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Útdráttur 

Markmi! "essarar rannsóknar var a! fá inns#n í reynslu nemenda sem hafa skipt úr bóknámi í 

starfsnám í framhaldsskóla. Rannsóknin byggir á vi!tölum vi! átta einstaklinga, fjórar konur 

og fjóra karla sem skiptu frá bóknámi í starfsnám á framhaldsskólastigi. Ni!urstö!ur 

rannsóknarinnar s#na a! félagsleg tenging "átttakenda vi! námi!, skiptir sköpum um "a! 

hvort "eir ílengdust í námi sem "eir höf!u lítinn e!a engan áhuga á e!a hvort "eir hættu í 

námi sem "eir hef!u geta! klára! og áttu jafnvel líti! eftir af. Dæmi voru um a! sum "eirra 

fyndu sig vel félagslega en áttu!u sig á "ví "egar félagarnir fóru a! útskrifast a! "eim haf!i 

líti! or!i! ágengt í náminu sjálfu. $á tóku "au ákvör!un um a! breyta um stefnu á 

námsferlinum. Ö!rum gekk ágætlega í náminu sjálfu en eignu!ust hvorki félaga né vini og 

hættu, "ví "eim var fari! a! lí!a verulega illa í skólanum og námsárangur var or!inn slakur. 

$átttakendur áttu "a! sameiginlegt a! hafa misst áhuga á náminu "ó ástæ!urnar hafi veri! 

mismunandi. Ni!urstö!urnar styrkja "a! sem fram hefur komi! í fyrri rannsóknum um 

mikilvægi "ess a! nemendur velji í samræmi vi! áhugasvi! sitt en s#na jafnframt fram á 

mikilvægi félagatengsla í náminu. Me! ni!urstö!um úr rannsókninni vonast ég til a! hægt 

ver!i a! finna lei!ir til a! bæta lí!an nemenda í framhaldsskólum landsins me! "ví a! styrkja 

"á í "ví a! tengjast félagslega vi! skólann sinn og "á sérstaklega a! finna nám vi! sitt hæfi. 
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Abstract 

The aim of this study was to gain insight into the experiences of students who have changed 

path in their secondary studies. The study is based on interviews with eight individuals who 

switched from academic to vocational secondary education. The results show that social 

connection is crucial to the program participants as to whether they continued in the program 

in which they had little or no interest or whether they gave up their studies, despite being able 

to finish them, even if they had little left. Some of them had good social connections but 

realized, when their schoolmates graduated, that they had not accomplished what they should 

have. Then they decided to change direction in their studies. Others were quite successful in 

their studies but had neither partners nor friends at school and began to feel bad in their 

studies or schools. Participants all started loosing interest in their studies at some point for all 

kinds of reasons. With the results of this study, I hope to be able to find ways to improve the 

well-being of students in secondary schools by supporting them in connecting socially with 

their school and to find program that suits them. 
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Formáli 

$essi rannsókn er 30 ECTS eininga lokaverkefni til meistaraprófs í náms- og starfsrá!gjöf vi! 

Háskóla Íslands. Rannsóknin var unnin me! eigindlegri rannsóknara!fer!. Markmi! hennar 

var a! fá inns#n í reynslu nemenda sem hafa skipt úr bóknámi yfir í starfs- e!a verknám á 

námsferlinum. 

Áhuginn á vi!fangsefninu kvikna!i smátt og smátt í náminu en einnig hefur 

"jó!félagsumræ!an um brotthvarf nemenda úr framhaldsskólum veri! mikil á undanförnum 

misserum. Starfsnám hefur átt undir högg a! sækja en mig langa!i a! sko!a hvernig og hvort 

hægt væri a! gera starfs- og verknám áhugaver!ara fyrir æsku landsins me! "ví a! sko!a 

upplifun "eirra sem hafa skipt um námslei!. Ni!urstö!urnar komu mér á óvart a! "ví leyti a! 

ég var ekki a! sko!a félagatengsl neitt sérstaklega en mikilvægi "eirra koma mjög sk#rt fram 

hjá vi!mælendum. Ég vonast til a! kennarar og náms-og starfsrá!gjafar bæ!i í grunn- og 

framhaldsskólum geti n#tt sér "ær "egar kemur a! "ví a! lei!beina nemendum vi! náms- og 

starfsval. 

Rannsóknin var unnin undir handlei!slu Kristjönu Stellu Blöndal og ég færi henni 

bestu "akkir fyrir gó!a lei!sögn, stu!ning og hvatningu. Elskulegur fa!ir Óskar $orgils 

Gu!mundsson og hans ektakvinna Kristín Á. Ólafsdóttir, Gunnhildur Lilja Sigmundsdóttir 

námsfélagi af $jó!arbókhlö!unni, Arnbjörg Ösp Matthíasdóttir námsfélagi og vinkona, 

elskuleg systir mín Gu!rún Hjartardóttir, Valger!ur Halldórsdóttir og Ásta Bjarney Elíasdóttir 

vinkonur mínar fá bestu "akkir fyrir yfirlestur á hluta og heild á #msum vinnslustigum. 

Sérstakar "akkir fá María Rúnarsdóttir vinkona mín og Vilhjálmur $ór Sigurjónsson 

eiginma!ur minn fyrir yfirlestur, stu!ning og hvatningu frá upphafi til enda. Ekki má gleyma 

a! "akka börnum, foreldrum og tengdaforeldrum fyrir "olinmæ!i og umbur!arlyndi á me!an 

á rannsóknarvinnu stó!. A! lokum vil ég "akka "eim náms- og starfsrá!gjöfum sem komu 

mér í samband vi! vi!mælendur og vi!mælendum sjálfum fyrir "átttökuna. Ég tek undir me! 

rússneska uppeldisfræ!ingnum Vygotsky "egar hann sag!i a! "a! "yrfti heilt "orp til a! ala 

upp einstakling (Santrock, 2007), "a! "arf heilt "orp til a! einstaklingur klári rannsókn til 

meistaraprófs. 
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1 Inngangur 

Allt frá árinu 1974 hefur veri! teki! fram í íslenskum lögum a! allir nemendur skuli hafa 

tækifæri til a! stunda nám vi! sitt hæfi en samkvæmt sk#rslu Forsætisrá!uneytisins hefur "a! 

"ó ekki gengi! eftir. Vísbendingar eru um a! helmingur íslenskra ungmenna sem voru a! 

hefja nám í framhaldsskóla ári! 2007, hafi haft meiri áhuga á verklegum greinum en 

bóklegum í grunnskóla. $ó valdi a!eins um 14% "eirra starfsnám í framhaldsskóla 

(Forsætisrá!uneyti!, 2012). Rannsóknir erlendis benda til "ess a! óákve!ni í námsvali auki 

líkurnar á flakki á milli námsbrauta sem er líklegt til a! auka brotthvarf (Gu!björg 

Vilhjálmsdóttir, 2000). $á er brotthvarf frá námi á framhaldsskólastigi algengara á Íslandi í 

samanbur!i vi! hin Nor!urlöndin (Ger!ur G. Óskarsdóttir, 2012; Kristjana Stella Blöndal, Jón 

Torfi Jónasson og Tannhauser, A-C, 2011;). 

