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Þeir sem fæddust árið 1975 eru nú 31 árs. Nærri 40% 

þeirra höfðu ekki útskrifast úr framhaldsskóla við 24 ára 

aldur. Ætla má að umtalsverður hluti þeirra séu í mark-

hópi Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins. Flestum líkað vel 

skólavistin og námið síðustu þrjú árin í grunnskóla þó þeir 

hefðu kosið meiri verklega kennslu.

Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal könnuðu hvort 

reynsla 24 ára fólks af skólakerfinu og afstaða foreldra til 

náms þeirra tengdist brottfalli úr námi. Rannsóknin náði til 

’75 árgangsins og byggði á upplýsingum um námsárangur 

í lok grunnskóla og námsferil í framhaldsskóla. Þegar ár-

gangurinn var 24 ára var hluti hans spurður um afstöðu til 

skólakerfisins, stuðning foreldra og um sálfræðilega þætti. 

Jafnframt könnuðu þau hvort námslok spáðu fyrir um sjálf-

sálit og trú 24 ára fólks á eigin getu til fræðilegs náms. Í 

þriðja lagi var gerð sérstök greining á þeim ástæðum sem 

brottfallshópurinn gaf fyrir að hætta í námi.

Slæmt námsgengi og námsleiði, tilgangsleysi náms og ytri 
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aðstæður voru þrjár af helstu ástæðum þess að fólk hætti 

námi. Karlar voru líklegri til að hætta í námi en konur. 

Konur nefndu frekar ytri aðstæður, eins og barneignir og 

heimilis aðstæður, sem mikilvæga ástæðu fyrir að þær 

hættu námi en karlar nefndu frekar að þeim hafi boðist 

gott starf. Brottfall reyndist lítillega meira á landsbyggð-

inni en höfuðborgarsvæðinu. Þeir sem höfðu meiri áhuga 

á bóknámi en verknámi í efri bekkjum grunnskóla voru lík-

legri til að ljúka framhaldsskóla. Stuðningur foreldra og 

samræmi á milli námsvals nemenda og áherslna foreldra 

voru mikilvægir þættir í framvindu náms. Þeim sem lík-

aði vel í framhaldsskóla reyndust líklegri til að hafa lokið 

framhaldsskóla. Þeir sem höfðu lokið framhaldsskóla 24 

ára höfðu að jafnaði meiri trú á eigin hæfni til fræðilegs 

náms en brottfallshópurinn. Á hinn bóginn virðist almennt 

sjálfsálit ekki tengjast námslokum.

Af niðurstöðum í áður nefndri skýrslu Jóns Torfa og 

Kristjönu Stellu álykta ég að flestum Íslendinga í mark-

hópi Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins hafi líkað vel vistin 

og námið í efri bekkjum grunnskólans. Fleirum líkað betur 

verklegt en bóklegt nám. Meirihluta þeirra sem hættu í 

framhaldsskóla líkaði þrátt fyrir það vel við skólann sinn.

76% svarenda líkaði mjög vel eða frekar vel vistin þrjú 

síðustu árin í grunnskóla. Þriðjungur þeirra hafði ekki 

útskrifast úr framhaldsskóla. 15% aðspurðra leið mjög 

eða frekar illa í grunnskólanum. 53% þeirra höfðu ekki 

útskrifast. 36% af þeim sem svöruðu höfðu ekki útskrifast 

úr framhaldsskóla.

74% þeirra sem svöruðu líkaði námið mjög eða frekar 

vel síðustu 3 árin í grunnskóla. 35% höfðu ekki útskrifast 

úr framhaldsskóla. 15% þeirra leið mjög eða frekar illa 

í grunnskólanum. 46% þeirra höfðu ekki útskrifast. 36% 

allra sem svöruðu spurningunni höfðu ekki útskrifast.
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84% þeirra sem hófu nám í framhaldskóla líkaði vistin þar 

mjög eða frekar vel. 30% þeirra útskrifuðust þrátt fyrir 

það ekki. 8% líkað mjög eða frekar illa. 60% þeirra hættu. 

32% allra sem svöruðu hættu í framhaldsskóla.
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43% þeirra sem svöruðu líkaði betur verklegt nám í efri 

bekkjum grunnskóla. 54% þeirra höfðu ekki útskrifast úr 

framhaldskóla. 18% líkaði betur bóklegt nám. 20% þeirra 

höfðu ekki útskrifast. 39% allra svarenda höfðu ekki 

útskrifast úr framhaldsskóla.
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