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Útdráttur 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að kanna hvort nemendur sem útskrifast frá 

Landbúnaðarháskóla Íslands og Hólaskóla, Háskólanum á Hólum mótist út af sömu 

áhrifaþáttum á lífsleiðinni og hvernig námið hafi nýst þeim þegar komið var út á 

vinnumarkað. Rannsóknin var unnin út frá Lífsskeiðskenningu (Life – Span theory) Donald E. 

Super (1955), Starfsþróunarkenningu (Circumscription and Compromise Career Theory) 

Lindu Gottfredson (2002) og hugsmíðakenningu (Career Construction Theory) Mark Savickas 

(2005) þar er upp með að starfsþróun einstaklinga mótist alla ævi. Rafrænn spurningalisti var 

sendur til allra brautskráðra nemenda skólanna á árabilinu 2003-2009 alls 313 nemendur. 

Niðustöðurnar sýna að flestir nemendur koma af landsbyggðinni og að þeir hafi notið 

stuðnings heima fyrir í námi sínu í grunnskóla. Einnig er áberandi að foreldrar hafa verið 

fyrirmyndir þeirra í bernsku og á unglingsárum og einstaklingarnir höfðu fengið tækifæri til 

að afla sér reynslu eða komist í snertingu við viðfangsefnið. Ein af ánægjulegu niðurstöðum 

rannsóknarinnar var að fólk átti auðvelt með að fá vinnu eftir útskrift og var að jafnaði ánægt í 

vinnu og töldu námið nýtast sér vel. Margir höfðu hlotið aukna ábyrgð eða stöðuhækkun 

innan fyrirtæksins sem þeir störfuðu í og allir sem höfðu hug á að komast í frekara nám höfðu 

fengið inngöngu í það nám sem þeir helst kusu.  
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Abstract 

The main purpos of this study is to explore if the same factors have influenced the career 

pathways of graduated from The Agricultural University of Iceland and Hólar University. 

Secondly the influence of their education on their current job status and satisfacion will be 

explored. This study is built on three career development theories: Life Span Theory (Donald 

E. Super, 1955), Circumscription and Compromise Career Theory (Lindu Gottfredson, 2002) 

and Career Construction and Compromise Career Theory (Mark Savickas, 2005.  A web-

based questionnaire was sent via e-mail to all the school graduates from the years 2003-2009 

which included 313 former students. The results show that most students came from the rural 

areas and had support from their families in childhood and adolescence.  Parents serve as 

influental role models during these years and influence the career choices of the graduated. 

The results also indicated that students had first hand experiences in their fields of interest. 

Most importantly, the graduated from those two agricultrar universities easily obtained work 

and were for the most part satisfied with their jobs after graduation. Many had received 

promotions and increased responsibilities. The results also showed individuals who had 

wished to continue their education had been accepted into the schools of their choice.  The 

majority of the participants indicated that their education had been beneficial and helpful in 

the work place.   
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Formáli 

Rannsóknarverkefnið er unnið sem 30 ECTS eininga meistaraverkefni í náms- og 

starfsráðgjöf við félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Rannsóknin byggir á rafrænni 

spurningalistakönnun sem send var á alla nemendur Landbúnaðarháskóla Íslands (LbhÍ) og 

Hólaskóla, Háskólans á Hólum sem útskrifast höfðu á tímabilinu 2003-2009. Áhuginn á 

efninu kviknaði þegar rannsakandi hóf störf við LbhÍ sem náms- og starfsráðgjafi árið 2008. 

Áhugi nemenda á því hvert námið leiddi þá, hverjir starfsmöguleikar þeirra væru og 

möguleikar á framhaldsnámi, eftir jafn óhefðbundið nám og Landbúnaðarháskólarnir bjóða 

upp á, var eitt af því sem hvað oftast kom upp í umræðum við nemendur. Nemendur sem 

höfðu hug á námi við skólann höfðu, og hafa enn mikinn áhuga á því að vita hverjir 

möguleikar þeirra eru að loknu námi þar. Þessar vangaveltur virtust ekki síst koma upp hjá 

nemendum seint á öðru ári eða þegar val á lokaverkefni varð mjög aðkallandi. 

Starfsþróun og möguleikar nemenda að námi loknu skipta þá mjög miklu máli. Með 

þessari rannsókn er leitast við að skýra hvaðan nemendur koma og hverjir áhrifavaldar þeirra 

voru í æsku og á unglinsárum en ekki síður hvernig þeim vegnar eftir að námi er lokið í því 

sem þau hafa tekið sér fyrir hendur. 

Ég vil þakka skólastjórnendum Landbúnaðarháskóla Íslands og Hólaskóla, Háskólans á 

Hólum kærlega fyrir aðstoð við fyrirlögn spurningalistans og öllum þátttakendum sem gáfu 

sér tíma til að svara rannsókninni, án þeirra hefði rannsóknin aldrei orðið að veruleika. Ég vil 

líka koma á framfæri þakklæti til Magneu Helgadóttur, Carrie Ralstone og Guðrúnu Birnu 

Kjartansdóttur fyrir aðstoð við yfirlestur og ráðleggingar varðandi málfar og stafsetningu. 

Jóhanna Ella Jónsdóttir fær þakkir fyrir mikla þolinmæði og aðstoð við uppsetningu og 

úrvinnslu gagna. Einnig fá Björn Þorsteinsson, Hjördís Gísladóttir og Þórunn Edda 

Bjarnadóttir bestu þakkir fyrir upplýsingar um þá þætti skólans sem ekki voru til í rituðum 

heimildum. 

Leiðbeinendur mínir voru Dr. Sif Einarsdóttir og María Dóra Björnsdóttir og kann ég 

þeim bestu þakkir fyrir faglega og góða leiðsögn við rannsókn, ritun og stuðning á meðan á 

vinnu stóð. 

Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni og tengdafjölskyldu fyrir ómetanlegan stuðning í 

formi barnapössunar, þolinmæði og andlegs stuðnings. 
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Inngangur  

Mikilvægi menntunar í nútíma samfélagi ætti ekki að dyljast neinum. Á hverjum degi er fólk 

krafið um þekkingu og hæfni í starfi á fjölmörgum sviðum (Gottfredson, 2005). Ísland er 

engin undantekning í þessum efnum og um 90% nemenda í hverjum útskriftarárgangi 

grunnskólanna hefja nám í framhaldsskóla. Árið 2011 voru 19.889 nemendur við háskólanám 

á Íslandi (Hagstofa Íslands, 2011). Af þeim fjölda var 241 nemandi við nám til fyrstu 

háskólagráðu við Landbúnaðarháskóla Íslands (LbhÍ) og 256 við Hólaskóla, Háskólann á 

Hólum (Hólaskóli), samtals 497 nemendur eða 2,5% af öllum háskólanemum landsins. 

Landbúnaðarháskólarnir eru byggðir upp úr búnaðarskólum sem voru við líði seint á 19. 

öld og fyrri hluta 20. aldar. Þrátt fyrir að LbhÍ eigi rætur sínar að rekja allt til ársins 1889 og 

Hólaskóli til ársins 1882, eru skólarnir ekki gamlir miðað við sögu margra háskóla víða um 

heim. Á Hólum nær saga skólahalds aftur til 1106 og er því með elstu skólum landsins 

(Hólar. 2012a; LbhÍ. 2012a). Starfsemi þeirra hefur breyst mikið síðan þá og nær nú yfir 

landbúnar, umhverfifræði, náttúruvernd og ferðamálafræði (Björn Þorsteinsson, munnleg 

heimild 22. apríl 2012) 

Á Íslandi eru nú starfræktir sjö háskólar, þar af eru landbúnaðarháskólarnir tveir hluti 

þeirrar flóru sem spanna háskólamenntun landsins. Námsframboðið skólanna er ólíkt sem 

eins og lagt var upp með í verkskiptasamningi skólanna. Samningurinn var gerður við 

Landbúnaðarráðuneytið árið 1995 en þá var samþykkt að skólarnir myndu auka sérhæfingu 

hvor í sína áttina. Hólaskóli hefur síðan þá sérhæft sig í lífvísindum og ferðamálafræði en 

Landbúnaðarháskólinn í náttúru-, umhverfis- og auðlindafræðum (Ríkisendurskoðun, 2011, 

2012). 

Afdrif nemenda frá LbhÍ og Hólum hafa ekki verið rannsökuð formlega og því eru ekki 

til neinar skýrslur um það hvernig svo sérhæft, fræðilegt háskólanám nýtist nemendum þegar 

á vinnumarkað er komið eða hvernig starfsþróun nemenda þaðan er háttað. Mikilvægt er fyrir 

samfélagið að átta sig á því hvert nemendur háskólanna fara, hvernig námið nýtist þeim 

sérstaklega í ljósi þeirra breytinga sem hafa orðið á námsframboði skólanna og að þeim 

fjármunum sem varið er í háskólanám skili sér. Það er ekki síður mikilvægt fyrir nemendur 

og skólana að vita hvernig námið nýtist, að gæði náms og rannsókna í íslenskum háskólum sé 

tryggt og sambærilegt því sem best gerist í heiminum. Í skilagrein frá 

menntamálaráðuneytinu er lögð áhersla á að háskólar fylgi eftir útskrifuðum nemendum, fái 

upplýsingar um afdrif þeirra og hvernig námið skili þeim út á vinnumarkaðinn 

(Verkefnastjórn vísinda- og háskólamála, 2009). Frá sjónarhóli náms- og starfsráðgjafar er 
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mikilvægt fyrir nemendur að átta sig á þeim möguleikum sem þeir hafa að námi loknu og 

hafa ákveðin markmið á meðan á námi stendur (Sharf, 2006).  

Þessi rannsókn er að meginhluta unnin út frá Lífsskeiðskenningum (Life-Span Theory) 

Donald E. Super (1955, 1990) sem spannar starfþróun mannsins frá fæðingu og allt þar til fólk 

hefur yfirgefið vinnumarkaðinn. Kenning Lindu Gottfredson (2002) um afmörkun og 

málamiðlun (Circumscription and Compromise Theory) þar sem sérstaklega er fjallað um 

þann hluta kenningarinnar sem snýr að kynhlutverkum og starfsþróun einstaklinga. Að síðustu 

verður fjallað um hugsmíðakenningu Mark Savickas (2005) um starfsferilinn (Career 

Construction Theory) og því hvernig þroski einstaklinga hefur áhrif á val og ákvarðanatöku 

hverju sinni. Lífsskeiðskenningar ganga út frá því að starfsþróun einstaklingsins mótist alla 

ævi og taki mið af þroska hans hverju sinni, allt frá barnæsku til starfsloka. Kenningarnar 

varpa ljósi á það hverjir áhrifaþættir einstaklingsins eru og af hverju starfsþróunin hefur farið 

á þá braut sem raun ber vitni. Með rannsókninni er ætlunin að dýpka skilning á starfsþróun 

nemenda sem hafa útskrifast frá LbhÍ og Hólaskóla. Meginmarkmið rannsóknarinnar er að 

kanna hvað hafði áhrif á að nemendur völdu þetta tiltekna nám og hver afdrif þeirra hafa verið 

eftir að B.Sc. eða diplóma námi lauk. Miðað er við að nemendur hafi, þegar þeir fá 

spurningarnar í hendur, fengið reynslu af vinnumarkaði eða framhaldsnámi og samanburð á 

því hvort námið hafi nýst þeim í nýjum verkefnum. Með hliðsjón af því nær val á 

þátttakendum frá árinu 2009 og aftur til ársins 2003 þegar að fyrstu nemendur útskrifuðust frá 

LbhÍ og Hólaskóli fékk leyfi til að innrita nemendur í háskólanám (Hólar, 2012a; LbhÍ, 

2012b). 
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Landbúnaður, nám og vinna 

Afdrif nemenda sem útskrifast hafa frá íslenskum háskólum hafa lítið verið skoðuð en nú 

kalla stjórnvöld á aukna eftirfylgni háskólanna með nemendum þeirra (Rannís, e.d.). Hér 

verða tveir af háskólum landsins teknir fyrir, Landbúnaðarháskóli Íslands og Hólaskóli, 

Háskólinn á Hólum og grein gerð fyrir þeirri sérstöðu sem skólarnir hafa, auk sögu þeirra og 

aðkomu að háskólasamfélaginu. Fjallað verður um þær rannsóknir sem snúa að afdrifum 

nemenda en fáar hafa verið gerðar hér á landi. Slíkar rannsóknir eru algengari erlendis en þó 

virðist sem þær séu í flestum tilfellum langtímarannsóknir þar sem fáum nemendum er fylgt 

eftir.  

Starfsemi og saga landbúnaðarháskólanna 

Árið 1997 var gerð gangskör í að koma á lögum um háskóla í landinu en áður höfu ekki verið 

samræmd lög sem náðu yfir almenna starfsemi allra háskóla í landinu. Lög um Háskóla nr. 

136/1997 náðu yfir hlutverk háskóla, inntökuskilyrði nemenda, kröfur til kennara, kröfur til 

kennslu, kröfur um stjórnskipulag ríkisháskólanna og samstarf háskóla. Háskólar landsins 

fengu tvö ár til þess að aðlaga sig að þessum nýju lögum en enginn þeirra þurfti að sækja 

sérstaklega um leyfi til að verða háskóli. Búnaðarskólarnir voru hinsvegar undir 

landbúnaðarráðuneytinu og störfuðu því ekki samkvæmt þessum lögum. Árið 1999 voru sett 

lög um búnaðarfræðslu nr. 57/99. Í 3. gr. laganna er skilgreint hvaða svið falli undir fræðasvið 

skólanna en lögin gera skýra grein fyrir því hverskonar kennslu, fræðslu og rannsóknum 

skólarnir eiga að sinna. Menntunin snýr að ræktun og uppgræðslu, landbúnaði, fiskeldi, 

ferðamálum, umhverfismálum, matvælaframleiðslu, markaðssetningu ásamt öðru sem 

viðkemur þessum sviðum. Í 5.gr laganna kemur fram að ráðherra muni setja reglugerðir um 

gæðaeftirlit, hæfni kennara og ytra gæðaeftirlit í samstarfi við menntastofnanir 

landbúnaðarins. Þess verður þó að geta að á þessum tíma bauð Hólaskóli ekki upp á nám á 

háskólastigi. Á sama hátt og aðrir háskólar landsins þurftu Hólaskóli og LbhÍ ekki að sækja 

sérstaklega um að verða háskólar (Ríkisendurskoðun, 2004). 

Árið 2003 setti landbúnaðarráðherra fram reglugerð þess efnis að Garðyrkjuskóli 

Ríkissins og Hólaskóli gætu boðið upp á nám á háskólastigi á ákveðnum afmörkuðum 

sérsviðum að fengnu áliti frá búfræðsluráði og leyfi landbúnaðarráðuneytisins. Þó var 

eingöngu gert ráð fyrir að um nám til fyrstu háskólagráðu væri að ræða (Ríkisendurskoðun, 

2004). Í dag starfa háskólar á Íslandi samkvæmt lögum um háskóla nr. 63/2006 en 

landbúnaðarskólarnir lúta einnig lögum nr. 57/99 um búnaðarfræðslu. Árið 2008 færðust 
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landbúnaðarháskólarnir undir menntamálaráðuneytið en nú eru í vinnslu ný lög um háskóla og 

munu í kjölfarið verða afnumin lög um búnaðarfræðslu (Ríkisendurskoðun, 2012). 

Landbúnaðarháskóli Íslands 

Landbúnaðarháskóli Íslands (LbhÍ) var stofnaður 1. janúar 2005 eftir samruna þriggja 

stofnana, Landbúnaðarháskólans á Hvanneyri, Rannsóknarstofnunar Landbúnaðarins og 

Garðyrkjuskóla Ríkisins að Reykjum í Ölfusi. Landbúnaðarháskólinn á Hvanneyri hafði verið 

starfræktur frá árinu 1999 en á undan honum hafði Bændaskólinn á Hvanneyri verið 

starfræktur allt frá árinu 1889 (LbhÍ, 2012a, 2012b). Rætur Rannsóknarstofnunar 

landbúnaðarins má rekja til landbúnaðardeildar Rannsóknarstofnunar Háskóla Íslands sem 

stofnuð var 1935. Í tengslum við þessar rannsóknadeildir við Háskóla Íslands var ekki stofnað 

til sérstaks háskólanáms en stofnað var til háskólanáms í búvísindum við Bændaskólann á 

Hvanneyri 1947 og var það fyrsti vísir háskólanáms þar. Í upphafi var það tveggja ára nám, 

sem breytt var í þriggja ára BS nám árið 1967 (Björn Þorsteinsson, munnleg heimild 22. apríl 

2012). Garðyrkjuskóli ríkisins var stofnaður 1939 og var alla tíð starfræktur að Reykjum í 

Ölfusi, en garðyrkjunám Starfs- og endurmenntunardeildar LbhÍ stendur á þeim grunni sem 

þar var lagður. Enn í dag er starfstöð að Reykjum þar sem nám í blómaskreytingum, 

skógrækt, skrúðgarðyrkju og fleira er kennt á framhaldsskólastigi (Björn Þorsteinsson, 

munnleg heimild 22. apríl 2012). 

