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Samantekt 

Námskraftshópar haustið 2018 voru tveir. Það hófu 30 nemendur nám í Námskrafti, 15 í 

hvorum hópi. Af þeim 30 sem hófu nám luku 27 einingum í Námskrafti (90%), þrír náðu ekki 

að ljúka einingum (10%)  

Kynjahlutfall þeirra sem hófu nám voru 22 piltar (73,3%) og 8 stúlkur (26,7%). Kynjahlutfall 

þeirra sem luku námi voru 20 piltar (74,1%) og 7 stúlkur (25,9%). 

Aldursdreifing var frá fæðingarárinu 1999-2002. Nemendur voru á bilinu 16-19 ára. Flestir 

nemendur voru fæddir 2002 eða 43% þar á eftir voru 27% nemenda fæddir 2001. Meiri hluti 

nemenda var 16-18 ára eða 87%.  

Flestar tilvísanir komu frá Mennta- og menningarmálaráðuneytinu eða 46,7%. Aðrar vísanir 

voru úr ýmsum áttum og virðist úrræðið vera farið að spyrjast meira út.  

Margir nemendur eða 40% á önninni voru að koma með stjörnumerktar einkunnir úr grunnskóla 

sem þýðir að þeir hafa ekki lokið námsefni 10. bekkjar. Þegar þau sem luku ekki 

grunnskólaprófi eru tekin með hækkar talan upp í 57% og fer upp í 87% þegar þau sem voru 

að koma úr grunnskóla með falleinkunn bætast við.  

Þau sveitarfélög og hverfi sem flestir nemendur komu frá voru Hafnafjörður (33%) og svo 

Grafarvogur (17%), þar á eftir voru Kópavogur (10%), Garðabær (10%) og Laugardals-, 

Háaleitis- og Bústaðahverfi (10%). Nemendur úr Reykjavík voru 44% á móti 54% frá öðrum 

sveitarfélögum. Nemendur komu frá samtals fimm sveitarfélögum: Reykjavík, Hafnarfirði, 

Kópavogi, Garðabæ, og Seltjarnarnesi.  

Ástæður þess að nemendur luku ekki einingum í Námskrafti voru margbrotnar en allir áttu 

sammerkt að vera að glíma við kvíða og þunglyndi. 

Þeir 27 nemendur sem luku einingum í Námskrafti kláruðu á bilinu 5-21 einingu á 

framhaldskólastigi, flestar á 1. þrepi en einnig á 2. þrepi. Flestir nemendur luku 16 einingum 

eða 4 áföngum á önninni, um þriðjungur (33%). Fimm nemendur luku tveimur 

stærðfræðiáföngum og fjórir nemendur luku 21 einingu á önninni (15%).  

Að lokum má taka það fram að 41% nemenda sem hófu nám í Námskrafti á haustönn 2018 

fannst mjög eða nokkuð líklegt að þeir myndu nýta sér framhaldsönn í Námskrafti væri hún í 

boði.  
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Fræðsluúrræðið Námskraftur er fyrir 16-20 ára ungmenni og starfrækt hjá Námsflokkum 

Reykjavíkur. Í þessari skýrslu verður tekið saman hvernig námið var útfært haustið 2018. Í 

byrjun verður sagt stuttlega frá markmiðum Námskrafts, hvað var gert og hvers vegna. Því 

næst verður greint frá því hversu margir nemendur hófu nám, hvaðan tilvísanir í Námskraft 

komu og hversu margir luku námi. Þar á eftir verður fjallað um ástæður þess að ákveðinn hópur 

nemenda hætti í Námskrafti og í kjölfarið tekið saman hvað nemendur ákváðu að gera eftir að 

honum lauk. Þá verður fjallað um mat kennara og annars starfsfólks Námsflokka Reykjavíkur 

á því sem vel gekk og hvað betur hefði mátt fara. Að lokum verða kynntar niðurstöður úr könnun 

sem lögð var fyrir nemendur Námskrafts undir lok annarinnar.  

Markmið Námskrafts 

Námskraftur er samstarfsverkefni Námsflokka Reykjavíkur, Fjölbrautarskólans við Ármúla og 

Mennta- og menningarmálaráðuneytisins fyrir ungmenni á aldrinum 16-20 ára sem uppfylla 

ekki inntökuskilyrði í framhaldsskóla eða hafa innritast í framhaldsskóla en ekki náð að fóta 

sig. Markmið Námskrafts er að ungmennin nái að uppfylla inntökuskilyrði framhaldsskóla, 

styrkja sjálfsmynd þeirra og trú á eigin getu í námi.  