Rannsóknir á "essu svi!i hafa til a! mynda beinst a! nemendum sem hafa snúi! aftur 

til náms, skilum á milli skólastiga, námsferli, námsgengi og námsvali. Ni!urstö!ur hafa me!al 

annars leitt í ljós "a! a! margir nemendur eru ekki a! velja eftir áhugasvi!i sínu, eru 

óákve!nir í námsvali sínu, vilja halda námsmöguleikum opnum og velja frekar bóknám "ar 

sem meiri vir!ing er borin fyrir "ví í samfélaginu heldur en starfs- e!a verknámi. Mikilvægt 

er a! nemendur séu vel uppl#stir um "ær námslei!ir sem eru í bo!i. Einnig hefur komi! fram 

a! nemendur snúa aftur til náms á framhaldsskólastigi "ví hvatinn til a! taka stúdentspróf er 

mikill frá samfélaginu, "eir hafa ö!last aukinn "roska og telja sig eiga kost á betri störfum og 

kjörum me! meiri menntun. Margvíslegar ástæ!ur eru fyrir "ví "ess a! íslenskir nemendur 

hafa horfi! frá námi, í gegnum tí!ina. Má "ar nefna samspil skólakerfisins og samfélagsins en 

einnig hefur peningaskortur og au!velt a!gengi a! atvinnu veri! nefnt sem dæmi (Ágústa 

Björnsdóttir, 2008; Eydís Katla Gu!mundsdóttir, 2012; Forsætisrá!uneyti!, 2012; Ger!ur G. 

Óskarsdóttir, 2012; Gu!björg Vilhjálmsdóttir, 2000; Hulda Karen Ólafsdóttir, 2012; Jón Torfi 

Jónasson og Gu!björg Andrea Jónsdóttir, 1991; Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella 

Blöndal, 2002). 

Markmi!i! me! "essari rannsókn var a! fá inns#n í upplifun einstaklinga sem hafa 

skipt úr bóknámi í starfsnám á framhaldsskólastigi en "átttakendur í rannsókninni höf!u allir 

skipt frá bóknámi yfir í starfsnám. Me! rannsókninni vonast ég til a! geta varpa! ljósi á hva!a 

"ættir í lífi nemenda hafa áhrif á val "eirra "egar "eir ljúka 10. bekk og hva! veldur "ví a! 

"eir hætta í náminu. Ég tel mikilvægt a! sko!a hva!a helstu ástæ!ur og áhrifavaldar st#ra 

upphaflegu námsvali nemenda og hva! ver!ur til "ess a! "eir skipta um sko!un og breyta um 
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námslei!. Einnig tel ég mikilvægt a! sko!a hva! hefur áhrif á val "eirra á starfsnámi og hva!a 

áhrif námsskiptin sem slík hafa á "á. Námsskipti hafa ekki veri! rannsöku! miki! á!ur á 

Íslandi "ótt áhugi rannsakenda hafi beinst a! námsvali og ástæ!um a! baki "ess (Gu!björg 

Vilhjálmsdóttir, 2000). Ástæ!urnar fyrir "ví a! "etta vi!fangsefni var! fyrir valinu eru a! 

verknám e!a starfsnám hefur átt undir högg a! sækja á Íslandi "rátt fyrir a! "a! skorti fólk til 

starfa í i!ngreinum og "rátt fyrir a! margt bendi til "ess a! nemendur hafi meiri áhuga á 

verklegum greinum en bóklegum í grunnskóla. Mögulegt er a! nemendur láti vali! stjórnast 

af einhverju ö!ru en eigin áhuga. Skyggnst er inn í reynslu nemenda me! eigindlegum 

rannsóknara!fer!um. Ég vonast til a! rannsóknarni!urstö!ur geti gefi! vísbendingar um 

hvernig hægt er a! gera starfsmenntun eftirsóknarver!ari kost í augum nemenda en raunin er í 

dag, "annig a! hvetja megi nemendur til a! velja námslei! í samræmi vi! áhuga og draga 

"annig úr brotthvarfi frá námi.  

1.1 Framhaldsskólamenntun á Íslandi a" lokinni skólaskyldu 
Til a! gera betur grein fyrir stö!u starfsmenntunar á Íslandi í dag ver!ur stikla! á stóru yfir 

"róun framhaldsskólamenntunar og "á sérstaklega starfsmenntunar. I!nfræ!sla e!a menntun 

til starfa í i!na!i var forveri "ess sem sí!ar hefur veri! kalla! starfsmenntun.Í dag á hugtaki! 

meira vi! menntun til starfs almennt. Fleiri hugtök hafa veri! í notkun á hverjum tíma eins og 

til dæmis i!nmenntun, verkmenntun og verknám (Gestur Gu!mundsson, 1993). Hér ver!ur 

notast vi! hugtaki! starfsnám yfir allt nám á framhaldsskólastigi sem lei!ir til starfs. 

 I!na!armönnum fór a! fjölga á Íslandi í kringum mi!ja 19. öld en á "essum tíma fóru 

i!na!armenn gjarnan til Danmerkur til a! læra i!n sína (Gestur Gu!mundsson, 1993). Ári! 

1904 var I!nskólinn í Reykjavík stofna!ur utan um starfsemi i!nmennta. Menntaskólarnir og 

héra!sskólarnir voru felldir inn í skólakerfi! me! fræ!slulögunum 1946 og var landsprófi! "á 

teki! upp sem inntökupróf. Almennar gagnfræ!adeildir voru einnig efldar og 

starfsnámsbrautum komi! upp innan "eirra (Gestur Gu!mundsson, 1993). Hugmyndin var 

me!al annars a! starfsnámsbrautirnar yr!u skjól "eim sem gæfust upp á landsprófinu e!a 

tækifæri fyrir "á sem hef!u meiri áhuga á verknámi heldur en bóknámi (Gestur 

Gu!mundsson, 1993; Helgi Skúli Kjartansson, 2008). $etta sk#rir a! ákve!nu leyti vi!horf 

nemenda og jafnvel samfélagsins í heild til verknáms í dag. 

 Upp úr 1960 fóru "ær hugmyndir a! ry!ja sér til rúms á Vesturlöndum a! menntun 

verkafólks væri lykillinn a! hagvexti og trygging fyrir "ví a! "jó!félagi! drægist ekki aftur úr 

ö!rum. Me! n#rri i!nfræ!slulöggjöf ári! 1966 átti a! taka upp eins árs grunnnám í öllum 

helstu i!ngreinum til a! tryggja áframhaldandi hagvöxt. Ári! 1971 voru lag!ar til 
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stefnumörkunar hugmyndir um a! allt i!n- og verknám á framhalds- og háskólastigi yr!i í 

umsjón ríkisrekinna skóla, undir stjórn menntamálará!uneytisins. Hugmyndin var sú a! 

grunnmenntun væri brei!, framhaldsmenntun sérhæf! og endurmenntun væri lei! til a! bæta 

vi! fyrri menntun e!a færa sig um set. Helsti vandinn á "essu tímabili frá 1950 var a! 

tækni"róunin í hverri i!ngrein var svo ör a! líklegt var a! kunnátta lærlings úreltist mjög hratt 

(Gestur Gu!mundsson, 1993). Á sama tíma efndu gagnfræ!askólarnir til starfsnáms sem ekki 

taldist til verknámsdeilda eins og vélritunarnám og bókfærslunám sem hugsa! var sérstaklega 

fyrir stúlkur (Helgi Skúli Kjartansson, 2008). $rátt fyrir mikla fjölgun á vinnumarka!i frá 

strí!slokum fram á áttunda áratuginn, me! tilkomu kvenna og fólks úr sveitum, var um 

"ri!jungur vinnuafls í i!na!i me! formlega menntun (Gestur Gu!mundsson, 1993).  

