig þeim tókst til 

við að verða virkir þátttakendur í háskólasamfélaginu voru þemun sem fram komu 

bakgrunnur nemenda, námsval og aðlögun að háskólasamfélaginu. 

 

,,Sá eini í fjölskyldunni sem gat eitthvað lært“ 

Segja má að bakgrunnur viðmælenda sé nokkuð fjölbreyttur. Fjórir þeirra eru fæddir 

og uppaldir á landsbyggðinni en þrír eru af höfuðborgarsvæðinu. Þeir hafa stundað 

nám á framhaldsskólastigi bæði í fjölbrautaskólum og menntaskólum af ólíkum 

stærðum og gerðum og koma af mismunandi námsbrautum. Námslegur bakgrunnur 

þeirra er því fjölbreyttur en flestir telja að framhaldsskólinn hafi veitt þeim nokkuð 

góðan undirbúning fyrir háskólanám. Stefán, sem stundaði nám við stóran 

framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðinu, er þó ósáttur við að hafa ekki fengið kennslu 
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og þjálfun í ritgerðasmíð og meðferð heimilda á framhaldsskólaárunum og finnst það 

hafa háð sér í háskólanáminu. 

       Brynhildur, Jóhann og Hanna skiptu á milli framhaldsskóla á námstímanum. Hjá 

Jóhanni og Brynhildi voru skólaskiptin tilkomin vegna búferlaflutninga á milli 

landshluta en Hanna segir foreldra sína hafa ,,sent sig í heimavistarskóla“ eftir að hún 

hafði reynt að standa á eigin fótum og stunda nám í höfuðborginni einn vetur. Arna 

eignaðist barn á meðan hún var í framhaldsskóla og hægði það á henni í námi. Hún 

lauk stúdentsprófinu því á fimm árum en aðrir viðmælendur luku því á fjórum til 

fjórum og hálfu ári. Allir viðmælendur lýsa námi sínu á framhaldsskólastigi á þann 

veg að það hafi gengið ágætlega og að þeir hafi ekki þurft að hafa mikið fyrir námi.  

       Almennt eru viðmælendur sammála um að þeir hafi fengið stuðning og hvatningu 

til náms frá fjölskyldum sínum. Faðir Stefáns er háskólamenntaður en foreldrar hinna 

hafa ekki háskólapróf. Nokkuð er um að systkini viðmælenda hafi farið í háskólanám, 

til dæmis koma þau Hanna, Jóhann og Stefán úr stórum systkinahópum þar sem um 

helmingur systkinanna hefur lagt stund á háskólanám af einhverju tagi.  

       Gísli er sonur einstæðrar, ómenntaðrar verkakonu. Hann segir flesta 

fjölskyldumeðlimi vera verkamenn, aðallega sjómenn. Gísli var hvattur til náms af 

móður sinni og segir að systkini sín tvö séu ,,slakir námsmenn“ og hann hafi verið 

,,sá eini í fjölskyldunni sem gat eitthvað lært“: 

 

Partur af því að fara í námið var að sanna að ég gæti það út af því 

sko að bróðir minn er minnsti námsmaður í heimi og systir mín 

frekar lélegur námsmaður líka. Ég var alltaf sá eini sem gat 

svona eitthvað lært og það var svona smá þrýstingur að ég færi 

að læra. ... Mér fannst að ákveðnu leyti að ég þyrfti að sanna það, 

ekki bara fyrir mér heldur þeim líka [fjölskyldunni] að ég gæti 

þetta ... maður vill alltaf þóknast fjölskyldunni sinni. 
 

       Brynhildur, sem er ein þriggja systkina, var einnig hvött til náms af foreldrum 

sínum. Hún segir föður sinn ávallt hafa lagt mikla áherslu á mikilvægi náms allt frá 

því að hún hóf nám í grunnskóla. Góðar einkunnir skiptu föður hennar miklu máli og 

hún segist hafa fengið ,,jákvæða hvatningu“ ef hún fékk góðar einkunnir en fundið 

fyrir vandlætingu hans ef illa gekk og einkunnirnar voru honum ekki að skapi.  
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       Foreldrar Örnu hafa ekki háskólamenntun en hún segist koma af ,,miklu 

bókmenntaheimili“ og að foreldrar hennar séu ,,vel lesin, skemmtileg og þrusuvel 

gefin“. Hún hefur ávallt verið hvött til náms af foreldrum sínum og þau hafa styrkt 

hana mikið fjárhagslega í gegnum allt háskólanámið.  

 

,,Svo bara líkaði manni þetta vel þegar maður fór að prófa“ 

Þegar skoðað er hvernig viðmælendur stóðu að námsvali sínu má segja að það hafi 

verið tiltölulega lítið ígrundað hjá þeim og í sumum tilvikum nánast tilviljanakennt 

hvaða nám varð fyrir valinu. Enginn viðmælenda segist hafa valið sér háskólanám 

með það að leiðarljósi að námið væri hagnýtt á vinnumarkaði heldur virðist áhugi, 

félagsskapur og það að þeir töldu sig ráða vel við námið hafa verið það sem fyrst og 

fremst réð námsvali þeirra. Að framhaldsskóla loknum voru þeir óvissir um hvað þeir 

vildu læra en lýsa því þannig að þeir hafi ákveðið að ,,prófa“ viðkomandi námsgrein 

vegna þess að lýsing á náminu höfðaði til þeirra eða vegna þess að vinir úr 

framhaldsskóla fóru í námið. 

       Hrannar kemur úr framhaldsskóla á landsbyggðinni. Hann var óviss um hvort 

hann vildi fara í háskólanám að loknu stúdentsprófi en ákvað að láta slag standa og 

hóf nám á hugvísindasviði: 

 

Þetta er fag sem ég hef svona mikinn áhuga á þannig að það 

kitlaði mann svolítið að prófa það. Ég var sko síðasta árið í 

menntaskóla mikið að skoða hvað ég ætti að gera og það 

auðvitað dundu á manni sko kynningar alls staðar að og svo 

svona datt maður svolítið inn á þetta þegar maður var að fletta í 

gegnum námsframboðið og svo bara líkaði manni þetta vel þegar 

maður fór að prófa, fór að koma í tíma og þannig og ákvað bara 

að halda áfram. 
 

       Hanna, Arna og Stefán hófu öll háskólanám í annarri námsgrein en þeirri sem 

þau ílengdust síðan í til BA-prófs. Arna og Stefán lögðu stund á nám innan Háskóla 

Íslands en hættu bæði á fyrsta misseri vegna áhugaleysis. Hanna hóf hins vegar nám 

við erlendan háskóla en hætti í því námi á fyrsta misseri vegna þess að hún varð 

þunguð og fluttist heim til Íslands. Hönnu langaði í raungreinatengt nám og 

skilgreinir sig sem ,,raungreinamanneskju“ en vegna þess að hún var komin með tvö 
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lítil börn þegar hún hóf nám við háskólann leit hún svo á að slíkt nám yrði henni of 

erfitt miðað við aðstæður hennar. Þess í stað ákvað hún að hefja nám í námsgrein 

innan hugvísindasviðs til þess að athuga hvernig henni líkaði við skólann og ,,gera 

eitthvað skemmtilegt“. 

 

Mér fannst einhvern veginn eins og ég gæti alveg húrrast í 

gegnum svona nám eitthvað með því að lesa bara á kvöldin og 

hérna treysta á Guð og lukkuna, en hitt [raungreinanám] yrði 

bara of krefjandi miðað við þær aðstæður sem ég var í þá. Þú 

veist, bæði börnin voru á leikskóla og karlinn vann allan 

sólarhringinn. Ég var eins og einstæð móðir nema bara með 

visakortið og ég að vinna og svona og ég bara gat einhvern 

veginn ekki farið að leggja meira á mig. 
 

       Stefán segir námsval sitt hafa verið illa ígrundað í bæði skiptin sem hann hóf 

nám við Háskóla Íslands og hann hafi fyrst og fremst fylgt félögum sínum úr 

framhaldsskóla. Hann lýsir aðdraganda þess að hann hóf nám í þeirri námsgrein sem 

hann ílengdist í á eftirfarandi hátt: 

 

Svo hitti ég einhverja félaga mína einhversstaðar, ég man ekki 

hvort það var á djamminu bara og fór að spjalla við þá og þeir 

sögðu mér að ég gæti bara, að ég gæti alveg eins komið í námið 

og þá ákvað ég bara að skella mér.  
 

       Gísli stundaði nám á félagsvísindasviði og segist hafa valið það eingöngu út frá 

áhuga. Eins og fram hefur komið kemur hann úr fjölskyldu þar sem mjög fáir hafa 

farið í háskólanám og hann segir sína nánustu hafa undrast mjög námsval hans og 

ekki fundist hann velja hagnýtt nám. Hann hafi því iðulega þurft að réttlæta og verja 

námsval sitt bæði fyrir fjölskyldu og vinum: 

 

Það fannst öllum það hneykslanlegt bara að ég hefði verið að 

velja þetta nám í hérna hvað getum við sagt, í stærsta 

uppgangstíma Íslandssögunnar. ... Ég hef svona aðeins öðruvísi 

lífsviðhorf heldur en margir aðrir sem ég þekki og þú veist mikill 

þrýstingur ,,af hverju fórstu ekki að læra viðskiptafræði, 

viðskiptafræði, viðskiptafræði, viðskiptafræði“. Ég hef engan 

áhuga á því sko bara ekki vott. ... Ég þurfti að réttlæta fyrir 

öðrum að það eru ekki allir eins og að það hafa ekki allir áhuga á 

sama hlutnum. 
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Aðrir viðmælendur nefndu ekki að þeir hefðu þurft að réttlæta eða verja námsval sitt 

fyrir fjölskyldu eða vinum.  

 

,,Fyrst, þá var ákveðinn svona söknuður þegar maður fór úr framhaldsskóla“ 

Háskólanámið var ánægjulegur tími fyrir alla viðmælendur en Arna segir þó að 

háskólalífið hafi verið talsvert öðruvísi en hún átti von á. Hún hóf nám í  námsgrein á 

félagsvísindasviði, sem hún hætti í á fyrsta misseri, og það kom henni á óvart hversu 

fjölmennir nemendahóparnir voru í flestum þeim námskeiðum sem hún sat. Henni 

fannst erfitt að vera í stórum nemendahópum og segir að sér hafi liðið miklu betur í 

skólanum eftir að hún skipti yfir í þá námsgrein sem hún ílengdist í en þar voru 

námskeið tiltölulega fámenn.  

       Gísli og Hrannar segja að það hafi verið heilmikil viðbrigði fyrir þá að hefja 

háskólanám og að þeir hafi saknað framhaldsskólans. Þeir orða það báðir sem svo að 

þeir hafi þurft að ,,slíta sig“ frá framhaldsskólanum og þeim vinahópi sem þeir áttu 

þar, eins og til dæmis kemur fram í máli Gísla: 

 

Mér fannst svo rosalega gaman í framhaldsskóla og mér fannst 

svo erfitt að slíta mig frá þessu ... þetta var svo stór partur af lífi 

manns í svo langan tíma og þetta er bara frábær tími 

framhaldsskólinn.  
 

       Hrannar fann fyrir söknuði og einmanaleika þegar hann byrjaði í háskólanáminu, 

en hann flutti þá frá heimahögum sínum. Honum fannst hann missa tengsl við vini 

sína frá framhaldsskólaárunum og átti í fyrstu erfitt með að mynda vinatengsl við 

samnemendur: 

 

Fyrst, þá var ákveðinn svona söknuður þegar maður fór úr 

framhaldsskóla. Maður var kominn í góðan vinahóp þar sem 

dreifðist svo einhvern veginn út um allt og svona fyrsta veturinn 

var maður svona, svona hálf einmana sko, þannig að maður var 

kannski svona svolítið einn með sjálfum sér utan tímanna. 
 

       Gísli hefur á orði að það hafi verið erfitt að komast inn í nemendahópinn og telur 

að það hafi fyrst og fremst skapast af því að mjög fáir karlmenn voru í því námi sem 

hann lagði stund á. Hann segir að það hafi myndast tveir til þrír ,,stórir stelpuhópar“ 
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sem höfðu lítil samskipti sín á milli og að þeir örfáu karlmenn sem stunduðu námið 

hafi átt erfitt með að komast inn í þessa hópa. Hann hefði gjarnan viljað eiga meiri 

samskipti við samnemendur sína en raunin varð.  

       Misjafnt er hversu virkan þátt viðmælendur tóku í félagslífi innan háskólans. 

Brynhildur og Stefán voru til dæmis mjög virk í félagslífi nemenda. Þau voru bæði í 

stjórnum nemendafélaga innan þeirra námsgreina sem þau lögðu stund á og Stefán 

tók auk þess þátt í háskólapólitík. Hanna var einnig virk í félagslífi nemenda og segir 

að hún hafi notið þess að vera í félagsskap samnemenda á námstímanum. Henni 

fannst mikill kostur að nemendur í þeirri námsgrein sem hún lagði stund á voru á 

ýmsum aldri: 

 

Þetta var rosalega skemmtilegt og skemmtilegur félagsskapur og 

það var líka kannski út af því að maður var í þessari deild að það 

var allur aldur, hvað ætli ég hafi verið, um þrítugt sko og ég var 

alls ekkert elst, það var fullt af liði eldra en ég og svo auðvitað 

fullt af yngra fólki.  
 

       Arna er hins vegar dæmi um viðmælanda sem tók afar lítinn þátt í félagslífi 

nemenda. Hún kynntist fáum sem voru með henni í náminu og þau samskipti sem hún 

átti við aðra nemendur voru einkum við þá sem hún þekkti fyrir, til dæmis úr 

framhaldsskóla: 

 

Ég hef kannski bara ekki verið nógu virkur nemandi til þess að 

kynnast samnemendum mínum vel. Ég hef aðallega umgengist 

og haft samskipti við þá sem ég einhvern veginn þekki fyrir, 

annars staðar frá, en það er ekki svo að ég hafi verið ein eða 

upplifað mig eitthvað eina eða einmana í skólanum.  
 