 

Unnið er eftir hugmyndafræði Námsflokka Reykjavíkur sem leggur áherslu á þrískiptingu náms 

í bóklega og verklega áfanga ásamt sjálfstyrkingu. Nemendur í Námskrafti taka því bóklegan 

áfanga í stærðfræði svo og verklegan áfanga í list- og verkgreinum og að þessu sinni fóru 

nemendur annað hvort í heimspeki eða undirbúningsáfanga í íslensku. Í stærðfræði er bæði 

unnið með námsmarkmið efstu bekkja grunnskólans en einnig farið í framhaldskólaáfanga, 

eftir því hvar einstaklingarnir eru staddir hverju sinni. Íslenskuáfanginn var til að ljúka því sem 

ekki hafði verið lokið í grunnskóla. Áfangar í list- og verkgreinum svo og í heimspeki eru hvor 

um sig metnir til 5 eininga á 1. og 2. stigi í framhaldsskóla. Skyldunám í Námskrafti eru því um 

15 framhaldsskólaeiningar, þar með taldir grunnáfangar í stærðfræði og íslensku. Að þessu 

sinni fóru nemendur einnig í skyndihjálp 101 og einn nemandi lauk lífsleikni þar sem hann hafði 

áður lokið heimspekiáfanganum. Nemendur fá einnig eina og hálfa kennslustund á viku í 

umsjón og félagsfærni, þar sem náms- og starfsfræðsla er meðal annars tekin fyrir. 

Kennslustundir fyrir hverja námsgrein eru ríflega veittar og fá þau á bilinu tvær til þrjár 

kennslustundir á viku umfram það sem almennt er veitt í framahaldskólum. Námskraftur hefst 

alltaf á sama tíma á morgnana (kl. 8:30) og er samfleytt stundaskrá fram yfir hádegi en námi 

lýkur alla daga fyrir klukkan tvö.  

 

Áður en Námskraftur hefst er öllum sem sækja um boðið í viðtal hjá náms- og starfsráðgjafa, 

ásamt foreldrum eða forráðamönnum þegar það á við, þar sem námið, húsnæði og aðstaða 
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Námsflokkanna er kynnt, farið yfir námsferil þátttakenda, framtíðarmarkmið og metið hvar þau 

standa í stærðfræði og íslensku.  

Fjöldi nemenda í Námskrafti haustið 2018 

Alls hófu 30 nemendur nám í Námskrafti haustið 2018 og var þeim skipt í tvo 15 manna hópa. 

Í töflum 1 og 2 má sjá hvernig nemendur skiptust eftir aldri og kyni, í töflu 3 er tekið saman 

hvaðan tilvísanir í úrræðið komu og í töflu 4 er skipting nemenda flokkuð eftir búsetu.  

 

Tafla 1 Skipting nemenda eftir aldri og kyni sem hófu nám í Námskrafti haustið 2018  

Fæðingarár Fjöldi Stúlkur Piltar 

1999 4 2 2 

2000 5 1 4 

2001 8 2 6 

2002 13 3 10 

Alls 30 8 22 

 

 

Tafla 2. Skipting nemenda eftir aldri og kyni sem luku námi í Námskrafti haustið 2018 

Fæðingarár Fjöldi Stúlkur Piltar 

1999 3 1 2 

2000 4 1 3 

2001 7 2 5 

2002 13 3 10 

Alls 27 7 20 

 

 

Eins og sjá má hafa nemendur fæddir 2002 (43%) verið fjölmennastir þessa haustönn, þar á 

eftir voru nemendur fæddir 2001 (27%) en dreifing í aldri verið frá fæðingarárinu 1999 til 2002. 

