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Ágrip 

Í mörgum af þeim löndum sem tilheyra norðurslóðum er töluvert algengt að lítil    

afskekkt sveitarfélög eigi við viðvarandi fólksfækkun að stríða. Nokkrar rannsóknir hafa 

verið gerðar með það markmið að skoða hvers vegna fólk flytur í burtu og hvers vegna 

lítil endurnýjun á sér stað. Rannsóknir af þessu tagi hafa verið gerðar til að mynda í 

Grænlandi, Kanada og Rússlandi. Flestar rannsóknir sýna að ungar konur, fyrst og fremst, 

flytja burt úr smáum sveitarfélögum, oftast til þess að mennta sig en einnig í leit að öðrum 

tækifærum í þéttbýlinu. Margar stúlkur fundu fyrir því að búa í fámennu samfélagi, þeim 

fannst þær vera dæmdar og finna fyrir einmanaleika. Í þessari ritgerð er sveitarfélagið 

Skútustaðahreppur rannsakað, framtíðarhorfur unglingsstúlkna kannaðar og væntingar 

þeirra til framtíðarbúsetu í Skútustaðahreppi. Niðurstöður þessarar könnunar sýna allt 

aðra niðurstöðu en þær erlendu kannanir sem skoðaðar hafa verið. Þessi könnun leiddi í 

ljós að unglingsstúlkum líður vel í sveitarfélaginu og þær eru ánægðar með hlutskipti sitt. 

Allar stúlkurnar ætla í burtu til þess að mennta sig að grunnskólanámi loknu og um 

helmingur þeirra telur að þær muni hafa möguleika á atvinnu í framtíðinni í 

Skútustaðahreppi. Mæður þeirra sjá þó ekki mikla framtíðarmöguleika fyrir stúlkurnar. Ef 

framtíðarhorfur unglingsstúlknanna ná fram að ganga gæti það orðið til þess að fjölgun 

muni verða í samfélaginu í framtíðinni og þar með auknir möguleikar á atvinnu. 

 

Abstract 

A steady decline in population is a common trend amongst the remote villages within the 

regions of the circumpolar North. Studies aimed at determining the causes and reasons for 

migration from rural areas have been conducted in Greenland, Canada and Russia. Most 

of these studies conclude that the people who move away are mainly young females 

hoping to acquire education and additional financial and personal opportunities in more 

densely populated communities. Many girls found it difficult to live in a small town 

where they felt publicly scrutinized and lonely.  

In this thesis the rural township of Skutustadahreppur is examined with a special focus on 

the experiences and aspirations of adolescent girls and the community’s potential for 

progressive growth. This study highlights the girls’ expectations of and possibilities for a 

future in Skutustadahreppur, and the research results are very different from the findings 

of studies done previously in regions outside of Iceland. This study illustrates that while 

the majority of the young female population plan on leaving to continue their education, 

nearly half are hopeful they will return. These girls believe they will return to potential 

employment opportunities within the town, although their mothers are not necessarily as 

optimistic. If the younger generation is correct, then the community stands to benefit from 

a future increase in population and industry.  
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1. Inngangur 

Þegar fjallað er um vinnuafl, störf og lífsskilyrði innan félagsfræði er umræðunni oft skipt 

í tvennt, annars vegar með áherslu á kyn, ójöfnuð og lífsstíl og hinsvegar á verkalýðs-, 

iðnaðar- og vinnuaflstengsl (Abbott, 1993). Í þessari rannsókn er sjónum aðallega beint 

að kyni, ójöfnuði og lífsstíl. Félagsvísindamenn í Noregi og Svíþjóð hafa lagt grunn að 

rannsóknum á byggðaþróun þar sem kynhlutverk eru flokkuð sem félagsleg en ekki 

eðlislæg hlutverk, en með eðlislægum hlutverkum er átt við að karl og kona séu ólík frá 

náttúrunnar hendi og því sé þeim í raun ætluð ákveðin hlutverk og þau geti ekki hvort án 

hins verið (Þorgerður Einarsdóttir, 2004). Margar ungar konur flytja úr dreifbýli í þéttbýli, 

það er algengt form á flutningum í hinum vestræna heimi. Sumum finnst þetta form á 

flutningum fólks vera slæmt og aðrir líta á það sem vandamál. Flutningar ungra kvenna úr 

dreifbýlissamfélögum gera það að verkum að samfélagið eldist, það er meðalaldur 

samfélagsins hækkar og karlmenn verða fleiri en konur. Ungt fólk er yfirleitt mjög 

sveigjanlegt og það hefur þarfir til þess að ferðast, kanna og skoða sig um til þess að finna 

sig og öðlast sjálfstæði. Að því leyti er ekkert óeðlilegt við að ungt fólk flytji í burtu en sú 

staðreynd að mun fleiri ungar konur flytja burt en ungir karlmenn vekur upp spurningar 

um rými og kyn, hvort ákveðið rými henti ákveðnum kynjum (Dahlström, 1996). Í þessari 

rannsókn er sjónum beint að samfélaginu í Skútustaðahreppi. Ástæðan fyrir því að 

Skútustaðahreppur varð fyrir valinu er að þetta samfélag á við viðvarandi fólksfækkun að 

stríða og er í hæfilegri fjarlægð frá stærri sveitarfélögum til þess að geta talist einangrað 

samfélag. Áhugi vaknaði á að kanna stöðu kvenna í samfélaginu, bæði unglingsstúlkna í 

7.–10. bekk og mæðra þeirra. Rannsóknin leitast við að svara spurningum um líðan 

kvenna og stúlkna í sveitarfélaginu, hvort þær telji samfélagið henta betur konum eða 
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körlum og hvort þær telji möguleika á atvinnu fyrir komandi kynslóðir í 

Skútustaðahreppi. 

1.1 Aðferðir og framkvæmd 

Til þess að fá nákvæmari og betri niðurstöður í þessa rannsókn var ákveðið að nota bæði 

eigindlegar og megindlegar rannsóknaraðferðir. Við lögðum ekki upp með sérstakar 

rannsóknarspurningar, heldur með opinn huga um hvað myndi mæta okkur eftir 

framkvæmd á rannsóknarverkefni sem við unnum saman (VRK0273) haustið 2009, við 

Háskólann á Akureyri. Verkefnið var unnið sem forrannsókn og grundvöllur fyrir B.A.-

verkefni og með það í huga að rannsóknir yrðu samnýttar. Upphaflega snerist verkefnið 

um að kortleggja samfélagið í Mývatnssveit en snerist síðar eftir því sem á leið meira að 

unglingsstúlkum þar í sveit. 

Haustið 2009 lögðum við upp í vettvangsferð til Mývatnssveitar. Í farteskinu höfðum við 

spurningalista og diktafón og höfðum það að markmiði að sækja allskyns upplýsingar 

sem gætu nýst okkur við úttekt á mývetnsku samfélagi. Þennan dag lögðum við fyrir tvo 

spurningalista, annarsvegar fyrir unglinga í Reykjahlíðarskóla í 7. – 10. bekk og hinsvegar 

fyrir almenning. Úr síðarnefnda listanum bjuggumst við ekki við afgerandi niðurstöðum. Í 

listanum voru spurningarnar almennar, þær snerust meðal annars um ánægju fólks í 

sveitarfélaginu, viðhorf fólks til sameiningar við önnur sveitarfélög og til almennrar 

þjónustu sveitarfélagsins Skútustaðahrepps.  Spurningarnar voru almennar og einfaldar 

vegna þess að við vildum frekar nota spurningalistann til þess að kanna viðbrögð fólks 

við því að könnun væri lögð fyrir á staðnum, á sama tíma gátum við áttað okkur á hversu 

margir voru á ferðinni í sveitinni og hversu margir væru heima á venjulegu 

miðvikudagseftirmiðdegi. Við gengum í hús og báðum fólk um að svara 
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spurningalistanum, hittum fyrir fólk á bæjum í sveitinni og í versluninni Strax. Úrtakið 

voru því allir Mývetningar sem urðu á vegi okkar þennan dag (sjá viðauka 1). 

Spurningalistinn sem lagður var fyrir unglingana var almenns eðlis og við vildum fá að 

vita hvort þeir væru ánægðir í skólanum, hvort þeim fyndist nægilegt félagslíf og hvert 

þeir stefndu í framhaldsskóla (sjá viðauka 2). Við fengum leyfi foreldra unglinganna til 

þess að leggja fyrir spurningalistann, leyfið var fengið með bréfi sem sent var í gegnum 

skólastjóra Reykjahlíðarskóla (sjá viðauka 3). Sama haust tókum við óformgerð viðtöl við 

6 einstaklinga sem urðu á vegi okkar og voru tilbúnir til þess að spjalla við okkur um 

sveitarfélagið í Skútustaðahrepp. Þessi viðtöl urðu mikil hjálp við úrvinnslu verkefnisins 

og til glöggvunar á samfélaginu í Skútustaðahreppi. Viðmælendum okkar gáfum við 

gervinöfn.  

Þriðji spurningalistinn var lagður fyrir stúlkur í 7.–10. bekk í Reykjahlíðarskóla þann 11. 

mars 2010. Við fórum þá í okkar aðra vettvangsverð í Mývatnssveit. Með 

spurningalistanum vildum við leita svara við hvernig stúlkunum líkaði í sveitinni, hvernig 

samband þær ættu við foreldra sína og fjölskyldu og hvort þær ættu von á því að það yrðu 

einhver atvinnutækifæri fyrir þær í Skútustaðahreppi í framtíðinni. Við fengum leyfi 

foreldra til þess að leggja spurningalistann fyrir með sama hætti og áður (sjá viðauka 4).  

Við hverja spurningu var opinn valmöguleiki þar sem stúlkurnar höfðu kost á að segja 

sína skoðun á hverri spurningu fyrir sig ef þeim fannst þess þurfa. Það voru 11 stúlkur í 

úrtakinu, en aðeins 10 þeirra mættu í skólann þennan dag og svöruðu þær allar 

spurningalistanum skilmerkilega. Þær fengu ótakmarkaðan tíma en luku allar við að svara 

listanum á innan við 40 mínútum (sjá viðauka 5). Unnið var úr niðurstöðum allra 

spurningalista í tölfræðiforritinu SPSS. Í sömu ferð tókum við viðtal við skólastjóra 

Reykjahlíðarskóla, um samfélagið í sveitinni, samfélagið í kringum skólann og leituðum 
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eftir hennar hugmyndum um nemendurnar í skólanum og þá sérstaklega stúlkurnar. Við 

höfðum áður sent henni bréf og óskað eftir viðtali og samstarfi hennar við fyrirlögn 

spurningalistans og leyfisbréfa til foreldra (sjá viðauka 6).  

Síðasta vettvangsferðin var farin 7. apríl 2010. Þá höfðum við boðað rýnihóp með 

mæðrum stúlkna í 7.–10. bekk í Reykjahlíðarskóla (sjá viðauka 7). Fjórar mæður voru 

valdar af handahófi í samráði við skólastjóra Reykjahlíðarskóla. Rýnihópurinn kom 

saman kl 17:00 í fundarsal Hótel Reynihlíðar í Mývatnssveit. Konurnar fengu 

leiðbeiningar um hvernig rýnihópnum væri háttað og var þeim tjáð að nafnleyndar yrði 

gætt og þeim gefin gervinöfn. Þeim var boðið upp á kaffi og súkkulaði og hófst fundurinn 

á spjalli um daginn og veginn. Umræðan stóð yfir í um það bil eina klukkustund og var 

tekin upp á diktafón.  
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2. Rými 

Rúm er hið þrívíða rými sem er staður allra hluta og þar sem allir atburðir gerast, hver um 

sig á ákveðnum punkti og ákveðnum tíma. Samfélagsmótað rými er hugtak sem notað er 

til þess að leggja áherslu á hvernig rými er samfélagslega mótað og upplifað en ekki bara 

bakgrunnur félagslegra ferla. Stundum er þetta hugtak notað til þess að árétta að rými 

getur verið mótað og upplifað á misjafnan hátt. Einstaklingar geta fengið tækifæri eða 

mætt hindrunum vegna þess að þeir eru settir í eða velja að samsama sig einum hópi 

fremur en öðrum. Ferli félagslegrar flokkunar og ójöfnuðar byggir síðan á baráttu um vald 

og bjargir (Cloke, Crang og Goodwin, 2005). 