Á tímabilinu frá 1960 - 1975 var! aukin eftirsókn í almennt bóknám og tala 

n#stúdenta fimmfalda!ist en á sama tíma stó! fjöldi n#útskrifa!ra i!nsveina í sta!. Fram til 

1970 útskrifu!ust færri n#stúdentar en n#sveinar ár hvert en eftir "a! fór n#stúdentum 

fjölgandi og bili! jókst stö!ugt eftir "a!. Hlutfall "eirra sem hefja nám í framhaldsskólum 

jókst úr 68% veturinn 1982 - 1983 í 82% veturinn 1991 - 1992 (Gestur Gu!mundsson, 1993). 

Hausti! 2011 hófu 95% "eirra sem kláru!u grunnskóla nám í framhaldsskólum 

(Forsætisrá!uneyti!, 2012). $róunin s#nir stö!uga aukningu nemenda í bóknámi umfram 

starfsnám. 

Fjölbrautaskólinn í Brei!holti tók til starfa ári! 1975 fyrstur fjölbrautaskóla. Frá 

mi!jum 8. áratug sí!ustu aldar tengdust breytingar á framhaldsskólunum hvorki sk#rum 

uppeldishugmyndum e!a e!li almennrar menntunar, né heldur útfær!um hugmyndum um "á 

hæfni sem starfmenntun á framhaldsskólastigi átti a! mæta. Almennar greinar fengu auki! 

vægi "egar starfsmenntun var felld inn í fjölbrautarkerfi! en "annig áttu i!nnemar a! eiga 

au!veldara me! a! bæta vi! sig námi og hafa grei!ari a!gang a! háskólanámi (Gestur 

Gu!mundsson, 1993). Enn á n# mátti sjá áherslu á bóknám og almennar greinar umfram 

verknámsgreinar og áherslu á "róun i!nnemenda í átt til frekara bóknáms. 

$a! var ekki fyrr en snemma á áttunda áratugnum sem or!i! framhaldsskóli var nota! 

sem samheiti yfir skólana a! loknu skyldunámi. Ári! 1983 var hafist handa vi! a! semja n#tt 

frumvarp sem var! a! lögum 1988 sem sta!festi í raun "á "róun sem haf!i or!i! á tímabilinu 

1975-1988 en á "ví tímabili voru stofna!ir tólf fjölbrautaskólar sem allir nema 

Fjölbrautaskólinn í Brei!holti áttu sér fyrirrennara í eldri skólum. Me!fram 

fjölbrautaskólakerfinu voru starfræktir atvinnutengdir skólar me! mismikla tengingu vi! 

fjölbrautakerfi!. Til dæmis "urfti a! ljúka tveggja ára námi í framhaldsskóla til a! geta sótt 
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um í Fiskvinnsluskólanum e!a Fósturskólanum (Gestur Gu!mundsson, 1993, Jón Torfi 

Jónasson, 2008). 

Frá "ví á áttunda áratugnum hefur veri! unni! a! "ví a! fá samfellu í íslenskt 

skólakerfi. $róunin hefur or!i! sú a! um "a! bil 30 framhaldsskólar eru starfandi á Íslandi en 

"eir starfa eftir "rem megin lei!um. Fyrst má nefna menntaskóla me! bekkjakerfi en "eir eru 

elsta fyrirkomulag skólahalds á "essu stigi á Íslandi. Sí!an eru "a! i!n- og starfsmenntaskólar 

en "eir hafa "róast frá ofanver!ri 19. öld eins og á!ur hefur komi! fram. A! lokum eru "a! 

fjölbrautaskólarnir en "eir bjó!a a! jafna!i bæ!i upp á bóklegt nám og starfsnám (Kristjana 

Stella Blöndal, Jón Torfi Jónasson og Anne-Christin Tannhauser, 2011). Í dag bjó!a íslenskir 

framhaldsskólar upp á um "a! bil 100 tegundir námsbrauta, "ar af 87 starfsnámsbrautir. 

Námsbrautirnar eru mismunandi a! inntaki og lengd og lei!ir til frekara náms eru mögulegar 

af öllum námsbrautum "ví nemendur hafa kost á a! n#ta einingar á milli námsbrauta. Alla 

jafna hefja um 90% - 95% íslenskra ungmenna nám í framhaldsskóla eftir skyldunám á 

grunnskólastigi og útskrifast meirihluti af bóknámsbrautum me! almennt stúdentspróf 

(Kristjana Stella Blöndal, Jón Torfi Jónasson og Anne-Christin Tannhauser, 2011; 

Forsætisrá!uneyti!, 2012). $egar skráning nemenda í íslenskum framhaldsskólum er sko!u! 

kemur í ljós a! meirihluti er skrá!ur í bóknám en samkvæmt uppl#singum frá Hagstofu 

Íslands (2013) yfir fjölda nemenda í íslenskum framhaldsskólum hausti! 2011 voru 67% 

nemenda skrá!ir í bóknám en 33% í einhvers konar starfsnám. Á "essu má sjá a! íslensk 

stjórnvöld hafa leitast vi! a! byggja upp starfsnám á undanförnum áratugum en árangurinn er 

ekki eins og vænta mætti "ví enn er a!sóknin í bóknám langt umfram a!sókn í starfsnám. 

Íslensk stjórnvöld hafa "a! á stefnuskrá sinni a! bæta menntun á öllum skólastigum, 

me!al annars menntun kennara og fullor!insfræ!slu. Íslenskt menntakerfi hefur marga 

styrkleika sem hægt er a! byggja á til a! efla "a! enn frekar og draga úr brotthvarfi. $ar má 

nefna a! íslenskir nemendur eru fyrir ofan me!altal "egar kemur a! lestri og stær!fræ!i og 

hafa "ví gó!an grunn til a! byggja á (OECD, 2012). Íslenska skólakerfi! hefur marga 

styrkleika sem hægt er a! vinna me! "annig a! hér sé hægt a! byggja upp öflugt 

framhaldsskólanám sem hentar öllum nemendum. Helstu hindranir felast me!al annars í 

íslensku samfélagi "ar sem rík hef! er fyrir atvinnu"átttöku ungs fólks sem á jafnframt 

au!velt me! a! snúa aftur til náms eftir hlé á skólagöngu. $essir "ættir geta leitt til aukins 

brotthvarfs eins og kemur fram í sk#rslu OECD (september, 2011). 
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1.2 !róun náms- og starfsferils 
$egar kemur a! "ví í lífi hverrar manneskju a! velja sér nám "arf vi!komandi a! hafa gert sér 

grein fyrir gildum sínum, markmi!um og sí!ast en ekki síst áhugasvi!i. Samkvæmt 

kenningum Piaget er "a! ekki fyrr en á unglingsaldri sem hugur manneskjunnar ö!last færni 

til a! leita úrlausna og skipuleggja. Smátt og smátt eykst svo færnin til a! sjá fyrir sér framtí! 

og máta sig vi! hugmyndir um störf (Ennis, 1982). 