Mikill meirihluti nemenda sem hóf nám voru 16-18 ára eða 87%. Af þeim sem luku námi voru 

89% 16-18 ára.  
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Tafla 3. Tilvísunaraðilar í Námskrafti á haustönn 2016 

Tilvísunaraðilar Fjöldi Hlutfall 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið 14 46,7% 

Hafði stundað eða hafið nám í Námsflokkunum áður 2 6,7% 

Lokið Starfskrafti 2 6,7% 

Systkini nemenda sem höfðu verið eða voru að koma í Námskraft 3 10% 

Tjarnarskóli 1 3,3% 

Náms- og starfsráðgjafi á þjónustumiðstöð Reykjavíkurborgar 1 3,3% 

Borgarholtsskóli  1 3,3% 

Brúarskóli  2 6,7% 

Frétti af Námskrafti á Peers námskeiði 1 3,3% 

Óljóst 3 10% 

Alls 30 100% 

 

Flestir sem fá tilvísun í Námskraft koma gegnum Mennta- og menningarmálaráðuneytið eða 

tæplega helmingur (46,7%).  

 

Tafla 4. Skipting nemenda í Námskrafti eftir búsetu 

Þjónustumiðstöðvar/Sveitarfélag Fjöldi Hlutfall 

Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts 2 6,7% 

Þjónustumiðstöð Breiðholts 1 3,3% 

Þjónustumiðstöð Laugardals-, Háaleitis og Bústaða 3 10% 

Miðgarður/ Þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness 5 16,7% 

Þjónustumiðstöð Miðborgar, Hlíða og Vesturbæjar 2 6,7% 

Kópavogur 3 10% 

Garðabær 3 10% 

Hafnarfjörður 10 33,3% 

Seltjarnarnes 1 3,3% 

Alls 30 100% 

 

Það hverfi í Reykjavík sem flestir nemendur komu frá er Grafarvogur, þar á eftir var Laugardals, 

Háaleitis og Bústaðahverfi. Langflestir nemendur voru úr Reykjavík eða 44%, þar á eftir voru 

nemendur úr Hafnarfirði eða 33%. Nemendur komu frá samtals sex sveitafélögum: Reykjavík, 

Hafnafirði, Kópavogi, Garðabæ og Seltjarnarnesi.  
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Útskrift nemenda og brotthvarf úr Námskrafti 

Ef miðað er við þá skilgreiningu að nemandi teljist hafa lokið Námskrafti með því að standast 

kröfu um mætingarskyldu eða með sérsamninga og fá þannig tækifæri til að þreyta lokapróf 

og skila af sér lokaverkefnum, náðu 27 nemendur að ljúka Námskrafti eða 90% en 10% eða 3 

nemendur náðu ekki að ljúka einingum. Í þessum þremur tilfellum féllu nemendur á mætingu 

en undirliggjandi voru persónulegir og félagslegir erfiðleikar eins og kvíði og þunglyndi. 

Mætingarskylda í Námskrafti er 80% eins og í framhaldskóla og þar sem margir nemendur eru 

undir 18 ára aldri þurfa foreldrar og forráðamenn að tilkynna veikindi eða fjarvistir. Sé nemandi 

ekki mættur að morgni hringir skrifstofustjóri eða náms- og starfsráðgjafi í foreldra/forráðamenn 

eða hann sjálfan, athugar hvers vegna nemandinn sé fjarverandi og hvetur hann til að mæta. 

Lögð er áhersla á að sýna nemandanum og foreldrum/forráðamönnum hans vinsamlegt viðmót 

og í þessum símtölum hefur gefist tækifæri til að ræða við foreldra/forráðamenn taka við 

ábendingum og leiðbeina þeim varðandi nám barnsins.  

 

Allir nemendur í Námskrafti eru einnig kallaðir í viðtal til náms- og starfsráðgjafa alla vega 

tvisvar á önn þar sem farið er yfir mætingar, líðan í náminu, námsframvindu og önnur mál sem 

upp geta komið. Ef mæting hjá nemanda nálgast 80% er hann kallaður í viðtal og 

foreldrum/forráðamönnum hans gert viðvart. Að þessu sinni var lítið brotthvarf úr Námskrafti  

en í töflu 5 er gerð grein fyrir ástæðum þess að nemendur náðu ekki að ljúka einingum á 

önninni. 

 

Tafla 5. Ástæður þess að nemendur luku ekki einingum í Námskrafti á haustönn 2018 

Ástæður þess að nemandi lauk ekki náminu Fjöldi 

Kvíði og þunglyndi  3 
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Námsárangur nemenda í Námskrafti 

Misjafnt var hversu mörgum áföngum nemendur náðu að ljúka á önninni en þau luku á bilinu 

1-5 áföngum eða frá 5 til 21 einingu. Í töflu 6 sjást þær einingar sem nemendur í Námskrafti 

náðu að ljúka á önninni.  