Þróun námsframboðs við LbhÍ og undanfara hans er í takt við alþjóðlega þróun 

landbúnaðarháskóla. Þannig hefur nám í búvísindum og landbúnaðarfræðum í þrengri 

skilningi víkkað út í að ná einnig yfir náttúru- og umhverfisfræði og fleiri námsgreinar sem 

snerta samskipti manns og náttúru almennt, enda hefur nöfnum skólanna stundum verið breytt 

samhliða í umhverfis- og lífvísindaskóla. Algengt er að einnig sé innifalið í námsframboði 

nútíma landbúnaðarháskóla, nám í skógfræði, landslagsarkitektúr, skipulagsfræði og 

dýralækningum og gildir það líka um LbhÍ að dýralækningum undanskildum. Í þessu 

samhengi má benda á skóla eins og Norwegian University of Life Sciences (UMB) og The 

Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) (Björn Þorsteinsson, munnleg heimild 22. 

apríl 2012).  

Árið 2011 voru starfræktar þrjár deildir við Landbúnaðarháskólann: Auðlindadeild, 

Umhverfisdeild og Starfs- og endurmenntunardeild. Skólinn býður upp á grunnnám á 

háskólastigi á fimm námsbrautum. Á Auðlindadeild eru tvær námsbrautir, búvísindi sem hefur 

verið háskólanám allt frá árinu 1947 og hestafræði sem var sett á fót 2007 í samstarfi við 

Hólaskóla. Við Umhverfisdeild eru þrjár námsbrautir. Náttúra og umhverfi hóf göngu sína við 

skólann haustið 2000 og útskrifaði sína fyrstu nemendur 2003, þá af landnýtingarbraut. Þegar 
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Landbúnaðarháskóli Íslands var stofnaður 2005, byrjuðu tvær nýjar línur innan brautarinnar, 

almenn náttúrufræði og náttúrunýting sem tók við nemendum landnýtingarbrautar. Árið 2009 

voru tvær nýjar línur settar af stað, önnur þeirra er þjóðgarðar – verndarsvæði en hin náttúra 

og saga sem kennd er í samstarfi við Háskóla Íslands. Skógfræði og landgræðsla var stofnuð 

2006, þá eingöngu sem skógfræðibraut en landgræðslulínan bættist við árið 2008. Að síðustu 

er Umhverfisskipulagsbraut sem stofnuð var 2001 en engar frekari línur eru innan þeirrar 

brautar. Frá árinu 2003 hafa 84 nemendur útskrifast frá Auðlindadeild LbhÍ og 179 útskrifast 

frá Umhverfisdeild en í vetur (2011-2012) stunda 90 nemendur nám við Auðlindadeild og 151 

við Umhverfisdeild LbhÍ (Upplýsingar fengnar frá nemendaskrá LbhÍ, 12. mars 2012 ).  

Hólaskóli, Háskólinn á Hólum 

Háskólinn á Hólum á sér langa sögu en fyrstu sagnir um skólahald á Hólum má rekja allt til 

1106 en þá rak biskup staðarins Jón Ögmundsson helgiskóla fyrir verðandi prestsefni. Árin 

liðu, veldi biskupsstólsins dvínaði, embættið var lagt niður 1802 og allar eignir seldar 

(Hólaskóli, Háskólinn á Hólum, 2012a). Árið 1881 keypti Skagafjarðarsýsla Hóla og stofnaði 

Búnaðarskólann ári seinna, 1882. Skólinn hefur starfað alla tíð síðan en hlutverk hans hefur 

breyst í gegnum tíðina með breyttum áherslum í landbúnaði og þá sérstaklega á sviði 

starfsmenntunar. Það var síðan 1999 sem skólinn fékk sitt upprunalega heiti, Hólaskóli 

(Hólaskóli, Háskólinn á Hólum, 2012a). 

Í takt við tíðarandann og þróun skólans sóttist Hólaskóli eftir því að geta útskrifað 

nemendur á háskólastigi og árið 2003 fengu þeir leyfi til þess að útskrifa nemendur með fyrstu 

háskólagráðu. Árið 2007 fengu þeir síðan leyfi til að útskrifa meistara- og doktorsnema og var 

skólinn formlega vígður sem háskóli 1. júlí þetta sama ár (Hólaskóli, Háskólinn á Hólum, 

2012a). Hólaskóli er mennta- og rannsóknarsetur fyrir hrossarækt, hestamennsku, fiskeldi, 

fiskalíffræði og ferðaþjónustu í dreifbýli. Stefna skólans miðar að eflingu búsetu, atvinnu og 

mannlífs á landsbyggðinni. Hann leggur áherslu á að auka þekkingu á sjálfbærri þróun við 

nýtingu náttúruauðlinda og að starfsemi skólans verði þróuð í takt við þá stefnu. 

Við Hólaskóla eru þrjár deildir, Ferðamáladeild, Fiskeldis- og fiskalíffræðideild og 

Hestafræðideild. Innan hverrar deildar eru nokkrar línur (Hólaskóli, Háskólinn á Hólum, 

2012b). Hestafræðideildin á háskólastigi skiptist í tvær línur. Hestafræði er 180 eininga nám í 

samstarfi við LbhÍ sem hóf göngu sína 2007. Reiðmennska og reiðkennsla er einnig á 

háskólastigi og var sú lína sett á fót haustið 2010 og er að öllu leyti kennd að Hólum. Námið 

er B.Sc. nám þar sem einnig er hægt að hætta námi tvisvar á námstímanum og útskrifast með 

diplómur. Eftir eitt ár er hægt að láta staðar numið og útskrifast með 60 eininga 

leiðbeinendapróf. Þá er hægt að hætta eftir 90 eininga bóklegt nám, fara í 30 eininga verknám 
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utan skóla og útskrifast með 120 eininga diplómu í tamningum (Upplýsingar fengnar frá 

nemendaskrá Hólaskól, Háskólans á Hólum, 20. mars 2012). Ferðamáladeildin býður upp á 

60 eininga diplómanám í viðburðastjórnun, 90 eininga diplómanám í ferðamálafræði og B.A. 

nám í ferðamálafræði (Hólaskóli, Háskólinn á Hólum, 2013). Fiskeldis- og fiskalíffræðideild 

býður upp á tvær deildir, annarsvegar 60 eininga diplómanám í fiskeldisfræðum og hinsvegar 

B.Sc. nám í sjávar- og vatnalíffræði. Það nám er í samstarfi við Háskóla Íslands þar sem 

nemendur geta valið að fara að Hólum eftir tveggja ára nám í líffræði. Hingað til hefur enginn 

útskrifast af þessari braut (Hólaskóli, Háskólinn á Hólum, 2012b). Frá árinu 2003 hafa 59 

nemendur útskrifast frá Ferðamáladeild, 39 frá Fiskeldis- og fiskalíffræðideild og 99 frá 

Hestafræðideild. Hér er eingöngu verið tala um útskriftir frá háskóladeildunum. Á Hólum 

stunda 173 nemendur nám á Ferðamáladeild, 18 á Fiskeldis- og fiskalíffræðideild og 65 í 

Hestafræðideild skólans (Upplýsingar fengnar frá nemendaskrá Hólaskól, Háskólans á 

Hólum, 20. mars 2012). 

Menntunin sem skólarnir hafa boðið upp á, hefur í auknum mæli verið færð frá 

framhaldsskólastigi yfir á háskólastig, auk þess sem fjölbreytnin hefur aukist mikið frá því að 

skólarnir urðu formlega að háskólum. Námið hefur lengst og breyst frá því að vera að miklu 

leyti verklegt, yfir í það akademíska nám sem háskólasamfélagið samþykkir (Hólaskóli, 

Háskólinn á Hólum, 2012b).  

Afdrif nemenda úr landbúnaðarháskólum 

Hingað til hafa háskólar á Íslandi ekki haft markvissa eftirfylgni með nemendum sínum en 

árið 2010 setti menntamálaráðuneytið á fót Gæðaráð sem hefur umsjón og eftirlit með gæðum 

háskólanáms á Íslandi. Það vinnur í samstarfi við Gæðastjórn Íslands sem einnig var skipað af 

menntamálaráðuneytinu og samanstendur af rektorum háskólanna, fulltrúum nemenda á 

háskólastigi og fulltrúum vísindaráðs (Rannís, e.d.). Markmið Gæðaráðs eru skýr og 

einskorðast við að efla íslenska háskóla og auka gæði náms í samræmi við það sem gerist 

erlendis. Aukinn kraftur verður settur í að fylgja nemendum eftir að útskrift lokinni og kanna 

hvernig námið nýtist þeim á vinnumarkaði til að auka megi gæði námsins sem boðið er upp á. 

Gæðaráð mun veita háskólum stuðning til þess að setja sér gæðaviðmið, bæði einir og sér en 

einnig í samstarfi við aðra (Rannís, e.d). Eitt af gæðaviðmiðum akademískrar menntunar er 

hin eilífa leit að betri þekkingu og skilningi á eðli hlutanna, hvort heldur er fyrir rannsóknir 

eða bóklega menntun og kennslu. Gæðaráð leggur mikið upp úr því að greina það ferli þegar 

menntun á sér stað á háskólastigi. Jafnframt vill ráðið þróa betri leiðir til þess að upplifun 

nemandans sé eins og best verður á kosið. Þannig hefur Gæðaráð ekki eingöngu samstarf við 
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háskólastofnanir þegar kemur að gæðaviðmiðum, heldur einnig hvernig menntun á sér stað og 

upplifun nemenda af henni (Rannís, e.d.). 

Gæðaráð vill að háskólar landsins byggi meira á skoðunum nemenda á náminu. Eftir nám 

og verklega kennslu fá nemendur betri innsýn í hvernig þessir þættir vinna saman og halda 

áfram að auka þekkingu sína eftir að komið er á vinnumarkað. Ætlunin er að nemendur verði 

virkir innan skólans við mótun námsskrár og námsefnis, í stað þess að vera óvirkir þiggjendur 

upplýsinga sem þeir eru síðan beðnir um að endurtaka í formi verkefna og á prófum. Þessu er 

ætlað að skila nemendum ákveðnum grunni sem stuðlar að áframhaldandi vexti, þroska og 

þróun einstaklingsins innan síns fræðasviðs. Nemendur fá þannig tækifæri til þess að hafa 

áhrif á þróun námsins og eru virkir í mótun þess. Því verður lögð áhersla á að þeir komi að 

gæðamati skólanna, ásamt því að fara yfir þá staðla og áherslur sem lagt hefur verið upp með. 

Nemendur fá aukna ábyrgð sem samstarfsaðilar skólanna en þeir þurfa að standa undir þeirri 

ábyrgð með því að vera virkir og koma skoðunum sínum á framfæri. Vinnan sem Gæðaráði er 

ætluð er mikilvæg fyrir íslenska háskóla til þess að þeir viti hvar þeir standa miðað við aðra 

háskóla í heiminum. Fyrsta stigið í átt að aukinni samvinnu skóla og nemenda er að háskólar 

kanni afdrif brautskráðra nemenda sem er í samræmi við stefnu stjórnvalda um aukna 

eftirfylgni. Í framhaldi verður farið í aukna vinnu er snýr að því hvernig námið hefur nýst 

nemendum á vinnumarkaði og hvernig megi bæta námið. Sú vinna verður unnin í samstarfi 

við fyrrum nemendur skólanna líkt og Gæðaráð leggur upp með (Rannís, e.d.). 

Eitt af lykilatriðum þess að fá þá vinnu sem einstaklingar sækjast eftir, er að hafa lokið 

ákveðnu námi. Kröfum vinnumarkaðarins um þekkingu, sveigjanleika og hæfni verða skólar 

að reyna að mæta og nemendur að reyna að uppfylla (Stiwne og Jungert, 2009). Í rannsókn 

Stiwne og Jungert (2009) kemur fram að ákveðið bil er á milli þeirrar þekkingar sem 

nemendur fara með úr náminu og þess sem atvinnulífið gerir kröfur um. Þetta er í samræmi 

við aðrar rannsóknir (Atkins, 2002; Clarke og Winch, 2006) en þar kemur einnig fram að 

hægt er að vinna gegn þessu bili sem myndast hefur á milli skóla og atvinnulífs með upplýstri 

ákvörðun beggja aðila. Í þessari rannsókn verður kannað hvort nemendur hafi fengið vinnu 

við hæfi eftir grunnnám við háskóla og hvernig námið hafi nýst þeim þegar þeir komu á 

vinnumarkað. 

Í Jyväskylä háskólanum í Finnlandi var gerð kennslufræðileg úttekt á því hvaða þekkingu 

nemendur komu með úr náminu út í atvinnulífið og hvaða þekkingu þeir náðu sér í eftir að 

þeir komu á vinnumarkað (Tynjälä, Välimaa og Sarja, 2003). Þar var gert ráð fyrir því að 

nemendur kæmu ekki fullnuma út á vinnumarkaðinn en að námið gæfi þeim grunn sem 

hjálpaði þeim að vaxa og þroskast áfram eftir að þeir kæmu á vinnumarkað. Þar kom í ljós að 

mjög mikilvægt er að aðilar á vinnumarkaði og háskólar séu reiðubúnir til þess að mætast og 
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vinna saman. Einnig er mikilvægt að til staðar séu aðilar inni á vinnustöðum sem geti haldið 

utan um nýja starfsmenn og miðlað til þeirra sem og nema sem koma á námstíma inn í 

fyrirtækin (Tynjälä o.fl., 2003). 

Afdrif nemenda á Íslandi hafa lítið verið rannsökuð en þó fundust tvær nýlegar 

rannsóknir unnar sem lokaverkefni nemenda sem fjallað verður um hér á eftir. Aðrar 

rannsóknir voru yfirleitt of gamlar eða fjölluðu um starfsþróun innan fyrirtækja án þess að 

tengjast námi einstaklinga. Þó hafa verið gerðar rannsóknir og einna yfirgripsmesta íslenska 

rannsóknin á hagnýtingu náms á íslandi gerði Rósa Guðrún Bergþórsdóttir (2009). Rannsókn 

hennar snéri að því hvert væri hagnýtt og fræðilegt gildi MPA-meistarnáms við Háskóla 

Íslands. Hún kannaði meðal annars hvernig námið nýttist fyrir starfsferil útskrifaðra 

nemenda. Þar kom í ljós að mikill meirihluti, eða 96% nemendanna sem höfðu lokið 

meistaranámi, töldu námið gagnast mjög vel eða frekar vel í starfi og 88% þeirra sem höfðu 

lokið diplómanámi. Meirihluti nemenda taldi einnig að námið hefði haft talsverð áhrif á 

starfsferil sinn. Þar var einnig nokkur munur á milli þeirra sem luku meistaranámi og þeirra 

sem luku diplómanámi, því 78% meistaranema taldi vægið talsvert á móti 66% diplómunema 

(Rósa Guðrún Bergþórsdóttir, 2009). 

Aðeins ein rannsókn hefur verið gerð um afdrif nemenda frá landbúnaðarháskólunum en 

hana gerðu Edda Kamilla Örnólfsdóttir og Gunnur Vilborg Guðjónsdóttir (2008) þegar þær 

gerðu lokaverkefni sitt við viðskiptabraut Háskólans í Reykjavík. Rannsóknin bar heitið 

„Hver er ávinningur af námi við Hrossaræktunardeild við Háskólann á Hólum?“ Megin 

markmið rannsóknarinnar var að kanna fjárhagslegan ávinning nemenda. Hún leiddi í ljós að 

fjárhagslegur ávinningur nemenda var ekki mikill en nemendur voru ánægðir í starfi. Þeir 

voru einnig ánægðir með þann grunn sem þeir tóku með sér úr náminu, fannst hann breiður og 

gefa þeim tækifæri til þess að sinna ýmsum störfum. Þeir sem voru að vinna við hrossarækt 

sögðu að námið nýttist þeim mjög vel í starfi og voru allir ánægðir með þá leið sem þeir höfðu 

valið að undanskildum einum nemanda (Edda K. Örnólfsdóttir og Gunnur V. Guðjónsdóttir, 

2008). 

Ljóst er að við eigum langt í land með að fylgja nemendum okkar eftir að námi loknu og 

að háskólar landsins og atvinnulífið vinni að sameiginlegum markmiðum. Með stefnu 

menntamálaráðuneytisins frá 2010 erum við samt sem áður komin á rétta braut. Innan 

kenninga sem náms- og starfsráðgjafar tekur hluti þeirra til starfsþróunar einstaklinga og að 

hún byrji að mótast strax á unga aldri en ekki eingöngu eftir að í háskóla er komið. Náms- og 

starfsráðgjafar vilja beina sjónum sínum að einstaklingnum, hvernig hann mótast og hvaða 

áhrif það hefur á hann í námi og starfi. Það verður því eitt af markmiðum þessarar rannsóknar 
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að kanna hvort nemendur sem útskrifast frá landbúnaðarháskólunum hafi einhver sameiginleg 

kennileiti frá æsku jafnframt því að skoða hvers vegan þetta nám varð fyrir valinu.  