 Til "ess a! ö!last skilning á náms- og starfsferils"róun ungmenna er vi! hæfi a! líta á 

starfsferils"róunarkenningar sem snúa a! ungu fólki. Super (1990) er einn af "eim 

kennismi!um hafa fengist vi! a! útsk#ra "róun náms- og starfsferils út lífi!. Hann heldur "ví 

fram a! á aldrinum 8 til 11 ára "róist hugmyndir um hugsanleg störf en frá 11 ára aukist 

vitundin um hæfni sem "au fara gjarnan a! rækta á einn e!a annan hátt. Á unglingsaldri "róa 

einstaklingar me! sér gildi og vi!horf til tilverunnar en í kringum 18 ára aldur hafa "au mótast 

a! mestu leyti. 

 Gottfredson (2005) hefur sko!a! "róun náms- og starfsferils me! tilliti til 

menningarlegs bakgrunns og kyns og sett "a! me!al annars í samhengi vi! kenningar Supers 

(1990). Hún segir a! ekki sé beint hægt a! veita börnum rá!gjöf um náms- og starfsferil 

heldur er frekar hægt a! veita "eim uppl#singar um nám og störf. $au geri sér "ó ekki 

endilega grein fyrir a! hafa me!teki! uppl#singarnar fyrr en jafnvel á unglingsárum. 

 Bæ!i Gottfredson (2005) og Super (1990) sko!a náms- og starfsval einstaklinga sem 

ævilangt ferli (e.life long learning) og lífshlaupskenningar "eirra (e.life span theories) mi!a 

jafnt a! börnum, ungmennum og fullor!num. Gottfredson (2005) horfir sérstaklega á hvernig 

einstaklingurinn mátar sig vi! "ær fyrirmyndir og "á "ekkingu sem er til sta!ar í 

nærsamfélaginu. Erf!ir og umhverfi hafa hvort um sig og saman áhrif á "a! hvernig 

persónuleikinn og "ekkingin "róast hjá hverjum og einum í átt til ákvör!unar um nám og starf 

(Sharf, 2010; Isaacson & Brown, 2000). Starfs"róunarkenningar "eirra beggja um 

sjálfssköpun, afmörkun og málami!lun, sko!a æskuna og hva!a áhrif hún hefur á 

einstaklinginn. $au telja samspil erf!a og umhverfis skipta máli fyrir náms- og starfsval. 

Super skiptir ferli einstaklingsins í fimm "roskastig eftir aldri. Kenningar hans s#na hvernig 

börn og ungmenni ö!last smám saman færni í a! taka ákvar!anir um framtí! sína me! "ví a! 

afla uppl#singa og kanna, átta sig á áhuga sínum, máta sig vi! nútí! og framtí! en einnig vi! 

fyrirmyndir (Sharf, 2010; Super, 1990). 

Fyrsta lífsskei!i! kallar Super (1990) vaxtastig (e. growth) og "a! nær yfir aldurinn 0-

14 ára en á "ví skei!i skapast sjálfsmyndin (e. self-consept). Hann telur mikilvægt a! 

einstaklingar fari í sjálfssko!un, læri a! hlusta á sig og læri a! stjórna sér. $annig a! "egar 
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fólk hefur teikna! upp sína sjálfsmynd og lært a! skilja hana betur eigi "a! au!veldara me! a! 

"róa hana yfir á nám og störf. Sjálfsko!unin gerir einstaklingunum kleift a! skilja sjálfa sig 

betur (Sharf, 2010; Super, 1990). Sjálfsmyndin e!a sjálfsvitundin kemur einnig vi! sögu í 

kenningu Lindu Gottfredson en samkvæmt henni "róast áhugi og skilningur ungra barna á 

sjálfum sér og störfum í "ví umhverfi sem "au alast upp í. Hún leggur áherslu á "róun 

sjálfsvitundar (e.self-consept) eins og Super en í kenningu sinni vísar hún í "a! hvernig 

einstaklingar sjá sig bæ!i inn á vi! og í samanbur!i vi! anna! fólk (Gottfredson, 2002; Sharf, 

2010).  

 Kenning Gottfredson (2002) felur í sér fjögur lykilhugtök en "a! eru vitsmuna"roski 

(e.cognitive growth), sjálfsköpun (e.self-creation) sem eru áhrif erf!a og síbreytilegs 

umhverfi, afmörkun (e.circumscription) og málami!lun (e.compromise). Grunnatri!i 

kenningarinnar er a! einstaklingurinn "ekki sjálfan sig en einstaklingar "urfa stö!ugt a! takast 

á vi! umhverfi sitt, menningu, samkeppni og starfsumhverfi. Margir ólíkir áhrifa"ættir geta 

leitt til "ess a! einstaklingar fresta "ví a! velja "a! sem "eir raunverulega vilja og velja "ess í 

sta! óígrunda!, til dæmis "a! sama og vinkonur e!a vinir. Hún telur einnig a! "róun 

vitsmuna"roska (e.cognitive growth) hafi áhrif á náms- og starfsval. Börn á sama aldri búa 

yfir mismunandi greind og "roska sem hefur áhrif á "a! sem "au velja í framtí!inni, en 

einstaklingarnir mótast hver í sínu umhverfi. Hugmyndir einstaklinga um störf eru fyrirfram 

móta!ar. Kyn, greind og áhugi eru a! mati Gottfredson helstu áhrifavaldar "egar kemur a! 

vali á námi og störfum en einnig "a! hve miki! einstaklingar eru tilbúnir a! leggja á sig fyrir 

störf "ví "róun hjá hverjum einstaklingi er einstök. Börn "róa me! sér hugmyndir af heimi 

starfa en "ær eru svipa!ar hjá "eim sem alast upp í svipu!u umhverfi en sjálfsvitundin er 

einstök hjá hverju og einu barni. Áhrif foreldra á vitsmunalega hæfni einstaklingsins minnkar 

eftir "ví sem hann eldist (Gottfredson, 2002; Sharf, 2010). 

 Me! aldrinum ver!a einstaklingar virkari í a! velja sjálfir og skilja hva! "eir eru a! 

velja. Afmörkun Gottfredson (e.circumscription) skiptist í fjögur stig. Fyrstu tvö, stær! og 

völd (e.size and power), eiga vi! um 3-5 ára börn en á "eim aldri geta börn gert sér grein fyrir 

"ví a! heimurinn sé fullur af eldri börnum og fullor!num og fara a! átta sig á muni í milli 

kynja. Kynjahlutverk (e.gender differences) á vi! um næsta stig e!a 6-8 ára börn. $á gera "au 

sér grein fyrir kynjamuninum og taka eftir "ví a! fólk gegnir mismunandi hlutverkum á 

heimilinu, í störfum og í samfélaginu. $ri!ja stigi! er gildi samfélagsins (e.social values) en 

"a! á vi! um 9-13 ára börn. Á "eim aldri byrja börn a! hugsa óhlutbundi! og fara a! átta sig á 

#msum gildum í samfélaginu, til dæmis hva! "ykir fínt og hva! ekki og bera sig saman vi! 

jafnaldra sína. $au fara a! velta "ví fyrir sér hva! a!rir hugsa um "au, hvernig fólk klæ!ist og 
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hvernig fólk b#r og læra a! flokka eftir vir!ingarstiga "jó!félagsins. Á "essu stigi byrja "au 

einnig a! velja og hafna og geta sagt hva! "au langar a! gera og a! "a! samræmist "eim 

gildum sem "au vilja lifa eftir. A! lokum er "a! svo hi! innra sjálf (e.internal unique self) 

sem á vi! 14 ára og eldri. $á eru "a! innri "ættir eins og áhugi sem st#ra starfsvali en "á 

ver!ur ákve!i! samræmi á milli sjálfsvitundar og starfsvals (Sharf, 2010). 