Tafla 6. Yfirlit yfir loknar einingar í Námskrafti á haustönn 2018 

Fjöldi áfanga/einingar Fjöldi H18 hlutfall 

5 áfangar / 21 eining 4 14,8% 

5 áfangar / 17 einingar 1 3,7% 

4 áfangar / 16 einingar 9 33,3% 

4 áfangar / 12 einingar 1 3,7% 

3 áfangar / 11 einingar 5 18,5% 

2 áfangar / 10 einingar 1 3,7% 

2 áfangar / 8 einingar 1 3,7% 

2 áfangar 6 einingar 4 14,8% 

1 áfangi / 5 einingar 1 3,7% 

Alls 27 100% 

 

Af 30 nemendum sem hófu nám luku 27 þeirra einingum á framhaldskólastigi, flestir áfangar 

voru á 1. þrepi en einnig voru áfangar á 2. þrepi. Í töflu 7 sést hversu margir nemendur sem 

höfðu áunnið sér próftökurétt og rétt til að skila lokaverkefnum, luku viðkomandi áfanga. Fimm 

nemendur luku tveimur áföngum í stærðfræði.  

 

Tafla 7. Yfirlit yfir lokna áfanga í Námskrafti haustið 2018 

 

Áfangi 

Fjöldi 

nemenda 

STÆR1UN05 / STÆ 193  20 

STÆR1GR05 / STÆ 103 6 

STÆR2AM05 / STÆ 203 3 

MYNL1MG05 / MYL 103 20 

ÍSLE1UN05 / ÍSL 193 10 

HEIM2IH05 / HSP 103 7 

LÍFS1ÉG03 / LKN 102 1 

SKYN2EÁ01 / SKY 101 23 

ÍÞRÓ1LS01/ ÍÞR 101 3 
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Í framhaldi af Námskrafti  

Í náms- og starfsfræðslu var unnið að markvissu námsvali með fræðslu um nám og atvinnulíf 

en einnig tóku nemendur áhugasviðspróf og unnu úr niðurstöðum þess. Þá var líka unnið með 

sjálfsþekkingu. Náms- og starfsráðgjafar veittu nemendum þar að auki aðstoð við að sækja 

um í framhaldsskóla og fylgdu umsóknum þeirra eftir. Í töflu 8 er gefið yfirlit yfir námsval 

nemenda. 

Tafla 8. Yfirlit yfir námsval útskriftarnemenda úr Námskrafti á haustönn 2018 

Tegund náms Fjöldi 

Bóknám 10 

Iðnnám 7 

List- og hönnunarnám 6 

Fóru að vinna 3 

Annað/óljóst 4 

Alls 30 

 

Þeir skólar sem flestir nemendur í Námskrafti sóttu um voru Borgarholtsskóli, Tækniskólinn og 

Fjölbraut í Breiðholti.  

Mat starfsfólks á því sem gekk vel og því sem betur hefði mátt fara 

Þó ekki sé hægt að fullyrða um reynslu allra nemenda í Námskrafti eiga margir þeirra 

sameiginlegt að hafa neikvæða reynslu af skólanum sem stofnun og vera haldnir námsleiða. 

Hugmyndin að baki þrískiptingu námsins í bóklega áfanga, verklega áfanga og sjálfstyrkingu, 

í stað þeirrar miklu áherslu sem lögð er á bóklegt nám á grunnskólastiginu, er að nemendur 

uppgötvi sínar sterku hliðar og geri sér betur grein fyrir hvar áhugi þeirra og metnaður liggi. 

Starfsfólk Námsflokka Reykjavíkur er ánægt með þessar áherslur og hafa kennsluaðferðir og 

áherslur þróast með reynslunni. 

Eins og komið hefur fram ákváðu 23 nemendur af þeim 30 sem hófu nám í Námskrafti að fara 

í áframhaldandi nám á framhaldsskólastigi (76,7%) og er starfsfólk Námsflokka Reykjavíkur 

ánægt með þann árangur. Ef námsval þeirra er skoðað sést að 10% fleiri kusu að fara í iðn- 

eða list- og hönnunarnám (43%) en bóknám (33%) og 10% fóru að vinna.  