       Þegar skoðað er hvernig viðmælendur lýsa samskiptum sínum við kennara 

skólans kemur í ljós að þeir eru nokkuð sammála um að þeir hafi mætt jákvæðu 

viðmóti þeirra. Flestir höfðu þó lítil samskipti við kennara utan kennslustunda en telja 

það ekki vera kennaranna sök, heldur hafi svo verið vegna þess að þeir leituðu lítið 

eftir því.  

       Arna er sá viðmælandi sem átti í mestum samskiptum við kennara en hún leitaði 

nokkuð oft til þeirra til þess að fá aukafrest á verkefnaskilum. Hún segir að kennarar 
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hafi ávallt tekið sér vel og veitt sér frest þegar hún þurfti á því að halda. Hún segir þá 

jafnvel hafa haft samband við sig að fyrra bragði til þess að inna sig eftir verkefnum 

sem hún átti að vera búin að skila. Hún skilgreinir samskipti sín við kennara skólans 

sem ,,persónuleg“ og segir að sér hafi ,,alltaf komið mjög vel saman við kennara í 

háskólanum“. Brynhildur tekur í sama streng og segir að hún hafi nokkrum sinnum 

þurft að fá aukafresti á verkefnaskilum hjá kennurum og því hafi ávallt verið vel 

tekið. Henni finnst aðgengi að kennurum gott og segir að það sé ,,bæði hægt að hitta 

þá á skrifstofum sínum og senda þeim tölvupóst“.  

       Það kom Gísla á óvart hversu gott honum fannst viðmót kennara við háskólann 

vera gagnvart nemendum og hefur á orði að það sé mun betra en hann hafi átt að 

venjast í framhaldsskóla. Hrannar segir aftur á móti að viðmót kennara gagnvart 

nemendum hafa verið eins misjafnt og þeir eru margir. Honum finnst vera mikil 

fjarlægð á milli nemenda og kennara í fjölmennum námskeiðum en segir persónulegri 

tengsl skapast í fámennum námskeiðum. Honum finnst aðgengi að kennurum 

háskólans engu að síður nokkuð gott og segir að sumir kennarar hafi verið duglegir að 

auglýsa viðtalstíma og bjóða fram aðstoð en aðrir hafi sýnt nemendum minni áhuga:  

 

Í sumum kúrsum voru kennararnir svolítið svona latir við að 

veita manni aðgang að sér eða svona maður fékk það á 

tilfinninguna stundum, en það var náttúrulega bara eitthvað sem 

maður þurfti sjálfur að leita eftir. 
 

        Þegar dregnar eru saman helstu niðurstöður varðandi aðdraganda náms og 

aðlögun að háskólalífinu má segja að þótt bakgrunnur þessara einstaklinga sé nokkuð 

ólíkur þá eiga þeir það sameiginlegt að vera af fyrstu kynslóð háskólamenntaðra í 

sínum fjölskyldum. Þeir eru á einu máli um að þeir hafi fengið hvatningu og stuðning 

til náms frá fjölskyldum sínum, þó svo að foreldrar þeirra hafi ekki reynslu af 

háskólanámi. Eins kom fram að þrátt fyrir að viðmælendur komi úr ólíkum 

framhaldsskólum þá telja þeir framhaldsskólann hafa búið þá nokkuð vel undir 

háskólanám. Þó svo að það sé nokkuð mismunandi hversu virkir þátttakendur þeir 

voru í háskólasamfélaginu má almennt segja að námstíminn hafi verið ánægjulegur 

tími hjá þeim og að námið hafi gengið ágætlega þar til þeir þurftu að fara að huga að 

BA-ritgerðarskrifum. Þeir eru ekki á einu máli um það hversu gott aðgengi er að 
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kennurum skólans en allir eru þeir þó sammála um að viðmót kennara gagnvart 

nemendum sé jákvætt.  

 

3.2 Námstíminn og aðdragandi brotthvarfs úr námi 
 

Þegar skoðuð var reynsla viðmælenda af náminu við Háskóla Íslands og hverjar þeir 

telja vera helstu ástæður þess að þeir hafa ekki lokið námi voru meginþemun sem 

fram komu í viðtölunum; óljós markmið með námi, óagaðar námsvenjur, vinna og 

leiðsögn við BA-verkefni, erfiðleikar við að samræma nám, starf og fjölskyldulíf og 

lítil tengsl við háskólasamfélagið. 

 

,,Ég hafði engan starfsvettvang í huga, ég hugsa ekkert þannig“ 

Enda þótt námsval viðmælenda hafi ekki verið vel ígrundað, eins og áður hefur 

komið fram, eru þeir sammála um að námið hafi verið skemmtilegt. Þeir segjast hafa 

eflst og þroskast á námstímanum og lært margt gagnlegt sem nýtist þeim bæði í starfi 

og í lífinu almennt. Allir viðmælendur eru á einu máli um að þeir hafi hvorki við 

upphaf náms né síðar á námstímanum haft skýrar hugmyndir um það í hvers konar 

störf þeir gætu leitað að námi loknu. Það má því segja að enginn þeirra hafi haft skýr 

markmið með námi sínu og að þeir hafi ekki verið búnir að móta náms- og starfsferil 

þar sem háskólanámið var meðvitað skref í þá átt að ná starfstengdum markmiðum. 

Þeir lýsa því sem svo að þeir hafi ílengst í viðkomandi námi vegna þess að það var 

,,skemmtilegt“ og ,,áhugavert“ fremur en að þeir hafi velt því fyrir sér hversu hagnýtt 

námið væri á vinnumarkaði, eins og til dæmis kemur fram í máli Gísla: 

 

Þetta er náttúrulega bara fræðigrein, þú veist, þetta er náttúrulega 

ópraktískasta nám í bransanum og ég valdi þetta algjörlega bara 

út frá mér. Ég hafði engan starfsvettvang í huga, ég hugsa ekkert 

þannig. Fyrir mér er nám ekkert þú veist, að velja einhvern 

vettvang og starfa við hann alla ævi.  
 

       Hanna tekur í sama streng og Gísli. Hún telur að námið sem hún lagði stund á 

veiti henni lítil sem engin réttindi á vinnumarkaði og talar um að ,,svona gráða 

segi ekki neitt“ og að þetta sé ,,fljótandi menntun“ sem ekki hafi tengsl við 
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ákveðinn starfsvettvang að námi loknu. Hún telur að þessi óljósu tengsl námsins 

við störf hafi virkað letjandi á sig í sambandi við að ljúka náminu og nefnir sem 

dæmi að ef hún hefði valið lyfjafæði, sem hana langaði alltaf til þess að leggja 

stund á, en treysti sér ekki í á sínum tíma, hefði hún líklega ekki horfið frá námi: 

 

Þá hefði ég örugglega klárað. Ég meina ég hefði ekki hætt og 

sleppt lokaverkefninu, þá hefði ég ekkert fengið vinnu sem 

lyfjafræðingur,  þú veist það er náttúrulega, það hlýtur að ýta á 

mann. 
 

       Stefán er líklega sá viðmælandi sem fann hvað harðast fyrir þeim breytingum 

sem urðu í íslensku atvinnulífi haustið 2008 í kjölfar hruns íslensku bankanna. 

Hann missti þá atvinnuna og segir að hann hafi vissulega verið kominn með 

ákveðin markmið og séð hvaða ávinning hann hefði af því að ljúka námi þar sem 

hann hugðist vinna sig upp innan viðkomandi fyrirtækis. Honum finnst eins og 

,,fótunum hafi verið kippt undan sér“ og segir að í dag viti hann ,,ekkert hvert 

hann stefni“. Hvað aðra viðmælendur varðar þá er nokkuð mismunandi hversu 

skýr markmið þeir hafa nú sett sér í tengslum við náms- og starfsferil. Allir eru 

þeir þó sammála um að háskólamenntun sé mikilvæg í nútímasamfélagi. Gísli og 

Hanna segja að þeim finnist háskólapróf nú til dags hafa að mörgu leyti sama 

vægi í samfélaginu og stúdentspróf hafði á árum áður og að það sé í raun 

,,lykillinn“ að því að geta komið sér áfram á vinnumarkaði. 

 

,,Þegar ég tek skorpur þá er ég enga stund að gera hlutina“ 

Viðmælendur eiga það sameiginlegt að þeim gekk ágætlega í háskólanáminu. Þeir eru 

nokkuð sáttir við einkunnir sínar og hafa sjaldan eða aldrei fallið á prófi. Þeir 

skilgreina sig sem nemendur sem vinna í skorpum, þannig að þeir sinni náminu lítið á 

tímabilum en taki sér tak þess á milli og nái þá að vinna mikið upp á stuttum tíma. 

Það einkennir einnig viðmælendur að þeir skipuleggja ekki tíma sinn í tengslum við 

námið nema að mjög litlu leyti, eiga það til að fresta nauðsynlegum verkefnum fram á 

síðustu stundu og vinna þá annaðhvort mjög hratt á skömmum tíma eða fara jafnvel 

fram yfir skilgreinda skiladaga verkefna. Þrír þeirra orða það sem svo að þeir hafi 

verið ,,fastir” í þeim vinnubrögðum sem þeir vöndu sig á að nota í gegnum 
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framhaldsskólanámið og þá einkum það að bíða með að vinna verkefni eða sinna 

próflestri fram á síðustu stundu. Stefán segir að sér ,,hafi verið sagt“ að það væri ekki 

hægt að komast í gegnum háskólanám með þess háttar vinnubrögðum en annað hafi 

komið í ljós og margir samnemendur hans hafi beitt slíkum vinnubrögðum í náminu. 

       Viðmælendur telja styrkleika sína í tengslum við nám vera þá að þeir eru fljótir 

að tileinka sér nýtt efni, lesa hratt og eiga auðvelt með að taka próf. Ritgerðaskrif hafa 

aftur á móti vafist fyrir nokkrum þeirra á námstímanum. Brynhildur segir að hún hafi 

mörgum sinnum unnið ritgerðir á síðustu stundu fyrir skiladaga. Henni finnst henta 

sér illa að vinna á þennan hátt og skilur ekki hvers vegna hún lendir eins oft í þessum 

sporum og raun ber vitni. Henni finnst erfitt að átta sig á því hvernig hún þarf að 

vinna til þess að fá góða einkunn fyrir ritgerð af því að henni finnst hún ekki fá skýr 

fyrirmæli um það til hvers sé ætlast af henni. Það veldur óöryggi hjá henni því að hún 

leggur mikið upp úr því að fá góðar einkunnir í námi. 

       Stefán hefur aldrei á námstímanum skrifað einstaklingsritgerð. Hann sótti eitt 

valnámskeið þar sem lokanámsmat fólst í einstaklingsritgerð en verkefnið óx honum 

svo í augum að hann lauk ekki námskeiðinu. Hann telur sig ekki kunna að skrifa 

heimildaritgerð og finnst, eins og fram hefur komið, að hann hefði átt að fá 

leiðbeiningar og þjálfun í því á fyrri skólastigum. 

       Enginn viðmælenda sótti námskeið í námstækni og vinnubrögðum á vegum 

Náms- og starfsráðgjafar Háskóla Íslands á námstímanum, né leitaði eftir annars 

konar leiðbeiningum um námstækni og vinnubrögð innan skólans. Stefán sótti 

námstækninámskeið á meðan hann var í framhaldsskóla og hraðlestrarnámskeið utan 

háskólans á meðan hann var í náminu en aðrir viðmælendur höfðu ekki sótt nein slík 

námskeið. Almennt fannst viðmælendum þeim ekki vera kunnugt um þá stoðþjónustu 

sem er til staðar fyrir nemendur innan skólans og telja að það mætti kynna hana betur 

en gert hefur verið. Hrannar telur að ráðgjöf varðandi námstækni og vinnubrögð hefði 

getað nýst honum vel en hann leitaði þó ekki eftir slíku á meðan hann var í námi: 

 

Það hefði örugglega verið gott fyrir mann einhvern tímann að 

fara eitthvað til námsráðgjafa eða sko fá hjálp en maður svona 

þrjóskaðist við að gera þetta bara sjálfur. Maður hefði kannski 

fengið einhverjar ráðleggingar varðandi betri vinnubrögð. 
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       Flestir viðmælendur nefna að þeir hafi mætt vel í kennslustundir og telja að það 

hafi nýst þeim vel þegar kom að prófundirbúningi. Arna segist þó ekki hafa mætt vel í 

skólann og skilgreinir sig sem ,,metnaðarlítinn“ nemanda, þrátt fyrir að góðar 

einkunnir skipti hana miklu máli og hún njóti þess að fá viðurkenningu annarra á 

verkum sínum:  

 

Góðar einkunnir, það bara, mér finnst það æðislegt en ég hef 

gert afskaplega lítið af því að leggja á mig það sem ég þarf að 

leggja á mig til þess að fá góðar einkunnir. Það er helst að ég 

hafi gert það í ritgerðum og verkefnum þar sem ég get unnið 

í næði heima á nóttunni eða eitthvað, á mínum tíma í mínu 

rými. 
 

 

,,Ég vildi að það væri einhver svona kúrs sem héti bara lokaritgerð“  

Fimm af viðmælendunum sjö eiga einungis eftir að ljúka BA-ritgerð í háskólanámi 

sínu en Brynhildur og Arna eiga eftir að ljúka tveimur til þremur námskeiðum auk 

lokaritgerðar. Þeir sem einungis eiga eftir að ljúka BA-ritgerð eiga það sameiginlegt 

að hafa skipulagt nám sitt með þeim hætti að þeir luku öllum námskeiðum áður en 

þeir hófust handa við að skrifa lokaritgerðina. Þeir ætluðu sér að skrifa hana með 

fullu starfi á fyrsta ári eftir að þeir luku námskeiðum en þrátt fyrir góðan ásetning 

varð þeim lítið úr verki eins og kemur til dæmis fram í máli Gísla:  

 

Ég sagði bara þetta er ekkert mál, þetta eru bara sex einingar eða 

eitthvað, þannig að ég fór bara að vinna á fullu ... þannig að ég 

var í 150% starfi eða eitthvað og þá náttúrulega gerist ekki neitt . 
 