Athafnir einstaklinga og vitund þeirra um félagslegt umhverfi sitt verður til þess að fólk 

tekur þátt í að skapa þetta félagslega rými og viðhalda því með því sem það tekur sér fyrir 

hendur daglega. Í öllum samfélögum eru alltaf til staðar átök sem snúast um til dæmis 

vald, kyngervi og rými og þessi átök hafa síðan áhrif á samfélagið og rýmið. Kyn og 

kyngervi er mikilvægur þáttur í að skipuleggja og móta rýmið ekki síður en aldur og fyrri 

störf (Hulda Proppé, 2004). Þegar talað er um að halda stöðu sinni í félagslegu samhengi 

eftir stöðu er miðað við þætti eins og kyn, aldur, stéttarstöðu og þjóðerni. Félagsleg staða 

einstaklingsins hefur áhrif á hann og býr til sérstakan stað fyrir hann í samfélaginu og 

þaðan fær fólk sérkenni sín. Til dæmis eru líkur á því að ung kona sem býr í dreifbýli á 

Norðurlöndunum líti staðinn öðrum augum en ungur maður sem býr í sama bæ. 

Rútubílstjóri gæti líka litið samfélagið öðrum augum en bankastjórinn í sama bæ. Staður 

og rými er í raun persónubundið og hver staður getur haft ólíka þýðingu fyrir mismunandi 

fólk (Dahlström, 1996). 
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3. Lýðfræði 

Samkvæmt heimasíðu Hagstofu Íslands 1. desember 2009 bjuggu 388 einstaklingar í 

Skútustaðahreppi sem er sami fjöldi og skráður var samkvæmt tölum Hagstofu Íslands 

árið áður. Þess ber að geta að skráðir 

karlar voru 208 en konur einungis 180 

(Hagstofa Íslands, e.d.). Aldursdreifingin 

er þannig að fæstir eru í aldurshópunum 

0–4 ára og 20–34 ára en á landsvísu telst 

elsti hópurinn fjölmennur. (Byggða-

stofnun Íslands, e.d.). Það kann að vera 

áhyggjuefni þegar íbúar í einu 

sveitarfélagi eldast eins og raun ber vitni í 

Skútustaðahreppi. Það getur haft aukin      

útgjöld til heilbrigðismála í för með sér. 

Einnig er sá aldurshópur sem er á barneignaaldri hlutfallslega fámennari en gengur og 

gerist á landsvísu. Það eitt kann að útskýra fækkun fæðinga í sveitarfélaginu. Önnur orsök 

gæti verið sú þegar Kísiliðjunni var lokað árið 2004, en það var fyrirtæki sem hafði 

mikinn starfsmannafjölda og var það blóðtaka fyrir samfélagið. Þá bauðst nokkrum 

einstaklingum sem unnu hjá Malarvinnslunni í Skútustaðahreppi að vinna hjá 

Malarvinnslunni á Egilsstöðum (Byggðastofnun, 2009).  

Mynd 1. Aldursdreifing í Skútustaðahrepp 

Heimild: Byggðastofnun, 2008, bls 3  

 



Lífsgæði unglingsstúlkna í Mývatnssveit  Ellen Jónína Sæmundsdóttir 

Framtíðarhorfur og búseta  Þuríður Pétursdóttir             Þuríður Pétursdóttir 

9 

 

3.1 Búferlaflutningar 

Flutningar til og frá Skútustaðahreppi eru talsverðir. Sjá má í töflu hér að neðan 

aðflutning og brottflutning eftir kynjum til og frá Skútustaðahreppi á árunum 1998–2009 

(Hagstofa Íslands, e.d.).  

Karlar Aðfluttir Brottfluttir Konur Aðfluttir Brottfluttir 

1998 2 7 1998 2 10 

1999 1 3 1999 5 8 

2000 4 6 2000 5 14 

2001 3 3 2001 2 2 

2002 5 1 2002 8 3 

2003 3 5 2003 10 12 

2004 1 4 2004 4 10 

2005 2 11 2005 2 13 

2006 3 10 2006 2 14 

2007 1 6 2007 9 7 

2008 1 9 2008 2 7 

2009 2 2 2009 1 3 

  28 67   52 103 
                  Mynd 2. Búferlaflutningar eftir kyni 

           Heimild: Hagstofa Íslands, 2010 

Athygli vekur að ekki hafi orðið stökk í brottflutningi árið 2004 á meðal karla, árið sem 

Kísiliðjan lokaði, en brottflutningur hófst í raun ekki fyrr en á næstu árum á eftir. Konur 

hafa flutt sig meira til og frá sveitinni, en verið meira í takt við karlana síðustu ár. 

Brottflutningur varð samt aldrei eins mikill eins og fólk óttaðist. Á landsvísu er færra ungt 

fólk í Skútustaðahreppi sem yfirgefur sveitina og fer og leitar sér menntunar, þeir sem 

fara og mennta sig leita einna helst til Akureyrar í framhaldsskóla fremur en á 

Framhaldsskólann á Laugum, sem er í stystri fjarlægð frá Skútustaðahreppi. Frá árinu 

1991 til 1.desember 2007 fækkaði íbúum í Skútustaðahreppi um 122 íbúa eða um 21,9% á 

15 árum (Byggðastofnun, e.d). 
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Unga fólkið virðist áfram stefna til 

Akureyrar samkvæmt spurninga-

listanum sem lagður var fyrir 

unglingana sem næstir fara burt í 

skóla. Langflestir þeirra sögðust 

stefna beint til Akureyrar í nám að 

loknum grunnskóla, eða 22 nemendur af 23, og þessi eini 

sem ekki ætlaði í skóla á Akureyri sagðist ætla að fara í skóla í Reykjavík.   

3.2 Fæðingar og börn 

Fæðingar síðustu ára í Skútustaðahreppi má sjá á myndritinu hér að neðan en þeim fer 

fækkandi. Þess ber að geta að á síðustu þremur árum hafa einungis fæðst þrjú börn en árið 

2006 fæddist þar ekkert barn (Hagstofa Íslands, e.d.). Þetta verður til þess að árgangar 

verða sífellt minni og færri börn sækja skólann.  

 

 

 

 

  

 

 

Mynd 3. Hvert stefnir þú í skóla? 

Mynd 4. Lifandi fæddir 

Heimild: Hagstofa Íslands, 2010 
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Í dag eru um tíu börn á leikskólanum og þar eru fimm stöðugildi (Sólveig Erla 

Hinriksdóttir, munnleg heimild, 13. apríl 2010). Veturinn 2009–2010 voru 47 nemendur í 

Reykjahlíðarskóla (Reykjahlíðarskóli, e.d.). Hjá Skútustaðahreppi vinna um 30 

starfsmenn (Sólveig Erla Hinriksdóttir, munnleg heimild, 13. apríl 2010). Í samtali við 

Sólveigu Jónsdóttur skólastjóra kom fram að einhver barnasprengja hefði orðið í 

hreppnum árið 2009, að minnsta kosti fimm börn  voru fædd á árinu en hagstofutölurnar 

sýna þau ekki enn. Sólveig vonar að það sé breyting til batnaðar (Sólveig Jónsdóttir, 

munnleg heimild, 11. mars 2010).  

3.3 Kjarnafjölskyldan 

Til kjarnafjölskyldna teljast þeir sem eru giftir eða í óvígðri sambúð með börn sem eru 17 

ára og yngri. Einnig teljast þeir sem eru einhleypir með börn 17 ára og yngri til 

kjarnafjölskyldu (Hagstofa Íslands, e.d.). Heildarfjöldi kjarnafjölskyldna í 

Skútustaðahreppi hefur breyst einna mest frá 2005–2010 en kjarnafjölskyldum hefur 

fækkað um tólf á þessu tímabili. Frá árinu 2006, þegar fólksfækkun eftir lokun 

Kísiliðjunnar fór fyrst að sýna sig, hefur kjarnafjölskyldum fækkað um átta (Hagstofa 

Íslands, e.d.). 

4. Kynjað samfélag? 

Í litlum samfélögum á norðurslóðum, þar á meðal innan Norðurlandanna, er það vel þekkt 

að karlar séu fleiri en konur í dreifbýlum samfélögum. Það virðist algengt að ungar konur 

fari í burtu þegar þær fá tækifæri til og leiti sér menntunar og margar koma ekki aftur. 

Þessi staðreynd tengist því að fleiri eða jafnvel fjölbreyttari störf utan heimilis eru í boði 

fyrir karlmenn innan sveitarfélagsins (Dahlström, 1996). Það tengist því einnig að 

drengjum er oft ætlað að taka við af föður sínum, hvort sem um bú eða bát er að ræða, en 
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stúlkurnar velja frekar að brjóta upp mynstur móður sinnar en að fara í sama farið og 

sækjast eftir fleiri tækifærum. Oft eru störf fyrir konur í dreifbýli einungis störf í 

frystihúsi eða við þjónustu eins og á dvalarheimilum fyrir aldraða. Það hefur einnig 

einkennt fámenn afskekkt samfélög að þau eru karllæg, að því leyti að þar eru stunduð 

ýmis hefðbundin störf og áhugamál sem tengjast náttúrunni eins og vélsleðatúrar og 

skotveiðar, sem oft henta körlum fremur en konum. Þetta kann einnig að vera ástæða þess 

að konur flytja burt (Dahlström, 1996). Í dag er ennþá stundaður búskapur í 

Skútustaðahreppi að einhverju leyti og vera má að synir taki við af feðrum eins og 

þekkist. Það kann því að vera ein ástæða þess að margar og ungar konur á barneignaraldri 

sjá sér ekki annað fært en að fara, leita á ný mið og mennta sig.  

Í rýnihópnum sem myndaður var við úrvinnslu rannsóknarinnar var borin upp spurning 

um hvort konunum fyndist samfélagið í Skútustaðahreppi vera karllægt. Allar fjórar 

konurnar voru sammála um að svo væri ekki en voru samt á því að ákveðin verk í 

sveitarfélaginu væru mjög hefðbundin og með öllu kynjaskipt. 

Eftir að tölur yfir fjölda fólks höfðu verið skoðaðar og komið í ljós að karlar voru mun 

fleiri en konur í Skútustaðahreppi var ákveðið að bæta spurningunni „Heldur þú að 

samfélagið í Skútustaðahreppi sé karl eða kvenlægt?“ í spurningalistanum sem lagður var 

fyrir almenning í Skútustaðahreppi haustið 2009 (sjá viðauka 1). Þessi sama spurning var 

einnig rædd í einu af viðtölunum sem við tókum þar kom fram áhugavert sjónarhorn á 

þetta: 

Heldurðu að samfélagið í Skútustaðahreppi sé hentugt fyrir ungt fólk á aldrinum 

13-25 sko, þetta er alveg fullkomlega hentugt samfélag að því leytinu til að hver 

og einn sem hefur dug í sér hann getur gert það og það er auðveldlega hægt að fá 
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fólk með sér á öllum aldri til að gera hlutina, þannig fæðist eða þannig gerist oft 

hafa orðið til svo skemmtilegar uppákomur um lífið og einmitt bara komnar frá 

þrettán ára krökkum sem dettur eitthvað í hug og svo fullorðnir, þannig getur 

ýmislegt orðið og framkvæmst. Og alveg eins ef þú ert á bilinu, þessu unga bili 13-

25 þá ertu svo sprækur og frískur með opinn huga að það eru allir möguleikar til í 

dæminu og ég held að alveg að ákveðinn vilji sé fyrir því að eitthvað gott gerist en 

það endar allt sérðu í þessum dróma, eins og er, það næst ekki ekki á snúning 

alveg sama hvaða framtak er búið til… (Kristín Þuríður Sverrisdóttir, munnleg 

heimild, 11 nóvember 2009). 

Ákveðið var að leggja fyrir spurningu sem hljómaði svo: „Hvort telur þú samfélagið í 

Skútustaðahreppi henta betur fyrir karla, konur eða bæði kynin?“ (sjá viðauka 1). Úr 

þessari spurningu fékkst einnig nokkuð áhugaverð niðurstaða.  

 

 

 

 

 

Flestum þótti samfélagið henta báðum kynjum jafnt. Þó voru nokkrir sem töldu það henta 

öðru kyninu betur og það sem vakti athygli var að flestum sem tóku afstöðu fannst 

samfélagið frekar henta konum. Það var niðurstaða sem rannsakendur bjuggust ekki við. 

Mynd 5. Samfélag fyrir karla eða konur? 
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4.1 Karllægt samfélag? 

Í bók Simone de Beauvoir, Hitt kynið, segir hún að ósjálfstæði kvenna komi ekki á óvart 

heldur sé eins og þetta ósjálfstæði hafi alltaf verið til staðar, kannski vegna þess að konur 

hafi aldrei náð að afmarka sig sem sér hóp. Vegna þess hvar og hvernig þær búa, við hvað 

þær starfa og félagslegrar stöðu þeirra eru þær háðar körlum, kannski einstökum körlum 

frekar en heilu samfélagi karla, og þá oft föður eða eiginmanni, jafnvel bróður (Beauvoir, 

1989). Í greininni „Íslenskur sjávarútvegur við aldahvörf“, skrifar Guðbjörg Linda 

Rafnsdóttir um ímyndir kvenna í sjávarþorpum. Hún segir að ímynd þessara kvenna hafi 

alltaf verið tengd við sjómenn og hetjustimpil sem sjómenn hafa haft á sér. Virðing sem 

þær hafa notið innan samfélagsins hefur byggst á því að þær eru sjómannskonur. Margar 

þeirra eru ekki bara eiginkonur sjómanna sem hugsa um börn og bú heldur hafa þær 

einnig lagt sjávarútveginum ómetanlegt lið með störfum í fiskvinnslu og annarri vinnu 

sem tengist sjávarútvegi, ásamt því að þær hafa staðið styrkar við hlið sjómannanna. Í dag 

hefur áhugi kvenna á þeim störfum sem tengjast sjávarútvegi rýrnað, að minnsta kosti 

þeim hluta sem tengist fiskvinnslunni. Það þykir vera frekar illa launað og mörgum þykir 

fyrir neðan sína virðingu að sinna slíkum störfum (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 2004). 