Náms- og starfsþróun einstaklinga 

Kenningarnar sem greina frá því að starfsþróun einstaklinga byrji að mótast á unga aldri eru 

svonefndar lífsskeiðskenningar (Life Span Theory). Þessar kenningar verða nýttar til að reyna 

að útskýra þá vegferð sem nemendur landbúnaðarháskólanna hafa valið á starfsþróunarferli 

sínum og til að kanna hvort eitthvað er sammerkt með þeim einstaklingum sem velja þessar 

leiðir frá barnæsku til fullorðinsára. Þar standa Donald E. Super (1990) og Linda Gottfredson 

(2005) fremst í fylkingu ásamt yngri kennismiðum sem hafa nýtt sér hugmyndir þeirra að 

hluta og má þar nefna Mark Savickas (2002).  

Grunnur að starfsvali - starfsþróun barna 

Super (1953) lagði fyrstur til að litið væri á þróun starfsferils sem heildstætt ævilangt ferli. 

Samkvæmt kenningu Super (1990) byrjar starfsþróun einstaklinga sem forvitni og löngun til 

að svala þeirri forvitni með upplýsingaöflun. Forvitni (curiosity) er ein af frumhvötum 

mannsins og verður til vegna örvunar eða vegna vöntunar einstaklingsins á einhverju. Náskylt 

forvitni er síðan ímyndun, þar sem börn setja sig sjálf í ákveðnar aðstæður og kanna þannig 

heiminn með aðstoð ímyndunar og forvitni (Savickas, 2005; Super, 1990). Forvitnin leiðir til 

könnunar (exploration) á því umhverfi sem barninu stendur næst svo sem á skóla, heimili, 

félögum og á sambandi við foreldra. Könnun er ákveðin hegðun, þar sem börn leita og 

rannsaka til þess að svala forvitni sinni. Könnunin getur birst á ýmsa vegu, til að mynda þegar 

börn rífa hluti í sundur til þess eins að setja þá saman aftur. Mikilvægt er að reyna að ýta undir 

þetta ferli því líkur eru á að það ýti undir góða starfsþróun einstaklinga (Savickas, 2005; 

Super, 1990). Með könnuninni safna einstaklingar upplýsingum (information). 

Upplýsingaöflunin er mikilvægur þáttur í þroska og þróun barna til þess að ná árangri þegar 

komið er á unglings- og fullorðinsár. Hér er áherslan á hvernig hægt er að nýta 

upplýsingaöflun barna til frekari könnunar (Savickas, 2005; Super, 1990). 

Samkvæmt Super (1990) skipta fyrirmyndir (key figures) börn miklu máli þegar kemur að 

því að læra um atvinnulífið og mótun eigin sjálfsmyndar. Helstu áhrifavaldar eru foreldrar, 

kennarar, einstaklingar sem eru áberandi í samfélaginu, ásamt aðilum sem þau eiga í 

samskiptum við. Börn meta til að mynda störf foreldra sinna út frá því hversu ánægðir 

foreldrar þeirra virðast vera í starfi (Savickas, 2005; Super, 1990). Super (1990) leggur mikla 
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áherslu á að hlusta vel eftir því hjá börnum hverjar fyrirmyndir þeirra eru, því það geti gefið 

góða innsýn í hver sjálfsmynd einstaklingsins er. 

Á ákveðnum tíma byrja börn að þróa með sér áhugasvið (development of interest). Þau 

horfa á störf fullorðinna í kringum sig og meta hvort þeim líst á þau eða ekki. Fái börn 

hvatningu og tækifæri til þess að ræða það sem þau hafa áhuga á, eykur það þroska þeirra og 

skilning á starfsþróun (Sharf, 2006; Super, 1990).  

Kjarni kenningar Supers (1953) er sjálfshugtakið (Self-Concept). Þar leggur hann 

megináherslu á að starfsþróun einstaklinga byggist á þróun og útfærslu eigin sjálfs. 

Sjálfshugtakið lýsir því hvernig einstaklingurinn lítur á sjálfan sig og þær aðstæður sem hann 

er í. Hugtakið tekur til líffræðilegra einkenna, félagslegs hlutverks og þeirra gilda sem 

einstaklingurinn telur við hæfi fyrir sjálfan sig og aðra. Hugtakið vísar einnig til þess hvaða 

mynd einstaklingurinn hefur af sjálfum sér og þeirri stöðu sem hann er í. Hvernig hann bregst 

síðan við þessu gefur upplýsingar um áhugamál, gildi og þarfir. Til þess að geta gert áætlun 

þurfa börn að hafa nægilegar upplýsingar, fá hvatningu og hafa þá tilfinningu að þau stjórni 

því hver framtíð þeirra muni verða. Á þessu stigi geta börn ekki tekið ákvarðanir um starfsval 

heldur sýna þau störfum áhuga vegna upplýsinga sem þau hafa aflað sér um þau eða vegna 

fyrirmynda sem þau líta upp til (Sharf, 2006; Super, Starishevsky, Matlin og Jorndaan, 1963). 

Það verður því eitt af markmiðum þessarar rannsóknar að kanna hvort nemendur sem 

útskrifast frá landbúnaðarháskólunum hafi einhver sameiginleg kennileiti frá æsku, hafa þeir 

aflað sér svipaðrar reynslu og fengið jöfn tækifæri til að kynnast viðfangsefninu sem varð 

fyrir valinu? Gátu þau svalað forvitni sinni með könnun eða höfðu fyrirmyndir þeirra áhrif á 

náms og starfsval þeirra?  

Linda Gottfredson (2002) hefur, eins og Super, skoðað sjálfshugtakið mikið. 

Starfsþróunarkenning hennar segir til um það hvernig einstaklingar sjá sjálfa sig sem hluta af 

samfélaginu og sem einstaklinga. Hún leggur áherslu á að allir búi sér til einskonar starfskort 

þar sem einstaklingar raði störfum inn eftir áherslu og virðingu, eftir því hversu mikla 

þýðingu störfin hafa. Þar skipta kyn og álit miklu máli varðandi starfsval. Gottfredson (2002) 

á ekki eingöngu við álit einstaklingsins á þessum þáttum, heldur einnig hvernig heimur þeirra 

lítur á þessa þætti og hefur þar með áhrif á sjálfsmynd þeirra og starfskort. Störfin eru flokkuð 

í hugrænu starfskorti eftir kyni, virðingu og síðast starfsvettvangi og segir röðin einnig til um 

það hvaða flokkur skiptir mestu máli og hver minnstu. Gottfredson (2002) skýrir til að mynda 

hvernig líffræðilegir þættir hafa áhrif á umhverfisþætti og að þeir hafa áhrif á okkur alla ævi. 

Hún telur að einstaklingar fórni kynímynd sinni síðast og því muni áhugamál og orðstír skipta 

mestu máli þegar kemur að því að velja starf sem hæfir sjálfsmyndinni. Því verður fróðlegt að 
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sjá hvort sá hópur sem hefur útskrifast úr námi frá landbúnaðarháskólunum hafi látið 

kynímynd starfa hafa áhrif á val sitt. 

Starfsþroski - starfsþróun unglinga 

Samkvæmt Piaget (1977) byrjar hæfileikinn til þess að leysa úr vandamálum og gera áætlanir 

á unglingsárunum. Það er misjafnt hvenær unglingar byrja að hugsa óhlutbundið og getur í 

upphafi verið bundið við ákveðin svið. Smám saman þroskast hæfileiki til þess að nota rök og 

mynda sér skoðanir út frá ákveðnum rökum. Sjálfhverfa hugsunin sem einkennir börn hverfur 

þó ekki strax. Piaget heldur því einnig fram að þetta sé tímabil örlítillar ringulreiðar. Þar sem 

unglingarnir eru að ná tökum á rökrænni hugsun, gera þeir ráð fyrir því að veröldin sé rökrétt, 

sem hún reynist þó sjaldnast vera. 

Starfsþroski (career maturity) er eitt af meginhugtökum Supers (1955) og telur hann að til 

þess að öðlast starfsþroska þurfi einstaklingurinn að hafa þroskað með sér ákveðna hæfni. 

Savickas (2005) lagði til að í stað hugtaksins starfsþroski sem Super (1955) kæmi hugtakið 

aðlögunarhæfni (adaptability) sem fæli í sér að einstaklingar þyrftu að hafa hæfileika til að 

breytast án þess að það kostaði mikla fyrirhöfn. Starfsumhverfið tekur sífeldum breytingum 

og til þess að geta fylgt þróuninni eftir, þurfa allir að geta aðlagast skjótt og án mikilla 

vandkvæða. Savickas (2005) hefur notað hugtakið aðlögunarhæfni mikið í kennismíð sinni og 

í nýlegri hugsmíðakenningu hans um starfsferilinn er það lykilhugtak. Þar leggur hann áherslu 

á að við erum í endalausri sjálfskönnun þar sem við skoðum hæfni okkar, áhuga og getu til 

þess að staðsetja okkur í samfélaginu og á vinnumarkaði. Savickas leggur einnig áherslu á að 

hver einstaklingur fari þessa vegferð á eigin forsendum og hraða og að það er alltaf hann sem 

velur sér leiðina sem farin er. Það fer síðan eftir metnaði og markmiðum einstaklingsins 

hversu langt hann nær á starfsferlinum.  

Super (1955) setti fram áætlun fyrir 15 til 18 ára unglinga um náms- og starfsfræðslu en 

hann taldi slíkt nauðsynlegt til að þau tækju góðar ákvarðanir um framtíðar nám og starf. 

Áætlunin byggist á fimm þáttum sem eiga að hjálpa aðilum að finna sína stefnu hvað 

starfsferil varðar (career orientation).  

Í fyrsta lagi þarf einstaklingur að geta gert áætlun um það hvar hann sjái sig í framtíðinni 

og hvernig starf hann velur sér, svokölluð starfsáætlun (career planning). Til þess að geta gert 

slíka áætlun þarf hann að geta greint frá því hversu mikið hann veit um einstaka og ákveðin 

störf. Þá vitneskju fá einstaklingar meðal annars í gegnum náms- og starfsfræðslu í skólum, 

samtölum við fullorðna, í sumarvinnu eða hlutastörfum. Áætlunin byggir á því hvað 

einstaklingurinn telur sig vita um störfin frekar en hvað hann veit með fullri vissu um þau 

(Super, 1955). Til þess að einstaklingurinn hafi vitneskju um störfin sem hann vill kanna 
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frekar þarf hann að afla sér upplýsinga um þau. Þessi starfskönnun (career exploration) felur í 

sér viðhorf til vinnu. Hér er auk þess horft til þess hvernig og hversu víðtæka þekkingu 

einstaklingurinn reynir að ná sér í og hvernig hann nýtir þekkinguna. Þá er komið að því að 

einstaklingurinn taki ákvörðun. Ákvarðanataka (decision making) er mikilvægt skref í 

starfsþroskanum. Það að einstaklingurinn viti hvernig taka eigi slíka ákvörðun getur skipt 

sköpum. Hugtakið felur í sér að einstaklingurinn geti tekið ákvörðun byggða á þekkingu og 

eigin hugsun um starfsáætlun. Þegar búið er að taka ákvörðun um hvaða starf/störf eru 

ákjósanlegust þarf að huga að upplýsingum um störfin (world of works). Þá þurfa 

einstaklingar að þekkja sjálfa sig, vita hvað þeir vilja og þekkja störfin sem þeir sækja um. 

Það þarf einnig kunnáttu til þess að sækja um störf sem felur í sér könnun á því út á hvað 

starfið gengur og hvaða færni er krafist af starfsmanni svo og að geta gert góða starfsumsókn 

(Super, 1955). Að lokum er gert ráð fyrir að einstaklingurinn kanni eigin þekkingu á völdum 

starfsvettvangi (knowledge of preferred occupational group), þar er til dæmis átt við ákveðna 

verkþætti, notkun á tækjum og tólum, líkamlegu álagi og eigin hæfni gagnvart ákveðinni 

starfsgrein (Super, 1955). Með þessa sýn að leiðarljósi verður leitast við að kanna hvort 

þátttakendur rannsóknarinnar hafi tekið meðvitaða ákvörðun um náms- og starfsval og á 

hvaða grunni sú ákvörðun var tekin. Hversu vel undirbúin voru þau undir þessa 

ákvarðanatöku eða þarf að taka tillit til fleiri þátta en aldurs í þessu samhengi? 

Lífshlutverk - starfsþróun fullorðinna 

Þegar kemur fram á fullorðinsár, eða eftir 25 ára aldurinn, talar Super (1953, 1990) um 

ákveðin lífshlutverk sem við veljum að sinna á lífsleiðinni. Hlutverkin eru þó misjöfn eftir því 

hvar við erum stödd á ferlinum og flokkar Super þau í fimm lífsstig:  

Vöxtur (growth), 0-14 ára. 

Könnun (exploration), 15-25 ára. 

Stofnsetning/Að koma sér fyrir (establishment) 25-45 ára. 

Að halda sér við (maintenance) 45-65 ára. 

Starfslok/Aftenging (disengagement) 65 ára og eldri.  

 

Hér á eftir verður fjallað um síðustu þrjú lífsstigin en gert er ráð fyrir að flestir sem munu taka 

þátt í þessari rannsókn, verði á stofnsetningarstigi (Super, 1990). Á því stigi er fólk að koma 

sér fyrir á vinnumarkaði eftir að hafa lokið námi og er á aldrinum 25 til 45 ára. Einnig er gert 

ráð fyrir að hluti þessa hóps hafi farið í þetta nám til þess að auka þekkingu sína innan síns 

fræðisviðs, endurnýja þekkingu sínar eða til þess að styrkja stöðu sína innan fyrirtækisins. 
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Samkvæmt Super (1990) tilheyrir það því að halda sér við (maintenance). Líklegast munu 

fæstir tilheyra síðasta lífsstiginu, starfslok (disengagement), þar sem rannsakandi telur ekki 

algengt að fólk fari í svo langt nám eftir að það hefur ákveðið að hætta að vinna. 

Á könnunarstigi fara einstaklingar að leggja meira af mörkum til þess að fá betri yfirsýn 

og upplýsingar um störf. Á þessu tímaskeiði kemur einnig að því að þeir þurfa að velja 

starfsvettvang og starfssvið og hefja störf á vinnumarkaði, eins og greint var frá í kaflanum 

hér á undan (Super, 1953, 1990). 

Eftir 25 ára aldur og til 45 ára aldurs talar Super (1990) um að fólk fari á stig sem kallast 

stofnsetning (establishment). Hugtakið vísar til þess að á þessu aldursbili er fólk að koma sér 

fyrir á vinnumarkaði og velja sér vinnu sem það mun að öllum líkindum sinna næstu árin. 

Stöðugleiki (stabilizing) er það fyrsta sem einstaklingur leitar eftir í nýrri vinnu, það er að 

hann sé kominn í starf til þess að sinna því til lengri tíma. Í fyrstu geta einstaklingar verið 

óvissir um hvort þeir hafi það sem til þarf, til þess að geta sinnt þeim kröfum sem starfið gerir 

til þeirra. Eftir því sem einstaklingur verður öruggari, verður hann styrkari í þeirri stöðu sem 

hann gegnir. Um þrítugsaldurinn er fólk oft búið að koma sér fyrir í starfi að mati Super 

(1990) og þá hefst tímabil styrkingar (consolidating). Þá vill fólk fá viðurkenningu á starfi 

sínu, fá aðra til þess að treysta sér eða sýna fram á að þeir séu duglegir og áreiðanlegir 

starfskraftar. Komist það á þetta stig fer það að horfa til stöðuhækkunar, innan eða utan 

fyrirtækisins. Með tímanum öðlast einstaklingar reynslu (advancing) og sækjast þá gjarnan 

eftir aukinni ábyrgð innan fyrirtækisins sem leiðir einnig til hærri launa. Þetta er þó misjafnt á 

milli starfsstétta en sums staðar er mikill þrýstingur á einstaklinga að hækka í starfstign, á 

meðan mun minni þrýstingur er á öðrum stéttum (Super, 1953, 1990). 

Eftir 45 ára aldur er fólk yfirleitt í þeirri stöðu að reyna að halda sér við (maintenance). Þá 

reynir það að halda titlinum eða stöðunni sem það hefur fengið innan fyrirtækisins. Þetta er þó 

breytilegt á milli einstaklinga (Super, 1990). Þegar einstaklingurinn hefur komið sér í þá stöðu 

sem honum líður vel í, fer hann frekar að huga að því að viðhalda (holding) þekkingu sinni. 