Viðmælendur eru sammála um að ef þeir hefðu skipulagt sig á annan hátt og unnið 

ritgerðina á meðan þeir voru í námskeiðum eða strax eftir að þeir luku námskeiðum 

þá væru þeir að öllum líkindum búnir að ljúka námi. Það virðist því vera að þótt 

nemanda takist að komast í gegnum námskeið með óöguðum vinnubrögðum þá verði 

þannig vinnubrögð honum verulega til trafala þegar kemur að BA-ritgerðarskrifum 

eins og kemur skýrt fram hjá Jóhanni: 
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Maður er vanur að gera eitthvað svona þú veist, ég dríf mig 

með tuttugu blaðsíður, það er svona kannski það mesta sem 

maður hefur gert áður, kannski á sex, átta tímum með svolítið 

svona óskipulögðum vinnubrögðum. ... Þessi aðferð hún 

dugði fyrst af því að tíu, fimmtán blaðsíðna ritgerð þú skrifar 

hana bara en þarna [í BA ritgerð] þarftu að skipuleggja hvern 

kafla og búa til beinagrind.  
 

       Hrannar tekur í sama streng og Jóhann og lýsir vinnubrögðum sínum í tengslum 

við BA-ritgerðarskrif þannig að hann hafi ekki sett sér nein markmið né tímaáætlanir 

og ítrekað frestað vinnu við ritgerðina:  

 

Bara ef maður hefði sett meiri kraft í þetta [BA-

ritgerðarskrifin] strax í byrjun. Maður bara var einhvern 

veginn í einhverjum hægagangi með þetta, setti sér engin 

tímamörk með neitt og það náttúrulega fór að koma í ljós að 

maður var svolítið óöruggur með að skipuleggja tímann og 

svona. Svo þegar á leið þá fór maður bara að ýta þessu 

svolítið svona á undan sér og maður hugsaði bara að maður 

gæti klárað þetta á næstu önn og svo gerði maður aldrei neitt 

í því og því lengur sem maður frestar því erfiðara verður það. 

... Svo var maður náttúrulega ekkert að setja sér nein 

markmið með að klára eitthvað visst mikið fyrir einhvern 

vissan tíma. 
 

       Það að velja efni til að fjalla um í BA-ritgerð hefur einnig reynst flestum 

viðmælendum erfitt. Þeir orða það sem svo að þeim finnist ritgerðarefnið þurfa að 

vera ,,merkilegt“, ,,skemmtilegt“ og ,,áhugavert“ og að þeir vilji skrifa góða BA-

ritgerð sem tekið verði eftir. Efnið sem loks verður fyrir valinu og uppfyllir að mati 

viðmælenda framangreind skilyrði reynist oft flókið og erfitt viðureignar og flestir 

telja að ef þeir hefðu valið einfaldara efni væru þeir að öllum líkindum búnir með 

ritgerðina. Hanna lenti til dæmis í miklum erfiðleikum með að afmarka ritgerðarefni 

og eftir viðtal við leiðbeinanda ákvað hún að velja sér nýtt viðfangsefni:  

 

Mér finnst að það hafi verið svona pínu hroki í mér það sem ég 

ætlaði að gera, þú veist, ég hef kannski verið orðin aðeins of 

montin hvað ég væri búin að læra. Þetta eru bara fimm einingar 

maður á ekki að gera eitthvað meistaraverk sko. ... Ég held að á 

tímabili þá hafi ég ætlað að gera ofsalega flotta ritgerð og þess 
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vegna einhvern veginn ekki náð að stöðva sjálfa mig í þessari 

vitleysu sem ég vissi innst inni að væri. 
 

       Aðrir viðmælendur eru sammála Hönnu um að þeir mikli ritgerðina fyrir sér og 

hafi háleitar hugmyndir um að hún þurfi að vera efnismikil og afar vel unnin. Þeir 

gera miklar kröfur til sín og vilja sýna og sanna að þeir geti skrifað góða ritgerð eins 

og fram kemur í orðum Gísla: 

 

Þetta er hlutur sem verður til sýnis og ég vil ekki að nafnið mitt 

sé við eitthvað sem er algjört hrafnaspark. Ég meina ókei ef hún 

er ekkert frábærlega vel gerð þá er það bara þú veist 

vitneskjuleysi mitt, það að ég er ekki nógu vel þjálfaður eða 

eitthvað. En ef ég hef meðvitað gert það hratt og illa, það er bara 

ekki séns sko. Ég vil gera hlutina vel og rétt. 
 

Arna, sem hefur þá sérstöðu meðal þátttakenda að vera ekki búin að velja sér BA-

ritgerðarefni, segir að hún sé ,,logandi hrædd“ við að þurfa að velja efni og telur 

jafnvel að hræðslan við það geri það að verkum að hún finni sér sífellt afsakanir fyrir 

því að ljúka ekki náminu.  

       Viðmælendur eru á einu máli um að þeir myndu vilja fá meiri leiðbeiningar um 

ferlið við skrif lokaritgerða og að bæta þurfi aðgengi nemenda að upplýsingum um 

BA-ritgerðaskrif. Allir koma þeir fram með þá hugmynd að það væri æskilegt að 

deildir skólans byðu upp á einhvers konar námskeið fyrir nemendur á lokamisseri í 

námi sem myndi fela í sér fræðslu og aðhald við skrifin. Hugmyndir þeirra um 

mögulegt fyrirkomulag á slíku námskeiði eru þó ólíkar. Nokkrir tala um að það gæti 

verið í formi stuttrar kynningar og síðan mætti dreifa upplýsingabæklingi til nemenda 

en aðrir tala um að þetta þyrfti að vera skyldunámskeið sem næði yfir heilt misseri. 

Stefán sótti tveggja kvölda námskeið, á vegum deildarinnar sem hann stundar nám 

við, fyrir nemendur sem voru að vinna að lokaverkefnum, en aðrir höfðu ekki sótt 

nein slík námskeið og töldu þau ekki vera í boði í þeim deildum sem þeir stunda nám 

við. 

       Viðmælendum finnst lítið vera rætt um BA-ritgerðir í háskólanáminu og þeim 

var ekki kunnugt um hvort finna mætti upplýsingar um BA-ritgerðarskrif á 

skrifstofum deilda eða á heimasíðu Háskóla Íslands á Veraldarvefnum. Þeir eru 
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óöruggir varðandi ritgerðaskrifin eins og kemur fram í máli Örnu þegar hún segir: 

,,Ég veit ekkert hvernig það gengur fyrir sig eftir að það misseri hefst sem maður er 

skráður í BA-ritgerð“. Allir viðmælendur, nema Stefán, telja þó að námið hafi falið í 

sér ákveðinn undirbúning fyrir lokaritgerðarskrif þar sem þeir hafi gert margar 

heimildaritgerðir á námstímanum. Þeir telja það nýtast sér að einhverju leyti sem 

æfing fyrir BA-ritgerðina. Eins og fram hefur komið er Stefán hins vegar í þeirri 

stöðu að hafa aldrei á námstímanum unnið einstaklingsritgerð.  

       Þeir viðmælendur sem komnir eru með leiðbeinendur við BA-ritgerð lýsa 

sambandi sínu við þá á þann veg að það sé nokkuð gott og aðgengi að leiðbeinendum 

ágætt. Þeir eru þó óöruggir um hvert hlutverk leiðbeinanda er og vita ekki fyllilega 

hvers þeir mega vænta af hans hálfu. Þeir segjast gjarnan myndu vilja hafa einhver 

viðmið um samskiptin eins og kemur fram í máli Stefáns: 

 

Það hlýtur allt að vera betra heldur en ekkert, ég meina að það 

séu einhver viðmið, að vita í rauninni að þetta sé svona ferillinn 

og þetta sé það sem prófessorinn gerir. ... Þetta þarf ekkert 

endilega að vera flókið, bara hvernig á að bera sig að við val á 

leiðbeinanda það fyrsta og þá kannski í rauninni að 

leiðbeinandinn sé með einhvers konar viðmið um hvað sé ætlast 

til af honum og nemandanum sjálfum.  
 

Viðmælendum finnst erfitt að hafa frumkvæði að því að hitta leiðbeinanda sinn, 

sérstaklega þegar illa gengur við ritgerðarskrifin. Þeir tala um að þeir skammist sín 

fyrir að vera ekki ,,búin með meira“ en raun ber vitni og veigri sér við að hafa 

samband. Jóhann segir:  

 

Mér fannst alltaf svolítið óþægilegt að fara og hitta 

leiðbeinandann sko og skammaðist mín geðveikt fyrir að vera 

ekki búinn að gera eitthvað og kannski dró það út af svoleiðis 

sko og fannst þetta óþægilegt, fannst að ég ætti kannski að vera 

búinn að gera meira og þú veist, ég þurfti að hringja og panta 

tíma og svoleiðis, það var ekkert svona fast. 
 

Þeim sem hurfu frá námi fyrir nokkuð löngu síðan finnst tilhugsunin um að taka upp 

þráðinn aftur í náminu mjög erfið og segja að leiðbeinandinn sé örugglega búinn að 

,,gefast upp á þeim. Til dæmis segist Brynhildur fá ,,hnút í magann“ við þá tilhugsun 
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og er hrædd um að leiðbeinandi hennar hafi ekki lengur ,,trú á því að hún geti skrifað 

ritgerðina“. 

 

,,Maður hélt að maður kæmist upp með að vinna með þessu“ 

Viðmælendur eru í þeim sporum að þeir sinna mörgum hlutverkum í lífinu og allir 

unnu þeir samhliða háskólanámi, að minnsta kosti hluta námstímans. Konurnar þrjár 

voru auk þess með heimili og börn á meðan þær voru í námi og einn karlmannanna 

var í sambúð. Brynhildur var með tveggja ára gamalt barn þegar hún hóf háskólanám. 

Hún vann ekki með náminu fyrr en á þriðja námsári en þá hafði hún slitið samvistir 

við barnsföður sinn. Hún talar um að líf hennar á þessum tíma hafi verið ,,kaflaskipt“ 

þar sem hún sinnti náminu vel á tímabilum en lítið sem ekkert þess á milli: 

 

Á þessum tíma þá var þetta farið að vera svona kaflaskipti 

sko. Stundum var ég að einblína á námið og síðan þess á 

milli var ég ekkert að læra eða mætti bara í tímana og þú 

veist. Maður náttúrulega stundar vinnuna jafnt og þétt og 

maður er alltaf í móðurhlutverkinu en námið var svona, já, ég 

var farin að taka það bara í törnum og þá náttúrulega náði 

maður stundum ekkert að lesa allt eða gera allt. Þannig að 

það var svona aðeins farið að vera aftarlega í 

forgangsröðinni.  
 

       Gísli var einnig í mörgum hlutverkum á námstímanum. Hann vann mikið með 

náminu og lagði stund á íþróttir, auk þess að sinna fjölskyldu og vinum. Hann telur að 

þessi mörgu hlutverk hafi gert það að verkum að hann setti námið aldrei í eitt af efstu 

sætunum í forgangsröðinni. Honum fannst erfitt að samræma nám og starf, 

sérstaklega á álagstímum í kringum verkefnaskil eða próf.  

       Hanna vann einnig mikið með námi allan námstímann, auk þess að vera með 

heimili og tvö lítil börn. Það reyndist henni oft og tíðum erfitt að samræma öll 

hlutverkin sem hún sinnti og þegar hún lítur til baka þá hefði hún viljað vinna minna 

til þess að hafa meiri tíma með börnunum sínum: 

 

Minn besti tími til þess að læra var svona frá kannski tíu á 

kvöldin til svona tvö á næturnar. Þá var alveg friður, það var 

ekki sími og ekki börn og ekki neitt sko ... en ég man líka 

eftir að hafa lesið fræðigreinar og hrært í hrísgrjónagrautnum 
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á meðan. ... Mér finnst leiðinlegt að hafa ekki haft meiri tíma 

til að njóta þess að vera með lítil börn ... Ef ég hefði getað 

unnið minna og minni fjárhagsáhyggjur þá hefði maður getað 

notið lífsins betur. 
 

       Allir viðmælendur nema Stefán voru starfandi á vinnumarkaði þegar viðtölin 

fóru fram. Hanna var í 75% starfi en aðrir voru í fullu starfi. Allir eru viðmælendur á 

einu máli um að það að reyna að samræma starf og BA-ritgerðarskrif reynist þeim 

mjög erfitt og því hafi lítið orðið úr ritgerðarskrifum. Í viðtölum sem fóru fram eftir 

að fjármálakreppa skall á í íslensku samfélagi haustið 2008 kemur skýrt fram hjá 

viðmælendum að þeir sjá sér ekki fært að minnka við sig vinnu til þess að sinna námi. 

Arna segir til dæmis að sér finnist hún ekki eiga annarra kosta völ en að vera úti á 

vinnumarkaði en hún er í rúmlega fullu starfi á tveimur vinnustöðum: 

 

Núna get ég alveg sagt það fullum fetum að það eru engir 

valkostir fyrir mig í stöðunni. Maðurinn minn er atvinnulaus 

og missti vinnuna núna þegar kreppan var svona að byrja að 

hafa áhrif á fólk og fyrirtæki. ... Ég verð að vinna og ég verð 

að vinna mikið á meðan ég hef ennþá möguleika á því og það 

er algjörlega borðleggjandi að það er ekki pláss fyrir hérna 

fjarnámið sem ég ætlaði mér að fara í með þessu.  
 