Í samfélögum á norðurslóðum, sem eru þau svæði sem tilheyra norður heimskautinu, er 

fólk oft og tíðum mjög tengt náttúrunni og landinu þar sem það býr, þar sem atvinna og 

lifibrauð fæst af náttúrunni. Oft geta aðstæður þar sem fólk býr verið erfiðar því mikil 

vetrarharka einkennir mörg svæðanna. Álitið var að samfélög á norðurslóðum væru 

nokkurskonar karlaheimur þar sem hugrekki væri nauðsynlegt því veiðar, búskapur og 

ræktun hreindýrahjarða voru meðal aðalatvinnugreinanna. Konur sem hafa flutt úr suðri 

til norðursins hafa flutt með sér vestræna menningu og sumar konur úr suðri hafa upplifað 

að verða undir í samfélaginu því með þeirra menningu hafa fylgt feminísk sjónarmið. Álit 



Lífsgæði unglingsstúlkna í Mývatnssveit  Ellen Jónína Sæmundsdóttir 

Framtíðarhorfur og búseta  Þuríður Pétursdóttir             Þuríður Pétursdóttir 

15 

 

kvenna úr suðri er að konur á norðurslóðum hljóti að upplifa það líka (Williamson, K. J. 

o.fl., 2004). Staðreyndin er hinsvegar ekki endilega sú því að í sumum samfélögum á 

norðurslóðum er í vissum skilningi ekki gerður greinamunur á kynjunum þrátt fyrir 

skarpa verkaskiptingu þeirra; nöfn eru til að mynda gefin báðum kynjum og fólk hefur 

jafnan rétt. Tungumál innfæddra á norðurslóðum er þannig uppbyggt að því er ekki skipt 

upp á milli kynjanna heldur er einungis eitt kyn. Oft og tíðum eru konur nokkurskonar 

festa fjölskyldunnar og metnar sem manneskjur en ekki sem konur eða út frá því hvaða 

verkum þær sinna (Williamson, K. J. o.fl., 2004).     

5. Sameiningar- og skólamál 

Síðast var kosið um sameiningu Skútustaðahrepps árið 2005 og var þá kosið um 

sameiningu hreppsins við Aðaldælahrepp og Þingeyjarsveit. Sú sameiningartillaga var 

felld með næstum því 70% atkvæða (Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d.). Í aðdraganda 

kosninga árið 2007 var gerð skýrsla um stöðu skólamála á svæðinu þar sem sameining 

sveitarfélaga og skólamál eru nátengd og mikilvæg atriði. Verkefnið var að veita góða 

yfirsýn yfir skólamál á svæðinu og leggja grundvöll fyrir ákvarðanatöku sveitarfélaga á 

þessu sviði. Rannsóknin var gerð með það fyrir augum að sameiningin yrði samþykkt en 

hún var síðan felld (Hjalti Jóhannesson og Trausti Þorsteinsson, 2007).  

Árið 2006 var Reykjahlíðarskóli fjölmennastur skólanna á svæðinu með 73 nemendur en 

þeim hefur fækkað á þremur árum niður í 47 nemendur og fer fækkandi 

(Reykjahlíðaskóli, e.d.). Þessar tölur eru á skjön við framreiknaðar tölur skýrslunnar sem 

Rannsóknarstofnun Háskólans á Akureyri (RHA) gaf út 2007 og er fækkunin aðeins meiri 

en gert var ráð fyrir. Áður voru tveir skólar reknir í Skútustaðahreppi, það er 

Reykjahlíðarskóli og Skútustaðaskóli sem voru sameinaðir haustið 1994 eftir miklar 
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deilur sem urðu landsfrægar. Bekkjardeildirnar í hinum sameinaða Reykjahlíðarskóla eru 

fimm (Hjalti Jóhannesson og Trausti Þorsteinsson, 2007).  

Í skýrslu RHA frá árinu 2007 er talað um þrjá möguleika í boði varðandi fyrirkomulag 

skóla á því svæði sem mögulegt var að sameina, Aðaldælahrepp, Þingeyjarsveit og 

Skútustaðahrepp: 

1. Óbreytt skipan skólamála á svæðinu, sem að öllum líkindum myndi skapa minnstan 

óróa innan sveitarfélaganna og breytingar á störfum skólanna yrðu minni en í öðrum 

tilvikum.  

2. Sameining skólahalds Hafralækjarskóla og Litlulaugaskóla á Hafralæk en skólahald 

Stórutjarnaskóla og Reykjahlíðarskóla óbreytt. Þetta er talinn auðveldasti kosturinn 

samkvæmt skýrslunni og hagræðing til skemmri tíma litið.  

3. Skólahald allra skólanna sameinað í eina skólastofnun á Laugum, skólasel yrði rekið 

fyrir börn á yngsta stigi og miðstigi í Reykjahlíð. Litið er á það markmið sem 

langtímamarkmið og góðan kost sem geti komið til móts við námsþarfir og félagslegar 

þarfir elstu nemendanna í Skútustaðahreppi í ljósi nemendafækkunar sem þar vofir yfir.  

Í skýrslunni er talað um skólaakstur. Samgöngubætur hafa undanfarin ár gert 

Mývatnsheiði opna og auðveldari til aksturs og því ætti forsenda skólaaksturs að vera í 

lagi. Verði af sameiningu Reykjahlíðarskóla og Laugaskóla mun skólaakstur því vera úr 

Mývatnssveit og niður í Lauga (Hjalti Jóhannesson og Trausti Þorsteinsson, 2007). Pétur 

Snæbjörnsson, hótelstjóri í Mývatnssveit, bendir á að vegalengd frá Reykjahlíð í 

Baldursheim, sem er syðsti bærinn í sveitinni, sé álíka löng og frá Baldursheimi í Lauga 

svo skólaakstur þeirra barna yrði álíka langur og lítið mál að senda börnin 25 mínútna 

akstursleið í skóla. Með bættum vegasamgöngum ætti þetta aðeins að vera til bóta (Pétur 
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Snæbjörnsson, munnleg heimild, 23. mars 2009). Skýrslan tekur fram að kostnaður 

Reykjahlíðaskóla á hvern nemanda er hagstæðastur af þeim skólum sem eru á svæðinu.  

Í rýnihópum sem komið var á í vinnslu þessarar skýrslu kemur fram bersýnileg hræðsla 

við að missa skólana úr sveitarfélögunum. Skólinn er í flestum tilfellum talin lífæð 

samfélagsins sem ekki er óalgengt í litlum sveitarfélögum þar sem íbúarnir hugsa um sig 

og sína og nota skólann til þess að efla andann. Foreldrar hafa þó áhyggjur af fækkun 

nemenda og þeim afleiðingum sem það getur haft í för með sér og hafa þar félagslegar 

þarfir barnanna í huga (Hjalti Jóhannesson og Trausti Þorsteinsson, 2007). 

Í spurningalista sem unninn var 

haustið 2009 voru nemendur 

Reykjahlíðarskóla spurðir hversu 

ánægðir þeir væru í skólanum og 

langstærstur hluti nemendanna 

reyndist vera mjög ánægður í 

skólanum (sjá viðauka 2). 

6. Kenningar um búferlaflutninga 

Ýmsir fræðimenn hafa velt fyrir sér búferlaflutningum, hvað það er sem veldur því að 

fólk ákveði að flytja og hvaða þætti eigi að meta við slíka ákvörðun. Ýmsar hugmyndir 

um orsakir hafa verið settar fram en menn eru þó ekki sammála um hvenær og hvar þessar 

tilteknu orsakir eigi við. Bruce Moon hefur rannsakað búferlaflutninga og heldur því fram 

að best sé að skipta þeim upp í þrjá hluta út frá viðmiðum sem hafa verið skilgreind fyrir 

hvern og einn. Moon segir þessa hluta vera kenningar um áhrif félagslegra þátta, þá 

Mynd 6. Ánægja í skólanum 
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kenningar er varða val einstaklinga og síðast nefnir hann kenningar um menningarleg 

áhrif (Grétar Þór Eyþórsson og Tryggvi Þór Herbertsson, 2003). 

Í kringum 1950, þegar félagsfræði og sálfræði fóru að vaxa sem fræðigreinar, reyndu 

menn að koma fram með lögmál um búferlaflutninga. Maður að nafni  Everett Lee kom 

með kenningu um tog- og ýtikrafta og snýst kenningin um ákveðna þætti sem annað hvort 

toga í fólk eða ýta þeim frá. Samkvæmt þessari kenningu metur fólk allt það góða, slæma 

og það sem hlutlaust er á hvorum stað fyrir sig og út frá því metur fólk svo hvort 

flutningur skuli eiga sér stað eða ekki (Grétar Þór Eyþórsson og Tryggvi Þór Herbertsson, 

2003). 

Lee skiptir hugmyndinni um tog- og ýtikrafta í tvennt. Annars vegar virka ýtikraftar ef um 

launalækkun er að ræða og svæðisbundna erfiðleika í atvinnulífinu, ef úrval starfa er 

takmarkað fyrir atvinnulaust fólk og ef einhverjir gallar eru á umhverfi og félagslegum 

þáttum. Hins vegar virka togkraftarnir þegar tekjumöguleikar eru meiri, möguleikar til 

náms, félagslegrar þátttöku og starfsframa eru meiri, umhverfi gott og góðir möguleikar á 

að rækta tengsl við fjölskyldu og vini (Grétar Þór Eyþórsson og Tryggvi Þór Herbertsson, 

2003). 

Þessar hugmyndir hafa þó verið talsvert gagnrýndar og talið er að þær skýri ekki hegðun 

fólks heldur séu þær meira lýsandi og erfitt að sýna fram á tengsl milli þeirra þátta sem 

taldir hafa verið upp í ýti- og togkraftakenningunni annars vegar og búferlaflutninga hins 

vegar. Því er haldið fram að þættir eins og menntun og aldur fólks hafi mikið að segja 

þegar kemur að búferlaflutningum og einnig geti huglægir þættir fólks haft mikil áhrif en 

þá er erfitt að mæla (Grétar Þór Eyþórsson og Tryggvi Þór Herbertsson, 2003). 
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Moon fjallar um áhrif menningar sem kenningu um búferlaflutninga og telur að þau gildi 

sem ríkja í samfélaginu hafi mikil áhrif á fólk, það móti ákvörðun sína út frá því hvar það 

vilji búa (Grétar Þór Eyþórsson og Tryggvi Þór Herbertsson, 2003). 

6. 1 Búferlaflutningar á norðurslóðum 

Í rannsókn sem Karla Jessen Williamson gerði á Grænlandi kom í ljós að miklar 

breytingar hafa átt sér stað í búsetumynstri fólks sem flutt hefur úr dreifbýli í þéttbýli en 

þessar breytingar hafa haft frekar neikvæð áhrif og afleiðingar fyrir karlmenn. Þessar 

breytingar hafa valdið því að nú búa flestir í íbúðum í fjölbýli en ekki í dreifbýli og 

karlmenn hafa ekki lengur þær skyldur sem þeir höfðu til að mynda í útiverkum. Við það 

hafa þeir misst stórt hlutverk. Þessir lifnaðarhættir hafa valdið því að karlmenn á 

Grænlandi hafa verið í miklum meirihluta þegar kemur að atvinnuleysi, sjálfsvígum og 

glæpum (Williamson, K. J. o.fl., 2004).     

Í mörgum samfélögum á norðurslóðum flytja konur í burtu til þess að ná sér í menntun 

eða leita á ný mið. Þetta er kallað „female flight“ eða kvennaflótti og stafar oft af því að 

samfélögin byggja á hefðbundum störfum í iðnaði eða frumframleiðslu og þau geta verið 

karllæg, hvort sem um er að ræða landbúnað eða veiðar. Afkoman er þannig að menn geta 

oft og tíðum ekki séð fyrir fjölskyldunni með þessum hefðbundu störfum og því þurfa 

konur að fara út og vinna. Þau störf sem eru í boði fyrir konurnar eru oft störf á 

sjúkrahúsum eða í skólum. Margar ungar konur velja að fara og leita sér æðri menntunar. 