 Holland heldur "ví fram a! persónuleiki einstaklingsins sé helsti áhrifa"átturinn í "ví 

hvernig hann velur sér störf. Einnig vildi hann meina a! áhugasvi!skannanir væru í raun 

persónuleikakannanir. Einstaklingar "róa me! sér s#n á störf sem hefur sálræna tilvísun en sú 

s#n hefur úrslitaáhrif "egar kemur a! náms- og starfsvali. Sjálfsmynd einstaklings, draumar 

hans og markmi! móta væntingar um störf í framtí!inni. Til a! einstaklingur sé ánæg!ur í 

starfi er nau!synlegt a! hann fái tækifæri til a! uppfylla persónulegar væntingar sínar en 

"annig skilar hann einnig sínu til samfélagsins (Holland, 1966; Isaacson og Brown, 2000). 

 Me! kenningu sinni um skipulag!a tilviljun (e.planned happenstance learning theory) 

leitast John D. Krumboltz (2009) vi! a! skilja hva! "a! er sem hefur áhrif á örlög fólks og "á 

ekki síst náms- og starfsferil "ess. Til "ess beinir hann sjónum sínum sérstaklega a! 

áhrifavöldunum. Kenningin sn#st um "a! a! allskyns skipulag!ar og óvæntar upplifanir og 

a!stæ!ur einstaklingsins móta vi!horf hans og hæfni "egar kemur a! "ví a! feta náms- og 

starfsferil. Allar manneskjur sem einstaklingur hittir frá blautu barnsbeini hafa á einn e!a 

annan hátt áhrif á líf vi!komandi,"ar me! tali! á vi!horf og sko!anir, "ætti sem einstaklingur 

n#tir sér vi! ákvar!anatöku um næstu skref á námsferli sínum. Hlutverk náms- og 

starfsrá!gjafa er a! kenna rá!"egum a! sjá hi! óvænt sem n#ja möguleika e!a n# tækifæri 

(Krumboltz, 2009).  

1.3 Námsval og brotthvarf  
Brotthvarf á Íslandi "ykir óvenjuhátt í al"jó!legum samanbur!i en um "ri!jungur Íslendinga 

hefur ekki loki! menntun á framhaldsskólastigi (Forsætisrá!uneyti!, 2012). Fá ríkja innan 

OECD samstarfsins eru me! jafn langan námstíma í grunn- og framhaldsskólum og Ísland. 

Sem dæmi má nefna a! einungis Ísland gerir rá! fyrir a! nemendur ljúki framhaldsskólanámi 

á tuttuasta aldursári(OECD, september 2011). 

Samkvæmt sk#rslu OECD (2011) luku einungis 45% íslenskra nemenda námi á 

áætlu!um me!alnámstíma á me!an me!altali! í OECD ríkjunum er 68%. Sk#rslan gefur til 

kynna a! um 30% Íslendinga á aldrinum 25-34 ára hafi ekki loki! námi á framhaldsskólastigi 

en um 35% á aldrinum 25-64 ára. Ísland er "ar í sjötta sæti á eftir Spáni, Portúgal, Brasilíu, 

Mexíkó og Tyrklandi. Af "eim nemendum sem skrá!ir voru sem n#nemar í dagskóla hausti! 
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2003 voru 62% brautskrá!ir sjö árum sí!ar. Brotthvarf var 28% en 10% voru enn í námi sjö 

árum sí!ar. 

Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal (2002) ger!u rannsókn á árganginum 

sem fæddur er 1975. Ni!urstö!ur s#ndu a! tæplega 43% haf!i ekki útskrifast úr 

framhaldsskóla vi! 24 ára aldur, 46% höf!u loki! stúdentsprófi og 11% prófi í verkgreinum. 

Helstu ástæ!urnar fyrir brotthvarfi frá námi eru a! mati nemenda starfshættir skólanna, 

námslei!i og áhugaleysi. Sk#ringar eins og líti! atvinnuleysi og peningaskortur hafa veri! 

nefndar sem ástæ!ur fyrir brotthvarfi en einnig má nefna a! meiri vir!ing fyrir bóknámi en 

verknámi hefur or!i! til a! "ess a! nemendur hafa sótt í bóknám án "ess a! hafa nægilegan 

áhuga á efninu. $egar árgangurinn sem er fæddur er 1975 stó! frammi fyrir "ví a! velja sér 

framhaldsskóla fóru 66% nemenda í sinn hverfisskóla. Nemendur úti á landi höf!u "á minna 

val um framhaldsskóla en hærra hlutfall "eirra en nemenda á höfu!borgarsvæ!inu voru sáttir 

vi! val sitt á framhaldsskóla. 80% nemenda á landsbygg!inni fóru í sína 

hverfisskóla/heimaskóla en 52% nemenda á höfu!borgarsvæ!inu. Rúmlega "ri!jungur 

nemenda í rannsókninni sög!u sta!setningu skólans vera meginástæ!una fyrir valinu en 

einnig voru vir!ing skólans, vinir og námi! sem var í bo!i, nefnd sem ástæ!ur. Rúmlega 

"ri!jungur nemenda í árganginum haf!i skipt um námslei! í framhaldsskóla en um helmingur 

"eirra sem loki! höf!u verknámi höf!u skipt um námslei! í framhaldsskóla. Langalgengasta 

ástæ!an sem nefnd var fyrir "ví a! skipta um námslei! var breytt áhugsvi! en um "a! bil 

helmingur nemenda nefndi "a!. 13% nemenda sög!ust hafa skipt yfir á braut sem "eir töldu 

betri undirbúning fyrir starf en 10% sög!u a! sér hef!i lei!st vi!fangsefni gömlu brautarinnar. 

Rannsóknir benda til "ess a! nemendur velji ekki námslei! í samræmi vi! áhugasvi! 

sitt en líti! hefur veri! lagt upp úr "ví a! greina hvernig hægt sé a! n#ta áhugasvi!, styrkleika 

og færni nemenda til a! vísa "eim inn á námslei!ir sem gætu auki! líkurnar á skuldbindingu 

"eirra gagnvart eigin námi (Forsætisrá!uneyti!, 2012). 

Mi!a! vi! hátt hlutfall brotthvarfs í hverjum árgangi telur Ger!ur G. Óskarsdóttir 

(2012) nemendur vera me! óraunhæfar væntingar til námsframvindu á skilum grunn- og 

framhaldsskóla. Á hinn bóginn telur Svanfrí!ur Jónasdóttir (2006) a! "egar liti! er á 

brotthvarfstölur megi álykta sem svo a! skólakerfi! mæti ekki "örfum allra sem eru a! klára 

grunnskóla. 