       Brynhildur er í svipuðum sporum og Arna þar sem eiginmaður hennar er án 

atvinnu vegna heilsubrests. Hún telur sig ekki hafa aðra möguleika en þá að klára 

námið með fullu starfi og segir það vera framkvæmanlegt með góðri skipulagningu 

og með því að fórna flestum þeim frístundum sem nú gefast: 

 

Það er alveg hægt sko, en kannski ekki á einni önn. ... Ég 

myndi sleppa því að horfa á sjónvarp og sleppa því að prjóna 

og já, læra á kvöldin og hugsanlega eitthvað um helgar líka 

náttúrulega. 
 

 

,,Ég leitaði voðalega lítið eftir hjálp frá skólanum“ 

Í máli viðmælenda kemur fram að þegar þeir hætta að sitja hefðbundin námskeið og 

mæta í kennslustundir fjarlægist þeir smám saman skólann, námið, samnemendur og 

jafnvel það efni sem þeir hafa valið sér til að vinna að í BA-ritgerð. Einnig vilja 
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tengslin við leiðbeinanda verða lítil og eins og áður hefur komið fram finnst þeim 

erfitt að taka upp þráðinn í þeim samskiptum því að þeir skammast sín fyrir að hafa 

ekki sinnt náminu og telja jafnvel að leiðbeinandinn hafi gefið þá upp á bátinn. Þeir 

eru ekki í sambandi við aðra nemendur sem eru í svipuðum sporum og tala um að þeir 

upplifi sig eina eins og fram kemur í máli Hrannars: 

 

Maður var að vinna og svo ætlaði maður einhvern veginn að 

gera ritgerðina með þessu en svo bara einhvern veginn fór 

maður að fjarlægjast skólann ... og maður fjarlægðist 

viðfangsefnið svolítið og það varð svolítið erfitt að setjast 

niður og sem sagt snúa sér að því aftur. ... Manni fannst þetta 

bara vera einhvern veginn næstum óyfirstíganlegt sko og 

fannst maður líka vera svolítið einn í þessu. ... Það væri gott 

að hafa einhvern aðila sem er með manni í þessu, já, hafa 

einhvern sem maður getur talað um þetta við. 
 

       Bæði Hanna og Jóhann luku öllum námskeiðum í háskólanámi sínu fyrir nokkuð 

mörgum árum og eiga einungis eftir að ljúka BA-ritgerð. Þau segjast vera farin að 

gleyma mörgu sem tengist náminu og ritgerðarefninu og eru sammála um að þau 

þyrftu að byrja á því að sitja einhver námskeið til upprifjunar áður en þau hæfust aftur 

handa við BA-ritgerðarskrifin. Hanna segir:  

 

Mér hafði nú dottið í hug að finna mér eitthvert námskeið ... 

eitthvað svona af því ég veit það náttúrulega að Háskóli 

Íslands er opinn háskóli. Ég mætti náttúrulega mæta þú veist. 

Ég þarf bara að finna út hvenær er kennt og bara setja mér 

þau markmið að mæta í þá tíma, bara til að, þú veist, koma 

mér aftur í gang, í svona hugsanagírinn og allt svoleiðis. 

Þannig að ég veit alveg að það eru til ráð. Ég kann þetta allt, 

það er bara að framkvæma það.  
 

       Enginn viðmælenda hafði sótt vinnustofur á vegum Náms- og starfsráðgjafar 

Háskóla Íslands fyrir nemendur sem eru að vinna að lokaritgerðum en fjórir þeirra 

höfðu leitað til náms- og starfsráðgjafa á meðan þeir voru í námi. Hanna hafði farið 

tvisvar sinnum í viðtal hjá náms- og starfsráðgjafa snemma á námsferlinum, í bæði 

skiptin í tengslum við skipulagningu tíma og náms. Hún var ósátt við þær 

ráðleggingar sem hún fékk í seinna skiptið og taldi ranga ráðgjöf í tengslum við 
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skipulagningu náms hafa orðið þess valdandi að henni seinkaði um heilt ár í námi. 

Arna leitaði einu sinni á námstímanum til náms- og starfsráðgjafa og var það fyrir 

atbeina kennara í námskeiði þar sem hún hafði ítrekað þurft að fá frest á 

verkefnaskilum. Hún segir það hafa verið góða reynslu en hún hafi þó ekki nýtt sér þá 

aðstoð sem henni bauðst:  

 

Ég fór einu sinni í námsráðgjöf rétt fyrir jólapróf og fékk 

viðtal og ræddi þetta allt saman og námsráðgjafinn hún lét 

mig hafa nafnspjald og bað mig um að hafa samband, panta 

mér tíma þegar skólinn væri að byrja næst og vera bara í 

reglulegum viðtölum og var svona að bjóða mér aðhaldið 

sem ég þurfti sko en ég held að ég hafi aldrei hringt í hana. 

Ég held að ég hafi aldrei pantað tíma og þetta einhvern 

veginn féll bara í gleymsku.  
 

       Þegar Stefán hætti námi í þeirri námsgrein sem hann hóf fyrst nám í við Háskóla 

Íslands leitaði hann til náms- og starfsráðgjafa til þess að fá ráðleggingar um val á 

öðru námi. Hann varð fyrir vonbrigðum með þá ráðgjöf og taldi hana ekki hafa skilað 

því sem hann var að vonast eftir. Hann leitaði aftur til náms- og starfsráðgjafa 

skömmu áður en viðtalið fór fram til þess að fá ráðleggingar við BA-ritgerðarskrif og 

vegna kvíða sem hann finnur fyrir í tengslum við ritgerðarskrifin. Í framhaldi af því 

viðtali hefur hann sett sér það markmið að fara að vinna að ritgerðinni og hyggst nýta 

sér vinnustofur á vegum Náms- og starfsráðgjafar fyrir nemendur sem eru að vinna að 

lokaverkefnum.  

       Hrannar hafði einnig nýlega leitað til náms- og starfsráðgjafa þegar viðtalið fór 

fram til þess að fá ráðgjöf og stuðning við að hefjast aftur handa við BA-

ritgerðarskrif. Það var í fyrsta skipti á námsferlinum sem hann leitaði til náms- og 

starfsráðgjafa og segir að sér hefði ekki verið kunnugt um það fyrr að hann gæti 

fengið þar ráðleggingar og stuðning í tengslum við lokaritgerðarskrif. Hann er mjög 

ánægður með þann stuðning sem honum stendur til boða og ætlar að nýta sér 

vinnustofur fyrir nemendur sem eru að vinna að lokaritgerðum:  

 

Ég leitaði voðalega lítið eftir hjálp frá skólanum þangað til 

núna. Það er svo góð þjónusta að maður geti bara gengið hér 

inn og leitað sér hjálpar sko, þannig að maður hefur svo sem 

ekkert undan því að kvarta.  
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       Brynhildur, Jóhann og Gísli leituðu aldrei til náms- og starfsráðgjafa á 

námstímanum og sögðu að sér hefði ekki verið fullkunnugt um hvaða þjónusta stæði 

þar til boða. Brynhildur segir að hún hafi haldið að námsráðgjöf væri einkum fyrir 

nemendur sem eru að velja sér nám: 

 

Mér finnst ég ekki vita nógu vel til dæmis til hvers 

námsráðgjöfin er. Maður sér fyrir sér að maður fari í 

námsráðgjöf þegar maður er að reyna að ákveða hvað maður 

á að læra og svo ekkert meir. 
 

       Þegar dregnar eru saman helstu niðurstöður í tengslum við námsgengi 

viðmælenda og upplifun þeirra af náminu og háskólasamfélaginu má segja að þeir 

hafi ekki haft skýr markmið með námi. Þeir höfðu hvorki við upphaf náms né síðar á 

námstímanum velt því mikið fyrir sér hvert námið myndi leiða þá á vinnumarkaði. 

Þrátt fyrir að þeim hafi gengið ágætlega í námi voru námsvenjur þeirra óagaðar og 

svo virðist sem þeir hafi tileinkað sér ákveðin vinnubrögð á fyrri skólastigum sem 

fylgja þeim inn í háskólanámið. Þeir hafa ekki vanist því að skipuleggja tíma sinn og 

verkefni fram í tímann, né að setja sér markmið í námi og það vex þeim því mjög í 

augum að takast á við skrif BA-ritgerðar. Þeir skipulögðu nám sitt með þeim hætti að 

þeir luku flestum eða öllum námskeiðum áður en þeir hófust handa við skrif BA-

ritgerðar. Þetta skipulag gerði það að verkum að þegar þeir ætluðu að vinna að 

ritgerðinni voru þeir komnir í fullt starf og þeim hefur ekki tekist að samræma 

ritgerðarskrif starfi og öðrum skyldum í einkalífi.  

       Viðmælendur leituðu lítið eftir aðstoð kennara, náms- og starfsráðgjafa eða 

annars starfsfólks skólans á námstímanum og þekkja ekki vel þau stuðningsúrræði 

sem eru til staðar innan skólans, til dæmis í tengslum við BA-ritgerðarskrif. Þeim 

finnst skorta á fræðslu og aðhald um BA-ritgerðir innan skólans og þrátt fyrir að þeir 

séu vanir að skrifa ritgerðir í náminu þá virðast þeir eiga erfitt með að yfirfæra 

almenna kunnáttu og öryggi í tengslum við ritgerðarskrif yfir á vinnuna við BA-

ritgerðina. 
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3.3 Afleiðingar brotthvarfs úr námi fyrir þróun náms- og starfsferils  
 

Þegar viðtölin voru skoðuð með tilliti til þeirra afleiðinga sem viðmælendur telja að 

brotthvarf úr námi hafi haft fyrir náms- og starfsferil þeirra kom í ljós að þeir töldu 

brotthvarfið bæði hafa haft áhrif á stöðu þeirra á vinnumarkaði og möguleika til 

frekara náms. Einnig kom fram að þeir töldu það hafa haft töluverð áhrif á sjálfsmynd 

þeirra og almenna líðan. Meginþemun sem hér komu fram voru því annars vegar 

þróun náms- og starfsferils og hins vegar áhrif brotthvarfs á sjálfsmynd og almenna 

líðan.  

 

,,Það gefur manni ekkert á vinnumarkaði þó maður sé búinn að sitja einhverja kúrsa 

uppi í háskóla“ 

Eins og fram hefur komið var námsval viðmælenda fremur lítið ígrundað og þeir 

höfðu ekki skýr náms- og starfstengd markmið með námi sínu, hvorki við upphaf 

náms né undir lok þess. Þeir eru á einu máli um að háskólamenntunin sem þeir lögðu 

stund á hafi ekki augljós tengsl við ákveðin störf en telja þó að háskólagráða myndi 

auka atvinnumöguleika þeirra og líklega skila þeim hærri launum og meiri réttindum 

á vinnumarkaði. Nokkrir þeirra hafa á orði að það sé enn mikilvægara nú en áður, við 

breyttar aðstæður á íslenskum vinnumarkaði, að hafa háskólamenntun. 

       Fjórir viðmælenda telja sig hafa fengið störf út á menntun sína og að menntun 

þeirra hafi verið metin til launa þó svo að þeir hafi ekki lokið námi. Hanna telur til 

dæmis að hún hafi fengið núverandi starf út á menntun sína og að það hafi verið horft 

fram hjá því að hún væri ekki búin að ljúka náminu. Hún er ánægð í núverandi starfi, 

nýtir menntun sína í starfinu og hefur unnið sig upp innan fyrirtækisins. Vegna 

heilsubrests á hún að öllum líkindum ekki mörg ár eftir á vinnumarkaði og telur að 

hún muni ljúka starfsaldri sínum á núverandi vinnustað.  

       Jóhann er einnig mjög ánægður í starfi. Hann ætlar sér að vinna við sambærileg 

störf í framtíðinni og hefur jafnvel hug á að mennta sig frekar á því sviði. Hann segir 

að í starfslýsingu á núverandi starfi hans sé gerð krafa um BA-próf og telur að horft 

hafi verið framhjá því við ráðningu hans í starfið að hann hafi ekki verið búinn að 

ljúka BA-ritgerð þar sem hann hugðist vinna hana samhliða starfi.  
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       Arna og Stefán telja einnig að þau hafi fengið störf út á menntun sína en 

Brynhildur og Gísli telja aftur á móti að ekki hafi verið tekið tillit til menntunar þeirra 

þegar þau voru ráðin í núverandi störf og að störfin séu algjörlega ótengd því námi 

sem þau hafa lagt stund á. Gísli er ekki viss um að háskólagráða myndi auka mikið 

atvinnumöguleika hans og segir að fólk geti ,,komist vel áfram á vinnumarkaði án 

þess að hafa háskólamenntun“ því að ,,árangur felist fyrst og fremst í vinnusemi og 

hæfni“. Hann segist alltaf leggja sig allan fram í þeim störfum sem hann sinnir og sé 

fús til að vinna mikið en velti lítið fyrir sér starfsframa. 

       Þó svo að viðmælendur telji að það að ljúka náminu skipti kannski ekki sköpum 

fyrir möguleika þeirra á vinnumarkaði, né breyti stöðu þeirra í núverandi starfi, þá eru 

þeir allir sammála um að það að ljúka námi væri mikill persónulegur ávinningur fyrir 

þá. Þetta kemur til dæmis skýrt fram í máli Hrannars: 

 

Það mundi breyta stöðunni fyrir mig sko. Mér myndi allavega líða 

miklu betur með sjálfan mig og allt það og ég veit ekki hvort að 

kannski gráðan ein og sér geri mikið fyrir mig, kannski auðveldar 

hún mér að komast inn í einhver viss störf. ... Ég hef svo sem 

ekkert verið að pæla mikið í því hvað þessi gráða gæfi mér. Hérna, 

ég held að hún myndi nú samt, það væru kannski ekkert allir vegir 

færir en hún myndi opna einhverjar dyr.  
 