Þegar konur hafa lokið við að mennta sig er þeirra frekar þörf í borgum eða 

þéttbýlisstöðum. Dreifbýlið býður oft ekki upp á að þær komi aftur heim að menntun 

lokinni þar sem störf sem hæfa menntun þeirra er ekki þar að finna (Williamson, K. J. 

o.fl., 2004).     
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Þrátt fyrir háa sjálfsvígstíðni karlmanna á norðurslóðum og brottflutning kvenna eru 

karlmenn fleiri, eða um 113 karlmenn á hverjar 100 konur. Miðaldra karlmenn eru því 

ríkjandi í sumum samfélögum. Einnig hefur borið á því að innfæddar konur á 

norðurslóðum hafi gifst körlum sem ekki eru fæddir og uppaldir á þar  en flytja norður í 

tiltekinn tíma vegna vinnu. Einhverjum konum kann að þykja það henta vel þar sem 

þessir menn flytjast oftar en ekki aftur á sínar heimaslóðir. Í sumum samfélögum eru 

konur líklegri til að giftast aðfluttum manni en innfæddum. Oft opnast ný tækifæri fyrir 

þær konur sem fara. Einnig geta opnast tækifæri fyrir þær konur sem verða eftir sökum 

þess hversu fáar þær eru. Oft og tíðum eru þær betur metnar og fá því að taka meiri þátt í 

pólitískri þróun og því að betrumbæta samfélagið (Williamson, K. J. o.fl., 2004).     

Þegar efnahagslegt bakslag verður hefur það oft gríðarleg áhrif á afskekkt svæði á 

norðurslóðum og kemur oft niður á konum þar sem félagsþjónusta er ekki til staðar til 

þess að aðstoða þær þegar lífsgæði minnka og þær hafa minna á milli handanna. Laun á 

þessum svæðum eru oft lág og stólað er á laun kvenna því karlar sem stunda veiðar eða 

landbúnað eru ekki endilega í launuðu starfi (Williamson, K.J. o.fl., 2004). Þar sem menn 

vinna við hefðbundin störf eins og veiðar og hreindýrahjarðir getur það verið erfitt þegar 

svo margar konur flytja burtu. Þeir karlmenn sem eftir eru fá ekki tækifæri til þess að 

finna maka með sama uppruna og viðhalda sinni menningu. Erfiðar aðstæður geta skapast 

hjá karlmönnum ef þeir fá ekki vinnu við hefðbundin störf því þá bíður þeirra oftar en 

ekki atvinnuleysi. Há sjálfsvígstíðni hjá körlum og brottflutningur ungra kvenna hefur þau 

áhrif að lítil endurnýjun verður á þessum svæðum þar sem fá börn fæðast sökum skorts á 

konum (Williamson, K.J. o.fl., 2004).     
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Williamson segir að vel þurfi að hugsa um stöðu karla í samfélögum sem eiga við 

viðvarandi fólksfækkun að stríða og þar sem flótti kvenna sé mikill. Ein afleiðing þess að 

karlar hafa lítil völd og engu hlutverki að gegna er að þeir fara að beita konur ofbeldi. 

Williamson segir einnig að vel þurfi að huga að innviðum samfélagsins og byggja upp 

félagslegt kerfi sem gerir fólki kleift að leita sér hjálpar (Williamson, K.J. o.fl., 2004).      

7. Stúlkur í dreifbýli 

Erin E. Seaton, starfsmaður Harvard-háskólans, gerði rannsókn á unglingsstúkum í 

dreifbýli New Hampshire til að kanna líðan þeirra. Í ljós komu bæði neikvæðir og 

jákvæðir þættir sem stúlkurnar upplifðu varðandi fámennið. Foreldrar þeirra upplifðu það 

jákvætt að ákveðið eftirlit væri með unglingunum og að þeir næðu að fylgjast betur með 

þeim. Í mörgum litlum samfélögum vinna foreldrar oft í skólum og geta þannig fylgst 

með börnum sínum. Annað er að í svo litlum samfélögum þekkja kennarar öll börn með 

nafni, vita nákvæmlega hvernig þau standa sig og við hvaða aðstæður þessu börn búa 

(Seaton, e.d.).  

Þetta getur haft bæði góð og slæm sálræn áhrif á ungar stúlkur. Þeim kann að finnast erfitt 

að þurfa að umgangast fólk sem þær hafa lent upp á kant við en það versta við fámennið 

er umtalið um þær í samfélaginu. Það kom einnig í ljós að stúlkurnar fundu flestar fyrir 

því að vera einmana í skólanum og hefðu viljað fá fleiri stelpur í skólann til þess að geta 

valið sér vini. Sumar stúlknanna leituðu félagsskapar í félagasamtök eins og skátana og 

leituðu þá jafnvel til annarra þéttbýliskjarna. Þetta gerðu þær til þess að kynnast öðrum 

stelpum en þeim sem voru í skólanum og víkka þannig tengslanet sitt (Seaton, e.d.). Í 

þeirri niðurstöðu sem fékkst úr spurningakönnun sem lögð var fyrir stúlkur í 7.–10. bekk 

Reykjahlíðarskóla (sjá viðauka 5) fengust niðurstöður sem endurspegla ekki rannsókn 
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Seatons. Stúlkurnar í 

Reykjahlíðarskóla töldu sig 

alls ekki vera einmana í 

skólanum heldur voru þær 

ánægðar með félagsskapinn 

sem þær höfðu þar og 

treystu skólafélögum sínum 

vel. Þeim fannst þær frekar 

vera einmana heima við og lögðu áherslu á að það væri löng vegalengd til vina sinna 

innan sveitar og því ekki eins líflegt þar eins og í skólanum. Stúlkurnar sem voru ánægðar 

í skólanum voru á því að það mættu vera örlítið fleiri nemendur með þeim í bekk eða 

„kannski bara 8–10, en alls ekki fleiri.“ Þær sögðust langflestar eiga fleiri en þrjá góða 

vini og fannst almennt skólafélagar sínir vera vingjarnlegir og ekki vera mikil krafa á þær 

um ákveðið útlit. Almenn ánægja stúlknanna í skólanum er það sem gengur gegn 

niðurstöðum Seaton að vissu leyti.  

7.1 Verkaskipting á heimili 

Í inngangskafla bókarinnar The second sex, eða Hitt kynið, sem gefin var út árið 1949, 

veltir Simone de Beauvoir fyrir sér hvort konur séu raunverulega til, hún telur að það sé 

ekki til nein nægilega góð útskýring á því hvað kona sé og til hvers hún sé. Flestir eru þó 

sammála um að til séu tvö kyn. Konan er þó samkvæmt Beauvoir sett í hóp með 

gyðingnum og svertingjanum, í því að eiginleikarnir verði til sem ákveðin viðbrögð við 

einhverjum sérstökum aðstæðum. Undirlægjuháttur kvenna kemur til vegna þess að þær 

hafa aldrei aðgreint sig í sérstakan hóp, þær hafa lifað og hrærst í samfélagi með 

Mynd 7. Hversu marga góða vini áttu? 
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karlmönnum en aldrei náð samstöðu sem hópur kvenna í aðskildu samfélagi (Beauvoir, 

1989). 

Margar kenningar eru til um þau öfl sem ná utan um atvinnulífið þegar kemur að 

kynskiptingu á vinnumarkaði. Skynsamlegt val einstaklinganna virðist þar skipta máli, að 

minnsta kosti þegar kemur að kynjaskiptingu starfa og starfsgreina, menntun og 

vinnutíma. Það er ekki lengur hægt að tala um kynbundið misrétti, eða óréttlæti, þegar 

menntun, starfsreynsla og hæfni er til jafns hjá báðum kynjum. Sömu kenningar sýna 

fram á mjög náin tengsl á milli atvinnulífs og einkalífs og hvernig atvinnulífinu er háttað í 

hag þeirra einstaklinga sem ekki þurfa að sjá um eða bera ábyrgð á heimilishaldi og 

fjölskyldu (Þorgerður Einarsdóttir, 2006).  

Í flestum löndum heims er nær ómögulegt að fá haldbærar upplýsingar um vinnu kvenna 

inni á heimilinu. Í flestum löndum er haldið nákvæmt landlægt bókhald um þjóðarhag og 

framleiðni en dagleg vinna kvenna innan heimilis er talið fram sem sjálfboðastarf, 

heimilisstörfin teljast ekki til þjóðarhags landanna. Það þýðir að umönnun barna og störf 

innan heimilisins, eins og matseld og þvottur, er sjálfboðastarf (Cloke, Crange og 

Goodwin, 2005). 

Konurnar í rýnihópnum sem kom saman fyrir þessa rannsókn höfðu margt sérstakt um 

verkaskiptingu innan heimilis að segja. Eins og áður sagði voru konurnar sammála um að 

ákveðnir þættir innan samfélagsins í Skútustaðahreppi væru íhaldssamir og kynskiptir að 

einhverju leyti, þar með talið var verkaskipting innan heimilisins. Það kom glöggt í ljós í 

rýnihópnum að konunum fannst eins og það væri ríkjandi í samfélaginu að heimilisstörf 

væru konunnar en ekki karlmannsins.  
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Sigrún: ...en kannski er samfélagið í víðum skilningi, svona mikil íhaldssemi svona í 

þessu hefðbundnu karla og kvenna, það er rosalega gróið. Og við erum í því, ég er í 

því neti, þannig að ég þarf stundum að fara eitthvað annað til þess að sjá hvað við 

erum gamaldags bara í verkaskiptingu og í því hvað konur gera og karlar gera [...] 

en mér finnst verkaskipting og hugmyndir um konur og karla í rosalega íhaldssömu 

fari hér. Karlar og konur hér fara ekki til dæmis, það er mjög sjaldgæft að 

heimilisrekstur og heimilishald sé jafnt hjá körlum og konum, þó að karlarnir séu 

heima við búið að þá eru þeir ekkert að skipta sér af þessu heimili sko. Það er þetta 

sem ég á við, þetta sem snýr meira að heimilislífinu. 

8. Rýnihópur mæðra stúlkna í 7.–10. bekk við Reykjahlíðarskóla 

Gott er að nota rýnihópa þegar reynt er að fá tilfinningu fyrir efninu sem verið er að 

rannsaka til að fá nýjar hugmyndir eða viðbrögð við því hvernig fólk bregst við 

ákveðnum aðstæðum, þjónustu eða vöru. Það er mjög algengt að rýnihópar séu notaðir til 

að finna rannsóknartilgátu eða við að útbúa spurningakönnun, einnig til að túlka tölulegar 

niðurstöður. Í rýnihópum verður oft ákveðin hvatning meðal þeirra sem eru saman komnir 

Þessi aðferð er ódýr og fljótleg en með þessu fæst mikið hugarflæði (Angrosino, 2002). 

Rannsakandinn getur haft mikil áhrif á framvindu rannsóknar auk þess sem gott er að 

fylgjast með líkamlegri tjáningu en það er ekki hægt þegar spurningalistum er dreift. 

Rýnihópar geta gefið betri mynd af tilfinningalegum tengslum og ef vel gengur í rýnihóp 

getur skapast meira en aðeins það sem kemur frá þessum einstaklingum, einhver innan 

hópsins segir eitthvað og hinir bregðast við því. Í hópunum eru alltaf einhverjir virkari en 

aðrir en það getur kveikt í hinum, fleiri sjónarmið, einhverskonar sköpun og 

hópsamskiptin eru aðalatriðið þegar rýnihópsrannsókn er notuð (Angrosino, 2002). Þess 
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vegna var talið nauðsynlegt að boða til rýnihópar við úrvinnslu verkefnisins til þess að fá 

skýrari niðurstöðu. Rýnihópur samanstendur oftast af um sex til átta manns en gott getur 

verið að boða fleiri þar sem alltaf eru einhver forföll. Markvisst úrtak er nauðsynlegt til að 

kalla fram viðhorf ákveðins hóps (Angrosino, 2002).  

Við þessa rannsókn voru valdar af handahófi í samráði við skólastjóra Reykjahlíðarskóla 

fimm mæður til þess að taka þátt í þessum rýnihópi. Fyrst var haft samband við þær með 

tölvupósti og fengust strax svör frá fjórum þeirra, sú fimmta svaraði aldrei kallinu og var 

því ákveðið að hafa þær aðeins fjórar. Talið var að það væri nægilegt til þess að umræður 

gætu skapast um málefnið og skýrar niðurstöður fengjust.  

Gott er að virða tímaramma en ein klukkustund er talin heppilegur tími. Í upphafi 

rýnihóps ber að tilkynna fólki að fyllsta trúnaðar og nafnleyndar sé gætt og kynna reglur 

um að allir eigi að fá að tjá sig og ekki sé gott að grípa fram í því erfitt er að hlusta á þrjá í 

einu. Upptakan er ekki til að útvarpa heldur bara fyrir rannsakandann sem vinnur með 

upptökuna. Best er að láta alla kynna sig og fá fram nafn, aldur, aðstæður og hvað 

viðkomandi starfar við. Síðan er nöfnunum breytt (Angrosino, 2002).  