Það er því nauðsynlegt að kynna sér nýjungar og vera meðvitaður um verkefnin sem aðrir 

samstarfsmenn eru að vinna að. Fyrir suma er það lítt spennandi tilhugsun að hætta snemma 

að vinna og því leggja þeir harðar að sér við að halda sér við (Super, 1990). Á mörgum 

sviðum er ekki nóg að halda sér við og starfsmenn þurfa að endurnýja upplýsingar (updating) 

sínar. Mörg starfssvið krefjast þess að starfsmenn fari oft á námskeið til endurmenntunar til 

þess að þeir uppfæri þekkingu sína. Í sumum tilfellum er þó ekki nóg að afla sér nýrrar 

þekkingar heldur er þörf á því að leggja fram sinn skerf til fagsviðsins eða taka upp nýbreytni 

(innovating). Hugtakið nýbreytni felur í sér framþróun innan starfsviðsins. Þessi þáttur á oft 

við um hærri stöður innan fagsviða, þar sem þess er stöðugt krafist að menn séu með á 
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nótunum og geti lagt til nýjungar innan sviðsins, hvort sem um er að ræða rannsóknir eða nýja 

nálgun á starf (Super, 1990). 

Eftir 65 ára aldur fer fólk yfirleitt að huga að starfslokum (disengagement). Einstaklingar 

hætta þá oft að fylgja eftir þróun í vinnu, hvort heldur sem það er vegna líkamlegra eða 

andlegra ástæðna. Á þessum aldri hefur fólk aflað sér mikillar þekkingar sem er mikils verð 

fyrir fyrirtæki, en oft á tíðum heldur það ekki lengur í við nýjungar og þá kemur að því að það 

hættir störfum (Sharf, 2006; Super, 1953, 1990). Líklega mun lítill hluti þátttakenda 

rannsóknarinnar vera komin á þennan stað í lífinu þar sem rannsóknin nær ekki nema aftur til 

2003.  

Hugsmíðakenningin 

Ein af nýrri kenningum starfsráðgjafafræða er eftir Mark Savickas en hann hefur nýtt eldri 

kenningar við vinnu sína. Kenning hans kallast Hugsmíðakenning um starfsferil (career 

construction theory) og byggir á kenningum Super um starfsþróun, hugsmíðakenningu Kelly 

ásamt frásagnaraðferðum í ráðgjöf (narrative counselling).  

Savickas (2005) notar hugtakið starfssaga í kennismíð sinni. Starfsferill hvers einstaklings 

mótast af ýmsum þáttum, svo sem reynslu og framtíðarvonum sem skilja eftir minningar sem 

mynda starfssögu hvers og eins. Sé starfssagan síðan greind, er hægt að finna út þemu sem 

mynda mynstur á starfsferli einstaklinga. Savickas (2005) leggur mikla áherslu á upplifun 

einstaklingsins af umhverfinu og sögu hans af starfsferli sínum, líðan hans og reynslu. Hann 

vill kafa dýpra og skoðar því hvert skref sem liggur að þeirri samsvörun sem þarf að nást á 

milli einstaklingsins og umhverfisins. Möguleikar einstaklingsins eru þannig metnir út frá 

aðstæðum hverju sinni en ekki út frá möguleikum framtíðarinnar. Savickas leggur einnig 

áherslu á að vegna breytilegra aðstæðna á vinnumarkaði og hjá einstaklingum, þá er þessu 

ferli aldrei lokið. Í þessari rannsókn er leitast við að finna mynstur hjá hópi einstaklinga og 

athuga hvort samhengi er í því hvaða umhverfi einstaklingar alast upp við og hvert þeir síðan 

velja að halda í nám og störf. 

Til þess að staðsetja fólk á ákveðnum starfssviðum nota ráðgjafar oft á tíðum 

áhugakannanir og flokkunarkerfi. John L. Holland (1997, 2005) setti fram kenningu um 

starfsáhuga einstaklinga og starfsumhverfi. Starfsáhugi (vocational personality) er þátturinn 

sem snýr að einstaklingnum, áhuga hans og því starfsumhverfi sem hæfir honum (Savickas 

2005). Kenning Holland (2005) lýsir því hvernig einstaklingar bregðast við umhverfi sínu og 

hvernig áhugi þeirra og umhverfi móta starfsval og aðlögun. Holland (2005) flokkaði störf í 

sex áhugasvið. Á sama hátt flokkaði hann starfsumhverfi í sex formgerðir. Störfunum og 

starfsumhverfunum var skipt í eftirfarandi flokka: Realistic (R), Investigative (I), Artistic (A), 
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Social (S), Enterprising (E) og Conventional (C) eða RIASEC. Flokkarnir eiga að einkenna 

áhugasviðin sem störfin falla undir og gera fólki kleyft að bera saman störf og starfsumhverfi 

sem það hefur áhuga á. Einstaklingar geta fengið einn til þrjá stafi út úr áhugasviðskönnunum 

sem segja þá til um hvaða svið áhugi þeirra fellur undir (Holland, 2005). Ráðgjafar sem nýta 

sér flokkunarkerfi Hollands geta á einfaldan og sjónrænan hátt sýnt einstaklingum fram á 

tengsl áhuga þeirra við störf og umhverfi (Savickas, 2005). 

Í meistaraverkefni Ingunnar M. Ágústsdóttur (2011) kannar hún hugsmíða- og 

samtímaréttmæti áhugakönnunar Bendils II fyrir nemendur á háskólastigi. Bendill er unnin af 

Dr. Sif Einarsdóttur og prófessor James Rounds út frá kenningu Hollands með íslenskt 

mennta- og starfsumhverfi í huga (Bendill, 2012). Nú þegar er til Bendill - rafræn 

áhugakönnun fyrir grunn- og framhaldsskóla en verið er að vinna að útgáfu fyrir 

háskólastigið. Í rannsókn sinni lagði Ingunn (2011) spurningalista úr þróunarútgáfu Bendils II 

fyrir nemendur fimm háskóla á Íslandi og var Landbúnaðarháskóli Íslands einn af þeim. Alls 

svöruðu 2.218 nemendur spurningalistanum, þar af voru nemendur LbhÍ um 28 talsins. Í ljós 

kom að helstu áhugasvið nemenda LbhÍ sem svöruðu rannsókninni féllu innan handverkssviðs 

(realistics) en næst á eftir var vísindasviðið (investigative). Þessar upplýsingar gefa til kynna 

innan hvaða starfsumhverfis nemendum Landbúnaðarháskólans kæmi til með að líða vel í 

(Ingunn M. Ágústsdóttir, 2011). 

Í þessari rannsókn eru spurningar notaðar til aðkanna hvort tenging er á milli þess hvaðan 

nemendur komu, hverjar fyrirmyndir þeirra voru, hvernig áhugi þeirra kviknaði og þess að 

þeir völdu sér þetta nám. Kenning Supers (1990) hentar einkar vel til þess, þar sem hún 

spannar alla ævi mannsins með áherslu á uppruna og við hvaða aðstæður einstaklingar hafa 

vaxið úr grasi. Á sama hátt fylgir hann einstaklingum eftir út á vinnumarkað eins og gert 

verður í þessari rannsókn til að kanna hver starfsánægja þeirra er og hvort námið hafi nýst 

þeim sem skyldi. Eru útskrifaðir nemendur ánægðir með leiðina sem þeir völdu, leiðina sem 

meðal annars menntunin hefur opnað fyrir þeim og þann stað sem þeir eru á nú? 

Tilgáta rannsakanda er að nemendur sem sækji nám í landbúanaðarháskólana séu oft á 

tíðum af landsbyggðinni eða hafi alist þar upp að hluta til og hafi haft nokkuð sterka sýn á 

sjálfa sig. Þegar kemur að störfum, er tilgátan að eftir útskrift fari nemendur í fjölbreytta 

vinnu og nám en þó séu sérfræðistörf sem tengist landbúnaði og umhverfi efst á lista.  
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Aðferð 

Tilgangur rannsóknarinnar var að veita innsýn í starfsþróun nemenda sem hafa útskrifast með 

grunnháskólagráðu frá landbúnaðarháskólum á Íslandi. Við gerð rannsóknaspurninga var 

Lífsskeiðskenning Supers (1955, 1990) lögð til grundvallar alls þess sem tók á vexti og 

þroska einstaklinga í gegnum lífið. Spurningar sem tengdust námi, nytsemi þess og hvernig 

það hefði nýst á vinnumarkaði, voru gerðar í samráði við leiðbeinendur mína þar sem engar 

sambærilegar rannsóknir eða spurningalistar voru fáanlegir til að hafa til hliðsjónar. Þeir 

háskólar sem hafa verið að vinna að sambærilegum rannsóknum voru ekki tilbúnir með 

niðurstöður eða töldu að um trúnaðarupplýsingar væri að ræða á þessu stigi. 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða starfsþróun nemenda sem hafa útskrifast frá 

Landbúnaðarháskóla Íslands og Hólaskóla, Háskólanum á Hólum. Rannsókninni má skipta í 

tvo hluta. Í fyrsta lagi er kannað af hverju nemendur völdu að fara í námið og hver aðdragandi 

var á þeim þrem megin þroskaskeiðum sem Super (1955) skipti ævinni upp í. Í öðru lagi eru 

afdrif nemenda skoðuð, hvernig þeim hefur gengið að fá vinnu við hæfi, hvort þeir hafi aflað 

sér frekari menntunar, hvernig námið hefur nýst þeim eftir útskrift og hvort þeir eru ánægðir 

bæði með þá vegferð sem þeir hafa farið og stöðuna sem þeir eru í í dag. 

Þátttakendur 

Í heildina var spurningalisti sendur til allra þeirra 313 einstaklinga sem útskrifuðust úr þessum 

tveimur háskólum á tímabilinu 2003 til 2009. Þar af voru 116 einstaklingar útskrifaðir frá 

Landbúnaðarháskóla Íslands og 197 frá Hólaskóla, Háskólanum á Hólum. Miðað var við 

ártalið 2003 þegar fyrstu nemendur útskrifuðust af háskólastigi frá Landbúnaðarháskólanum á 

Hvanneyri og sama ár fékk Hólaskóli leyfi til að útskrifa nemendur með fyrstu háskólagráðu. 

Seinna ártalið var valið með hliðsjón af því að nemendur hefðu fengið tækifæri til þess að 

sækja sér reynslu af vinnumarkaði eða bæta við sig framhaldsnámi. 

Svarhlutfall var gott eða 62,6% og skiptist þannig að 109 (55,1%) fyrrum nemenda 

Hólaskóla, Háskólanum á Hólum en 88 (44,4%) frá Landbúnaðarháskóla Íslands. Einn 

þátttakandi (0,5%) svaraði annað og lét fylgja með að hann hefði sameiginlega gráðu frá 

skólunum. Þegar miðað er við heildarfjölda þátttakenda hvors skóla um sig þá svöruðu 88 

(75,9%) þátttakanda LbhÍ sem fengu beiðni um þátttöku og 109 (55,3%) þátttakenda frá 

Hólaskóla. Ekki er ljóst af hverju brotthvarfið stafar en líklegt er að póstsendingar skili ekki 

eins miklum árangri og tölvupóstur með tengli inn á rannsóknina sem auðveldar fólki mjög að 

fara í verkið. Eftir að rannsakandi hóf að hringja í þátttakendur hækkaði svarhlutfallið hratt en 
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ekki náðist í alla þátttakendur. Aðeins einn neitaði að svara vegna tímaskorts. Gögnunum var 

safnað á tímabilinu 26. september til 24. október 2012 og var svörunin 62,6% af heildarþýði 

eða 197 af 313 þátttakendum. Þar af voru konur í meirihluta eða 128 (65,3%) og 68 karlar 

(34,7%). 

Þátttakendur voru á aldrinum 22 til 76 ára og var meðalaldur 37,31 ár (sf 9,9). Þrátt fyrir 

mikla aldursdreifingu var um helmingur þátttakenda (48%) á aldrinum 26 til 34 ára (sjá 

viðauka 10). 

Mynd 1. Hvenær útskrifaðist þú úr grunnámi þínu frá Lbhí eða Hólaskóla? 

 

(N= 187) 

Á mynd 1 má sjá hvernig fjöldi svara skiptist eftir því hvenær nemendur útskrifuðust. 

Aukning svarhlutfalls eftir árum skýrist meðal annars af auknum nemendafjölda við skólana. 

Til að kanna hvaða nám þátttakekendur höfðu tekið á framhaldsskólastigi voru þau spurð um 

þann grunn sem þau höfðu áður en þau hófu nám við háskólana. Þegar spurt var hvort og þá 

hvernig framhaldsskólanámi nemendur hefðu lokið áður en þeir hófu nám á háskólastigi kom 

í ljós að flestir höfðu lokið bóklegu framhaldsskólaprófi (N = 183). Þar af voru 69% sem 

höfðu lokið bóklegu framhaldsskólaprófi, 22% iðnprófi eða starfsnámi og því ættu flestir 

nemendur að hafa þann bóklega grunn sem farið er fram á í háskólum.  
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Mynd 2. Hvaða námsleið laukst þú í Hólaskóla? 

 

(N=108) 

Þátttakendur voru beðnir um að tilgreina þá námsbraut sem þeir höfðu útskrifast frá. Hjá 

Hólaskóla, Háskólanum á Hólum var nokkuð algengt að þátttakendur merktu við fleiri en einn 

möguleika. Ástæðan fyrir því er sú að hægt er að útskrifast með diplómur bæði í 

ferðamálafræði og hestafræði og halda síðan áfram og útstkrifast með fleiri en eina gráðu. Það 

skýrir hvers vegna samanlagt hlutfall útskrifaðra nemenda eftir námsleiðum er meira en 100% 

á tímabilinu 2003-2009. 
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Mynd 3. Þær námsleiðir sem nemendur Landbúnaðarháskóla Íslands útskrifuðust af. 

 

(N=87) 

Við Landbúnaðarháskóla Íslands hafa flestir af Umhverfisskipulagsbraut og Búvísindabraut 

tekið þátt en þetta hafa einnig verið fjölmennustu brautir skólans frá upphafi.  

Mynd 4. Hæðsta gráða sem þátttakendur höfðu lokið. 

 

(N=186) 

Í rannsókninni var spurt hver væri hæsta gráða sem þátttakendur hefðu lokið. Í ljós koma að 

enginn hafði lokið doktorsprófi af þeim sem tóku þátt en fjórðungur hafði lokið meistaranámi.  
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Mælitæki 

Spurningarnar voru 46 talsins í fimm köflum. Áþekkar spurningar voru hafðar saman, þannig 

var byrjað á spurningum um bakgrunn þátttakenda, til að mynda aldur, kyn og fyrri menntun 

alls sjö spurningar. Annar liður spurninganna fjallaði um uppruna þátttakenda og áhrifavalda 

þeirra í bernsku, einnig sjö spurningar. Þriðji liður tók á þeim þáttum sem snéru að 

starfsþroska og starfsvali unglingsins með sex spurningum, fjórð liður með sjö spurningum 

fjallaði um tímabil starfsþróunar eftir nám og fimmti og síðasti liðurinn fjallaði um hagi þeirra 

í dag með 19 spurningum. Reynt var eftir fremsta megni að hafa fyrirmæli skýr og stytta 

spurningalistann þannig að þátttakendur slepptu ákveðnum spurningum við ákveðna svörun.  

 (sjá viðauka 4).  

Spurningarnar voru af fimm gerðum, í fyrsta lagi opnar spurningar þar sem þátttakendur 

skrifðu sjálfir svar t.d. í spurningu 2. Hver er aldur þinn? Þar var eingögnu opið textabox til 

þess að svara. Í öðru lagi lokaðar spurningar þar sem boðið var upp á ákveðna svarmöguleika 

líkt og í spurningu 4. Hvenær útskrifaðist þú úr grunnnámi þínu frá LbhÍ eða Hólaskóla? Þar 

voru valmöguleikarnir ártölin frá 2003 – 2009. Í þriðja lagi voru hálflokaðar spurningar þar 

sem að í lok svarmöguleika var boðið upp á valmöguleikann „annað“ og textabox líkt og í 

spurningu 5. Frá hvaða skóla útskrifaðist þú? þar sem valmöguleikarnir voru Lbhí, Hólskóli 

og annað, hvað? Á eftir því var textabox þar sem þátttakendur gátu svarað ef 

valmöguleikarnir dugðu ekki. Í fjórða og síðasta lagi voru spurningar þar sem svarmöguleikar 

voru settar upp með fimm punkta likert kvarða eins og í spurningu 9. Fékkstu stuðning eða 

hvatningu frá þínum nánustu við nám í grunnskóla (0-14 ára)? og voru svarmöguleikarnir 

Mjög mikinn, mikinn, hvorki né, lítinn og mjög lítinn. 

 

Framkvæmd 

Rannsóknin var unnin í samvinnu við skólana og var byrjað á að senda kynningarbréf með 

landpósti á alla nemendur sem útskrifuðust á árunum 2003-2009 frá Landbúnaðarháskóla 

Íslands á Hvanneyri og Hólaskóla, Háskólanum á Hólum, alls 313 nemendur. Í 

kynningarbréfinu var markmið könnunarinnar kynnt stuttlega ásamt sérstöðu hennar sem 

fyrsta könnun þessarar tegundar hjá skólunum. Nemendur voru beðnir um að taka þátt í 

vefrænni könnun og gefnar þrjár vikur til þess að svara henni. Að rúmri viku liðinni var sent 

út ítrekunarbréf þar sem þeim sem þegar höfðu svarað könnuninni var þökkuð þátttakan en 

aðrir hvattir til að svara henni við fyrsta tækifæri. Að þessu loknu var svarhlutfallið 39% sem 
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þótti of lítið. Þá var brugðið á það ráð að hringja í nemendur og þeim boðið að fá vefslóðina 

senda rafrænt.  