Norsk rannsókn sem ger! var me!al framhaldsskólanema í Austur-Noregi (Markussen 

& Sandberg, 2004; 2005) s#ndi a! ákve!nir hópar nemenda voru líklegastir til a! skipta um 

námslei! eftir a! nám var hafi!. Nemendur sem hafa alist upp me! einu foreldri og eiga sögu 

um slakt námsgengi og nemendur sem höf!u vali! starfsnám voru líklegri til a! breyta um 
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námslei!. Helmingi fleiri "eirra sem ekki komust í "a! nám sem "eir völdu í fyrsta til "ri!ja 

val, umfram "á sem komust í "a! nám sem "eir helst kusu, skiptu um námslei!. 

Sú hugmynd a! nemendur taki uppl#sta og vel ígrunda!a ákvör!un um nám sitt og 

framtí! me! a!sto! náms- og starfsrá!gjafa hefur veri! ríkjandi í vestrænum samfélögum 

(Kuijpers, Meijers og Gundy, 2011). Me! auknu uppl#singastreymi, fleiri möguleikum í 

atvinnu og auknu námsframbo!i hefur or!i! stö!ugt erfi!ara a! spá fyrir um náms- og 

starfsferil fólks. $ar a! auki ver!ur erfi!ara fyrir fólk a! taka farsæla ákvör!un um náms- og 

starfsferil sinn (Mitchell, Levin & Krumboltz, 1999). 

Gu!björg Vilhjálmsdóttir (2000) ger!i rannsókn "ar sem metinn var árangur af náms- 

og starfsfræ!slu í 10. bekk. 297 ungmenni tóku "átt í rannsókninni e!a 156 piltar og 141 

stúlka úr 15 grunnskólum á höfu!borgarsvæ!inu. Spurningalistar voru lag!ir fyrir nemendur 

a! hausti á!ur en náms- og starfsfræ!sla fór fram og svo aftur a! fræ!slu lokinni um vori!. 

Spurningalistarnir voru einnig lag!ir fyrir samanbur!arhóp sem ekki fékk náms- og 

starfsfræ!slu. Fram kom me!al annars í ni!urstö!um rannsóknarinnar a! allir "átttakendur 

voru vissir og ánæg!ir me! námsval sitt en einnig a! náms- og starfsfræ!sla skilar árangri. 

Einnig kom fram a! einkunnir höf!u afgerandi áhrif á námsval. Gu!björg l#sir yfir áhyggjum 

sínum af "ví a! um 26% nemenda voru ekki búin a! ákve!a hva!a námsbraut yr!i fyrir valinu 

í maímánu!i "ar af 20% í fræ!sluhópnum og 36% af samanbur!arhópnum en hún telur a! "a! 

geti bo!i! heim flakki á milli námsbrauta eftir a! í framhaldsskólana er komi!. 

 Í rannsókn sem Eydís Katla Gu!mundsdóttir (2012) ger!i á "róun náms- og starfsferils 

"átttakenda í Grunnmenntaskólanum kom fram mikilvægi "ess a! nemendur væru vel 

uppl#stir um "au námstækifæri sem í bo!i eru til a! eiga au!veldara me! a! taka ákvar!anir 

um náms- og starfsferil sinn. Einnig segir hún "a! lykilatri!i a! námsumhverfi! sé hvetjandi, 

sty!jandi og standi undir væntingum. 

Rannsakendur hafa velt "ví fyrir sér hvort nemendur séu tilbúnir og hafi "roska vi! 

lok grunnskólagöngunnar, til a! taka svo mikilvægar ákvar!anir um val á námslei! og "ar 

me! um náms- og starfsferil sinn svo snemma á æfinni. Kuijpers, Meijers og Gundy (2011) 

ger!u rannsókn í 34 hollenskum grunnskólum "ar sem "átttakendur voru 3499 nemendur og 

166 kennarar í 226 bekkjum, "ar sem "au sko!u!u hvernig endurspeglun starfsferils (e.career 

reflection), mótun starfsferils (e.career forming) og tengslamyndun vi! vettvang 

(e.networking) birtist hjá nemendum. $au benda á a! ákvör!unin um námsval sem slík sé í 

raun miki! álag fyrir nemendur. Einnig telja "au a! ekki sé rá!lagt a! gefa nemendum 

ítarlegar uppl#singar um nám og störf skömmu fyrir vali! heldur sé vænlegra a! hvetja "á til 
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a! safna sjálfir uppl#singum um nám og störf og taka sjálfstæ!a ákvör!un. Ein lei!in fyrir 

nemendur til a! kynnast störfum og starfaumhverfi er a! kanna sjálfir hva! er í bo!i, jafnvel 

me! "ví a! fara á vettvang, hvort heldur sem er inn í skólana e!a á vinnusta!ina. $annig 

myndast eins konar samtal (e.dialogue) milli nemenda og vettvangsins e!a nemenda og 

kennarans. Me! "ví a! mynda "etta samtal er líklegra a! nemendur ver!i virkir í "ví a! móta 

eigin framtí! og upplifi sig sem "átttakendur í "ví. Hætt er vi! a! nemendur taki ákvör!un um 

eigin náms- og starfsferil me! hangandi hendi ef mötunin er of mikil (Kuijpers, Meijers og 

Gundy, 2011). 

Ágústa Björnsdóttir (2007) ger!i MA- verkefni um nemendur sem snúa aftur til náms 

á framhaldsskólastigi eftir brotthvarf. $eir áttu "a! helst sameiginlegt a! a! hafa upplifa! 

samfélagslegan "r#sting var!andi "a! a! ljúka stúdentsprófi, hafa "urft tíma til a! finna sjálfa 

sig í starfi og námi og a! "eir höf!u mætt margvíslegum hindrunum á lei! sinni aftur til náms. 

Atvinnu"átttaka "eirra hefur hins vegar hjálpa! "eim a! marka sér stefnu í náms- og 

starfsvali. Hulda Karen Ólafsdóttir (2012) tók vi!töl vi! nemendur sem komu aftur til náms í 

kringum 25 ára aldurinn eftir brotthvarf frá námi á framhaldsskólaaldri. Vi!mælendur hennar 

töldu sig ekki hafa haft "roska á "eim árum til a! velja sér nám vi! hæfi. Einnig nefndu "eir 

a! helsti námshvati "eirra í dag væri viljinn til a! komast í betri störf og fá betri afkomu. 

Rannsóknir s#na fram á tengsl á milli brotthvarfs frá námi og félagslegs bakgrunns. 

Eftir "ví sem 14 ára ungmenni töldu sig fá meiri stu!ning frá foreldrum "ví líklegri voru "au 

til a! hafa loki! framhaldsskólanámi 22 ára (Sigrún A!albjarnardóttir og Kristjana Stella 

Blöndal, 2005). Rumberger og Lim (2008) ger!u samantektar rannsókn (e.meta-analyses) 

sem bygg! er á 203 rannsóknum, ger!um á 25 ára tímabili. Í rannsókn "eirra er leitast vi! a! 

greina gögn um "jó!erni, stö!u og flutninga innan sveitarfélaga til a! geta út frá 

tölfræ!ilegum uppl#singum spá! fyrir um brotthvarf úr efri bekkjum bandarískra grunnskóla. 