Þrjár konur mættu stundvíslega kl 17:00 í ráðstefnusal Hótels Reynihlíðar í Mývatnssveit 

7. apríl 2010. Fjórða konan var örlítið sein vegna þess að hún hafði verið á fundi í öðru 

sveitarfélagi. Þegar þær komu var boðið upp á kaffi, vatn og páskaegg. Byrjað var á að 

útskýra tilgang rýnihópsins fyrir konunum ásamt því að segja þeim frá tilgangi 

verkefnisins. Beðið var um leyfi til þess að taka fundinn upp og konunum greint frá því að 

nöfnum þeirra yrði breytt þegar unnið yrði úr niðurstöðunum. Konurnar voru síðan beðnar 

um að kynna sig, segja hvar þær byggju og hversu margar dætur þær ættu. 
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Þóra á eina dóttur sem býr heima. Hún vinnur í banka. 

Kristín á alls fjórar dætur, ein býr heima. Hún vinnur í ferðaþjónustu. 

Guðrún á þrjú börn, þar af eina dóttur sem býr heima. Hún vinnur á skrifstofu og er bóndi. 

Sigrún á þrjár dætur, þar af tvær sem búa heima. Hún vinnur við heilbrigðisþjónustu.  

Guðrún er sú eina af fjórmenningunum sem er fædd og uppalin í Skútustaðahreppi. Hún 

fór í burtu til þess að klára grunnskólann og fara í framhaldsskóla, annars hefur hún alltaf 

búið í Skútustaðahreppi. Sigrún flutti í sveitina fyrir tveimur áratugum vegna starfs, hún 

kynntist síðar manni sínum í sveitinni og hefur alltaf verið ánægð. Kristín og Þóra komu í 

sveitina til þess að vera með mönnum sínum en eru fæddar og uppaldar í Reykjavík og á 

Akureyri. Allar hafa þær alið upp börn í sveitinni.  

Eftir að konurnar höfðu verið spurðar um nafn og hvar þær ólust upp var borin upp 

upphafsspurning rýnihópsins. Spurningin snerist um hvernig þeim fyndist að ala upp börn 

í sveitinni. Konurnar voru sammála um að það væri mjög gott að ala upp börn í sveitinni.  

Sigrún: ég kom með son minn með mér þegar ég flutti [...] það er bara lúxus að 

vera með barn hérna miðað við í bænum, bara beint upp í skólabíl og í skólann og 

matur í skólanum og ég var náttúrulega hér í fullri vinnu, það er náttúrulega miklu 

miklu meira öryggi og meira að gera hér fyrir svona gaura heldur en í Reykjavík og 

hann lítur ekki á sig sem Reykvíking. 

Konurnar höfðu orð á því hvað frelsið og öryggið væri gott og mikið, öðruvísi en í 

Reykjavík eða á Akureyri þar sem hætturnar væru meiri og líkurnar meiri á að lenda í 

einhverju „veseni.“ Þóra hafði aðra sýn á hvernig væri að ala upp börn í Mývatnssveit. 
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Þóra: Allavega þar sem ég bý, mest afskekkt, þá eru þau náttúrulega bara heima, 

bara þú hefur engar áhyggjur. Þau bara koma heim úr skólanum og þau eru ekkert 

að fara neitt, þú ert bara með þeim. Þau eru í rosalega vernduðu umhverfi, 

allavega mín börn, þannig að hérna það er ekki fyrr en þau fara í framhaldsskóla 

sem þau fara að heiman [...] það má eiginlega segja það, börnin manns, maður fær 

þau þrjá mánuði ári eftir það. 

Þarna fékkst fram sjónarhorn um hvernig væri mismunandi að alast upp í Mývatnssveit 

eftir því hvort krakkarnir búa í dreifbýliskjarnanum eða á afskekktustu bæjum 

sveitarinnar. Það virðist vera svo að þau börn sem búa meira afskekkt hafi minni 

möguleika á að stunda félagslíf og íþróttir utan skólatíma þar sem vegalengdin er orðin 

svo mikil. Þóra talaði um að það tæki hálftíma hvora leið á bíl að komast næstum því allt 

innan sveitar fyrir sig og sína fjölskyldu. Þá barst talið meira að félagslífi unga fólksins í 

sveitinni og þörf þeirra til þess að hitta aðra krakka.  

Kristín: Mér finnst hafa aukist þessi þörf fyrir félagsskapinn sko, ég hef allavega 

heyrt það á minni stelpu að hún væri alveg til í að það væri eitthvað meira um að 

vera eins og opið hús eða einhversstaðar hægt að velja um að fara á, það liggur við 

að það sé skylda að fara vegna þess að það er svo sjaldan sko. 

Þessar fjórar mæður voru almennt ánægðar með félagslífið sem byggist að mestu leyti á 

íþróttum, skíðaiðkun og fótbolta, en helsti gallinn finnst þeim vera að stundum eru börnin 

helst til of fá.  

Sigrún: ...en svo aftur dóttir mín sem er komin á þriðja ár í menntaskóla að mér 

finnst hún meira kunna að vera heima heldur en ég kunni, en hún kemur núna í 

páskafrí og ég held að hún hafi farið út í eitt kvöld, það var bara gott að koma 
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heim. Þá hefur hún líka félagslífið þegar hún fer aftur í skólann og á fullt af góðum 

vinum, en ég fann alveg rosalega breytingu á henni hvað henni leið miklu betur eftir 

að hún fór í meiri félagsskap, ég hefði ekki trúað því og ég upplifði þetta svona í 

hennar lund, einhvers konar leiði en það bara kom ný manneskja eftir að hún komst 

í samneyti við fleiri, alveg sko blómstrar. 

Af því að stúlkurnar í 7 –10. bekk Reykjahlíðarskóla eru svo fáar eru þær mikið allar 

saman samkvæmt mæðrunum, algjörlega óháð aldri. Þær eru vinkonur að þeirra mati og 

mjög góðir félagar. Þeim finnst það tengjast í gegnum skíðaiðkun og fótboltaæfingar og 

það gæti mögulega útskýrt hvers vegna stúlkurnar telja sig í flestum tilfellum eiga fleiri 

en þrjá góða vini. 

Á þessum tímapunkti voru samræðurnar örlítið farnar út fyrir efnið svo stjórnandi tók 

stjórnartaumana og spurði konurnar hvernig þeim þætti að vera kona í Skútustaðahreppi. 

Konurnar voru ánægðar, þær voru sáttar við sveitarfélagið og sveitina sína, fólkið og allt 

sem því tengdist. Þær virtust ánægðar með stöðu sína og hlutskipti í lífinu.  

Kristín: Við erum kannski allar komnar á það stig að eftir nokkur ár þá erum við 

bara eftir með okkar köllum, þá eru engin börn heima. Allavega ekki að staðaldri. 

Það eru bara þessi sem koma í heimsókn. Það kannski breytist ýmislegt þá líka, ég 

hlakka bara til. 

Það er lífsins gangur í Skútustaðahreppi að börn fara að heiman að loknum grunnskóla til 

þess að sækja sér framhaldsskólamenntun. Það er enginn framhaldsskóli í Skútustaða-

hreppi og því þarf að sækja þá menntun annað. Í flestum tilfellum fara krakkarnir til 

Akureyrar í skóla, í Framhaldsskólann á Laugum og stundum til Reykjavíkur. Konurnar 

bæði kviðu því og hlökkuðu til en sögðust þó ekki ætla að elta börnin þegar þau færu til 
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þess að mennta sig. Þær sögðu að eitthvað mikið þyrfti að breytast til þess að þær færu að 

elta börnin sín. Annars hlökkuðu þær til að fá þau aftur í heimsókn í fríum og njóta þess 

að vera með sínum manni þess á milli.  

Kristín færði umræðuna aftur að ungu stúlkunum. Þær fóru að ræða sín á milli um muninn 

á þeim og stúlkum annars staðar. Þær voru allar á því að það væri góður kostur fyrir 

stúlkurnar að alast upp í Skútustaðahreppi. Þær væru meðvitaðri um umhverfi sitt og 

þekktu fjölskyldu sína betur en aðrar stúlkur sem alast upp í stærri samfélögum.  

Sigrún: ...svo eru börn hérna náttúrulega nær bæði lífinu og dauðanum. Ég finn 

rosalegan mun á því, ég meina þau sjá dýrin fæðast og meira og því stelpurnar 

mínar áttu afa og ömmu og voru hjá þeim nánast þangað til þau skilja við og þau 

vita bara að ættingjarnir taka gröfina og ég held að þessu leyti, mér finnst þetta 

miklu heilbrigðara heldur en það sem ég var alin upp við þar sem börnum var 

haldið í burtu og hérna þú varst orðin hálffullorðin þegar þú fékkst fyrst að vera við 

jarðarför, þetta hef ég stundum hugsað um sko, ég meina þau horfa á skepnur 

fæðast og sumar lifa og aðrar ekki, þannig að ég held að mörgu leyti séu þau svo, 

sko hvað á ég að segja, þroskaðri á sumum sviðum. 

Konurnar töluðu einnig um í þessu samhengi að stúlkurnar gengju snemma í störf með 

foreldrum sínum og lærðu snemma að vinna, sama hvort væri heima á býli eða í 

ferðaþjónustu. Þær voru almennt ánægðar og stoltar af stelpunum sínum. Þeim fannst þær 

lifa heilbrigðu og góðu félagslífi og voru ánægðar með samneytið milli unglinganna í 

sveitinni. 

Stjórnanda hópsins fannst tímabært að snúa sér aftur að konunum sjálfum, ekki endilega 

sem mæðrum heldur líka sem konum í samfélagi eins og í Skútustaðahreppi þar sem er 
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viðvarandi fólksfækkun. Því voru þær spurðar hvort þeim fyndist konur í sveitinni 

almennt vera ánægðar með lífið og tilveruna. Það stóð ekki á svörum. 

Sigrún: ...almennt séð held ég að það sé ekki hægt að segja já við þessari 

ánægjuspurningu. 

Almennt voru þær sammála því að samfélagið væri sérstakt, þær tiltóku ekki sérstaklega 

að hvaða leyti en töluðu um fjölda kvenna sem væri án atvinnu eða sjúklingar þannig að 

þær gætu ekki unnið. Konurnar voru sammála um að það hlyti að vera „leiðinlegt til 

lengdar“ eins og þær orðuðu það. Þeim bar saman um að fólk þyrfti að bera sig eftir 

björginni og að líðan innan samfélagsins væri mismunandi en það væri líka 

persónubundið og tengdist því hversu duglegt fólk væri að leita sér að einhverju að gera. 

Hér átti við orðatiltækið „allt er hægt ef viljinn er fyrir hendi.“ Konurnar voru samt á því 

að þessi ánægjustuðull hlyti líka að byggjast á ánægju fólks innan heimilisins, fólk þrifist 

betur á meðal fólks en í einangrun. Sigrúnu fannst að þeir sem ekki hefðu vinnu hlytu að 

vera líklegri til þess að einangrast en þeir sem væru í vinnu og á kafi í öllu og 

sólarhringurinn væri aldrei nógu langur. 

Guðrún: hvernig þeim líður? Ég er alveg sammála því að þær sem hafa ekki vinnu, 

það hlýtur að vera einmanalegt líf, hundleiðinlegt [...] fer þetta ekki alltaf svolítið 

eftir manneskjunni [...] en það er kannski ekkert mikið um að vera, en samt, maður 

er aldrei heima hjá sér af því maður er alltaf í einhverju, þetta er auðvitað hugarfar 

líka, viltu taka þátt í samfélaginu? Viltu taka þátt í hlutum með börnunum þínum? 

Viltu taka þátt í kórastarfi eða einhverju félagsstarfi? Ég segi bara persónulega 

fyrir mig, þá hef ég miklu meira en nóg að gera og ég vil ekkert bæta við mig, en ég 

er kannski bara ofvirk, ég veit það ekki. 
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Sú spurning vaknaði hvar þetta óánægða fólk væri staðsett í sveitarfélaginu. Í ljós kom að 

í sveitinni eru ýktir pólar að þessu leyti og þetta skiptist svolítið á milli þorps og dreifbýlis 

að mati kvennanna. Þeim þótti þetta umhugsunarvert og það var eins og þær hefðu ekki 

gert sér almennilega grein fyrir þessu fyrr enn nákvæmlega á þessum tímapunkti þegar 

þær fóru að tala saman um þetta. 

Kristín: ...eins og þessir sem eru í þorpinu, einhvern veginn upplifi ég það að 

einangrun kvenna þar sé meiri heldur en þeirra í sveitinni, ég sé ykkur miklu 

meira allavega heldur en marga hér í þorpinu, þó ég sé að labba hringinn. 