Spurningarnar voru á rafrænu formi og gerðar með forritinu suverygismo 

(surveygismo.com). Þar sem mikil vinna hefði legið í því að fá netfangalista allra fyrrum 

nemenda, fengu þátttakendur bréf með sniglapósti (sjá viðauka 1 og 2) en skólarnir höfðu 

undir höndum upplýsingar um heimilisföng þeirra. Í bréfinu var rannsakandi og tilgangur 

rannsóknar kynntur, fyrst af rektor hvors skóla fyrir sig með samræmdu bréfi frá þeim en 

síðan af rannsakanda. Rafræn vefslóð var gefin upp til að komast inn á könnunina en einnig 

var boðið upp á að senda tölvupóst á halldora@lbhi.is og slóðin yrði þá send til viðkomandi 

aðila. Viku síðar var ítrekunarbréf sent á alla þátttakendur (sjá viðauka 3). 
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Niðurstöður 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvaðan nemendur sem velja sér nám í 

landbúnaðarháskóla koma og hvað einnkennir þá. Einnig var markmiðið að rannsaka hvert 

nemendur færu eftir útskrift og hvort námið nýttist þeim sem skyldi. Niðurstöðunum er skipt 

upp í fjóra meginkafla til að gera sem best grein fyrir hverjum þætti rannsóknarinnar. Fyrst er 

fjallað um uppruna þátttakenda og áhrifavalda þeirra á aldrinum 0 til 14 ára. Næst er fjallað 

um þróun starfsþroska og starfsvals unglinga frá 15 til 18 ára. Þriðji kaflinn fjallar um 

starfsþróun einstaklinga að námi loknu og fjórði og síðasti kafli fjallar um stöðu þátttakenda í 

dag hvort sem þeir eru á vinnumarkaði, í námi eða annað.  

Uppruni þátttakenda og áhrifavaldar í bernsku 0 – 14 ára? 

Byrjað var á að kanna hvort nemendur sem lykju námi frá landbúnaðarháskólum kæmu frá 

ákveðnum svæðum af landinu, til að mynda hvort algengar væri að nemendur kæmu úr sveit 

þar sem námið er að stórum hluta tengt landbúnaði og náttúru. Fyrirmyndir geta skipt miklu 

máli vegna framvindu einstaklinga í námi eins og því var skoðað hvort að ákveðnar 

fyrirmyndir sem hafi haft áhrif á val þeirra á námi. Einnig var kannað hvort bakgrunnur þeirra 

frá æsku væri líkur og hvort hægt væri að finna einhverja sameiginlega þætti sem mótuðu þá 

og starfsþróun þeirra. 

Mynd 5. Hvernig byggðarlagi bjóst þú í stærstan hluta þessara ára ævi þinnar (frá 0-14 ára)? 

 

(N=187) 
Á mynd 5 má sjá að flestir fyrrum nemendur skólans koma úr sveit en næst á eftir kemur fólk 

frá Reykjavík og nágrenni. En ljóst er að stærstur hluti nemendahóps skólanna kemur af 

landsbyggðinni eða 68%. Þessir þættir eru mest afgerandi sem segir okkur að stór hluti 

hópsins hefur alist upp við svipaðar aðstæður þar sem auðveldara er að komast í snertingu við 
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náttúruna. Ef merkt var við möguleikann „annað, hvað?“ voru þátttakendur beðnir um að 

tilgreina í hvernig samfélagi þeir hefðu búið, í öllum tilfellum var um erlenda búsetu að ræða. 

Þegar þátttakendur voru spurðir út í hvort þeir hefðu fengið hvatninu frá sínum nánustu á 

meðan þeir stunduðu nám í grunnskóla kom í ljós að stór meirihluti hafði hlotið hvatningu en 

60% hlutu mjög mikinn eða mikinn stuðning. Um þriðjungur töldu sig hvorki hafa hlotið 

lítinn né mikinn stuðning en einungis um 11% töldu sig hafa hlotið lítinn eða mjög lítinn 

stuðning. Flestir fyrrum nemenda skólanna hafa því hlotið stuðning við nám á 

grunnskólaárunum. 

 

Tafla 1. Hvernig kviknaði áhugi þinn á því viðfangsefni sem þú valdir þér í háskóla. 

Atriði Heildarskor 1 Röðun í heildina 

Ég fékk tækifæri til þess að afla mér reynslu af viðfangsefninu 983 1 

Ég ólst upp við þær aðstæður að komast í snertingu við viðfangsefnið 857 2 

Ég las mér til um viðfangsefnið 533 3 

Ég hef bara alltaf vitað að ég ætlaði mér þessa leið 428 4 

Ég átti fyrirmynd sem vann við þetta starfssvið/viðfangsefni 420 5 

Vinur/vinkona sagði mér frá viðfangsefninu 309 6 

Ég fór á kynningu um viðfangsefnið 150 7 

Ég fór í áhugasviðskönnun sem beindi mér í þessa átt 119 8 

Ég sá þátt / mynd um viðfangsefnið 82 9 

 
1 Stigaföldi er reiknuð vigt atriða, fyrst er þeim raðað og stigin eru  

samtala allrar röðunar.  
  

(N= 192) 
 

Í töflu 1. voru þátttakendur voru beðnir að merkja við alla möguleika sem áttu við þá þannig 

að fyrst kæmi sá þáttur sem þeir teldu að hefði átt mestan þátt í að kveikja áhuga þeirra og svo 

koll af kolli. Atriðin sem voru í fyrsta sæti fengu á sama hátt hæðsta stigafjölda sem síðan 

lækkaði eftir því í hvaða sæti atriðin voru sett. 

Eins og sést í töflu 5 skiptir mestu máli að einstaklingar fái að komast í snertingu við 

viðfangsefnið til að áhugi vakni á námsgrein en tvö efstu skorin, að fá tækifæri til að afla sér 

reynslu og að alast upp við að komast í snertingu við viðfangsefnið skera sig úr hvað 

stigafjölda varðar.  

Þegar þátttakendur voru spurðir að því að hve miklu leyti þeir væru farnir að huga að 

starfsvali á árunu 0-14 ára var stór hluti hópsins sem taldi sig að frekar eða mjög litlu leyti 

vera farinn að huga að því eða 42% á móti og um 27% var hlutlaus. Rétt tæplega 30% töldu 

sig að mjög eða nokkuð miklu leyti vera farin að huga að starfsvali sínu. Tæpur þriðjungur 
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hópsins er því farinn að reyna við ákvarðanatöku um framtíðarstarf á þessum árum sem sýnir 

ákveðinn þroska hjá þessum hóp.  

Mynd 6. Áttir þú auðvelt með að afla þér upplýsinga um þau störf sem þú hafðir áhuga á? 

 

(N= 192) 
 

Tæplega helmingur þátttakenda (48%) átti auðvelt með að svala forvitni sinni og nálgast 

upplýsingar um þau störf sem þeim þóttu áhugaverð strax í barnæsku. Hinsvegar er ákveðinn 

hópur sem virðist hafa átt erfitt með að nálgast upplýsingar 14% sem er miður fyrir 

starfsþroska einstaklingsins (sjá mynd 6).  

Tafla 2. Helstu fyrirmyndir þátttakenda á aldrinum 0-14 ára í námi og starfi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Í töflu 2 má sjá að heildarskor þeirra sem telja foreldra sína vera helstu fyrirmynd sína er 541 

stig á meðan næsti þáttur, aðrir ættingjar, fær 298 stig. Þó voru margir sem merktu við 

svarreitinn veit ekki eða 42. Þeir sem merktu við valmöguleikann annað tilgreina ýmsa þætti 

sem höfðu áhrif á þau og fylgja þeir þættir með í viðauka 7. 

 

Atriði Heildarskor 1 Heildarröðun 

Foreldrar 541 1 

Aðrir ættingjar 298 2 

Kennari 212 3 

Vinir/ vinkonur 201 4 

Systkini 178 5 

Söngvari / Leikari/ 55 6 

 
1 Stigaföldi er reiknuð vigt atriða, fyrst er þeim raðað og stigin eru  

samtala allrar röðunar.  
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Mynd 7. Áhrif karl- og kvennímynda í samfélaginu á starfsval þátttakenda. 

 

 

 

 

 

(N= 197) 
Til að kanna hvort tilgáta Linda Gottfredson (1981, 2002) um ímyndir einstaklinga um 

starfssvið kynjanna hefði haft áhrif á nemendur landbúnaraháskólanna var spurning úr mynd 8 

sett fram. Athyglisvert er að lítill munur er á svörum kynjanna en samkvæmt niðurstöðum 

rannsóknar kemur fram að þátttakendur telja hugmyndir samfélagsins um hlutverk karla og 

kvenna ekki hafa haft áhrif á starfsval þeirra. Aðeins 19 einstaklingar af 197 eða 9,7% telja 

það hafa haft mjög mikil eða nokkuð mikil áhrif á sig. Það sem kemur mest á óvart er hversu 

stór hluti telur það hafa haft mjög lítil áhrif á sig en rúmlega helmingur þátttakenda svaraði á 

þann veg.  

Þróun starfsþroska og starfsvals á unglinsárunum 15-18 ára 

Gerð var athugun hvort að á árunum 15 til 18 ára hafi þátttakendur verið farnir að taka 

meðvitaðar og upplýstar ákvarðanir um framtíð sína líkt og Super (1990) taldi æskilegt að 

fólk væri farið að gera. Markmið þessa hluta var að kanna hvort ákveðnir þættir hefðu meiri 

áhrif en aðrir á ákvarðanatöku einstaklinga og hvort hugmyndir þeirra og þekking á 

vinnumarkaðnum þá hefði skilað sér í markvissari ákvarðanatöku. 
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Mynd 8. Telur þú að hugmyndir þínar um störf á þessum árum (15-18) séu sambærilegar þeim 

sem þú hefur nú? 

 
(N= 197) 

Mjög misjafnt er hvort nemendur telja hugmyndir sínar á árunum 15 til 18 ára vera 

sambærilegar þeim hugmyndum sem þeir hafa nú. Þannig er algengast að þátttakendur telji 

annað hvort að hugmyndir þeirra samræmist að flestu leyti skoðunum þeirra í dag og hins 

vegar að fyrri hugmyndir samræmist þeim núverandi að litlu leyti (sjá mynd 8). Þetta sýnir að 

fólk er mjög misjafnt á vegi statt hvað varðar starfsþroska og skiptist hópurinn nokkurn 

veginn í tvo andstæða hópa. Aldur einn og sér virðist því ekki nægjanleg forsenda þess að ná 

ákveðnum starfsþroska. 

Mynd 9. Finnst þér að þú hafir á þessum aldri (15-18 ára) gert þér grein fyrir hvað fælist í þeim 

störfum sem þú hafðir áhuga á? 

 

(N= 197) 
 

Á mynd 9 má sjá að um 46% þátttakenda segjast hafa gert sér nokkuð eða mjög góða grein 

fyrir því á unglingsárunum hvað fælist í störfum sem þau höfðu áhuga á. Hópurinn skiptis 

aftur nokkurn vegin í tvær fylkingar eins og á mynd 8. Þó eru örlítið fleiri eða 46% á mynd 9 

móti 38% á mynd 8 sem virðast hafa gert sér grein fyrir því hvað fælist í þeim störfum sem 

þeir höfðu áhuga á heldur en þeim sem gerðu það ekki.  
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Mynd 10. Gerðir þú þér grein fyrir því hvar styrkle ikar þínir í atvinnulífinu gætu legið? 

 
(N= 197) 

Það virðist vera nokkuð misjafnt hvort þátttakendur telji sig hafa gert sér grein fyrir 

styrkleikum sínum. 40,6% telja sig hafa gert sér mjög góða eða nokkuð góða grein fyrir því á 

meðan 34% töldu sig gera mjög litla eða frekar litla grein fyrir því. En þessi þáttur spilar 

stóran þátt í að öðlast starfsþroska (Super, 1990).  

Mynd 11. Hvar leitaðir þú upplýsinga um störfin sem þú hafðir áhuga á? 

 

(N=194) 
 

Að geta aflað upplýsinga um störf fléttar saman þrjú hæfniatriði einstaklings: Að þekkja 

sjálfan sig, vita hvað maður vill og þekkja störf til að geta tekið ákvörðun um hvaða starf er 

best að sækja um að lokum. Á mynd 11 sést hvert einstaklingarnir hafa leitað til að afla sér 

upplýsinga um störf. Foreldrar eru efstir eins og áður en fast á hæla þeirra eru vinir og þá 

bækur. Athygli vekur að 24% þátttakenda segjast ekki hafa leitað sér neinna upplýsinga á 

þessum árum sem hlýtur að teljast nokkuð hátt hlutfall. Í þessari spurningu áttu þátttakendur 

að merkja við alla þætti sem þeir nýttu sér. 

Þegar kemur að því að nota þá þekkingu sem aflast hefur virðist hópurinn skiptast nokkuð 

jafnt á milli þeirra sem töldu sig hafa byggt ákvörðunartökuna mjög eða frekar mikið 

upplýsingaöfluninni eða tæp 40% á móti 37% sem töldu sig hafa byggt ákvörðunina að frekar 

eða mjög litlu leyti á upplýsingaöfluninni. Hlutfallið hefur þó hækkað hér um 10% frá því 

sem var á aldrinum 0-14 ára sem gæti verið vísbending um að með auknum þroska taki 

einstaklingar upplýstari ákvörðun. 
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Mynd 12. Eftir á að hyggja, fannst þér þú fá eða hafa raunhæfa mynd af vinnumarkaðnum og 

þeim kröfum sem gerðar eru til fólks? 

 
(N= 195) 

Á mynd 12 sést að rétt tæpur helmingur (48%) fannst þeir hafa mjög eða nokkuð raunhæfa 

mynd af vinnumarkaðnum sem er sambærilegt hlutfall (46%) þeirra sem töldu sig hafa gert 

sér raunhæfa mynd af störfum á þessum árum (mynd 9). Þriðjungur taldi sig hvorki hafa 

raunhæfa né óraunhæfa mynd af vinnumarkaðnum og 22% töldu sig hafa frekað eða mjög 

óraunhæfa mynd af honum. Það er þó nokkð minna hlutfall (37%) en þeirra sem töldu sig ekki 

hafa gert sér raunhæfa mynd af störfum á þessum árum (mynd 9). 

Staða þátttakenda í dag 

Til að kanna hver staða þátttakenda var þegar að rannsóknin var framkvæmd voru þau spurð 

hvar þau væru um þessar mundir. Mikilvægt er fyrir skólana og náms- og starfsráðgjafana að 

vita hvernig fólki gengur að fá vinnu að loknu námi og hvert námið skilar einstaklingum.  

Mikill meirihluti þátttakenda var í vinnu (83%) en lítill hluti var í atvinnuleit (4%), námi 

(10%) og í starfsendurhæfingu eða á örorkubótum (3%). Þessir hópar fengu síðan mismunandi 

spurningar eftir því sem við átti.  
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Mynd 13. Hversu stórt er starfshlutfallið? 

 

(N= 164) 
 

Á mynd 13 má sjá í hversu háu starfshlutfalli þátttakendur eru. Í ljós kemur að mikill 

meirihluti er í 76-100% starfi eða 86% þátttakenda. 

Mynd 14. Hversu langan tíma tók það þig að fá vinnu eftir útskrift?  

 

(N= 163) 
 

Mikill meiri hluti þessa hóps (60%) var kominn með vinnu áður en kom að útskrift og 17% 

fóru í sama starf og þeir voru í áður en þeir hófu nám (sjá mynd 14). Af þeim sem voru lengur 

en 6 mánuði að fá vinnu og tilgreindu ástæðu voru skýringar á borð við fæðingaorlof, veikindi 

og ferðalög hluti af því sem fram kom.  
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Mynd 15. Að hve miklu leyti finnst þér starf þitt vera í samræmi við þá menntun sem þú hefur 

aflað þér í háskóla? 

 

 
(N= 163) 

Stór hluti þeirra sem eru í vinnu telur sig vera í vinnu í samræmi við þá menntun sem þeir 

hafa lokið (76%) en 16% telja vinnuna vera í frekar eða mjög litlu samræmi (sjá mynd 15). 

Mynd 16. Vinnur þú.. 

 

(N= 164) 
 

Á mynd 16 má sjá í hvaða atvinnugeira þátttakendur eru starfandi. Stærsti hluti hópsins er 

innan opinbera geirans en það kemur nokkuð á óvart að ekki eru fleiri sjálfstætt starfandi. Átta 

manns (5%) völdu annað en þrír af þeim tilheyrðu sjálfstætt starfandi hópnum og tveir 

opinbera geiranum. Tveir störfuðu hjá hálfopinberum fyrirtækjum og einn starfaði bæði í 

einka og opinbera geiranum. 
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Mynd 17. Hver eru mánaðarlaun þín fyrir skatta? 