Í umræðu um brotthvarf úr framhaldsskólum hefur hluti vandans verið skýrður með röngu 

námsvali og bent á því til stuðnings að flestir nýnemar velji að stunda bóknám þrátt fyrir að um 

helmingur þeirra hafi meiri áhuga á verknámi. Námsval útskriftarnemenda í Námskrafti er hægt 

að túlka á þann veg að ígrunduð ákvörðun með áherslu á náms- og starfsfræðslu og 
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sjálfseflingu hafi skilað sér. Hins vegar er hægt að færa rök fyrir því að þeir nemendur sem 

almennt hafi leitað í Námskraft hneigist frekar til verknáms en bóknáms. 

 

Fyrstu dagarnir þegar hópurinn kemur saman í fyrstu skiptin, eru mikilvægir til að leggja 

grunninn fyrir önnina og hafa kennarar tekið eftir því hversu miklu máli þetta upplag skiptir. Þá 

er farið yfir reglur og viðmið ásamt því að bjóða nemendur velkomna á hlýlegan og 

heimilislegan hátt. Á þessari önn var mæting góð en margir nemendur glímdu við 

hegðunarvanda sem taka þurfti föstum tökum frá byrjun. Virtist þá vera fylgni milli 

hegðunarvanda og ýmissa greininga nemenda en einnig vímuefnanotkunar. Með lækkun 

aldursviðmiðsins í Námskrafti og þar með lækkuðum meðalaldri á undanförnum önnum virðast 

hóparnir hafa þyngst hvað varðar samskipti og hegðun.  

 

Enn er starfsfólk Námsflokka Reykjavíkur að sjá þörf fyrir Námskraft II, fyrir þau sem ekki væru 

alveg nægilega vel undir framhaldskólann búin og þyrftu lengri tíma í uppbyggingu. Sumir 

nemendur ná ekki að ljúka áfangaprófi í stærðfræði heldur fara í kaflapróf og myndu ef til vill 

njóta sín betur eina önn til viðbótar í sama umhverfi. Þá væri til dæmis möguleiki á að ljúka 

öðru bóklegu fagi. Starfsfólki er einnig umhugað um þá nemendur sem ljúka Námskrafti, sækja 

um framhaldsskóla en komast ekki að vegna plássleysis, niðurskurðar og aldurstakmarkana. 

Það er greinilega erfiðara fyrir nemendur að komast inn í framhaldsskóla á haustin og væri 

Námskraftur II því góð leið til að brúa það bil á haustönn. Samkvæmt könnun sem lögð var fyrir 

nemendur Námskrafts í lok annarinnar töldu 41% nemendanna sem svöruðu könnuninni mjög 

eða nokkuð líklegt að þau myndu nýta sér framhaldsönn í Námskrafti ef hún væri í boði.  

 

Að lokum má nefna að markhópurinn í Námskrafti eru brotthvarfsnemendur og nemendur í 

brotthvarfshættu sem eiga það sameiginlegt að hafa ekki náð tilætluðum árangri í hefðbundnu 

námi. 40% nemenda voru að koma með stjörnumerktar einkunnir úr grunnskóla sem þýðir að 

þeir hafa ekki lokið námsefni 10. bekkjar. Þegar þau sem luku ekki grunnskólaprófi eru tekin 

með hækkar talan upp í 57% og þegar þau sem falleinkunn í grunnskóla bætast við fer 

prósenta hópsins upp í 87%.1 Flestir nemenda í Námskrafti glíma við hindranir eins og sértæka 

námserfiðleika, Ad(h)d eða kvíða og sumir eiga í fullu fangi við að haldast í námi. Úrræði eins 

og Námskraftur felur því í sér miklar áskoranir og stundum er vandi nemanda þess eðlis að 

hann þarf að byggja sig upp með öðrum hætti áður en hann er tilbúin til að stunda nám. Fyrir 

aðra nemendur, eins og þá 27 sem náðu að útskrifast á önninni, er Námskraftur tækifæri til að 

yfirstíga hindranir og beina lífi sínu í jákvæðari farveg.  

                                                           
1 40% með eina eða fleiri stjörnumerktar einkunnir úr grunnskóla + 17% ekki lokið grunnskóla + 30% fallið í einu 
eða fleiri fögum í grunnskóla = 87% hópsins => 13 % staðist grunnskólaprófi.  
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Helstu niðurstöður könnunar sem lögð var fyrir nemendur 

Námskrafts í lok annar haustið 2018 

 

18 nemendur af þeim 30 sem hófu nám svöruðu könnuninni eða 60%. 
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