Í gegnum árin er líkt og „rennerí“ kvenna á milli hafi minnkað til muna en það gæti tengst 

beint því hve mikið samfélagið hefur elst. Konurnar fóru með dreymandi hug 15 ár aftur í 

tímann þar sem að þeirra sögn var stanslaust „rennerí“ á milli bæja í kaffi og „meððí“ og 

stundum hefðu komið fleiri konur í heimsókn á dag, oftast með börnin með sér svo þau 

gætu leikið sér saman. Þeim fannst þetta eiginlega vera horfið úr samfélaginu, fólk væri 

orðið formfastara og óduglegra að „kíkja í kaffi.“ 

Þegar talið barst að framtíðinni gátu fæstar konurnar séð fyrir sér að börn þeirra myndu 

búa í Skútustaðahreppi í framtíðinni, þeim fannst þó möguleiki á því að þau vildu það 

flest en tækifærin væru fá eins og staðan er í dag. Ein hafði þó aðra skoðun en hinar. 

Henni fannst ekki nauðsynlegt að börnin hennar byggju í Skútustaðahreppi í framtíðinni 

og virtist ekki hafa neinn sérstakan áhuga á því. 

Þóra: Ég hef ekki hvatt mín börn til þess að búa hérna sko. Mér dettur það ekki í 

hug, mér hefur alltaf fundist Mývetningar vera svolítið svona átthagafjötrar, alveg 

ótrúlega mikið þannig. Geta alls ekki farið að heiman. 
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Rýnihópurinn tók um það bil eina klukkustund, þá voru samræðurnar nokkurn veginn 

búnar og kominn tími á að stoppa áður en umræðurnar færu út um víðan völl. Við 

þökkuðum þátttakendum kærlega fyrir aðstoðina. Konurnar í þessum rýnihóp voru glaðar 

og ánægðar með sitt lífsviðurværi og stöðu sína í þessum heimi. Þær voru almennt opnar 

og höfðu afslappaða líkamsstöðu á meðan rýnihópnum stóð, þær voru kurteisar og 

hæglátar, töluðu skýrt og ekki hver ofan í aðra. 
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10. Niðurstöður og greining 

Við upphaf þessarar rannsóknar var lagt upp með að skoða stöðu kvenna í 

Skútustaðahreppi en það leið ekki á löngu uns sú rannsókn varð ítarlegri og áhuginn 

færðist nær unglingsstúlkum í sama sveitarfélagi. Rannsakendur kusu að nota greinar eftir 

Margaret Dahlström, Erin Seaton og Körlu Jessen Williamson og hafa þær til hliðsjónar. 

Ekki var lagt upp með sérstakar rannsóknarspurningar heldur var ætlunin að skoða stöðu 

stúlknanna og hvernig þær litu á framtíðina. Rannsakendur vonuðust til að því fleira sem 

yrði skoðað, því fleiri spurningar myndu vakna og það gerðist. Sjónum var beint að kyni, 

ójöfnuði og lífsstíl til þess að afmarka efnið til að byrja með. Eftir því sem rannsakendur 

spurðu fleiri spurninga vöknuðu fleiri spurningar og áhugi vaknaði á fleiru en aðeins 

stöðu stúlknanna. Rannsóknin varð umfangsmeiri og fór að snúast um lífsgæði 

unglingsstúlkna í Mývatnssveit og hvaða möguleika þær hefðu á framtíðarbúsetu í 

sveitinni.  

Ljóst er að samfélagið á við viðvarandi fólksfækkun að stríða og það sést best á tölum 

Hagstofunnar sem komu fram fyrr í ritgerðinni. Það er talsvert mikið um búferlaflutninga 

til og frá sveitinni og flesta þeirra má tengja við atvinnu, fólk flytur til þess að sækja 

vinnu eða nám annars staðar eða flytur í Skútustaðahrepp til þess að hefja vinnu. 

Fjöldatölurnar yfir fólk í Skútustaðahreppi sem fást hjá Hagstofunni eru skakkar að 

einhverju leyti, þar sem margir sem hafa lögheimili þar dveljast samt annars staðar árið 

um kring. Það eru oft námsmenn eða aðrir sem hafa ekki áhuga á því að færa lögheimili 

sitt í von um að horfur glæðist í atvinnumálum (Sólveig Jónsdóttir, munnleg heimild, 11. 

mars 2010). 
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Rannsakendur töldu að skýrari mynd fengist af lífsgæðum unglingsstúlknanna ef lagður 

yrði spurningalisti fyrir allar stúlkur í 7.–10. bekk grunnskólans frekar en að velja fáar 

stúlkur úr og taka við þær viðtöl. Svörin við listanum sem var lagður fyrir voru allt 

öðruvísi en rannsakendur bjuggust við. Miðað við greinar Dahlström, Seaton og 

Williamson ættu þessar stúlkur að bíða ólmar eftir að flytjast burt úr sveitarfélaginu, vera 

einmana í skólanum og finnast þær ekki mega gera mistök því það yrði tekið eftir þeim og 

þau yrðu geymd en ekki gleymd.  

Rannsakendur vonuðust eftir að fá samsvarandi niðurstöður og úr erlendum rannsóknum 

til þess að geta samsamað sig við þær og útskýrt með þeim niðurstöðum þá viðvarandi 

fólksfækkun sem sveitarfélagið stríðir við í dag. Raunin var önnur eins og fram hefur 

komið. Til dæmis sáu fimm stúlkur af tíu 

fyrir sér að geta starfað í Skútustaðahreppi í 

framtíðinni (sjá mynd 8). Þessi niðurstaða 

kom mæðrum stúlknanna verulega á óvart, 

þær voru sammála um að eitthvað mikið 

þyrfti að breytast til þess að dætur þeirra 

gætu fengið atvinnu við hæfi í framtíðinni, 

sérstaklega ef þær ætluðu að mennta sig 

frekar. 

Rannsakendur telja að meginskýringin fyrir ánægju stúlknanna í Skútustaðahreppi sé 

hversu samheldinn hópurinn er en flestar eiga þær fleiri en þrjá góða vini eins og kom 

fram í niðurstöðu spurningalistans. Stúlkunum fannst fámennið ekki alslæmt, þeim fannst 

sveitarfélagið ekki sérstaklega einangrað en voru alveg til í að hafa örlítið fleiri í hverjum 

Mynd 8. Telur þú þig hafa möguleika á atvinnu í 

framtíðinni? 
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bekk. Ein stúlkan skrifaði svar við opinni spurningu í spurningalistanum: „Já, ekki samt 

mikið fleiri. Kannski 8–12 í bekk.“ Allar stúlkurnar áttu systkini og margar þeirra voru 

orðnar einar eftir með foreldrum sínum þar sem systkini þeirra voru farin burt í skóla. Það 

getur skýrt hvers vegna þeim fannst þær frekar vera einmana heima hjá sér en í skólanum, 

þar sem félagsskapurinn er meiri í skólanum en innan veggja heimilisins.  

Mæður stúlknanna voru allar sammála því að unglingsstúlkurnar í 7.–10. bekk væru mjög 

samheldinn hópur og að það skipti ekki máli hvort þær væru 13 ára eða 16 ára, þær væru 

bara einn hópur. Það kom einnig bersýnilega í ljós að foreldrar eru mjög meðvitaðir um 

félagslíf barna sinna og taka mikinn þátt í því. Öflug íþróttaiðkun er meðal unglinganna í 

Skútustaðahreppi og sögðu mæðurnar að foreldrarnir væru virkir þátttakendur með þeim. 

Rannsakendur telja að ein af skýringunum á ánægju stúlknanna geti verið hversu gott starf 

er unnið í íþróttunum, þar koma flestir unglingar saman og þar sem foreldrarnir eru svo 

virkir finna þeir til öryggis í því sem þeir taka sér fyrir hendur. Mæðurnar höfðu á orði að 

þær fyndu hve öruggar stúlkurnar væru með sig. Skólastjóri Reykjahlíðarskóla talaði 

einnig um þetta augljósa öryggi stúlknanna. Hún sagði að það einkenndi unglingahópinn í 

skólanum hvað þau væru örugg með sig og full af sjálfstrausti; hún hrósaði þeim í hástert 

og sagði að þau væru dugleg að læra og dugleg í íþróttum og það væri „bara ekkert vesen 

á þessum krökkum.“ 

Svörum spurningalistans sem 

lagður var fyrir stúlkurnar vorið 

2010 (sjá viðauka 5) og 

umræðum rýnihópsins bar 

saman um að sambandið væri 

Mynd 9. Telur þú Mývatnssveit vera fjölskylduvænt samfélag? 
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gott á milli stúlknanna, eða barna yfirleitt í sveitinni, og foreldra. Svör stúlknanna við 

spurningalistanum einkenndust af því að þær ættu í góðum og styrkum samskiptum við 

foreldra sína og foreldrarnir vissu alltaf hvar þær væru og með hverjum þótt engar 

sérstakar útivistarreglur giltu endilega. Mæðurnar sögðust treysta dætrum sínum og töluðu 

um að það hefði almennt ekki verið mikið „vesen“ á krökkunum. Dætrum og mæðrum 

þótti samfélagið í flestum tilfellum vera fjölskylduvænt og svör spurningalistans (sjá 

mynd 9) endurspegla svör mæðranna í rýnihópnum.  

Kynbundin lagskipting samfélagsins er ekki mikil en þó einhver eins og áður kemur fram. 

Rannsakendur telja að það hafi ekki mikil áhrif á sjálfsmynd stúlknanna og þeim líði ekki 

eins og óæðra kyni innan samfélagsins. Rannsakendur telja að góð fyrirmynd foreldra og 

mæðra hafi þar gífurleg áhrif. Þar sem fyrirmyndin er sterk koma sterkar persónur fram.  

Að lokum telja rannsakendur rétt að koma á framfæri þeim skoðunum sem 

unglingsstúlkurnar höfðu á veru sinni í sveitinni. Í spurningalistanum voru tvær opnar 

spurningar sem sneru að hvernig stúlkunum þætti að búa í Mývatnssveit, annars vegar 

hvað þeim þætti best við Mývatnssveit og hins vegar hvað þeim þætti verst. Stúlkurnar 

virðast svara mjög hreinskilnislega og fannst rannsakendum svörin vera frekar jákvæð en 

neikvæð.  

Hvað finnst þér verst við að búa í Mývatnssveit? 

„Ekki mikið félagslíf, samt svolítið en mætti alveg vera meira.“ 

„Það er of langt að fara til vina, mývargurinn, það eru svo fáir á veturna og ekki nóg 

fjölbreytni í íþróttaæfingum.“ 

„Allt fólkið (hvernig þau koma fram við mann). Það er ekkert að gera fyrir ungt fólk 

og hve langt er á milli allra krakkanna.“ 

„Þarf að keyra til vina, allt svolítið langt í burtu.“ 

„Aðeins of lítið félagslíf.“ 
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„Fáir krakkar, langt í bíó, sund og slíkt og langt í aðra vini.“ 

„Ekkert.“ 

„Að það býr ekki mikið af krökkum hér.“ 

„Allt.“ 

„Eiginlega ekkert.“ 

 

Hvað finnst þér best við að búa í Mývatnssveit? 

„Það er allt svo rólegt hérna og allir þekkja alla. Allir taka manni eins og maður er.“ 

„Hvað maður þekkir alla og bara flest allt.“ 

„Sumarið.“ 

„ Veit ekki.“ 

„Það er svo fallegur staður og skemmtilegt fólk.“ 

„Rólegt hérna og ég ólst upp hér, svo mér finnst gott að eiga heima hérna.“ 

„Fallega náttúran og öll dýrin sem ég fæ að kynnast.“ 

„Því að allt er svo rólegt og ekki miklar hættur hér.“ 

„Ekkert.“ 

„Hljótt og fallegt hér.“ 

Stúlkunum fannst augljóslega verst hvað vegalengdin var löng á milli vina, sem og 

fámennið.  Reyndar sjá þær sumar ýmislegt gott við fámennið í vissum skilningi og njóta 

kyrrðarinnar sem sveitin býður uppá. Þótt landfræðileg fjarlægð sé mikil þá njóta 

stúlkurnar sín vel í þeirri félagslegu nánd sem ríkir í þeirra samfélagi.  
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11. Lokaorð 

Almennt gekk mjög vel að vinna þessa rannsókn og það kom skemmtilega á óvart að 

niðurstöður rannsóknarinnar skyldu vera þvert ofan í það sem þær erlendu rannsóknir sem 

við nýttum okkur hafa sýnt um viðhorf unglingsstúlkna í dreifbýlum samfélögum sem 

eiga við viðvarandi fólksfækkun að stríða. Þær niðurstöður sem skýrt er frá í þessari 

rannsókn kunna að vera gleðiefni fyrir sveitarfélagið þar sem framtíðarhorfur 

unglingsstúlknanna til sveitarfélagsins eru jákvæðar. Komi sjónarmið stúlknanna varðandi 

framtíð þeirra til með að ganga eftir gæti stefnt í að fólksfjölgun muni eiga sér stað í 

framtíðinni í Skútustaðahreppi. Sjálfsagt þarf þó eitthvað að glæðast í atvinnumálum til 

þess að þessi tjáða ósk stúlknanna geti ræst en svo virðist sem það muni ekki gerast á 

næstu árum. Mæðurnar sjá fyrir sér aðra framtíð en þá sem stúlkurnar óska sér, þar sem 

þær telja það ólíklegt að atvinnutækifæri skapist fyrir þær í Skútustaðahreppi í 

framtíðinni. Það verður athyglisvert að fylgjast með því hvort draga mun úr fólksfækkun 

á næstu árum og jafnvel hvort fjölga muni í sveitarfélaginu þegar þessar stúlkur komast á 

barneignaraldur.   
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Viðauki 1, spurningalisti fyrir almenning 2009 

Spurningalisti vegna kortlagningar á 
samfélagi í Skútustaðahreppi 

Hvert er kyn þitt? 