 

(N= 164) 
 

Flestir þeirra sem svöruðu spurningu um laun eru með á bilinu 200-500 þúsund krónur á 

mánuði en ekki er tekið tillit til þess að hluti hópsins er í hlutastarfi (sjá mynd 17). 

Mynd 18. Ertu ánægð/ ur í starfi? 

 

(N= 164) 
 

Þátttakendur voru spurðir um ánægju í starfi. Mikill meiri hluti (85%) sagðist mjög eða frekar 

ánægður í starfi sem kemur kanski ekki á óvart þar sem svo margir (76%) vildu meina að starf 

þeirra samræmdist þeirri menntun sem þeir höfðu aflað sér (mynd 15). Aðeins 4% voru frekar 

óánægðir en enginn var mjög óánægður í starfi.  
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Mynd 19. Innan hvaða atvinnugreinar starfar fyrirtækið eða stofnunin sem þú starfar hjá? 

 
 (N= 164) 

 

Að lokum voru þeir sem voru í vinnu spurðir að því innan hvaða atvinnugreinar þeir störfuðu. 

Flokkunin var byggð á flokkun Hagstofu Íslands á atvinnugreinum (Hagstofa Íslands, 2012). Í 

viðauka 9 má sjá hvaða aðrar greinar voru nefndar. 

Mynd 20. Að hvaða námsgráðu stefnir þú nú? 

 

(N= 20) 

Á mynd 14 má sjá þær námsgráður sem einstaklingarnir stefndu að. Þeir sem voru í námi voru 

að stefna að mjög mismunandi markmiðum. Þó stefndu flestir að meistaragráðu eða 

sambærilegt nám eða 35%. Í viðauka 10 má sjá í hvaða námi 85% þeirra sem svöruðu eru. 
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Allir þátttakendur sem sótt hafa um nám fengu inngöngu í það nám sem var þeirra fyrsta 

val en einn þátttakandi hefur á einhverjum tímapunkti fengið neitun um inngöngu í nám. Eins 

kom fram að 5 einstaklingar (25%) höfðu lokið annarri gráðu eftir nám við 

Landbúnaðarháskóla Íslands eða Hólaskóla, Háskólann á Hólum en 15 einstaklingar (75%) 

hafa ekki lokið öðru námi. 

Af þeim sem voru í námi stefndu um 72% þeirra að meistaragráðu þegar þeir hefðu lokið 

námi að fullu en það eru mun fleiri en þeir sem stunda nám á meistarastigi um þessar mundir. 

Um 11% stefna að doktorsnámi sem er sama hlutfall og þeir sem stunda nám á því stigi núna, 

17% stefndu að diplómagráðu á meistarastigi en 22% að annarskonar meistaragráðu. 

Níu manns sögðust vera í atvinnuleit, af þeim voru sjö (78%) sem höfðu verið 

atvinnulausir í 0 til 3 mánuði og tveir (22%) sem höfðu verið atvinnulausir í meira en ár. 

Þegar spurt var hvort þeir hefðu verið í starfi eftir útskrift kom í ljós að átta (89%) höfðu verið 

í starfi, þar af þrír sem höfðu verið í starfi sem þeir töldu til framtíðarstarfs. Aðeins einn hafði 

ekki verið í starfi eftir útskrift. 

Starfsþróun eftir nám 

Super (1957, 1990) skipti lífinu upp í fimm lífsstig. Eftir að námi er lokið förum við að koma 

okkur fyrir á vinnumarkaðnum og í því starfi sem við tökum að okkur. Þegar við erum 

kominn inn í starfið og förum að finna til öryggis gagnvart því höfum við náð 

stöðugleikastigi. 

Mynd 21. Er starfið sem þú sinnir í dag framtíðarstarf í þínum huga? 

 

(N= 189) 
 

Rúmur helmingur þátttakenda telur sig vera komna í framtíðarstarf. Athygli vekur hversu stórt 

hlutfall er ekki viss hvort um framtíðarstarf er að ræða eða ekki sem vekur upp spurningu um 

afhverju það stafi. 
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Mynd 22. Sérðu fyrir þér að geta hlotið stöðuhækkun innan fyrirtækisins / stofnunarinnar? 

 

(N=187) 
 

Á mynd 22 er greinilegt að nokkuð stór hluti hópsins telur sig eiga möguleika á stöðuhækkun 

og hljóta þannig viðurkenningu fyrir störf sín. Tæpur þriðjungur telur það þó frekar eða mjög 

ólíklegt. 

Mynd 23. Hefur þú hlotið aukna ábyrgð innan fyrirtækisins / stofnunarinnar eftir að þú hófst 

störf hjá þeim? 

 
(N=193) 

 

Mynd 23 sýnir hversu stór hópur hefur nú þegar hlotið aukna ábyrgð innan þess fyrirtækis 

sem þau starfa við núna. Sá hópur er frekar stór sér í lagi ef eingöngu er miðað við þá sem 

svara já og nei því óvíst er hvort hópurinn sem telur stöðuhækkun ekki eiga við hefði hlotið 

slíka hækkun í öðru vinnuumhverfi. 
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Mynd 23. Ætlar þú að halda þeirri stöðu sem þú ert nú þegar komin í? 

 

(N=193) 
 

Þegar mynd 24 er skoðuð sést að stærstur hluti hópsins er ekki orðinn sáttur við það hvar hann 

er í starfsþróun sinni. Annað hvort stefna einstaklingar hærra innan þess fyrirtækis sem þeir 

starfar nú hjá eða viðkomandi er ekki kominn í þá vinnu sem hann eða hún getur hugsað sér 

sem framtíðarstarf. Því er ekki að undra að hlutfall þeirra sem hafa sótt sér námskeið í formi 

sí- og endurmenntunar sé hátt eða 51%. Þeir sem höfðu sótt námskeið voru beðnir að tilgreina 

þau og má finna lista yfir námskeiðin í viðauka 8. 

Nokkuð stór hluti hópsins hefur nú þegar lagt fram nýja þekkingu eða rannsóknarvinnu á 

starfssviði sínu eða 44% en hjá sumum starfsstéttum er nauðsynlegt að leggja til þeirra mála. 

Um 57% sögðus ekki hafa lagt slíkt til.  
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Umræða 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að kanna hvað hafði áhrif á að nemendur Hólaskóla og 

LbhÍ völdu þetta tiltekna nám og hver afdrif þeirra hafa verið eftir að B.Sc. eða diplóma námi 

lauk. Flestir fyrrum nemendur háskólanna koma af landsbyggðinni þar af um 30% úr sveit og 

að auki eru 38% sem koma frá öðrum tegundum samfélaga af landsbyggðinni. Athyglisvert 

var að stór hópur hafði bæði fengið mikinn stuðning eða hvatningu í grunnskólanámi sínu og 

fengið snemma að komast í snertingu eða í kynni við það viðfangsefni sem þau völdu að 

mennta sig í. Á unglingsárunum skiptist hópurinn að jafnaði í tvennt annars vegar eru það þeir 

sem hafa skipulagt sig og safnað sér upplýsinga til að byggja ákvörðun sína á og hinsvegar 

þeir sem ekki hafa gert það. Eftir að þátttakendur komu á vinnumarkað áttu flestir auðvelt að 

að fá vinnu við hæfi og eru að stærstum hluta ánægðir í vinnu. Flestir eru á stöðugleikastigi en 

þó hefur stór hluti hópsins lagt til nýja þekkingu á sínu sviði og er þar með kominn á 

nýbreytnistig. Af þeim sem voru í námi höfðu allir fengið inngöngu í það nám sem var þeirra 

fyrsta val og margir stefndu á áframhaldandi nám. 

Flestir vinna við störf tengd landbúnaði og gæti það komið heim og saman við að það sem 

fólk taldi helst hafa vakið áhuga þeirra á náminu að hafa fengið tækifæri til að afla sér 

þekkingar á viðfangsefninu í æsku (0-14 ára). Næst á eftir var að hafa alist upp við þær 

aðstæður að komast í snertingu við viðfangsefnið. Þessar niðurstöður eru í samræmi við 

kenningar Savickas (2002) og Super (1990) um að stuðningur og fyrirmyndir séu mikilvægur 

þáttur í að læra um atvinnulífið og í uppbyggingu sjálfsmyndar. Foreldrar, ættingjar og vinir 

voru einnig þeir sem mest áhrif höfðu á náms- og starfsval þátttakenda í æsku og á 

unglingsárum. Einnig skiptir hvatning foreldra miklu máli og samræmist það kenningum  

Sharf (2006) og Super (1990) um skilning nemenda á starfsþróun. Það kemur einnig heim og 

saman við rannsókn Svanhildar Svavarsdóttur (2010) sem rannsakaði á hverju 10. bekkingar 

af höfuborgarsvæðinu byggðu val sitt á framhaldsskólum. Þar kom fram að foreldrar og vinir 

hefðu meiri áhrif á náms- og starfsval þeirra heldur en kennarar. Fæstir þátttakanda í þessari 

rannsókn voru þó farnir að gera upp við sig á uppvaxtarárum sínum við hvað þeir vildu starfa 

en flestir fengu góðan stuðning. Hugmynd Gottfredson (2002) um að börn ákvarði starfsval 

sitt fyrst út frá kynbundinni ímynd á ekki við rök að styðjast í þessum hópi þar sem einungis 

9,7% töldu hugmyndir samfélagsins um hlutverk karla og kvenna hafa haft áhrif á starfsval 

þeirra.  

Piaget (1977) sagði að á unglinsárunum færu einstaklingar að leysa úr vandamálum sínum 

og gera áætlanir til framtíðar byggðar á rökum. Super (1955) sagði að á þessum árum næðu 

einstaklingar fram starfsþroska sem ætti að gera þeim kleift að taka góðar ákvarðanir til 
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framtíðar. Þó setti hann fyrirvara á það að ná ákveðnum aldri væri ekki nóg eitt og sér til þess 

að ná tilteknum þroska og setti því fram áætlun um hvaða færni þeir þyrftu að vera búnir að 

ná á árunum 15 til 18 ára til að öðlast nægjanlegan starfsþroska. Í ljós kom að þátttakendur 

virtust skiptast í þrjár fylkingar, þá sem höfðu skipulagt sig og lagt sig fram um að ná í 

upplýsingar, þá sem voru hlutlausir og þá sem gerðu lítið eða ekkert. Fyrsti hópurinn virðist 

hafa hugleitt hvað fælist í ákveðnum störfum og hvaða eiginleika þyrfti til að geta sinnt þeim. 

Stór hluti telur sig hafa verið hlutlausan eða ekki farinn að hugsa til þessara þátta og það voru 

einmitt þær áhyggjur sem Super (1990) og samstarfsmenn hans viðruðu við gerð 

Lífsskeiðskenningarinnar. Rannsókn Svanhildar (2010) styður einnig þessar niðurstöður því 

stór hluti þátttakenda í rannsókn hennar virtist ekki gera sér grein fyrir þeim kröfum sem 

gerðar eru á nemendur til að komast á náttúrufræðibraut sem einnig var vinnsælast braut 

framhaldsskólanna á þessum tíma. Þannig gerði stór hópur sér vonir um að komast inn á 

náttúrufræðibraut sem gefur til kynna að starfsþekkingu og starfsþroska nemenda sé 

ábótavant. Flestir þeirra sem leituðu sér upplýsinga gerðu það í gegnum foreldra, vini og 

bækur en margir leituðu einnig upplýsinga hjá kennurum, ættingum og í gegnum internetið. 

Aftur voru það um 40-45% þessa hóps sem tóku ákvörðun byggða á þeirri þekkingaöflun sem 

farið hafði fram og fannst þeir hafa fengið nokkuð raunhæfa mynd af vinnumarkaðnum. Því 

virðist þannig háttað að þeir sem lögðu á sig vinnu við upplýsingaöflun og þekktu sjálfan sig 

hafi getað tekið upplýsta ákvörðun. Náms- og starfsfræðsluáætlun Supers (1955) virðist því 

geta átt við enn í dag en vekur jafnframt upp spurningar um það hvort starfsferill þessa hóps 

sé annar en almennt gerist.  

Til þess að skilgreina ferlið skipti Super (1957, 1990) lífinu upp í fimm lífsstig. Eftir að 

námi er lokið förum við að koma okkur fyrir á vinnumarkaðnum og í því starfi sem við tökum 

að okkur. Þegar við erum komin inn í starfið og förum að finna til öryggis gagnvart því höfum 

við þá náð stöðugleikastigi (Super. 1990) og rúmlega helmingur þátttakenda gæti verið 

kominn á það stig. Hafi fólk náð viðhaldsstigi telur Super (1990) að það fari að leita sér að 

námskeiðum eða öðrum leiðum til að viðhalda þekkingu sinni eða fylgjast með nýjungum á 

sínu starfssviði. Frá 25 til 45 ára er fólk að koma sér fyrir á vinnumarkaðnum og fer það eftir 

því hvar fólk sér sig og hvað það er tilbúið að leggja af mörkum á hvaða lífsstigi það flokkast 

(Super, 1990). Rúmlega helmingur þátttakenda taldi sig vera komin í framtíðarstarf, um 

þriðjungur sá fyrir sér að geta hlotið stöðuhækkun innan stofnunarinnar og tæp 60% hafði nú 

þegar hlotið aukna ábyrgð í vinnu. Þessi hópur er því kominn yfir stöðguleikastigið og á stig 

styrkingar samkvæmt Super (1990). Eftir að einstaklingar hafa náð þeirri stöðu á 

vinnumarkaðnum sem þeir eru sáttir við hefst tímabil viðhalds. Miðað við svör þátttakenda er 

um fjórðungur þeirra kominn á það stig. Á þeim tíma á fólk að fara að huga að sí- og 
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endurmenntun að mati Super (1957, 1990) en mun stærri hópur þátttakenda, eða helmingur 

þeirra, hefur farið á námskeið í sí- og endurmenntun. Því má ætla að sá gjörningur sé ekki 

eingöngu til að viðhalda þekkingu heldur einnig til að auka sérhæfingu og / eða bæta við þá 

menntun sem fyrir er. Hér á því hugtak Savickas (2005) um aðlögunarhæfni fremur við þar 

sem hann telur að einstaklingar verði að geta fylgt sífeldri þróun og breytingu á vinnumarkaði 

á skjótan hátt og án allra vandkvæða. Það var einnig ánægjulegt að sjá hversu stór hluti 

hópsins (44%) var á nýbreytinistigi (Super, 1990) og hafði lagt fram nýja þekkingu eða 

rannsóknir á sínu sviði. 

Það kom ekki á óvart að stærstur hluti þátttakenda, alls 66 manns, starfar við 

landbúnaðartengdar greinar, ferðaþjónustugeirinn kemur næst á eftir en er þó helmingi minni. 

Um 20 manns starfar við opinbera þjónustu og fast á hæla hans kemur menntageirinn með 18 

aðila. Þar er því fátt sem kemur á óvart en það hefði bætt upplýsingagildi niðurstaðna enn 

frekar ef rannsakandi hefði haft sérstakan hóp fyrir landslagsarkitekta og skipulagsfræðinga 

en þær starfsstéttir liggja beinast við þeim sem útskrifast af umhverfisskipulagsbraut LbhÍ. 

Til að kanna hver staða þátttakenda er í dag voru þau spurð hvar þau væru um þessar 

mundir en mikill meirihluti var í vinnu. Fólk var almennt ánægt og hafði gengið vel að fá 

vinnu við hæfi þó hluti hópsins liti á starf sitt sem tímabundið. Af þeim sem voru í námi voru 

flestir að leita sér að aukinni menntun innan síns fræðasviðs en hluti hópsins var komin á nýja 

braut, klára stúdentspróf, iðngrein eða ná sér í nýja bacelor gráðu. Lítill hluti þátttakenda var 

atvinnulaus eða hafði verið það í stuttan tíma, eins voru fáir einstaklingar sem sögðust vera í 

endurhæfingu eða á örorkubótum. Að mati rannsakanda kemur nokkuð skýrt fram að þeir 

þátttakendur sem tóku þátt í rannsókninni hafa flestir nýtt sér námið og eru sáttir við hvert það 

hefur leitt þá. 

Þátttaka í rannsókninni var góð eða 62% svarhlutfall en ekki var um eiginlegt úrtak að 

ræða þar sem allir í þýðinu fengu boð um að taka þátt í rannsókninni. Rannsóknin bar nokkra 

annmarka og hefði mátt vera nákvæmari að nokkru leyti. Til að mynda hefði þurft að hafa 

starfaflokkana nákvæmari. Rannsóknin var fremur löng enda spannaði hún langt tímabil og 

tók á mörgum þáttum hjá einstaklingum sem getur gert það að verkum að svörun verður ekki 

eins góð og ef hún hefði verið stutt og hnitmiðuð. Upplýsingarnar sem fást með slíkri 

rannsókn eru því miklar og vekja upp margar spurningar sem fróðlegt væri að vinna betur úr. 