Hrannar er sá eini í hópnum sem er óánægður í núverandi starfi. Starfið er ótengt 

þeirri menntun sem hann hefur lagt stund á og hann hyggst leita að öðru starfi þegar 

hann lýkur námi. Hann orðar það sem svo að vinir hans hafi lokið námi og séu 

,,komnir í góð störf“ sem tengjast menntun þeirra en að hann ,,sitji eftir“. 

       Allir viðmælendur hafa áhuga á áframhaldandi námi og eru þá einkum að vísa til 

meistaranáms en orða það sem svo að þeir séu ,,fastir“ í sínum námsferli af því þeir 

hafa ekki lokið BA-náminu. Þó svo að þeir hafi áhuga á frekara námi hafa þeir 

ómótaðar hugmyndir um hvaða framhaldsnám þeir myndu vilja leggja stund á og hafa 

lítið kynnt sér námsframboð. Hrannar segir til dæmis að hann skoði námsframboð 

lítið af því að hann vilji einbeita sér að því að reyna að ljúka BA-náminu. Hann segist 

ekki vilja ,,horfa neitt lengra fram í tímann“.  
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       Stefán lítur svo á að hans fyrsta verkefni verði að vera það að takast á við BA-

ritgerðarskrifin og yfirvinna kvíða sem ritgerðarvinnan veldur honum þannig að hann 

lendi ekki síðar í sömu sporum og hann er í nú:  

 

Á meðan ég get ekki skrifað ritgerðir þá náttúrulega, fyrir mér, þá 

náttúrulega er tilgangslaust að fara að halda áfram sko, til þess að 

skilja eftir ritgerð aftur. 
 

       Jóhann er að velta fyrir sér framhaldsnámi en þó ekki í þeirri námsgrein sem 

hann lagði stund á til BA-prófs. Eins er hann að íhuga þann möguleika að fara í annað 

BA-nám sem tengist núverandi starfi hans, þar sem hann telur að hann fengi stuðning 

frá vinnustaðnum til þess að stunda það nám samhliða starfi. Hann orðar það sem svo 

að ef fólk hefur háskólapróf þá geti það ,,haldið áfram þaðan“ og eigi möguleika á 

einhvers konar ,,framþróun“ og er þá bæði að vísa til þróunar í námi og starfi. Hann 

segir ,,það væri auðvitað mun huggulegra að vera bara með BA-prófið og geta farið í 

eitthvað meira“. 

 

,,Það er ömurlegt að geta ekki það sem aðrir eiga ekki í erfiðleikum með að gera“ 

Viðmælendur telja sig vera með nokkuð heilbrigða sjálfsmynd og finnst 

háskólanámið hafa haft jákvæð áhrif á sjálfsmynd þeirra. Það að hafa ekki náð að 

ljúka náminu telja þeir aftur á móti hafa haft neikvæð áhrif á trú þeirra á eigin getu í 

námi. Þeir tala um að þeir hafi ekki náð markmiðum sínum og séu með ,,hálfklárað 

verk“ í höndunum sem þeir skammast sín fyrir að hafa ekki náð að ljúka. Hanna segir 

til dæmis að hún hafi aðeins lokið við ,,erfiðasta hlutann“ af markmiðum sínum og 

finnst hún vera ,,kærulaus“ að hafa ekki lokið námi: 

 

Þetta var bara markmið sem ég setti og kláraði ekki. Ég tók 

bara erfiðasta hlutann af markmiðinu og ég náði ekki að 

klára og það náttúrulega á mjög illa við mig eins og aðra. ... 

Mér finnst skipta máli hvort þú ert búinn með námið og 

kláraðir ekki ritgerð eða kláraðir þetta alveg. Mér finnst 

það bara tvennt ólíkt. Annars vegar ertu búinn að ljúka 

þessari gráðu sem þú byrjaðir á og ná markmiðunum 

þínum, hins vegar ertu bara í einhverju kæruleysiskasti.  
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       Stefáni finnst ritgerðin vofa yfir honum sem ólokið verkefni og veldur það 

honum miklum kvíða. Hann segist ekki hafa fundið fyrir kvíða almennt í náminu 

heldur einungis í tengslum við BA-ritgerðarskrifin. Hann nefnir þó að líklega eigi 

kvíðinn sér einnig einhverjar dýpri rætur en útskýrir það ekki frekar.  

       Arna er með samviskubit yfir því hve illa hún hafi sinnt náminu, þó svo að hún sé 

vissulega ánægð með að hafa lokið því sem lokið er. Hún segir að sér hætti til að efast 

mjög um getu sína í ýmsu sem hún tekur sér fyrir hendur og þar á meðal í náminu, 

þrátt fyrir að hún hafi valið þetta tiltekna nám af því að hún vissi að hún stæði vel á 

því sviði og næði líklega góðum árangri. Hún áttar sig ekki á því af hverju hún hefur 

þessa vantrú á eigin getu en segir:  

 

Einhvern tímann komst ég nú að þeirri niðurstöðu að það 

væri með námið mitt eins og margt annað sem að ég geri eða 

langar til að gera í lífinu að ég sinni því illa vegna þess að ef 

ég bara klúðra því þá get ég alltaf kennt því um að ég hafi 

sinnt því illa. ... Ef ég legg mig alla fram og gef því allt sem 

ég get, allt sem ég á og það misheppnast, þá er engu um að 

kenna nema skorti á hæfileikum sem ég get ekki horfst í augu 

við svo að mig hefur stundum grunað að það sé þess vegna 

sem að ég hef ekki staðið mig í námi, vegna þess að ég get 

alveg lært og á meira að segja auðvelt með það. 
 

Örnu finnst óþægilegt að foreldrar hennar fylgist með námsgengi hennar en þar sem 

þau hafa veitt henni fjárhagslegan stuðning á námstímanum telur hún að þeim finnist 

þau eiga rétt á því að vita hvernig henni gengur. Hún upplifir þetta sem ,,neikvæða 

pressu“ sem eykur á vanlíðan hennar og sektarkennd í tengslum við námið. Hún segir 

það ,,henta þeim öllum best að ræða ekki um námið“ og reynir að eyða slíkri umræðu 

um leið og hún kemur upp: 

 

Stundum ef við mamma höfum fengið okkur hádegismat eða 

kaffi og hún segir hvernig gengur í skólanum og það er 

febrúar og ég er ekki að gera neitt í skólanum þá bít ég í 

tunguna á mér og segi ágætlega.  
 

       Hrannar hefur upplifað mikið vonleysi í tengslum við BA-ritgerðarskrifin og 

talar um að hann eigi stundum ,,slæma daga“ þar sem hann fyllist vantrú á getu sína 



 

 

57 

til þess að ljúka náminu. Honum finnst hann vera að ,,bregðast bæði sjálfum sér og 

öðrum“ og skammast sín þegar hann lítur til baka og hugsar um ,,allan þann tíma sem 

hann er búinn að verja í námið“. Hann orðar það sem svo að ,,það væri alveg 

skelfilegt að henda þessu öllu frá sér, öllu sem maður er búinn að leggja í þetta“. 

Hrannar forðast að ræða um námið sitt við fjölskyldu sína:  

 

Á öllum viðburðum þar sem hittist fólk úr fjölskyldunni þá 

var alltaf verið að spyrja mann um ritgerðina og maður svona 

vissi einhvern veginn ekkert hverju maður átti að svara því 

að maður var búinn að vera svo lengi að þessu og var alltaf 

að segja það sama við fólkið. ... Ég segi nú kannski ekki að 

það hafi gengið svo langt að maður hafi verið farinn að 

forðast þannig viðburði en það hérna, maður var alltaf voða 

fljótur að eyða öllu tali um námið. 
 

       Brynhildur dró sig út úr félagslífi nemenda við Háskóla Íslands þegar hún náði 

ekki að skila BA-ritgerð á þeim tíma sem hún hafði í fyrstu stefnt að. Hún kveið því 

að svara spurningum um námsframvindu og valdi því þann kost að forðast samskipti 

við samnemendur sína. Hún forðast einnig að ræða um námið við foreldra sína því að 

hún segir þau vera óánægð með frammistöðu hennar og hún skynji ,,ákveðinn 

vandlætingartón“ í rödd þeirra þegar þau tala við hana um námið:  

 

Þeim náttúrulega finnst þetta mjög glatað bara, ég er alveg 

steinhætt að tala um þetta við þau sko. Ef það kemur til tals 

hvenær ég ætli að útskrifast og svona, ég reyni að forðast það. 

Það kemur svona tónn í röddina, ,,hvenær ætlarðu eiginlega 

að útskrifast“ og svona óánægja. 
 

Hún skammast sín fyrir að hafa ekki náð að ljúka við BA-ritgerðina og segist vera 

hrædd um að líta út fyrir að vera manneskja sem ekki klárar þau verkefni sem hún 

tekur að sér: 

 

Mér finnst maður líta út fyrir að vera eitthvað, ég veit það 

ekki, svona trassi. ... Þetta skiptir miklu máli þegar maður 

fyllir út ferilskrá að vera ekki með þú veist, með fjögurra ára 

námsferil sem að maður klárar ekki. Ég held að það skipti 

máli bara svona upp á að fólk líti ekki á mig sem manneskju 

sem að klárar ekki verkefni sem hún tekur að sér og svona. 
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Mér finnst það, ég held að það skipti máli, þannig að það er 

svona helst þess vegna sem að ég myndi vilja klára þetta.  
 

Þegar Brynhildur er spurð hvaða menntun hún hafi segist hún vera háskólamenntuð 

en tekur fram að hún hafi ekki klárað námið. Hún segist réttlæta fyrir fólki að hún 

hafi ekki lokið náminu með því að í núverandi starfi fái hún mun hærri laun en hún 

gæti nokkurn tímann fengið út á háskólamenntun sína. Hún segir að fólk skilji og 

samþykki þá afsökun. Arna og Hanna reyna hins vegar að komast hjá því að tilgreina 

að þær hafi ekki lokið háskólanáminu. Aðspurð segist Arna koma beint úr 

háskólanum og tekur það ekki fram að hún hafi ekki lokið námi. Ef hún er innt 

sérstaklega eftir því segist hún eiga eftir ,,eitthvað smotterí“ sem hún ætli fyrr eða 

síðar að ljúka samhliða starfi. Ef Hanna er spurð hvaða menntun hún hafi þá segist 

hún vera háskólamenntuð þó svo að hún hafi ekki lokið við BA-ritgerðina:  

 

Þú veist, ef ég er spurð ertu háskólamenntuð þá segi ég já 

þó ég viti að í raun og veru þá er það ekki rétt. Kannski er 

það einhver smá minnimáttarkennd yfir því að hafa ekki 

klárað. Þegar ég er að gera svona kannanir 

[spurningakannanir] þá er ég aðeins óviss og segi að ég sé 

komin með háskólapróf og skammast mín pínulítið fyrir 

það að vera að ljúga því sko en mér finnst það líka lygi að 

ég sé ekki búin með neitt.  
 

Gísli og Stefán líta einnig svo á að þeir séu háskólamenntaðir þó svo að þeir hafi ekki 

,,prófið sem sannar það“. Stefán segist hafi öðlast þekkingu í náminu og geti gert það 

sama og þeir sem lokið hafa við BA-ritgerðir sínar:  

 

Ég upplifi það að mörgu leyti þannig að ég sé með 

háskólamenntun sko, ég meina, ég hef öðlast þekkingu hérna 

og ég get gert, já ég bara fullyrði nánast, að ég get gert það 

sama og þeir sem eru búnir með ritgerðina. Þannig að fyrir 

mér þannig séð já myndi ég segja að ég væri búinn með 

háskólapróf eða búinn með háskólamenntun sem slíkt.  
 

       Þegar dregnar eru saman helstu niðurstöður í tengslum við þær afleiðingar sem 

viðmælendur telja að brotthvarf úr námi hafi haft fyrir þróun náms- og starfsferils 

þeirra má segja að þessir einstaklingar hafi komist ágætlega áfram á vinnumarkaði 
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þrátt fyrir að hafa ekki lokið háskólanámi. Flestir þeirra eru ánægðir í núverandi starfi 

og ætla sér að starfa á svipuðum starfsvettvangi í framtíðinni. Engu að síður telja þeir 

að það að ljúka háskólanámi myndi auka möguleika þeirra á vinnumarkaði, auk þess 

sem það yrði mikill persónulegur ávinningur fyrir þá. Allir eru þeir sammála um að 

möguleikar þeirra til frekara náms séu verulega skertir og það að ljúka BA-námi sé 

því lykill að frekari framþróun á náms- og starfsferli þeirra. 

       Í máli viðmælenda kemur fram að það að hafa ekki náð að ljúka því námi sem að 

var stefnt hefur haft neikvæð áhrif á trú þeirra á eigin getu í námi. Einkum má greina 

slíkt hjá þeim viðmælendum sem ítrekað hafa ætlað sér að sinna ritgerðarskrifum en 

ekki náð að fylgja því eftir. Þeir tala um að þeir skammist sín fyrir að hafa ekki lokið 

námi og nota gjarnan orð eins og ,,kæruleysi“ og ,,trassaskapur“ þegar þeir reyna að 

skilgreina af hverju það hafi ekki tekist hjá þeim. Þó svo að þeim hafi vegnað 

ágætlega á vinnumarkaði hafa þeir allir löngun til þess að taka upp þráðinn og ljúka 

því námi sem þeir lögðu stund á. Eftir því sem tíminn líður verður sú tilhugsun þó 

sífellt erfiðari. 
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4. Umræður 
 

Markmið þessarar rannsóknar var að fá innsýn í reynslu einstaklinga sem horfið hafa 

frá háskólanámi síðla á námsferlinum. Lögð var áhersla á að fá fram hvað þeir telja 

hafa orðið þess valdandi að þeir luku ekki námi og hvaða afleiðingar brotthvarf úr 

námi hefur haft á þróun náms- og starfsferils þeirra. Í ljós kom að viðmælendur áttu 

það sameiginlegt að námsval þeirra var fremur ómarkvisst og háskólanámið ekki 

meðvitað skref í þá átt að ná ákveðnum markmiðum á náms- og starfsferli þeirra. 