О Kona 

 О Karl 

Hvað ertu gamall/gömul? 

  О 15–34 ára 

               О 35–54 ára 

               О 55–74 ára 

              О 75–94 ára 

Áttu lögheimili í Skútustaðahreppi? 

  О Já 

  О Nei 

Áttu börn? 

  О Já 

               О Nei 

Hver er hjúskaparstaða þín? 

  О Einhleyp/ur 

                О Í sambúð 

  О Gift/ur 

  О Fráskilin/n 

Hver er menntun þín? 

  О Grunnskólamenntun 

  О Framhaldsskólamenntun 

  О Iðnmenntun 

  О Háskólapróf 

  О Annað 
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Við hvað starfar þú? 

  О Ferðaþjónustu 

  О Stjórnsýslu 

  О Landbúnað 

  О Iðnað 

  О Þjónustu 

  О Annað 

Hver er afstaða þín til sameiningarmála Skútustaðahrepps við önnur sveitarfélög? 

  О Fylgjandi sameiningu 

  О Á móti sameiningu 

Ef gengið yrði til kosninga nú og lagt til að Skútustaðahreppur myndi sameinast       

Norðurþingi , hvað myndir þú kjósa? 

       О Já,  og samþykkja sameiningu Skútustaðahrepps og Norðurþings. 

            О Nei, og fella tillögu um sameiningu Skútustaðahrepps og Norðurþings. 

Ef gengið yrði til kosninga nú og lagt til að Skútustaðahreppur myndi sameinast 

Þingeyjarsveit, hvað myndir þú kjósa?     

   О Já, og samþykkja sameiningu Skútustaðahrepps og Þingeyjarsveitar 

            О Nei, og fella tillögu um sameiningu Skútustaðahrepps og   

           Þingeyjarsveitar.  

Ert þú ánægð/ur í samfélaginu í Skútustaðahreppi eins og það er í dag? 

  О Já 

   О Nei 

Telur þú að samfélagið í Skútustaðhreppi sé hentugra fyrir: 

  О Karla 

  О Konur 

  О Bæði 

Telur þú að samfélagið í Skútustaðahreppi sé hentugt fyrir ungt fólk á aldrinum 13–

25 ára? 

  О Já  

  О Nei 
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Telur þú að það vanti aukna félagslega afþreyingu í Skútustaðahrepp? 

  О Já 

  О Nei 

Ef já, hvaða afþreyingu myndir þú helst velja? (má velja fleiri en eitt) 

  О Dansnámskeið 

  О Handverksnámskeið 

  О Prjónakaffihús 

  О Mömmumorgna 

  О Íþróttaæfingar 

  О Spilafélög (vist, brids etc) 

  О Skipulagða útivist með leiðsögn 

  О Félagsmiðstöð fyrir ungt fólk 

  О Annað 

Telur þú að hægt sé að hefja starfsemi eins og þá sem ofan er talin 

  О Já, alla 

  О Já, suma þætti 

  О Nei 

Telur þú að þjónusta í sveitarfélaginu fyrir aldraða sé viðunandi? 

  О Já 

  О Nei 

Telur þú að þjónusta í sveitarfélaginu fyrir börn á grunnskólaaldri sé viðunandi? 

  О Já 

  О Nei 

Telur þú að þjónusta í sveitarfélaginu fyrir börn á leikskólaaldri sé viðunandi? 

  О Já  

  О Nei 

Telur þú að þjónusta í sveitarfélaginu fyrir geðfatlaða sé viðunandi? 

  О Já 

  О Nei 
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Hefur samfélagið í Skútustaðahreppi breyst mikið eftir bankahrunið að þínu mati? 

 О Hef ekki fundið fyrir neinni breytingu 

 О Hef fundið fyrir litlum breytingum 

 О Það hafa orðið breytingar sem hafa lítil áhrif á mig 

 О Það hafa orðið breytingar sem hafa gífurleg áhrif á líf mitt.  
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Viðauki 2, spurningalisti fyrir unglinga haust 2009 

Spurningalisti fyrir unglinga í 7.- 10. 
bekk í Grunnskóla Skútustaðahrepps 

Hvert er kyn þitt? 

  Strákur 

  Stelpa 

Í hvaða bekk ertu? 

  7. bekk 

  8. bekk 

  9. bekk 

  10. bekk 

Hvað hefur þú búið lengi í Skútustaðahreppi? 

  Alla mína ævi 

  1–5 ár 

  5–10 ár 

Ert þú farin/n að huga að námi eftir grunnskóla? 

  Já 

  Nei 

Ef já: 

Hvernig námi? 

  Bóknámi 

  Iðnnámi 

  Annað 

 Hvert stefnir þú í skóla? 

  Til Húsavíkur 

  Til Akureyrar 

  Á Laugar 

  Til Reykjavíkur 

  Annað 
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Hversu ánægð/ur ertu með að búa í Skútustaðahreppi? 

  Mjög ánægð/ur 

  Ánægð/ur 

  Hvorki né 

  Óánægð/ur 

  Mjög óánægð/ur 

Hversu ánægð/ur ertu í skólanum? 

Mjög ánægð/ur 

Ánægð/ur 

Hvorki né 

Óánægð/ur 

Mjög óánægð/ur 

Finnst þér þú hafa nægilega mikið fyrir stafni eftir að skóladegi lýkur? 

  Já 

  Nei 

Ertu virk/ur í einhvers konar félagsstarfi utan skóla? 

  Já 

  Nei 

 Ef já: 

 Hvernig félagsstarfi? 

Tónlistarstarfi 

Björgunarsveitarstarfi 

Íþróttastarfi 

Annað  

Finnst þér að það þurfi að finna meira að gera fyrir unglinga í Skútustaðahreppi 

utan skóla? 

  Já 

  Nei 
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Viðauki 3, leyfisbréf til foreldra haust 2009 

 

Til foreldra nemenda í 7-10 bekk við Grunnskóla Skútustaðahrepps. 

Efni: Spurningakönnun 

Kæru foreldrar, 

 

Við erum nemar  á lokaári í Samfélags- og hagþróunarfræði við Háskólann á Akureyri. 

Við erum að vinna að rannsóknarverkefni og í því felst að kortleggja samfélagið í 

Skútustaðahreppi. Við höfum nú þegar kynnt okkur sögu sveitarinnar, félagasamtök og 

starfsemi. Okkur langar að leggja spurningalista fyrir unglingana í sveitinni. 

Spurningalistanum verður svarað nafnlaust og snýst hann um líðan unglingana í sveitinni 

bæði innan og utan skóla, ásamt nokkrum spurningum um félagastarf. Listinn er stuttur og 

ætti ekki að taka meira en tíu mínútur að svara. Með þessu bréfi biðjum við ykkur að veita 

ykkar ungling leyfi til þess að svara spurningalistanum og hjálpa okkur þannig að fá betri 

niðurstöðu í okkar rannsókn.  

 

Með von um gott samstarf,  

Ellen Sæmundsdóttir & Þuríður Pétursdóttir 
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Viðauki 4, leyfisbréf til foreldra vor 2010 
Til foreldra stúlkna í 7.–10. bekk í Grunnskóla Skútustaðahrepps 

Efni: Rannsókn á stöðu unglingsstúlkna í Skútustaðahreppi 

Kæru foreldrar, 

Við erum nú að vinna að framhaldsrannsókn við þá sem við unnum fyrir áramót en þessi 

sem nú er í vinnslu er þó mun ýtarlegri en sú sem var unnin haustið 2009. Verkefnið er að 

sama skapi annars eðlis og er nú lokaverkefni okkar til BA-prófs í samfélags- og 

hagþróunarfræði.  

Rannsóknir á samfélögum sem búa við viðvarandi fólksfækkun á Norðurlöndum hafa sýnt 

að þau verða oft karllæg að því leyti að ungar konur eða konur á barneignaraldri flytjast 

oft búferlum frá svæðinu til þess að mennta sig eða leita nýrra tækifæra. Með þessu 

myndast oft gjá í ákveðnum aldurshópum þar sem fólk á barneignaraldri vantar í 

sveitarfélagið og fá börn fæðast. Til samanburðar erum við með rannsókn sem gerð var í 

Tromsö í Noregi en engin slík hefur verið framkvæmd á Íslandi. Okkur langar því að 

skoða Skútustaðahrepp með þetta í huga. 

Markmið verkefnis okkar er að komast að framtíðarsýn unglings stúlkna í 

Skútustaðahreppi. Við viljum athuga líðan stúlknanna í samfélaginu sem þær búa í og 

komast að því hvert þær stefna í framtíðinni, og þá helst hvort þær sjá fyrir sér að þær 

muni búa í Skútustaðahreppi í framtíðinni. Við teljum að til þess að fá sem besta 

niðurstöðu í verkefnið sé best að leggja spurningalista fyrir stúlkur í Grunnskóla 

Skútustaðahrepps í  7.–10. bekk, eða þær sem fæddar eru á árunum 1994–1997. Miðað 

við heimasíðu skólans reiknum við með að það séu alls 12 stúlkur.  

Hér með sækjumst við eftir ykkar leyfi til að leggja spurningalistann fyrir stúlkurnar á 

skólatíma einhvern tímann á tímabilinu 1.–15. mars. Vinsamlegast svarið þessu bréfi fyrir 

24. febrúar ef þið viljið ekki að dóttir ykkar taki þátt í þessu úrtaki.  

Með bestu kveðju og von um gott samstarf, 

Ellen Jónína Sæmundsdóttir 

Þuríður Pétursdóttir 
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Viðauki 5, spurningalisti fyrir unglingsstúlkur 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

Könnun á lífsgæðum unglingsstúlkna í 7.–10. bekk í 

Reykjahlíðarskóla í Mývatnssveit 

11. mars 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellen Jónína Sæmundsdóttir 

Þuríður Pétursdóttir 
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Góðan dag og takk fyrir að taka þátt í þessari könnun! 

Markmiðið með þessari könnun er að skoða lífsgæði og framtíðarhorfur 

unglingsstúlkna í Mývatnssveit. Niðurstöðuna notum við síðan sem hluta af 

lokaverkefni okkar í samfélags- og hagþróunarfræði við Háskólann á 

Akureyri.  

Könnunin er nafnlaus og þið þurfið aðeins að fylla út fæðingarár ykkar 

fremst í könnuninni.  

Á eftir hverri spurningu er möguleiki á athugasemd: þar hafið þið kost á að 

bæta einhverju við svarið ykkar, eða útskýra jafnvel betur það sem ykkur 

finnst þurfa. Endilega nýtið ykkur þessar athugasemdir.  

Ef ykkur finnst spurningarnar eða svarmöguleikarnir ekki eiga við getið þið 

sleppt því að svara eða skrifað ykkar eigið svar í athugasemdir.  

Það er ekki skylda að svara öllum spurningunum. 

Bestu kveðjur, 

Ellen og Þuríður 
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1. Hvaða ár ertu fædd? 