Einnig þarf að meta hversu áreiðanlegar upplýsingar geta verið þegar spurt er svo langt aftur í 

tímann eins og gert er í þessari rannsókn en elsti þátttakandi hennar var 70 ára á meðan sá 

yngsti var 22 ára. 
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Beðið var um athugasemdir frá þátttakendum um rannsókn þessa. Nokkrar athugasemdir 

bárust og var helst kvartað yfir því að rannsóknin væri of löng. Ábendingar komu um að 

sumar spurningar hefðu ekki átt við en ekki hefði verið hægt að merkja við slíkan möguleika. 

Nokkuð var um endurtekningar fyrir þá sem voru á vinnumarkaðnum þar sem síðasti hluti 

kenningarlega spurningalistans kom einnig inn á starfsþróun þeirra.  

Þrátt fyrir þessa annmarka sýna niðurstöður að nemendur landbúnaðarháskólanna koma 

flestir af landsbyggðinni og hafa átt möguleika að komast í snertingu við viðfansefnið. Þau 

virðsta hafa skipst í tvö hörn hvað varðar starfsþroskaferli en að jafnaði hefur nemendum 

vegnað vel að útskrift lokinni. Þeir eru í flestum tilfellum sáttir við þann grunn sem námið 

hefur veitt þeim til frekari menntunar og starfsframa og eru margir hverjir enn því stigi að 

vera að afla sér upplýsing og stefna á frekara nám. 

Þessar niðurstöður munu nýtast vel í starfsráðgjöf til núverandi og framtíðar nemenda 

skólanna og getur veitt mikilvægar upplýsingar um starfsþróun einstaklinga sem útskrifast 

hafa frá Landbúnaðarháskóla Íslands og Hólaskóla, Háskólanum á Hólum. Einnig mun 

rannsóknin geta nýst við uppbyggingu náms í skólunum og hefur Landbúnaðarháskólinn nú 

þegar hafið að vinna úr gögnum hennar. 
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Viðaukar 

 
Viðauki 1 
 

 
 

Kæru nemendur sem útskrifast hafa frá Landbúnaðarháskóla 

Íslands 

 
Hjá okkur starfar Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir náms- og starfsráðgjafi sem vinnur 
nú að rannsókn sem hluta af meistaranámi. Rannsóknin tekur til nemenda sem 
útskrifuðust af háskólastigi frá LbhÍ og Háskólanum á Hólum á árunum 2003-
2009 og kannar uppruna og afdrif þeirra nemenda. Rannsóknin er mikilvæg fyrir 
skólann til upplýsingar og mun nýtast við mat á námsgæðum skólans.  

Árið 2010 setti menntamálaráðuneytið á fót Gæðaráð sem hefur umsjón og eftirlit 
með gæðum háskólanáms á Íslandi. Markmið Gæðaráðs eru skýr og einskorðast 
við að efla íslenska háskóla og auka gæði náms til samræmis við erlendar 
menntastofnanir. Einn af mælikvörðum námsgæða er val nemenda á vettvangi til 
starfa og náms að brautskráningu lokinni. Þess má vænta að háskólar muni í 
auknu mæli fylgja nemendum eftir að útskrift lokinni og meta hvernig námið 
hefur nýst þeim á vinnumarkaði. Niðurstöður athugananna nýtast svo auka megi 
gæði náms sem í boði er.  
Rannsókn Halldóru Lóu getur nýst sem hluti þeirrar eftirfylgni sem háskólum er 
nú ætlað að sinna. Því þætti mér vænt um ef þú gæfir þér 10 mínútur til þess að 
svara spurningakönnun þeirri sem fylgir þessu bréfi, háskólamenntun þinni til 
framdráttar. 

 
Virðingafyllst 

 
Ágúst Sigurðsson 
Rektor Landbúnaðarháskóla Íslands 
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Kæru nemendur sem útskrifast hafa frá Háskólanum á Hólum. 
Hjá okkur starfar Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir náms- og starfsráðgjafi sem vinnur 
nú að rannsókn sem hluta af meistaranámi. Rannsóknin tekur til nemenda sem 
útskrifuðust af háskólastigi frá LbhÍ og Háskólanum á Hólum á árunum 2003-
2009 og kannar uppruna og afdrif þeirra nemenda. Rannsóknin er mikilvæg fyrir 
skólann til upplýsingar og mun nýtast við mat á námsgæðum skólans.  
Árið 2010 setti menntamálaráðuneytið á fót Gæðaráð sem hefur umsjón og eftirlit 
með gæðum háskólanáms á Íslandi. Markmið Gæðaráðs eru skýr og einskorðast 
við að efla íslenska háskóla og auka gæ ði náms til samræmis við erlendar 
menntastofnanir. Einn af mælikvörðum námsgæða er val nemenda á vettvangi til 
starfa og náms að brautskráningu lokinni. Þess má vænta að háskólar muni í 
auknu mæli fylgja nemendum eftir að útskrift lokinni og meta hvernig námið 
hefur nýst þeim á vinnumarkaði. Niðurstöður athugananna nýtast svo auka megi 
gæði náms sem í boði er.  
Rannsókn Halldóru Lóu getur nýst sem hluti þeirrar eftirfylgni sem háskólum er 
nú ætlað að sinna. Því þætti mér vænt um ef þú gæfir þér 10 mínútur til þess að 
svara spurningakönnun þeirri sem fylgir þessu bréfi, háskólamenntun þinni til 
framdráttar. 

 
Virðingafyllst 
Erla Björk Örnólfsdóttir Ph.d. 
Rektor 
Hólaskóli, Háskólinn á Hólum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 

 

Viðauki 2 
 
 

Góðan dag. 

 
Ég heiti Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir og er að vinna að lokaverkefni meistaraprófs í náms- og 
starfsráðgjöf frá Háskóla Íslands. Lokaverkefni mitt tengist starfi mínu sem náms- og 
starfsráðgjafi við Landbúnaðarháskóla Íslands og Hólaskóla, háskólann á Hólum og fjallar um 
starfsþróun nemenda sem útskrifuðust á árunum 2003-2009 frá skólunum. Í rannsókninni er 
kannað hvaðan nemendur skólanna koma, hvað hafði áhrif á starfsval þeirra, hvernig þeim 
hefur reitt af á vinnumarkaði eftir nám og hvernig námið hefur nýst þeim. 
Þar sem ekki var unnt að senda tölvupóst á alla útskriftarnema þessa tímabils var notast við 
gamla mátann og öllum sent þetta bréf í pósti. Það er von mín að þú takir vel í beiðni mína því 
góð svörun skiptir lykilmáli í rannsókn sem þessari.  
Því er hægt að senda á mig tölvupóst og ég sendi þér slóðina á rannsóknina um hæl. Netfang 
mitt er halldora@lbhi.is 
Einnig er hægt að fara beint inn á http://edu.surveygizmo.com/s3/1007897/rannsokn og 
svara spurningum sem þar bíða þín. 
Það tekur aðeins 10 mínútur að svara könnuninni. 
Fyllsta trúnaðar verður gætt við úrvinnslu spurninganna og ekki verður hægt að rekja 
upplýsingar til einstaka þátttakanda. Að úrvinnslu lokinni verður öllum gögnum eitt. 
Leiðbeinendur mínir eru Dr. Sif Einarsdóttir og María Dóra Björnsdóttir sem báðar starfa við 
Háskóla Íslands. 
 
 
 
Bestu kveðjur og fyrirfram þakkir 
Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir 
Meistaranemi í náms- og starfsráðgjöf 
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Viðauki 3 
 
 
 
Kæri / Kæra 
 
Ég sendi þér bréf fyrir um viku síðan þar sem ég óskaði eftir þátttöku þinni í rannsókn á 
afdrifum nemenda frá Landbúnaðarháskóla Íslands og Hólaskóla, Háskólanum á Hólum. Nú 
er ég að fylgja eftir þeirri beiðni þar sem enn vantar nokkuð upp á svörun svo rannsóknin sé 
marktæk. Mig langar því að biðja þig að gefa þér 10 mínútur til að aðstoða mig við þessa 
rannsókn, fara inn á þessa slóð og svara spurningunum sem þar bíða þín. Kjósir þú frekar að 
fá slóðina senda getur þú sent mér tölvupóst á halldora@lbhi.is og ég mun senda þér slóðina 
um hæl. Ég yrði þér innilega þakklát.  
Hafir þú nú þegar svarað könnuninni bið ég þig velvirðingar en sendi þér jafnframt 
bestu þakkir og kveðjur fyrir þá aðstoð sem þú hefur veitt mér.  
 
Rannsóknin skiptir mig og skólann sem þú útskrifaðist frá miklu en hún mun meðal annars 
nýtast við uppbyggingu námsins og til að auka gæði þess en einnig til að átta okkur á hvaðan 
nemendur koma og hvort og þá hvaða bakgrunnur einkennir þá. 
 
Rannsókninni verður lokað á miðnætti föstudaginn 5. okt  
 
 
 
 
Virðingarfyllst 
Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir 
Meistaranemi í Náms- og starfsráðgjöf 
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Viðauki 4 
Spurningalisti rannsóknarinnar 
1. Hvert er kyn þitt? 

• Karl  

• Kona 

2. Hver er aldur þinn? 
 
3. Hvaða námi á framhaldsskólastigi hefur þú lokið? 

• Iðnmenntun eða öðru starfsnámi, t.d. sjúkraliði, lögregla, vélstjóri. 

• Bóklegu framhaldsskólaprófi, t.d. stúdentsprófi eða verslunarprófi (ekki á háskólastigi) 

• Ef annars konar framhaldskólapróf, vinsamlegast tilgreinið. 

4. Hvenær útskrifaðist þú úr grunnámi þínu frá Lbhí eða Hólaskóla? 
• 2003  
• 2004 
• 2005 

• 2006 
• 2007 

• 2008 
• 2009 

 
 5. Frá hvaða háskóla útskrifaðist þú? 

• Hólaskóla, Háskólanum á Hólum 
• Landbúnaðarháskóla Íslands 

• Annað, hvað? 

 
6a. Hvaða námsleið laukst þú í Hólaskóla? 

 
• Diplóma í fiskeldisfræðum 

• Diplóma í viðburðarstjórnun 

• 90 ECTS diplóma í ferðamálafræði 

• B.A. í ferðamálafræði 

• 60 ECTS diplóma, leiðbeinandi í hestafræði 

• 120 ECTS diplóma, tamningapróf í hestafræði 

• B.Sc. Reiðmennska og reiðkennsla. 

 

6b. Hvaða námsleið laukst þú í Landbúnaðarháskóla Íslands? 
 
 

• B.Sc. Búvísindi 

• B.Sc. Landnýtingabraut 

• B.Sc. Almenn náttúrunýting 

• B.Sc. Náttúra- og umhverfi 
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• B.Sc. Skógfræði og landgræðsla 

• B.Sc. Umhverfisskipulag 

 

7. Hæðsta gráða sem þú hefur lokið? 
 

 
• Doktorsgráða eða sambærileg (Ph.D, Dr. phil) 

• Meistaragráða eða sambærileg 

• Diplómagráða á meistarastigi 

• Annarskonar diplómagráða 

• B.Sc. gráða 

• Vil ekki svara 
 
 

8. Hvernig byggðarlagi bjóst þú í stærstan hluta þessara ára ævi þinnar (frá 0-14 ára)? 
 

 
• Reykjavík og nágrenni 

• Sjávarþorpi / bæ (færri en 1500 íbúar) 

• Bæ (fleiri en 1500 íbúar) 

• Sveit 

• Þéttbýli (annað en sjávarþorp, íbúar færri en 1500) 

• Annað, vinsamlegast tilgreinið  

 
9. Fékkstu stuðning eða hvatningu frá þínum nánustu við nám í grunnskóla (0-14 ára)? 

 
 

• Mjög mikinn 

• Mikinn 

• Hvorki né 

• Lítinn 

• Mjög lítinn 

 

 

10. Hvernig kviknaði áhugi þinn á því viðfangsefni sem þú valdir þér í háskóla 
(grunnnámi)? (Vinsamlegast merkið við alla þætti sem við eiga þannig að fyrst komi sá 
þáttur sem þú telur að átt hafi mestan þátt í að kveikja áhuga þinn og svo koll af kolli.) 
 

• Ég fékk tækifæri til þess að afla mér reynslu af 
viðfangsefninu 

• Ég ólst upp við þær aðstæður að komast í snertingu við 
viðfangsefnið 

• Ég las mér til um viðfangsefnið 

• Ég hef bara alltaf vitað að ég ætlaði mér þessa leið 

• Ég átti fyrirmynd sem vann við þetta starfssvið/viðfangsefni 
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• Vinur/vinkona sagði mér frá viðfangsefninu 

• Ég fór á kynningu um viðfangsefnið 

• Ég fór í áhugasviðskönnun sem beindi mér í þessa átt 

• Ég sá þátt / mynd um viðfangsefnið 

 
 

11. Að hve miklu leyti varst þú farin að huga að við hvað þú vildir starfa á þessu tímabili 
(0-14 ára)? 

 
• Mjög miklu 

• Nokkuð miklu 

• Hvorki né 

• Frekar litlu 

• Mjög litlu 

• Veit ekki 

 

 

12. Áttir þú auðvelt með að afla þér upplýsinga um þau störf sem þú hafðir áhuga á 
 

 
• Mjög auðvelt 

• Frekar auðvelt 

• Hvorki né 

• Ekki auðvelt 

• Alls ekki auðvelt 

 

 

13. Hverjar voru helstu fyrirmyndir þínar þegar kom  að vali á námi og starfi þegar þú 
varst barn? (Hér skaltu draga og raða atriðum sem eiga við í kassann. Setja þá 
fyrirmynd sem mest áhrif hafði á þig efst, þá sem hafði næst mest áhrif á þig númer tvö 
og svo koll af kolli.) 

 
• Foreldrar 

• Aðrir ættingjar 

• Kennari 

• Vinir/ vinkonur 

• Systkini 

• Söngvari / Leikari/ 

• Annað, vinsamlegast tilgreinið 

• Veit ekki 

• Vil ekki svara 
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14. Telur þú að hugmyndir í samfélaginu um hlutverk karla og kvenna hafi haft áhrif á 
starfsval þitt? ( Hér er átt við hvort þú hafir úti lokað ákveðna starfsmöguleika vegna 
fyrirfram gefinna hugmynda um kynbundin störf  

 
• Mjög mikil áhrif 

• Nokkuð mikil áhrif 

• Hvorki né 

• Frekar lítil áhrif 

• Mjög lítil áhrif 

• Heildarfjöldi svara 

 

15. Telur þú að hugmyndir þínar um störf á þessum árum (15-18) séu sambærilegar 
þeim sem þú hefur nú? 

 

• Að flestu leyti 

• Hvorki né 

• Að litlu leyti 

• Að engu leyti 

 

 
16. Finnst þér að þú hafir á þessum aldri (15-18 ára) gert þér grein fyrir hvað fælist í 
þeim störfum sem þú hafðir áhuga á 

 

• Mjög góða 

• Nokkuð góða 

• Hvorki né 

• Frekar litla 

• Mjög litla 

 

 
 17. Gerðir þú þér grein fyrir því hvar styrkleikar  þínir í atvinnulífinu gætu legið? 

 

• Mjög góða 

• Nokkuð góða 

• Hvorki né 

• Frekar litla 

• Mjög litla 

 

18. Hvar leitaðir þú upplýsinga um störfin sem þú hafðir áhuga á? (Vinsamlegast 
merktu við alla þætti sem við eiga) 

 

• Bækur 

• Foreldrar 



58 

 

• Vinir 

• Ættingjar 

• Kennarar 

• Náms- og starfsráðgjafi 

• Internetið, hringdi í fyrirtæki 

• Fór í starfskynningu 

• Annað, hvað? 

• Ég leitaði mér engra upplýsinga 
 

19. Tókstu ákvörðun byggða á þeirri þekkingu sem þú aflaðir þér á unglingsárunum? 
 

• Að mjög miklu leyti 

• Að nokkuð miklu leyti 

• Hvorki né 

• Að frekar litlu leyti 

• Að mjög litlu leyti 

 
20. Eftir á að hyggja, fannst þér þú fá eða hafa raunhæfa mynd af vinnumarkaðnum og 
þeim kröfum sem gerðar eru til fólks? 

 

• Mjög raunhæfa 

• Nokkuð raunhæfa 

• Hvorki né 

• Frekar óraunhæfa 

• Mjög óraunhæfa 

 

 
21. Er starfið sem þú sinnir í dag framtíðarstarf í þínum huga? 

 

• Já 

• Nei 

• Veit ekki 

• Vil ekki svara 

 

 

22. Sérðu fyrir þér að geta hlotið stöðuhækkun innan fyrirtækisins / stofnunarinnar?  
 

• Mjög líklega 

• Nokkuð líklega 

• Hvorki né 

• Frekar ólíklega 

• Mjög ólíklega 
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• Veit ekki 

 

23. Hefur þú hlotið aukna ábyrgð innan fyrirtækisins / stofnunarinnar eftir að þú hófst 
störf hjá þeim? 

 

• Já 

• Nei 

• Á ekki við 

 

 
 
24. Ætlar þú að halda þeirri stöðu sem þú ert nú þegar komin í? 