$ar kom fram a! hugsanlega séu nemendur á "essum aldri vi!kvæmari fyrir breytingum í 

félagslegu nærumhverfi sínu og "ví líklegri til a! hverfa frá námi e!a eiga erfi!ara me! a! 

velja sér námslei! sem "eir hafa nógu mikinn áhuga á til a! hafa hvata til a! ljúka námi.. 

Stjórnvöld hafa reynt a! breg!ast vi! auknu brotthvarfi úr námi me! breytingum á 

lögum. Í núgildandi lögum um framhaldsskóla nr. 92/2008 var ger! sú breyting a! nú er skylt 

a! bjó!a öllum nemendum undir 18 ára nám á framhaldsskólastigi en á!ur höf!u "eir einungis 

rétt á "ví. Vonast er til a! me! "essari lagasetningu dragi úr brotthvarfi frá námi (Ger!ur G. 

Óskarsdóttir, 2012). Me! lögunum er trygg!ur réttur allra til náms, e!a nokkurs konar 

fræ!sluskylda, til 18 ára aldurs í sta! 16 ára á!ur. Einnig sta!festa "au framhaldsskólapróf 
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sem n#tt lokapróf og færa ákvör!unarvald um inntak námskrár til skólanna sjálfra a! stórum 

hluta (Lög um framhaldsskóla nr. 92/ 2008). 

Baldur Gíslason (2006) lag!i til í grein sem hann rita!i 2006 a! skólarnir yr!u opna!ir 

og "eim gefi! frelsi til a! laga sig a! breyttum a!stæ!um í framhaldsnámi og á 

vinnumarka!inum. $a! var gert me! setningu n#rra laga um framhaldsskóla nr. 92/2008, 

"annig lög!u stjórnvöld sitt a! mörkum til a! gera stjórnendum framhaldsskóla kleift a! taka 

á móti nemendum á forsendum nemenda.  

Ger!ur G. Óskarsdóttir (2012) hefur bent á a! íslensk stjórnvöld "urfi a! grípa til 

a!ger!a til a! draga verulega úr brotthvarfi úr íslenskum skólum me! sérstöku átaki sem 

leggur áherslu á a! draga úr brotthvarfi me! forvörnum og skimun strax í grunnskóla. $ví fyrr 

sem gripi! er til a!ger!a "ví meiri árangur næst. Sá hópur sem hverfur frá námi er margleitur 

og hættir af ólíkum ástæ!um og "ví "arf a! „sérsní!a“ inngrip me! tilliti til margbreytileika 

nemenda. Me! skimun er hægt a! greina styrkleika og veikleika hvers nemanda. $annig væri 

hægt a! lei!beina nemendum vi! a! velja námslei! sem "eir hafa nógu mikinn áhuga á til a! 

geta klára! hana. 

Settar hafa veri! fram tillögur um hvernig draga megi úr brotthvarfi frá námi 

(Forsætisrá!uneyti!, 2012). Li!ur í "eirri áætlun er a! ári! 2015 eiga allir framhaldsskólar a! 

hafa innleitt n#ja námskrá sem b#!ur upp á aukna fjölbreytni í námi og "ar sem átak ver!ur 

gert í starfsmenntun me! auknu samrá!i vi! vinnumarka!inn. Vonir eru bundnar vi! "a! a! 

me! auknu frjálsræ!i vi! ger! námskrár fái framhaldsskólarnir meiri möguleika á a! sní!a 

námi! a! "örfum nemenda og draga "annig úr brotthvarfi (Kristjana Stella Blöndal, Jón Torfi 

Jónasson og Anna C. Tannhauser, 2011). Einnig hefur veri! rætt um möguleikann á "ví a! 

stytta nám í framhaldsskólum fyrir ákve!inn hóp nemenda en í rannsókn Ger!ar G. 

Óskarsdóttur (2012) kom fram a! bæ!i kennarar og nemendur telja a! miki! sé um 

endurtekningar á námsefni sem hugsanlega séu ó"arfar (Forsætisrá!uneyti!, 2012; Ger!ur G. 

Óskarsdóttir, 2012). 

 

Sta!an á Íslandi var!andi brotthvarf er ekki gó! "egar hún er borin saman vi! stö!una í 

ö!rum löndum OECD ríkjanna. $rátt fyrir a! miklu fé sé vari! í íslenska menntakerfi! vir!ist 

"a! ekki vera a! skila sér til "eirra sem eru í brotthvarfshættu. Mikilvægt er a! ganga úr 

skugga um hva!a nemendur eru helst í brotthvarfshættu til a! geta dregi! úr áhættunni. 

Hugsanlega er ein af ástæ!unum námsvali!, "a! er a! segja a! nemendur velja sér nám á 

framhaldsskólastigi sem "eir hafa í raun ekki áhuga á. Íslensk stjórnvöld leitast vi! a! draga 
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úr brotthvarfi á framhaldsskólastigi, bæ!i me! "ví a! sko!a helstu ástæ!ur brotthvarfs og me! 

"ví a! gera úrbætur á skólakerfinu eins og "urfa "ykir. 

1.4 Rannsóknarspurningar 
Til "ess a! reyna a! finna sk#ringar á "ví hvers vegna nemendur hverfa frá fyrsta námsvali 

sínu var nærtækast a! tala vi! einstaklinga sem hafa sta!i! í "essum sporum. Rannsóknin ná!i 

til nemenda sem völdu bóknám "egar "eir luku námi í 10.bekk og skiptu svo yfir í starfsnám 

sí!ar á námsferlinum. Vi!mælendur voru or!nir 18 ára "egar rannsóknin var ger!. Reynt 

ver!ur a! fá inns#n í hva!a ástæ!ur lágu a! baki upphaflegu námsvali vi!mælendanna og 

hvers vegna "eir ákvá!u a! breyta um námslei!.  

Markmi!i! me! "essari rannsókn er a! kanna hva! liggur a! baki námsvali hjá 

nemendum sem skipta úr bóknámi yfir í starfsnám. Beitt var eigindlegum 

rannsóknara!fer!um "ar sem "ær henta mjög vel til a! fá djúpan skilning og inns#n í "a! 

hvernig einstaklingar upplifa ákve!nar a!stæ!ur e!a vi!bur!i (Hennink, Hutter og Bailey, 

2011). Rannsóknarspurningarnar sem leitast var vi! a! svara voru eftirfarandi: 

Hvernig upplifa "eir sem skipt hafa úr bóknámi yfir í starfsnám námsval sitt? 

 Hversu vel ígrunda! er námsval "eirra? 

 Hverjar eru, a! "eirra mati, meginástæ!ur "ess a! "eir hætta í bóknámi? 

 Hva! telja "eir helst hafa haft áhrif á val á starfsnámi? 

 Hva!a áhrif haf!i sú reynsla, a! skipta um nám, á "á a! "eirra mati? 
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2 A"fer" 

$essi rannsókn er ger! me! eigindlegri rannsóknara!fer! (e.quailitative research), Til eru 

nokkrar lei!ir til a! framkvæma eigindlegar rannsóknir en hér var stu!st vi! "a! sem kallast 

djúpvi!töl e!a opin einstaklingsvi!töl (e.in-depth-interviews) (Hennink og félagar, 2011).  