19__ 

Skóli 

2. Hvað eru margir í bekknum þínum? 

 1–5 

 6–10 

 11–15 

3. Hvernig líkar þér í skólanum? 

 mér líkar mjög vel í skólanum  

 mér líkar þokkalega í skólanum 

 mér líkar ekki vel í skólanum 

 mér líkar alls ekki vel í skólanum 

Athugasemd:  

4. Heldur þú að kennararnir fylgist betur með þér þar sem það eru svo fáir 

nemendur í skólanum? 

 já 

 nei 

Athugasemd: 

5. Hversu gott finnst þér að vera í fámennum skóla? 

 mjög gott 

 gott 

 sæmilegt 

 ekki gott 

Athugasemd: 
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6. Vildir þú frekar hafa fleiri nemendur í skólanum? 

 já 

 nei 

Athugasemd: 

7. Ertu sammála eða ósammála því að bekkjarfélögum þínum finnist gaman að 

vera saman? 

 sammála 

 ósammála 

Athugasemd: 

8. Ertu sammála eða ósammála því að flestir bekkjarfélaga þinna séu 

vingjarnlegir? 

 sammála 

 ósammála 

Athugasemd: 

9. Ertu sammála eða ósammála því að bekkjarfélagar þínir taki þér eins og þú 

ert? 

 sammála 

 ósammála 

Athugasemd: 

10. Hversu marga góða vini áttu? 

 Engan 

 1 

 2 

 3 

 fleiri 

 

Athugasemd: 
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11. Hversu vel telur þú þig geta treyst félögum þínum í skólanum? 

 mjög vel 

 þokkalega 

 ekki vel 

 alls ekki vel 

Athugasemd: 

12. Talar þú mikið um það sem gerist í skólanum heima hjá þér? 

 já 

 nei 

Athugasemd: 

13. Hversu mikið finnst þér að skólafélagar þínir viti um þig? 

 of mikið 

 mikið 

 passlega mikið 

 lítið 

 of lítið 

Athugasemd: 

14. Hefur þú gaman af skólaskemmtunum? 

 já 

 nei 

Athugasemd: 
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15. Sækir þú allar skólaskemmtanir sem eru í boði? 

 allar 

 næstum allar 

 sumar 

 engar 

Athugasemd: 

16. Hversu miklu finnst þér útlitið skipta máli? 

 miklu máli 

 frekar miklu máli 

 hvorki né 

 litlu máli 

 engu máli 

Athugasemd: 

17. Finnst þér þú þurfa að standa undir ákveðnum kröfum um útlit frá 

skólafélögum þínum? 

 já 

 nei 

Athugasemd: 

18. Finnst þér vera mikið einelti í skólanum? 

 já 

 nei 

Athugasemd: 

19. Finnst þér stúlkur frekar vera lagðar í einelti heldur en drengir? 

 já 

 nei 

Athugasemd: 
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20. Heldur þú að einelti í þínum skóla sé meira en í öðrum skólum? 

 já 

 nei 

Athugasemd: 

 

Fjölskylda & heimili 

21. Hversu margir búa á þínu heimili, að þér meðtaldri? 

_______________________________________________________ 

22. Hvað áttu mörg systkini? 

 ___systur    ____bræður 

Athugasemd: 

23. Hversu vel líður þér á heimili þínu? 

 mjög vel 

 þokkalega 

 ekki vel 

 alls ekki vel 

Athugasemd: 

24. Eru foreldrar þínir í launuðu starfi? 

 já, báðir foreldrar 

 nei, hvorugt foreldri 

 já, móðir mín 

 já, faðir minn 

Athugasemd: 
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25. Hversu gott telur þú fjölskyldu þína hafa það fjárhagslega? 

 mjög gott 

 gott 

 hvorki né 

 slæmt 

 mjög slæmt 

Athugasemd: 

26. Hversu miklar áhyggjur hefur þú af fjárhag heimilisins? 

 mjög miklar 

 miklar 

 litlar 

 frekar litlar 

 engar 

Athugasemd:  

27. Setja foreldrar þínir ákveðnar reglur um hvað þú mátt gera heima hjá þér? 

 já 

 nei 

Athugasemd: 

28. Setja foreldrar þínir ákveðnar útivistarreglur? 

 já 

 nei 

Athugasemd: 
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29. Vita foreldarar þínir hvar þú ert á kvöldin? 

 já 

 nei 

Athugasemd: 

30. Vita foreldrar þínir með hverjum þú ert á kvöldin? 

 já 

 nei 

Athugasemd: 

31. Hversu gott er samband þitt við foreldra þína? 

 mjög gott 

 gott 

 hvorki né 

 slæmt 

 mjög slæmt 

Athugasemd: 

32. Telur þú þig og foreldra þína eiga náin samskipti? 

 já 

 nei 

Athugasemd: 

33. Finnst þér að verkaskipting innan heimilisins eigi að vera jöfn á milli foreldra 

þinna? 

 já 

 nei 

Athugasemd: 
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Mývatnssveit 

34. Hversu lengi hefur þú búið í Mývatnssveit? 

 alla ævi 

 1–5 ár 

 6–10 ár 

 11–15 ár 

Athugasemd: 

35. Hversu ánægð ert þú með Mývatnssveit? 

 mjög ánægð 

 ánægð 

 hvorki né 

 óánægð 

 mjög óánægð 

Athugasemd: 

36. Hvað finnst þér best við að búa í Mývatnssveit? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________ 

37. Hvað finnst þér verst við að búa í Mývatnssveit?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________ 
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38. Hversu einangrað finnst þér samfélagið í Mývatnssveit vera? 

 mjög einangrað 

 einangrað 

 hvorki né 

 lítið einangrað 

 ekkert einangrað 

Athugasemd: 

39. Finnur þú fyrir því að samfélagið sé einangrað í þínu daglega lífi? 

 já 

 nei 

Athugasemd: 

40. Myndir þú vilja búa einhvers staðar annars staðar en í Mývatnssveit? 

 já 

 nei 

Athugasemd: 

41. Telur þú Mývatnssveit vera fjölskylduvænt samfélag? 

 já 

 nei 

Athugasemd: 
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42. Hversu örugg finnst þér þú vera í Mývatnssveit? 

 mjög örugg 

 frekar örugg 

 hvorki né 

 óörugg 

 mjög óörugg 

Athugasemd: 

43. Ef þú gerir einhver mistök, finnst þér vera mikið tekið eftir því í samfélaginu 

í Mývatnssveit? 

 já 

 nei 

Athugasemd: 

 

44. Finnst þér samfélagið dæma þig eftir gjörðum þínum? 

 já 

 nei 

Athugasemd: 

Framtíðin 

45. Hversu mikilvægt finnst þér að öðlast góða menntun? 

 mjög mikilvægt  

 mikilvægt 

 hvorki né 

 ekki mikilvægt  

Athugasemd: 
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46. Hefur þú hug á að stunda frekara nám í framtíðinni? 

 já 

 nei 

Athugasemd: 

47. Ertu þú búin að ákveða hvert þú ætlar í framhaldsskóla? 

 já 

 nei 

Athugasemd: 

48. Í samráði við hvern tókstu þá ákvörðun að fara í framhaldsskóla? 

 Foreldra mína 

 Systkini mín 

 Vini mína 

 Kennara mína 

Athugasemd: 

49. Hvert hefur þú hugsað þér að fara? 

 Akureyri 

 Laugar 

 Húsavík 

 Reykjavík 

 Erlendis 

 Annað 

Athugasemd: 
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50. Þegar þú hefur lokið þínu námi, gætir þú þá hugsað þér að flytja aftur til 

Mývatnssveitar? 

 já 

 nei 

Athugasemd: 

51. Langar þig til þess að búa í Mývatnssveit þegar þú verður eldri? 

 já 

 nei 

Athugasemd: 

 

 

52. Langar þig til þess að eignast börn í framtíðinni? 

 já 

 nei 

Athugasemd: 

53. Hversu góðan stað telur þú Mývatnssveit vera til þess að ala upp börn? 

 mjög góðan 

 góðan 

 hvorki né 

 slæman 

 mjög slæman 

Athugasemd: 
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54. Telur þú að þú hafir möguleika á atvinnu í Mývatnssveit í framtíðinni? 

 já 

 nei 

 

 

 

Takk kærlega fyrir þátttökuna 
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Viðauki 6, bréf til skólastjóra vor 2010 
Til skólastjóra Grunnskóla Skútustaðahrepps 

Sólveig Jónsdóttir 

Efni: Rannsókn á stöðu unglingsstúlkna í Skútustaðahrepp 

Við erum nú að vinna að framhaldsrannsókn við þá sem við unnum fyrir áramót, þessi 

sem nú er í vinnslu er þó mun ýtarlegri en sú sem gerð var haustið 2009. Verkefnið er að 

sama skapi annars eðlis og er nú lokaverkefni okkar til BA-prófs í samfélags- og 

hagþróunarfræði. Rannsóknir á samfélögum sem búa við viðvarandi fólksfækkun á 

Norðurlöndum hafa sýnt að þau verða oft karllæg að því leyti að ungar konur eða konur á 

barneignaraldri flytjast oft búferlum frá svæðinu til þess að mennta sig eða leita nýrra 

tækifæra. Með þessu myndast oft gjá í ákveðnum aldurshópum þar sem fólk á 

barneignaraldri vantar í sveitarfélagið og fá börn fæðast. Til samanburðar erum við með 

rannsókn sem gerð var í Tromsö í Noregi en engin slík hefur verið framkvæmd á Íslandi. 

Okkur langar því að skoða Skútustaðahrepp með þetta í huga. 

Markmið verkefnis okkar er að komast að framtíðarsýn unglingsstúlkna í 

Skútustaðahreppi. Við viljum athuga líðan stúlknanna í samfélaginu sem þær búa í og 

komast að því hvert þær stefna í framtíðinni, og þá helst hvort þær sjá fyrir sér að þær 

muni búa í Skútustaðahrepi í framtíðinni. Við teljum að til þess að fá sem besta 

niðurstöðu í verkefnið sé best að leggja spurningalista fyrir stúlkur í Grunnskóla 

Skútustaðahrepps í  7.–10. bekk, eða þær sem fæddar eru á árunum 1994–1997. Miðað 

við heimasíðu skólans reiknum við með að það séu alls 12 stúlkur.  

Við óskum eftir að fá að leggja spurningalistann fyrir á skólatíma, ef það er hægt. Við 

reiknum með að senda leyfisbréf til foreldra stúlknanna með innihaldi spurningalistans,  

ef skólastjóri gæti annaðhvort áframsent fyrir okkur þetta leyfisbréf eða gefið okkur upp 

netfang foreldra stúlknanna. Einnig óskum við eftir viðtali við skólastjóra um stöðu 

stúlkna í Mývatnssveit í fortíð og framtíð. Það viðtal getur bæði átt sér stað sama dag og 

fyrirlögn spurningalistanna eða síðar ef skólastjóri sér sér ekki fært að koma í viðtal þá.  

Með fyrir fram þökk og von um gott samstarf. 

Ellen Jónína Sæmundsdóttir 

Þuríður Pétursdóttir 
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Viðauki 7, bréf til mæðra vegna rýnihóps vor 2010 

Efni: Rýnihópar vegna könnunar á lífsgæðum stúlkna í 7.–10. bekk í 

Reykjahlíðarskóla 

Við höfum nú í vinnslu lokaverkefni okkar í samfélags- og hagþróunarfræði við 

Háskólann á Akureyri. Í þessu verkefni höfum við það að markmiði að kanna lífsgæði 

unglingsstúlkna í Mývatnssveit. Við völdum þessar stúlkur vegna þess að þær búa í 

samfélagi sem stríðir við viðvarandi fólksfækkun og höfum til samanburðar rannsóknir 

sem gerðar hafa verið til dæmis í Noregi. Þessar rannsóknir voru framkvæmdar í 

samfélögum af svipaðri stærðargráðu og í Mývatnssveit og hafa sýnt fram á að ungar 

stúlkur eru líklegri til þess að flytja burt úr slíkum samfélögum til þess að mennta sig og 

snúa ekki aftur þar sem samfélagið býður ekki upp á atvinnu fyrir þær sem hentar þeirra 

menntun eða kröfum.  

Í vikunni sem leið lögðum við spurningalista fyrir stúlkur í 7. til 10. bekk við 

Reykjahlíðarskóla. Þar spurðum við þær út í skólann, samfélagið og framtíðarhorfur. Þær 

svöruðu skýrt og skilmerkilega og höfum við nú fengið niðurstöður könnunarinnar.  

Til þess að könnunin skili sem bestum niðurstöðum höfum við hug á að safna mæðrum 

þessara stúlkna í rýnihóp. Í samráði við skólastjóra hafa verið valdar fjórar mæður af 

handahófi og ert þú ein þeirra. Rýnihópurinn fer þannig fram að við hittumst, fjórar 

mæður og við tvær sem leggjum könnunina fram. Þar munum við ræða um sveitarfélagið, 

uppeldi barna og unglinga, lífsgæði stúlkna í sveitarfélaginu og reynslu ykkar mæðranna 

af því að búa í sveitarfélaginu. Við höfum sérstakan áhuga á að heyra ykkar skoðun og 

það væri gaman ef þú gætir séð þér fært að taka þátt.  

Við stefnum á að hafa þennan rýnihóp miðvikudaginn 7. apríl næstkomandi kl 17:00 í 

Hótel Reynihlíð. Það væri okkur mikil hjálp ef þú gætir séð þér fært að taka þátt. 

Vinsamlegast láttu okkur vita fyrir 25. mars ef þú sérð þér ekki fært að mæta.  

Bestu kveðjur, 

Ellen Sæmundsdóttir & Þuríður Pétursdóttir 