 

• Já, en ég stefni hærra 

• Já ég er sátt/ur við hvert ég er komin 

• Nei, ég mun leita mér að meira krefjandi og/eða betur borguðu starfi 

• Nei, þetta er bara tímabundið starf 

• Veit ekki 

• Vil ekki svara 

 
25. Hefur þú sótt námskeið í formi sí- og endurmenntunnar til þess að viðhalda eða bæta 
þekkingu þína á sviðinu? 

 

• Já 

• Nei 

• Vil ekki svara 

 
26. Hefur þú tekið þátt í rannsóknum eða lagt fram nýja þekkingu á starfssviðinu? 

• Já 

• Nei 

27. Um þessar mundir er ég: 
• Í vinnu 

• Í atvinnuleit 

• Í námi 

• Í starfsendurhæfingu / á örorkubótum 

 

Í vinnu... 
28. Hversu stórt er starfshlutfallið? 

 

• 76-100% 

• 51-75% 

• 26-50% 

• 0-25% 
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29. Er um framtíðarstarf að ræða?  
 

• Já 

• Nei 

 

30. Hversu langan tíma tók það þig að fá vinnu eftir útskrift?  
 

 
• Var komin með vinnu áður en ég útskrifaðist 

• Fór í sama starf og ég var í áður en ég hóf 
nám 

• Innan við 3 mánuði 

• Innan við 6 mánuði 

• Lengur en 6 mánuði 

• Lengur en ár. Hversu lengi? 

 

 

31. Að hve miklu leyti finnst þér starf þitt vera í samræmi við þá menntun sem þú hefur 
aflað þér í háskóla 

 

• Mjög miklu 

• Nokkuð miklu 

• Hvorki né 

• Frekar litlu 

• Mjög litlu 

• Veit ekki 

• Vil ekki svara 

 

32. Vinnur þú.. 
 

 

 

 
 
33. Hver eru mánaðarlaun þín fyrir skatta? (Ef þú sinnir fleiri en einu starfi þá 
vinsamlegast merktu við samanlögð laun þín) 

 

• 0-199 þúsund 

• 200-299 
þúsund 

• 300-399 
þúsund 

• Í einkageira 

• Í opinbera geiranum 

• Sem sjálfstætt 
starfandi 

• Annað, hvað? 



61 

 

• 400-499 
þúsund 

• 500-599 
þúsund 

• 600-699 
þúsund 

• 700 þúsund 
eða meira 

• Vil ekki svara 

 
 

34. Ertu ánægð/ ur í starfi? 
 

• Mjög ánægð/ur 

• Frekar 
ánægð/ur 

• Hvorki né 

• Frekar 
óánægð/ur 

• Mjög óánægð/ur 

• Veit ekki 

• Vil ekki svara 

 
 
35. Innan hvaða atvinnugreinar starfar fyrirtækið eða stofnunin sem þú starfar hjá? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í námi... 
36. Að hvaða námsgráðu stefnir þú nú? 

• Landbúnaði 

• Fisveiði eða fiskvinnslu 

• Mannvirkjagerð 

• Verslun og þjónustu 

• Ferðaþjónustu 

• Samgöngum og flutningum 

• Fjármálaþjónustu og tryggingum 

• Upplýsinga-, þekkinga-, hugbúnaðar- eða 
hátækniiðnaði 

• Öðrum iðnaði 

• Menntageiranum 

• Heilbrigðisgeiranum 

• Opinbera þjónustu 

• Annað, hvað? 

• Vil ekki svara 
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• Doktorsgráðu eða sambærilegu (PhD, Dr phil) 

• Meistaragráðu eða sambærilegu 

• Diplómagráðu á meistarastigi 

• Annarskonar diplómagráðu 

• Starfsréttindagráðu 

• Grunngráðu (t.d. B.Ed., B.A., B.Sc.) 

• Stunda nám á framhaldsskólastigi 

• Stefni ekki að prófgráðu 

• Stunda annarskonar nám 

• Vil ekki svara. 

• FJöldi 

 
37. Í hvaða nám/fag ertu skráð/ur?  
 

 

 

38. Fékkstu inngöngu í það nám / námsleið sem var þitt fyrsta val? 
• Já 

• Nei 

39. Hefurðu fengið neitun um inngöngu í nám eftir útskrift þína frá LbhÍ / Hólum?  
• Já 

• Nei 

 

40. Hefur þú lokið annarri prófgráðu eftir útskrift  frá LbhÍ / Hólum?  
• Já, hvaða? 

• Nei 

• Vil ekki svara 

 

41. Hvaða námsgráðu viltu hafa þegar þú lýkur endanlega námi? 
 

 

• Doktorsgráðu eða sambærileg (PhD, 
Dr phil) 

• Meistaragráðu eða sambærileg 

• Diplómagráðu á meistarastigi 

• Annarskonar diplómagráðu 

 

Í atvinnuleit... 
42. Hversu lengi hefur þú verið í atvinnuleit? 
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• 0-3 mánuði 

• 3-6 mánuði 

• 6-9 mánuði 

• 9-12 
mánuði 

• Lengur en 
ár 

 

43. Hefur þú verið í starfi eftir útskrift  
• Já 

• Nei 

 

44. Hefur þú sinnt starfi sem þú taldir til framtíðarstarfs? 

• Já, innan hvaða sviðs? 

• Nei 

 

Í endurhæfingu... 
 45. Hefur þú verið í starfi eftir útskrift? 

• Já á hvaða sviði og hversu lengi 

• Að hluta til 

• Annað, hvað? 

• Nei 

 

 

46. Hefur þú lokið annarri prófgráðu eftir útskrift  af fyrstu háskólagráðu frá LbhÍ / 
Hólum?  

• Já 

• Nei 
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Viðauki 5 
Listi yfir annað framhaldsskólanám sem þátttakendur tilkynntu. 
 

• B.s. búvísindi 
• Búfræðingur 
• tamningamaður 
• B.a.  ferðarmálafræði 
• Leiðsögumaður í leiðsöguskola Íslands 
• B.Sc. 
• Diplóma í ferðamálafræði 
• Stjórnsýslunám 
• Búfræði 
• B.Ed. og diploma 
• Sérmenntaður bréfberi 
• Búfræði og leiðsögumannanám 
• B.a. í ferðamálafræði 
• Listnám 
• Búfræðingur 
• Abitur í Þyskalandi 
• Frumgreinanám í lífsleikni DK 
• Skipstjórn 
• Garðyrkjufræðingu 
• Búfræðirpróf frá LBHÍ 
• Highschool diploma Kanda 
• Stúdent af náttúrufræði 

matartæknibraut 
• B.S. 
• Námskeið í forritun SQI, NET 
• Viðurkenndur bakari  
• Smiður 
• Diploma 
• Búfræðipróf 

• diploma í ferðamálafræði frá 
Hólaskóla 

• Búfræði 
• Búfræðingur 
• HÍ, Cand Oecon 1975 
• Hestafræði og leiðbeinandi 
• Búfræði 
• Diplóma í ferðamálfræði og 

viðburðastjórnun 
• Leiðsöguskólinn 
• Leiðsögn / hönnun 
• Garðyrkjufræðingur 
• Meistarapróf 
• BS 
• ba 
• Diploma í ferðamálafræði 
• Almennt skrifstofunám 
• Án framhaldsskóla 
• Reiðkennaradeild hólaskóla 
• tónlistarskólanám 
• Framhaldsskóli í Þýskalandi 
• Diplómanám í ferðamálafræði frá 

háskólanum á hólum 
• Reiðkennari frá hólum 
• Útskrifaður tamningamaður frá 

Hólaskóla 
• Hálf-kláraður smiður 
• Diploma 
• Diplomaí ferðamálafræði 
• b.s. í viðskiptafræði 

 
 
Viðauki 6 
Aðrar fyrirmyndir en þær sem tilgreindar voru með t öflu 7. 

 

• aðrir atvinnumenn 
• áhugamál varð að vinnu og síðan 

mentun 
• kunningji 
• Ég hugsaði aldrei hvað ég myndi 

vilja verða þegar ég yrði stór, 
verkefnin komu bara til mín 

• Áhugi á viðfangsefni hafði áhrif á 
val, ekki fyrirmyndir 

• flaug til Svíþjóðar og sá flugfreyju, 
mig langaði að vinna við svoleiðis 
starf. 

• Vinir foreldra 
• Engar fyrirmyndir þannig heldur 

var viðmiðið út frá því hvað mér 
fannst skemmtilegt og spennandi á 
hverjum tíma. 

• Hafði ávallt áhuga fyrir hári 
• afreksfólk í faginu 
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• Yfirmaður 
• Dvöl erlendis 
• Persónur úr sjónvarpi 

• sjónvarp, umhverfisþættir 
• umhverfismál í sjónvarpinu 

 
 
Viðauki 7 
Yfirlit yfir þau sí- og endurmenntunarnámskeið sem nemendur hafa tekið:  

• Tengjast sérmenntun kennara 
almennt og fyrir verkgreinar 

• reiðnámskeið 
• reiðnámskeið 
• háskólanám 
• ýmiskonar bæði til að efla mig 

persónulega og námskeið á sérsviði 
mínu 

• Reiðnámskeið, 
knapamerkjanámskeið fyrir 
dómara, samræmingarnámskeið 
dómara og fl.  

• fyrirlestrar og sýnikennslur, 
einkatímar 

• svæðisleiðsögn 
• aðallega tölvunotkun 
• Centered riding 
• tölvunámskeið, fyrirlestrar og hef 

einnig starfað sjálfstætt.  
• Tölulvuforrit 
• tölvunámskeið, ræktun 
• færninámskeið á vegum evrópska 

unga fólksins 
• er í MBA námi sem stendur 
• vetrarþjálfun hesta 
• skipulagsfræði og 

stjórnsýsluramminn 
• Ýmis rekstrartengd námskeið  hjá 

endurmenntun hjáskólans og 
nýsköpunarðstöð  þar sem ég rek 
eigið fyrirtæki.  

• reiðnámskeið, ýmislegt 

• fer á 3 ár hjá reiðkennarabraut í 
vetur 

• Knapamerkjanámskeið, 
Frumtamninganámskeið 

• starfstengd námskeið 
• ýmislegt 
• bókhaldsnámskeið, 

skýrsluhaldsnámskeið 
• Örmerkingarnámsskeið, námskeið 

fyrir búfjáreftirlitmenn 
• Endurmenntun LBHI 
• meiri tölvuþekking 
• margvísleg námskeið 
• á vegum fagfélags 
• Kennslufræði 
• Markaðssetning á netinu,  
• Mind manager námskeið, 

starfsráðningarviðtal 
• reiðkennsla 
• allskonar viðbótarþekking og 

hugmyndir 
• fer í  áframhaldandi nám og ýmiss 

mismunandi námskeið tengd hinu 
og þessu 

• kláraði þriðja árið á Hólum 
2012.Sæki námskeið til að bæta 
mig í starfi 

• reiðnámskeið 
• Reiðnámskeið,  Fyrirlestra 
• kenni á slíkum námskeiðum 
• reiðnámskeið 
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Viðauki 8 
Aðrar starfsgreinar sem nefndar voru 

• Skipulagsráðgjöf verkefnisstjórnun 
• landslagsarkitaktúr 
• Umhverfisgeirinn 
• náttúrufræði og rannsóknir 
• Jarðvegsvernd og endurheimt 
• ráðgjafarþjónusta 
• náttúruvernd 
• fiskeldi 
• Menning 
• hrossaræktendur 
• Menningartengt starfsemi sem 

tengist m.a. ferðaþjónustu 
• sé um bókhald fyrir nokkur 

fyrirtæki í ferðaþjónustu og 
mannvirkjagerð 

• fiskeldi 
• skipulagsmál, hönnun og 

landmælingar 
• Hestar 
• atvinnurráðgjöf sem kemur inn á 

allar starfsgreinar, atvinnu og 
byggðarmálum viðkomandi svæði 

• hjá sveitarfélagi 
• Rannsóknum 
• Fiskeldi 
• ræktun og sala 
• Myndlist, ritlist 
• köfunarþjónusta 
• Prentiðn 
• Hestageiranum 
• ráðgjöf umhverfismála 
• rannóknir 
• rannsóknir 
• Skipulagsmálum 
• Umhverfismálum 
• hönnun og arkitektur 
• dýralækningar 
• Landgræðsla ríkisins 
• Háskólinn á hólum 
• Hrossarækt 
• hestamennsku 
• Fasteignageira 

 
 
Viðauki 9 
Námsgreinar sem fyrrum nemendur eru skráðir í núna 

• Viðskiptafræði 
• gullsmíði 
• GIS (LUK) við Lundarháskóla 
• Kennslufræði 
• Kandidat í 

dýralækningum/Reiðkennarabraut 
Hólaskóla 

• Læknisnám  
• Sjávarútvegsfræði 
• Landgræðslu 

• Masters of Business Administration 
• BSc Reiðmennska og reiðkennsla 
• reiðkennari 
• grafíska hönnun 
• geislafræði 
• Ísl, Ens, Stæ (framhaldsskólastig) 
• Ferðamálfræði 
• Bókhaldsnám og reiðkennarann 
• Ferðamálafræði 
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Viðauki 10 
Aldursdreifing þátttakenda 
Hvanneyri 
 

Aldur?  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

22 1 ,5 ,5 ,5 

23 1 ,5 ,5 1,0 

25 4 2,0 2,1 3,1 

26 6 3,0 3,1 6,2 

27 11 5,5 5,7 11,9 

28 6 3,0 3,1 14,9 

29 12 6,0 6,2 21,1 

30 12 6,0 6,2 27,3 

31 13 6,5 6,7 34,0 

32 13 6,5 6,7 40,7 

33 13 6,5 6,7 47,4 

34 14 7,0 7,2 54,6 

35 6 3,0 3,1 57,7 

36 5 2,5 2,6 60,3 

37 5 2,5 2,6 62,9 

38 2 1,0 1,0 63,9 

39 1 ,5 ,5 64,4 

40 5 2,5 2,6 67,0 

41 8 4,0 4,1 71,1 

42 4 2,0 2,1 73,2 

43 6 3,0 3,1 76,3 

44 5 2,5 2,6 78,9 

45 4 2,0 2,1 80,9 

46 5 2,5 2,6 83,5 

47 1 ,5 ,5 84,0 

48 2 1,0 1,0 85,1 

49 1 ,5 ,5 85,6 

50 3 1,5 1,5 87,1 

51 1 ,5 ,5 87,6 

52 1 ,5 ,5 88,1 

53 4 2,0 2,1 90,2 
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54 3 1,5 1,5 91,8 

55 3 1,5 1,5 93,3 

56 4 2,0 2,1 95,4 

57 1 ,5 ,5 95,9 

58 1 ,5 ,5 96,4 

59 2 1,0 1,0 97,4 

60 1 ,5 ,5 97,9 

62 1 ,5 ,5 98,5 

63 1 ,5 ,5 99,0 

68 1 ,5 ,5 99,5 

72 1 ,5 ,5 100,0 

Total 194 97,5 100,0  

Missing 99 5 2,5   

Total 199 100,0   

 
Aldursdreifing þátttakenda 
Hólar 
 

Aldur?  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

22 1 ,9 ,9 ,9 

23 1 ,9 ,9 1,9 

25 3 2,7 2,8 4,6 

26 4 3,6 3,7 8,3 

27 5 4,5 4,6 13,0 

28 3 2,7 2,8 15,7 

29 7 6,4 6,5 22,2 

30 6 5,5 5,6 27,8 

31 6 5,5 5,6 33,3 

32 7 6,4 6,5 39,8 

33 5 4,5 4,6 44,4 

34 3 2,7 2,8 47,2 

35 1 ,9 ,9 48,1 

36 3 2,7 2,8 50,9 

37 3 2,7 2,8 53,7 

38 1 ,9 ,9 54,6 

40 3 2,7 2,8 57,4 

41 6 5,5 5,6 63,0 

42 1 ,9 ,9 63,9 

43 3 2,7 2,8 66,7 



69 

 

44 3 2,7 2,8 69,4 

45 4 3,6 3,7 73,1 

46 4 3,6 3,7 76,9 

47 1 ,9 ,9 77,8 

48 2 1,8 1,9 79,6 

49 1 ,9 ,9 80,6 

50 2 1,8 1,9 82,4 

52 1 ,9 ,9 83,3 

53 3 2,7 2,8 86,1 

54 2 1,8 1,9 88,0 

55 1 ,9 ,9 88,9 

56 3 2,7 2,8 91,7 

57 1 ,9 ,9 92,6 

58 1 ,9 ,9 93,5 

59 2 1,8 1,9 95,4 

60 1 ,9 ,9 96,3 

62 1 ,9 ,9 97,2 

63 1 ,9 ,9 98,1 

68 1 ,9 ,9 99,1 

72 1 ,9 ,9 100,0 

Total 108 98,2 100,0  

Missing 99 2 1,8   

Total 110 100,0   

 
 
 
 