Þeim gekk ágætlega í náminu þar til kom að BA-ritgerðarskrifum en námsvenjur 

þeirra voru óagaðar og þeir frestuðu oft og tíðum verkefnum fram á síðustu stundu. 

Þeim finnst þeir ekki hafa fengið nægilegar upplýsingar og aðhald af skólans hálfu 

við skrif BA-ritgerða og hafa ekki náð að samræma ritgerðarskrif starfi og öðrum 

skyldum í einkalífi. Þrátt fyrir að hafa áhuga á að ljúka fyrr eða síðar því námi sem 

þeir lögðu stund á hefur dregið úr trú þeirra á eigin getu í námi. Þeir telja sig ekki geta 

hafist aftur handa í náminu nema þeir fái til þess utanaðkomandi stuðning og 

hvatningu. Þeim finnst þeir hafa takmarkaða atvinnumöguleika og telja að 

háskólagráða myndi auka upp að einhverju marki möguleika þeirra á vinnumarkaði.  

 

4.1 Aðdragandi brotthvarfs og afleiðingar þess 
 

Eins og fram hefur komið er brotthvarf úr háskólanámi ferli og það á sér oft langan 

aðdraganda. Það er því erfiðleikum bundið að skilgreina ástæður brotthvarfs og 

rannsóknir hafa sýnt að þær geta verið margvíslegar og tengst ýmsum þáttum hjá 

einstaklingnum sjálfum og í umhverfi hans (sjá t.d. Bean, 1980, 1982; Braxton o.fl., 

2000; Cabrera o.fl., 1992, 1993; Heiður Hrund Jónsdóttir og Friðrik H. Jónsson, 

2008; Hovdhaugen, 2009; Ishitani og DesJardins, 2002; Mannan, 2007). Þegar 

þátttakendur í þessari rannsókn voru inntir eftir því hverjar þeir teldu vera helstu 

ástæður þess að þeir hurfu frá námi nefna þeir ástæður sem bæði eru tengdar 

persónubundnum þáttum, eins og námsvenjum þeirra, en einnig telja þeir að ýmislegt 
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í umhverfi þeirra og aðstæðum hafi leitt til þess að þeir luku ekki námi. Það má því 

segja að niðurstöður séu í megindráttum í samræmi við fyrri rannsóknir á þessu sviði.  

       Í ljós kom að brotthvarf úr námi hefur haft talsverð áhrif á almenna líðan þessara 

einstaklinga og þeir finna fyrir skömm og sektarkennd yfir því að hafa ekki lokið því 

námi sem þeir lögðu stund á. Þeir telja að háskólagráða myndi auka möguleika þeirra 

á vinnumarkaði og opna þeim dyr að frekari námstækifærum.  

 

Aðdragandi náms 

Þegar litið er til bakgrunns þátttakenda og þess hvernig þeir stóðu að námsvali sínu 

kemur í ljós að um er að ræða nokkuð fjölbreyttan hóp. Það sem þessir einstaklingar 

eiga sameiginlegt er að þeir eru af fyrstu kynslóð háskólamenntaðra í sínum 

fjölskyldum en aðeins einn faðir af þeim fjórtán foreldrum sem að viðmælendum 

standa hafði lokið háskólanámi. Þetta kemur ekki á óvart þegar litið er til fyrri 

rannsókna á þessu sviði þar sem komið hafa fram skýr tengsl á milli menntunar 

foreldra og brotthvarfs úr námi, bæði á framhaldsskóla- og háskólastigi. Brotthvarf er 

tíðara meðal háskólanema sem koma úr fjölskyldum þar sem foreldrar eru ekki með 

háskólamenntun og þeir virðast í mörgum tilvikum fá minni hvatningu og stuðning til 

náms þar sem foreldrar þeirra búa ekki yfir þeirri reynslu að hafa verið í háskólanámi 

(sjá t.d. Hovdhaugen, 2009; Ishitani, 2003; Ishitani og DesJardins, 2002; Kristjana 

Stella Blöndal og Jón Torfi Jónasson, 2002; Montmarquette o.fl., 2007; Stratton o.fl., 

2007, 2008). Það reyndist þó ekki vera svo meðal þátttakenda í þessari rannsókn þar 

sem þeir voru á einu máli um að þeir hefðu fengið hvatningu og stuðning til náms frá 

foreldrum sínum. 

       Það kom hins vegar mjög skýrt fram að námsval þessara einstaklinga var fremur 

ómarkvisst og lítið ígrundað. Þeim fannst erfitt að velja sér háskólanám og höfðu 

hvorki við upphaf náms né síðar á námstímanum velt því mikið fyrir sér hvert námið 

myndi leiða þá á vinnumarkaði. Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður 

könnunar Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands frá 2008 en þar kom fram að 

rúmlega helmingi brotthvarfsnemenda frá Háskóla Íslands fannst frekar eða mjög 

erfitt að velja sér háskólanám (Heiður Hrund Jónsdóttir og Friðrik H. Jónsson, 2008). 

Í breskri rannsókn Ozga og Sukhnandan (1998) komu einnig fram sambærilegar 
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niðurstöður en námsval brotthvarfsnema í þeirri rannsókn reyndist hafa verið lítið 

ígrundað.  

       Erfiðleikar viðmælenda við að velja sér háskólanám ásamt óljósum markmiðum 

með námi samræmast því sem fram hefur komið í fyrri rannsóknum (sjá t.d. Smith og 

Naylor, 2001; Stratton o.fl., 2007, 2008) og því sem bæði Tinto (1975) og Bean 

(1980) setja fram í kenningum sínum um brotthvarf úr háskólanámi, það er að óljós 

markmið með námi virðast auka líkur á því að einstaklingur hverfi frá námi. Að 

einhverju leyti má þó eflaust skýra þessi óljósu markmið þátttakenda með því að þær 

námsgreinar sem þeir lögðu stund á innan félags- og hugvísindasviða Háskóla Íslands 

hafa ekki augljós tengsl við mögulegan starfsvettvang að námi loknu og það veitir 

ekki ákveðin starfsréttindi að ljúka námi af þessum fræðasviðum (Friðrik H. Jónsson, 

1989; Háskóli Íslands, 2008; Háskóli Íslands, e.d.-d, e.d.-f; Jón Torfi Jónasson, 

1995). Þar sem háskólagráðan opnar þeim ekki dyr inn á ákveðinn starfsvettvang má 

ef til vill reikna með því að nemendur sem stunda nám á þessum fræðasviðum hafi 

síður en aðrir nemendur skýr markmið með námi og eigi erfiðara með að tengja nám 

sitt við möguleg störf en nemendur gera í námsgreinum þar sem slík tengsl eru 

augljós, svo sem í heilbrigðisgreinum og menntavísindum. Þessi óljósu tengsl 

námsins við vinnumarkað geta einnig gert það að verkum að nemendur á þessum 

fræðasviðum hafi fá tækifæri til þess að prófa sig áfram í sumarstörfum eða 

hlutastörfum tengdum náminu á námstímanum, eins og margir nemendur gera, og 

getur verið mikilvægur hluti af því þrepi í ákvarðananatöku um náms- og starfsval 

sem Super (1957) nefnir könnunarþrep og áður hefur verið fjallað um. 

 

Námstíminn 

Í kenningu sinni um brotthvarf úr háskólanámi leggur Tinto (1975, 1982, 1993) mikla 

áherslu á nauðsyn þess að nemandi aðlagist vel háskólasamfélaginu og upplifi sig 

sem fullgildan meðlim þess ef hann á að ná að ljúka námi. Þátttakendur í þessari 

rannsókn lýsa námstímanum við Háskóla Íslands sem ánægjulegum tíma en mjög 

misjafnt er hversu virkan þátt þeir tóku í félagslífi innan skólans, allt frá því að taka 

engan þátt í félagslífinu til þess að vera mjög virkir í félagslífi nemenda. Þeir líta ekki 

svo á að félagsleg þátttaka þeirra innan háskólasamfélagsins tengist brotthvarfi þeirra 
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úr námi en í þessu sambandi þarf að hafa í huga að þessir einstaklingar, rétt eins og 

almennt á við um háskólanemendur á Íslandi (Lög um framhaldsskóla nr. 92, 2008), 

voru komnir um og yfir tvítugt þegar þeir hófu sitt háskólanám. Þeir höfðu ýmsum 

skyldum að gegna utan skólans og sumir hverjir voru komnir með heimili og börn. 

Það hefur ef til vill gert það að verkum að þeir hafa lítið leitað eftir félagslífi innan 

háskólans og félagsleg aðlögun þeirra að háskólasamfélaginu vegur líklega ekki eins 

þungt í upplifun þeirra á háskólalífinu eins og raunin er þar sem fólk hefur 

háskólanám strax við 18 ára aldur (USA Study Guide, 2007). Einnig má vera að 

aðlögun nemenda að háskólasamfélaginu vegi minna í tengslum við brotthvarf síðla á 

námsferlinum en við upphaf hans en flestar rannsóknir sem gerðar hafa verið á 

brotthvarfi úr háskólanámi beina sjónum að brotthvarfi við upphaf náms eða á fyrstu 

tveimur árum í námi (sjá t.d. Herzog, 2005; Johnson, 2006; Stratton o.fl., 2007, 2008; 

Tinto, 1993). 

       Þegar litið er til aðlögunar einstaklings að háskólasamfélagi þarf þó ekki aðeins 

að horfa til félagslegrar virkni nemandans meðal samnemenda heldur einnig til 

samskipta hans við kennara og annað starfsfólk skólans. Rannsóknir hafa sýnt að því 

meiri og vinsamlegri sem þau samskipti eru því líklegra er að nemandi ljúki námi 

(Braxton o.fl., 2000; Tinto, 1993). Í skýrslu Ríkisendurskoðunar (2007) er að finna 

niðurstöður úr viðhorfskönnun á meðal nemenda Háskóla Íslands og þar kemur fram 

að nemendum við skólann sem stunduðu nám í viðskiptafræði, tölvunarfræði og 

lögfræði fannst erfitt að fá ráðgjöf eða aðstoð frá kennurum utan kennslustunda. Í 

þessari rannsókn komu ekki fram sambærilegar niðurstöður heldur eru viðmælendur 

nokkuð sammála um að viðmót kennara við Háskóla Íslands gagnvart nemendum sé 

gott. Þeir hafa þó flestir átt í litlum samskiptum við kennara og byggja því mat sitt 

einkum á viðmóti þeirra við nemendur í kennslustundum annars vegar og hins vegar á 

því hversu auðvelt er að sækja um frest á verkefnaskilum í þeim tilvikum þar sem 

viðkomandi hefur óskað eftir slíku. Hafa þarf þó í huga að niðurstöður könnunar 

Ríkisendurskoðunar byggja á svörum nemenda af öðrum fræðasviðum skólans en hér 

voru til skoðunar.  

       Brotthvarfsnemarnir náðu ágætum árangri í háskólanámi sínu og telja sig hafa 

verið nokkuð vel undirbúna fyrir háskólanám. Þeim gekk vel í framhaldsskóla en 
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almennt ber rannsóknum saman um að námsárangur í framhaldsskóla spái fyrir um 

gengi í háskólanámi (sjá t.d. Johnson, 2006; Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella 

Blöndal, 2005; McKenzie og Schweitzer, 2001). Þeir telja engu að síður að 

vinnubrögðum sínum hafi verið ábótavant og segjast mjög oft hafa frestað 

nauðsynlegum verkefnum fram á síðustu stundu eða jafnvel fengið lengri frest til 

verkefnaskila. Frestunartilhneiging (procrastination) virðist því vera nokkuð ríkjandi 

meðal hópsins en hún hefur verið skilgreind sem ákveðin varnarhegðun (dilatory 

behavior) þar sem einstaklingurinn er hræddur við mat annarra á verkum sínum og 

réttlætir því fyrir sjálfum sér að fresta því að byrja á eða ljúka þeim verkefnum sem 

fyrir liggja (Brownlow og Reasinger, 2000; Lay, 1992). Rannsóknir hafa sýnt fram á 

að frestun er nokkuð algeng meðal háskólanema og getur haft umtalsverð áhrif á 

árangur og þrautseigju í háskólanámi (Brownlow og Reasinger, 2000; Lent, Brown 

og Larkin, 1984, 1986; Tice og Baumeister, 1997; Wesley, 1994). Þeir sem fresta 

eiga oft erfitt með að setja sér markmið í námi, skipuleggja lítið tíma sinn, vinna 

verkefni á síðustu stundu og fá gjarnan frest á verkefnaskilum til kennara (Lay, 1992; 

Lay og Schouwenburg, 1993). Athygli vekur að viðmælendur hafa á orði að frestur á 

verkefnaskilum hafi verið afar auðfenginn hjá kennurum skólans og þó svo að þeir 

telji það bera merki um gott viðmót kennara gagnvart nemendum má spyrja sig að því 

hvort slíkt geti ekki ýtt undir frestunartilhneigingu nemenda.  

       Þeir sem hafa tamið sér þau vinnubrögð að fresta velja sér auk þess gjarnan 

þannig ytri aðstæður að þeir geti notað þær sem réttlætingu fyrir því að þeir nái ekki 

árangri í námi og vernda þannig sjálfsmynd sína (Brownlow og Reasinger, 2000: 

Ferrari, 1991; Lay, 1992). Að vissu leyti á þetta við um brotthvarfshópinn þar sem 

viðmælendur réttlæta þá staðreynd að þeir hafa ekki lokið námi einkum með því að 

þeir hafi ekki náð að samræma nám öðrum hlutverkum sem þeir sinna í lífinu. Þeir 

skipulögðu námið með þeim hætti að þeir luku öllum námskeiðum áður en þeir hófust 

handa við lokaritgerðarskrifin, juku þá við sig vinnu og ætluðu sér að sinna skrifum 

samhliða fullu starfi. Námið varð því hlutanám samhliða starfi en fjöldi rannsókna á 

brotthvarfi úr háskólanámi sýna að hlutanám er verulegur áhættuþáttur í tengslum við 

brotthvarf (sjá t.d. Johnson, 2006; Stratton o.fl., 2007, 2008).  
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       Það vekur athygli að viðmælendur skuli hafa metið það sem svo að þeim væri 

unnt að sinna fullu starfi samhliða BA-ritgerðarskrifum en hér þarf að taka tillit til 

þess að þeir unnu allir hlutastarf með námi, að minnsta kosti hluta námstímans, með 

ágætum árangri. Svo virðist sem þeim hafi gengið ágætlega að samræma nám sem 

felst í hefðbundnum námskeiðum í háskóla við starf og einkalíf þar sem í 

námskeiðum felst aðhald í mætingu í kennslustundir, verkefnaskilum og prófum. 

Slíkt aðhald er hins vegar ekki til staðar í tengslum við BA-ritgerðarskrif og þá virðist 

námið hafa farið að lúta í lægra haldi fyrir öðrum verkefnum í lífinu. 

       Viðmælendur réttlættu einnig brotthvarf sitt úr námi að nokkru leyti með því að 

þeir hefðu fengið litlar leiðbeiningar um skrif BA-ritgerða innan skólans og að erfitt 

væri að nálgast slíkar upplýsingar. Þeir bera leiðbeinendum sínum við BA-ritgerð 

góða sögu en finnst þó óskýrt hvert hlutverk leiðbeinanda er og hvers þeir mega 

vænta af honum. Í áðurnefndri rannsókn Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands 

meðal brotthvarfsnema frá skólanum komu fram samhljóða niðurstöður en lítil 

leiðsögn við gerð lokaverkefnis hafði áhrif á tæp 22% þeirra svarenda sem það átti 

við þegar kom að ákvörðuninni um að hætta eða taka hlé frá námi (Heiður Hrund 

Jónsdóttir og Friðrik H. Jónsson, 2008). Það virðist því vera sem nemendum sé ekki 

nægilega kunnugt um hvar þeir geta leitað eftir upplýsingum og leiðsögn um 

lokaritgerðarskrif og þeir bera sig lítið eftir þeim. Velta má fyrir sér hvort Háskólinn 

þurfi ekki að bæta þarna úr og auka fræðslu og bæta aðgengi að upplýsingum um 

ferlið við skrif lokaritgerða. Vissulega er nokkuð mismunandi milli deilda skólans 

hvernig staðið er að fræðslu og leiðbeiningum til þeirra nemenda sem eru að vinna að 

lokaverkefnum sínum (Jónína Ólafsdóttir Kárdal munnleg heimild, 31. mars 2010). Í 

þessari rannsókn var einungis rætt við nemendur af hug- og félagsvísindasviðum og 

svo virðist vera sem bæta megi úr upplýsingagjöf til nemenda á þessum tveimur 

fræðasviðum.  

 

Náms- og starfsferill 

Þegar horft er til þess hvaða afleiðingar brotthvarf úr námi hefur haft fyrir þróun 

náms- og starfsferils hjá brotthvarfsnemunum má segja að það virðist ekki hafa haft 

mjög alvarlegar afleiðingar fyrir starfsferil þeirra. Þegar viðtölin fóru fram voru allir 
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viðmælendur nema einn úti á vinnumarkaði og flestir þeirra voru nokkuð sáttir við 

störf sín, jafnvel þótt störfin tengdust ekki menntun þeirra. Athygli vekur að fjórir 

þeirra telja störfin sem þeir sinna gera kröfu um háskólamenntun og segja að horft 

hafi verið fram hjá því við ráðningu að þeir hefðu ekki lokið námi. Þessar niðurstöður 

eru nokkuð athyglisverðar í ljósi þess að í áðurnefndri könnun Félagsvísindastofnunar 

Háskóla Íslands kom í ljós að tæp 70% brotthvarfsnema frá Háskóla Íslands voru í 

störfum sem ekki kröfðust menntunar umfram grunnskólamenntun og aðeins rúm 

16% þeirra voru í störfum sem kröfðust háskólamenntunar (Heiður Hrund Jónsdóttir 

og Friðrik H. Jónsson, 2008). Þátttakendur í þessari rannsókn virðast því standa betur 

að vígi úti á vinnumarkaði en margir aðrir sem horfið hafa frá námi. Hér þarf þó að 

hafa í huga að þeir voru langt komnir með háskólanám og ætluðu sér að ljúka námi 

samhliða starfi á fyrsta starfsári. Í könnun Félagsvísindastofnunar var hins vegar um 

að ræða einstaklinga sem horfið höfðu frá námi á mismunandi stigum í námsferlinum, 

sumir hverjir strax á fyrsta námsári (Heiður Hrund Jónsdóttir og Friðrik H. Jónsson, 

2008). 

       En þó að þátttakendur séu nokkuð ánægðir í núverandi störfum telja þeir sig 

standa höllum fæti úti á vinnumarkaði. Þeir eru allir á einu máli um nauðsyn þess að 

hafa háskólagráðu í nútímaþjóðfélagi og orða það sem svo að ,,háskólagráðan myndi 

opna þeim dyr að fleiri mögulegum störfum“ og gera þeim kleift að þróa starfsferil 

sinn. Einnig virðist brotthvarf úr námi hafa haft mikil áhrif á þróun námsferils hjá 

þessum einstaklingum því að enginn þeirra hefur farið í frekara nám á þeim tíma sem 

liðinn er síðan þeir voru virkir nemendur við Háskóla Íslands. Þegar þeir ræða um 

námsferil sinn nota þeir gjarnan orðalag eins og að þeir ,,sitji eftir“ eða séu ,,fastir“ í 

námsferli sínum. Þeir hafa allir hug á því að mennta sig frekar og eru þá einkum að 

horfa til meistaranáms en slíkt nám stendur þeim ekki til boða fyrr en að loknu BA-

námi. Þeir hafa því lítið velt fyrir sér mögulegum valkostum í framhaldsnámi. 

       Þegar brotthvarfsnemarnir voru spurðir um áhrif brotthvarfs á almenna líðan 

þeirra kemur í ljós að þeir hafa mikla sektarkennd yfir því að hafa ekki lokið námi og 

tala um það sem ,,markmið sem þeir hafi ekki náð“ eða ,,ólokið verkefni“. Þeim 

finnst þeir hafa brugðist sjálfum sér, fjölskyldum sínum og jafnvel vinnuveitendum 

líka í þeim tilvikum þar sem þeir voru ráðnir til starfa á þeim forsendum að þeir 
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myndu ljúka námi samhliða starfi. Þeir upplifa talsverða skömm og orða það sem svo 

að ,,vinirnir hafi farið fram úr þeim“ en ,,þeir sitji eftir í sama farinu“. Þeir hafa ekki 

viðurkennt heiti yfir menntun sína og finnst því erfitt að svara spurningum um það 

hvaða menntun þeir hafi og grípa jafnvel til þess ráðs að segja ósatt og segjast hafa 

lokið háskólanámi. Í rannsókn Jóhönnu Rósu Arnardóttur (2003) á gildi menntunar í 

lífi fullorðins fólks komu fram sambærilegar niðurstöður þar sem fólki fannst skipta 

miklu máli fyrir sjálfsöryggi að geta sagt ,,ég er ...“ og vísa síðan í ákveðið starfsheiti. 

Starfsheiti virðist því vera mikilvægur hluti af sjálfsmynd hvers einstaklings (sjá t.d. 

Blustein, 2006). 

       Nokkuð hefur dregið úr trú þátttakenda á eigin getu í námi og einkum er óöryggi 

áberandi hjá þeim sem hurfu frá námi fyrir nokkuð löngu. Þeir telja sig hafa misst 

tengsl við háskólasamfélagið og það viðfangsefni sem þeir völdu sér til að fjalla um í 

BA-ritgerð. Þeir hafa einnig áhyggjur af því að leiðbeinandi þeirra við ritgerðarskrifin 

hafi misst trú á þeim. Hér á landi hafa áhrif trúar á eigin getu á árangur í háskólanámi 

ekki verið könnuð en í niðurstöðum rannsóknar Ágústu Björnsdóttur (2007) á 

brotthvarfi nemenda úr framhaldsskólum kemur fram að þeir einstaklingar sem horfið 

hafa frá námi í framhaldsskóla upplifi sig minnimáttar og hafi litla trú á eigin getu í 

námi. Það er í samræmi við áðurnefnda rannsókn Kristjönu Stellu Blöndal og Jóns 

Torfa Jónassonar (2002) þar sem kom í ljós að þeir sem lokið höfðu framhaldsskóla 

höfðu að jafnaði meiri trú á eigin getu til fræðilegs náms en brotthvarfshópurinn. 

Þessar niðurstöður benda því til þess að sterk tengsl séu á milli trúar á eigin getu til 

fræðilegs náms og námsloka úr framhaldsskóla og gera má ráð fyrir því að slík tengsl 

megi einnig finna hjá nemendum á háskólastigi hérlendis. Hætt er við því að 

einstaklingur sem ítrekað hefur sett sér það markmið að vinna að BA-ritgerð án 

árangurs missi smám saman trú á getu sína til þess að ljúka verkinu og nái því ekki að 

fylgja markmiðum sínum eftir.  

4.2 Úrræði gegn brotthvarfi síðla á námsferlinum 
 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að brotthvarf úr námi við Háskóla Íslands er nokkuð 

mikið bæði á innlendan og erlendan mælikvarða (Háskóli Íslands, 2008; 

Ríkisendurskoðun, 2007) en hafa þarf í huga að skólinn tekur við öllum nemendum 
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sem uppfylla inntökuskilyrði skólans og/eða einstakra deilda hans (Háskóli Íslands, 

2008, 2010b). Því má telja eðlilegt að brotthvarf úr námi sé meira í Háskóla Íslands 

en í þeim háskólum sem velja nemendur úr hópi umsækjenda meðal annars út frá því 

hversu líklegir þeir þykja til að standast námskröfur og ljúka námi 

(Ríkisendurskoðun, 2007). Engu að síður hefur Háskóli Íslands sett sér þá stefnu frá 

árinu 2006 að leita leiða til að draga úr brotthvarfi nemenda við skólann (Háskóli 

Íslands, 2006). Hrundið hefur verið af stað aðgerðum til þess að reyna að draga úr 

fyrsta árs brotthvarfi og má þar nefna svokallaða nýnemaviku við upphaf hvers 

kennslumisseris þar sem sett er upp dagskrá til að kynna nýnemum nám og starf við 

skólann (Háskóli Íslands, 2008, 2010a). Enn sem komið er hefur hins vegar ekki 

verið gripið til sérstakra aðgerða til þess að reyna að draga úr brotthvarfi nemenda 

sem komnir eru langt áleiðis í námi (Jónína Ólafsdóttir Kárdal munnleg heimild, 31. 

mars 2010). Til þess að aðgerðir gegn brotthvarfi verði markvissar hlýtur að þurfa að 

vera til staðar góð þekking á því ferli sem leitt getur til brotthvarfs úr háskólanámi 

(Háskóli Íslands, 2008; Mannan, 2007; Ozga og Sukhnandan, 1998; Tinto, 1975, 

1982, 1993). Eins þarf að hafa í huga að rannsóknir hafa sýnt að ástæður brotthvarfs 

við upphaf náms og síðla á námsferlinum geta verið nokkuð ólíkar. Þar af leiðandi 

getur þurft að beita mismunandi leiðum til þess að draga úr brotthvarfi á ólíkum 

stigum í námsferli háskólanema (Mannan, 2007; Ozga og Sukhnandan, 1998; Smith 

og Naylor, 2001; Tinto, 1975, 1982, 1993).  

       Þegar þátttakendur í þessari rannsókn voru beðnir um að tilgreina hvað þeir telji 

hafa orðið þess valdandi að þeir hafa ekki lokið námi nefna þeir einkum tvær ástæður. 

Annars vegar að þeir hafi ekki náð að samræma skrif lokaritgerðar starfi og öðrum 

skyldum í einkalífi og hins vegar að þeir hafi ekki fengið nægilegar leiðbeiningar og 

aðhald af skólans hálfu við skrif BA-ritgerða. Erfiðleikar viðmælenda við að 

samræma lokaritgerðarskrif öðrum hlutverkum sem þeir sinna í lífinu skapast líklega 

fyrst og fremst af þeirri ástæðu að þeir búa ekki yfir öguðum námsvenjum. Þó svo að 

þeir hafi komist í gegnum hefðbundin námskeið þrátt fyrir slakar námsvenjur verða 

þær verulega til trafala þegar kemur að því að þeir eiga að fara að vinna sjálfstætt að 

lokaritgerðarskrifum. Það er því æskilegt að náms- og starfsráðgjafar og annað 

starfsfólk skólastofnana reyni eins og kostur er að vekja athygli háskólanema á 
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mikilvægi agaðra námsvenja og tímaskipulagningar. Með því að tileinka sér öguð 

vinnubrögð getur nemandinn auðveldað sér verulega vinnuna við námið og þá ekki 

síst við lokaritgerðarskrif (sjá t.d. Braxton o.fl., 2000; Eggens o.fl., 2008; McKenzie 

og Schweitzer, 2001).  

       Brotthvarfsnemunum finnst skorta á fræðslu um ferlið við skrif lokaritgerða og 

telja að þar þurfi skólinn að bæta úr. Þeim finnst óljóst hvert hlutverk leiðbeinanda 

við BA-ritgerð er og telja að það þurfi að vera betur skilgreint. Þeir varpa líka allir 

fram þeirri hugmynd að æskilegt væri að innan deilda háskólans væri boðið upp á 

sérstök námskeið fyrir nemendur sem eru að vinna að lokaritgerðum. Þannig gætu 

þeir ekki aðeins notið leiðsagnar leiðbeinanda heldur einnig fengið stuðning frá 

samnemendum sínum. Þó svo að hugmyndir þeirra um æskilegt fyrirkomulag slíkra 

námskeiða séu nokkuð ólíkar þá tala þeir flestir um að þetta þyrfti að vera 

skyldunámskeið sem næði yfir heilt misseri. Þar sem þessir einstaklingar hafa náð 

árangri í námi með því aðhaldi sem nemendur fá í hefðbundnum háskólanámskeiðum, 

þar sem settar eru ákveðnar reglur og skilgreindir skiladagar verkefna og prófa, er 

skiljanlegt að þeir komi með hugmyndir að slíku fyrirkomulagi. Þeir hafa þá trú að 

það myndi veita þeim það aðhald sem gæti dugað til þess að halda þeim virkum í 

námi. Í rannsókn Mannan (2007) komu fram sambærilegar niðurstöður en þar kom í 

ljós að háskólanemendur sem komnir voru langt áleiðis í námi töldu afar mikilvægt, 

bæði fyrir líðan þeirra og árangur í námi, að vera í góðum tengslum við samnemendur 

sína.    

       Almennt ber rannsóknum saman um það að skipulagt aðhald af hálfu skóla, til 

dæmis í formi vinnustofa, fyrir nemendur sem vinna að lokaverkefnum dragi verulega 

úr líkum á brotthvarfi. Þannig myndar nemandinn tengsl við aðra einstaklinga sem 

eru að takast á við svipuð verkefni og það getur virkað sem mikil hvatning og 

stuðningur þegar hann tekst á við krefjandi verkefni (sjá t.d. Braxton o.fl., 2000; 

Eggens o.fl., 2008; Maddux, 2009; Sandler, 2000; Tinto, 1997). Engu að síður hafa 

fáar deildir Háskóla Íslands skipulagt markvissan stuðning fyrir nemendur sem eru að 

vinna að lokaverkefnum og tel ég að þar sé úrbóta þörf. Einnig tel ég að skólinn þyrfti 

að gera gangskör að því að hvetja þá einstaklinga sem horfið hafa frá námi fyrir 

nokkuð löngu til þess að taka upp þráðinn og ljúka því námi sem að var stefnt. Í 
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skýrslu brotthvarfsnefndar er sett fram sú hugmynd að til dæmis mætti bjóða þeim 

einstaklingum sem ekki hyggja á framhaldsnám að ljúka BA-námi án þess að skrifa 

lokaritgerð ef tilskildum einingafjölda til BA-prófs er náð (Háskóli Íslands, 2008). 

Þessi hugmynd hefur þó enn ekki komið til framkvæmda og má deila um ágæti 

hennar.  

       Náms- og starfsráðgjöf Háskóla Íslands hefur síðastliðin tvö skólaár staðið fyrir 

vinnustofum fyrir nemendur sem eru að vinna að lokaverkefnum. Enda þótt 

vinnustofurnar hafi verið nokkuð vel sóttar hafa þátttakendur í þeim gagnrýnt það 

fyrirkomulag að nemendur úr mismunandi deildum háskólans sæki sömu vinnustofur. 

Þeim hefur fundist erfitt að mynda tengsl við aðra þátttakendur þar sem þeir eru að 

vinna að ólíkum lokaverkefnum sem lúta í sumum tilvikum mismunandi reglum 

(Háskóli Íslands, 2009). Í ljósi þessa tel ég að þrátt fyrir að náms- og starfsráðgjöf 

gegni mikilvægu hlutverki í aðhaldi við lokaritgerðaskrif bæði með einstaklings- og 

hópráðgjöf í formi vinnustofa þurfi markvisst aðhald við ritgerðarskrifin að felast í 

einhvers konar skyldunámskeiðum innan deilda skólans. Ég tel að svo þurfi að vera 

bæði vegna þess að fram kemur í niðurstöðum þessarar rannsóknar og fyrri rannsókna 

(sjá t.d. Heiður Hrund Jónsdóttir og Friðrik H. Jónsson, 2008; Ozga og Sukhnandan, 

1998) að brotthvarfsnemendur nýti sér lítið þá valfrjálsu stoðþjónustu sem er fyrir 

hendi innan háskóla og einnig til þess að nemendur nái að finna til samkenndar og 

mynda tengsl við samnemendur sem eru að vinna að sambærilegum verkefnum. 

       Í ljósi þess að brotthvarfsnemunum finnst skorta á aðhald og fræðslu af hálfu 

skólans vekur athygli að þeir leituðu lítið eftir aðstoð innan háskólans á 

námstímanum, til dæmis hjá Náms- og starfsráðgjöf. Sambærilegar niðurstöður komu 

fram í rannsókn Ozga og Sukhnandan (1998) meðal breskra háskólanema, það er að 

brotthvarfsnemendur höfðu litla þekkingu á stoðþjónustu við nemendur og nýttu sér 

ekki mikið þá þjónustu sem var í boði. Í könnun Félagsvísindastofnunar Háskólans 

(Heiður Hrund Jónsdóttir og Friðrik H. Jónsson, 2008) meðal nemenda sem hurfu frá 

námi við skólann á árunum 2003-2006 kom í ljós að um þriðjungur 

brotthvarfshópsins leitaði til náms- og starfsráðgjafa þann tíma sem hann var við nám 

í Háskóla Íslands. Ekki liggja fyrir upplýsingar um það hversu hátt hlutfall nemenda 

sem ljúka námi frá skólanum leitar til náms- og starfsráðgjafa á námstímanum og því 
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erfitt að meta hvort þessi hópur leitar síður eftir þeirri þjónustu en almennt tíðkast 

meðal nemenda skólans (Jónína Ólafsdóttir Kárdal munnleg heimild, 31. mars 2010). 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda þó til þess að kynna þurfi fyrir nemendum, meira 

en gert hefur verið, þá stoðþjónustu sem er fyrir hendi innan skólans, eins og til 

dæmis þjónustu Náms- og starfsráðgjafar. Viðmælendur í þessari rannsókn virtust til 

dæmis ekki hafa áttað sig á því að þeir gætu leitað eftir aðhaldi og stuðningi við BA-

ritgerðarskrif hjá náms- og starfsráðgjöfum þrátt fyrir að skilgreint hlutverk Náms- og 

starfsráðgjafar Háskóla Íslands sé ,,að veita nemendum skólans margskonar stuðning 

og þjónustu meðan á námi stendur“ (Háskóli Íslands, e.d.-b).  

       Rannsóknir hafa sýnt að náms- og starfsráðgjöf er mikilvæg til að aðstoða 

einstaklinginn við að móta náms- og starfsferil sinn (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2005; 

Gysbers og Henderson, 2000; Sandler, 2000). Eins og fram hefur komið virðast skýr 

markmið með námi vera það sem ræður miklu um hvort nemandi lýkur háskólanámi 

(sjá t.d. Bean, 1980; Hovdhaugen, 2009; Hsieh o.fl., 2007; Smith og Naylor, 2001; 

Tinto, 1993) og það að fá aðstoð náms- og starfsráðgjafa við að setja sér náms- og 

starfstengd markmið, þar sem námsáhugi og færni eru tengd störfum og starfsferli, 

getur virkað fyrirbyggjandi við að draga úr brotthvarfi nemenda (Gottfredson, 2005; 

Háskóli Íslands, e.d.-b, e.d.-c; Herr og Cramer, 1992; Sandler, 2000). Mikilvægt er að 

háskólanemar hafi greiðan aðgang að heildstæðri og öflugri náms- og starfsráðgjöf 

allt frá þeim tíma er þeir velja sér nám og í gegnum allan námsferilinn (Lent, 2005; 

Sandler, 2000). Náms- og starfsráðgjafar eru í lykilaðstöðu til að greina áhættuþætti í 

tengslum við brotthvarf, leggja fram tillögur að aðgerðum gegn brotthvarfi og fylgja 

háskólanemum eftir allt þar til þeir stíga það stóra skref á náms- og starfsferli sínum 

að ljúka námi og fara út á vinnumarkað.  
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5. Lokaorð 
 

Þegar dregnar eru saman meginniðurstöður þessarar rannsóknar má segja að þær gefi 

til kynna að það sem leitt geti til brotthvarfs nemenda úr háskólanámi síðla á 

námsferlinum tengist óljósum markmiðum þeirra með námi, námsvenjum, 

skipulagningu náms og erfiðleikum við að samræma nám starfi og einkalífi. Eins 

virðist Háskóli Íslands þurfa að bæta upplýsingagjöf og fræðslu til nemenda um BA-

ritgerðarskrif og veita þeim aðhald við skrifin í meira mæli en almennt tíðkast innan 

skólans. Athygli vekur að í rannsókninni kom skýrt fram að brotthvarf úr námi síðla á 

námsferlinum hefur haft töluverð áhrif á almenna líðan brotthvarfsnemanna. Þeir 

finna fyrir skömm og sektarkennd yfir því að hafa ekki lokið því námi sem að var 

stefnt og ritgerðaskrifin vofa yfir þeim sem ólokið verkefni, jafnvel árum saman. 

Þeim finnst þeir hafa takmarkaða möguleika á vinnumarkaði án háskólagráðu og litla 

möguleika til frekara náms. Það virðist því vera sem brotthvarf úr háskólanámi síðla á 

námsferlinum geti haft mikil áhrif bæði á sjálfsmynd einstaklinga og þróun náms- og 

starfsferils þeirra. 

       Að mestu leyti eru niðurstöður þessarar rannsóknar samhljóða niðurstöðum fyrri 

rannsókna á brotthvarfi úr háskólanámi en eins og áður hefur komið fram hafa fyrri 

rannsóknir þó einkum beinst að brotthvarfi snemma á námsferli háskólanema. Þó svo 

að niðurstöðurnar komi ekki á óvart og staðfesti það sem fram hefur komið í fyrri 

rannsóknum á þessu sviði felst gildi rannsóknarinnar ef til vill fyrst og fremst í því að 

hér er verið að skoða hóp brotthvarfsnema sem lítið hefur verið rannsakaður. 

Takmarkanir hennar felast hins vegar í því að rætt var við fáa einstaklinga á einungis 

tveimur fræðasviðum innan einnar skólastofnunar. Þar sem ekki er hægt að alhæfa 

um niðurstöður eigindlegra rannsókna verða niðurstöður þessarar rannsóknar ekki 

heimfærðar upp á nemendur í öðru háskólanámi en þó er ekki ástæða til að ætla að 

reynsla þeirra sé á annan veg.  

       Í framhaldi af þessari rannsókn væri fróðlegt að framkvæma langtímarannsókn 

þar sem hópi háskólanema væri fylgt eftir frá því þeir hefja nám og þar til þeir 
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annaðhvort ljúka námi eða hverfa frá námi. Með slíkri rannsókn fengist gott yfirlit 

yfir námsferil háskólanema og auðveldara væri að greina áhættuþætti í tengslum við 

brotthvarf. Þannig mætti stuðla að því að aðgerðir gegn brotthvarfi verði markvissar 

og lagaðar sérstaklega að háskólanemum á mismunandi stigum námsferilsins. Eins 

gæti langtímarannsókn veitt mikilvægar upplýsingar fyrir alla stoðþjónustu við 

háskólanemendur og verið gott innlegg í þá stefnu að stuðla að heildstæðri náms- og 

starfsráðgjöf á háskólastigi.  

       Þar sem rannsóknin var unnin með opnum einstaklingsviðtölum fá raddir 

brotthvarfsnemanna sjálfra að hljóma í niðurstöðum hennar. Þær gefa því góða innsýn 

í aðstæður þessara einstaklinga og reynslu þeirra af námi við Háskóla Íslands. 

Niðurstöður rannsóknarinnar geta vonandi nýst sem innlegg í þá stefnu Háskóla 

Íslands að leita leiða til þess að draga úr brotthvarfi nemenda auk þess sem þær ættu 

að geta nýst náms- og starfsráðgjöfum á háskólastigi sem eru í lykilaðstöðu til að 

sinna þessum hópi nemenda.  
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Fylgiskjal 1 

 

 

Viðtalsrammi sem stuðst var við í viðtölunum: 
 

 

Spurningar um nám: 

 

 Segðu mér frá námsferlinum þínum. 

 Hvers vegna valdir þú þér þetta nám? 

 Hvernig líkaði þér í náminu?  

 Hvernig gekk þér að samræma nám og einkalíf? 

 Hvernig myndir þú lýsa þér sem nemanda? 

 Hvernig myndir þú lýsa námsvenjum þínum? 

 Hvernig myndir þú lýsa samskiptum þínum við samnemendur?  

 Hvernig myndir þú lýsa samskiptum þínum við kennara? 

 Leitaðir þú einhvern tíman eftir stuðningi á meðan þú varst í námi, til dæmis 

hjá náms- og starfsráðgjafa? 

 Hvað leiddi til þess að þú hættir eða tókst þér hlé frá námi?  

 Gætir þú hugsað þér að taka aftur upp þráðinn og ljúka námi? Hvers 

vegna/Hvers vegna ekki? 

 Hefur þú farið í eitthvert annað nám síðan þú varst í námi við HÍ? 

 

Spurningar um starfsferil: 

 

 Hvað hefur þú verið að gera síðan þú hættir í námi/tókst þér hlé frá námi? 

 Hvernig líkar þér í því starfi sem þú ert í núna?  

 Nýtist menntun þín úr HÍ á einhvern hátt í þessu starfi?  

 Hvernig metur þú möguleika þína á vinnumarkaði? 

 

 

Spurningar sem tengjast sjálfsmynd og almennri líðan: 

 

 Hvernig finnst þér sjálfsmynd þín vera almennt?  

 Finnst þér það að þú hefur ekki lokið háskólanámi hafa einhver áhrif á 

sjálfsmynd þína? Ef já, þá hvers konar áhrif? 

 Hverja telur þú vera styrkleika þína? En veikleika? 

 Ef þú ert spurð/ur um menntun þína hvernig svarar þú? 

 

 