Ástæ!an fyrir "ví a! ég valdi "essa a!fer! er a! djúpvi!tal getur gefi! mjög nákvæmar 

uppl#singar um upplifun vi!mælandans á "ví sem veri! er a! rannsaka. Ég nota!i opinn 

vi!talsramma til a! ná sem bestum árangri og lag!i áherslu á a! ná gó!u sambandi vi! 

vi!mælendur, spur!i opinna einlægra spurninga og hvatti vi!mælendur til frásagnar. 

2.1 !átttakendur 

Rannsóknin er bygg! á vi!tölum vi! átta "átttakendur á aldrinum 18 – 30 ára sem eiga "a! 

sameiginlegt a! hafa byrja! í bóknámi og skipt yfir í starfsnám. Nota! var markmi!súrtak 

(e.purposive sampling) en "á eru "átttakendur valdir me! "a! a! lei!arljósi a! "eir hafi 

sameiginlegan bakgrunn e!a forsögu sem líkleg er til a! lei!a rannsakandann í átt til svara vi! 

rannsóknarspurningunum (Silverman, 2010). Um er a! ræ!a fjórar konur og fjóra karla. 

Vi!tölin voru tekin á tímabilinu nóvember 2012 til mars 2013. Yfirleitt eru skólarnir nefndir 

Menntaskóli e!a Fjölbrautaskóli eftir "ví hvort "eir starfa eftir bekkjakerfi e!a fjölbrautakerfi. 

Skólarnir sem koma vi! sögu eru Verzlunarskóli Íslands, Menntaskólinn vi! Hamrahlí!, 

Fjölbrautaskólinn vi! Ármúla, Flensborgarskólinn, Verkmenntaskóli Austurlands, 

Menntaskólinn á Akureyri, Fjölbrautaskólinn í Brei!holti og Menntaskólinn vi! Sund. 

Námsbrautirnar sem "átttakendur hafa stunda! nám á eru náttúrufræ!ibraut, málabraut, 

félagsfræ!ibraut og vi!skiptafræ!ibraut. Fögin sem "eir hafa lagt stund á í seinna námi eru 

hársnyrtir, snyrtifræ!i, nudd, rafvirkjun og húsgagnasmí!i. $rír "eirra eru búnir me! seinna 

námsval og tveir "eirra hafa loki! stúdentsprófi, annar me! starfsnámi en hinn lauk 

stúdentsprófi af bóknámsbraut og fór svo í starfsnám eftir tveggja ára hlé. 

Hér ver!ur ger! grein fyrir "átttakendum, notu! eru gervinöfn til a! tryggja nafnleynd 

en aldur og kyn eru rétt.  

 

Árdís er 24 ára, einhleyp, alin upp á höfu!borgarsvæ!inu og b#r í foreldrahúsum. Hún á einn 

bró!ur sem er sex árum eldri. Hún hóf bóknám í Menntaskóla strax eftir grunnskóla en hætti á 

vorönn á ö!ru ári. Árdís fór í starfsnám a! hausti "a! ár og útskrifa!ist úr fagi sem hana haf!i 

dreymt um a! læra frá "ví hún var lítil stúlka. Hún naut "ess mjög a! læra draumafagi! en 

"egar hún kom út á vinnumarka!inn fann hún sig engan veginn í "ví starfsumhverfi sem fagi! 

b#!ur upp á. Hún fór erlendis eftir a! hafa hætt í faginu og starfa!i sem au- pair í átján 
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mánu!i hjá sömu fjölskyldunni. Hún hóf störf hjá litlu fyrirtæki eftir a! hún kom aftur til 

Íslands og stundar núna fjarnám vi! háskóla me! vinnu. Mó!ir hennar er snyrtifræ!ingur og 

fa!ir hennar er verkama!ur me! sértæk starfsréttindi. 

 

Elli er 28 ára, einhleypur e!a „einsamall“ eins og hann sag!i sjálfur, b#r í foreldrahúsum eftir 

skilna!, á dóttur á grunnskólaaldri og er alinn upp á höfu!borgarsvæ!inu. Hann á fjögur 

systkini og er alinn upp me! systur sinni sem er 9 árum eldri. Elli hóf bóknám í Menntaskóla 

strax eftir grunnskóla en hætti í "ví á mi!ju fjór!a ári "egar dóttir hans fæddist. Hann tók sér 

nokkurra ára hlé og fór svo í nám sem leiddi hann til starfs sem hann hefur unni! vi! sí!an. 

Foreldrar hans luku grunnskólaprófi en mó!ir hans vinnur á samb#li og fa!ir hans er 

verkama!ur og vinnur útivinnu a! hluta til. 

 

Áslaug er 21 árs, á kærasta og b#r í foreldrahúsum. Hún á tvo eldri bræ!ur sem hún "ekkir 

líti! og systur sem hún ólst upp me! og er á svipu!um aldri og hún. Áslaug fór í bóknám í 

Fjölbrautarskóla strax a! loknum grunnskóla og var í "ví í samtals fjögur ár. Á mi!jum 

námstímanum fór hún sem sjálfbo!ali!i til starfa erlendis í eitt ár. Eftir a! hafa veri! í samtals 

fjögur ár í bóknámi sá hún engan tilgang me! "ví og ákva! a! reyna starfsnám sem hún 

stundar enn og er mjög sátt vi!. Mó!ir hennar hefur loki! starfsréttindanámi á háskólastigi og 

starfar vi! "a! en fa!ir hennar klára!i stúdentspróf óvenju ungur en hefur ekki lagt stund á 

frekara nám. Hann starfar sem verkstjóri í útivinnu. 

 

Ási er 18 ára, b#r í foreldrahúsum og á tvö systkini sem eru litlu yngri en hann. Hann fæddist 

erlendis en flutti til Íslands "egar hann var "riggja ára. Hann bjó utan höfu!borgarsvæ!isins 

til sex ára aldurs en flutti á höfu!borgarsvæ!i! "egar foreldrar hans skildu. Ási byrja!i í 

bóknámi í Fjölbrautaskóla strax eftir grunnskóla og hefur veri! a! fikta vi! neyslu fíkniefna. 

Hann byrja!i í starfsnámi um áramótin 2012-2013 og kann mjög vel vi! sig í "ví. Mó!ir hans 

klára!i stúdentspróf og vinnur vi! bókhald. Fa!ir hans er bakari og rekur fyrirtæki. 

 

Berglind er 18 ára og b#r me! kærastanum sínum á höfu!borgarsvæ!inu. Hún er alin upp úti 

á landi og er mikil hestakona. Foreldrar hennar skildu "egar hún var á áttunda ári og hún bjó 

hjá mó!ur sinni eftir "a! en átti í gó!um samskiptum vi! fö!ur sinn. Hún á tvær systur sem 

eru töluvert eldri og stjúpforeldrar hennar eiga líka börn sem öll eru eldri en hún. Berglind fór 

í bóknám strax eftir grunnskóla og bjó "á á heimavist. Henni gekk ekki vel í "ví og flutti á 

höfu!borgarsvæ!i! og byrja!i í bóknámi í Fjölbrautaskóla sem gekk ágætlega í upphafi en 
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smátt og smátt flosna!i hún upp úr "ví. Berglind byrja!i í starfsnámi um áramótin 2012-2013 

og n#tur sín mjög "ar. Mó!ir hennar lauk grunnskólaprófi og vinnur skrifstofuvinnu. Fa!ir 

hennar klára!i starfsnám og rak fyrirtæki til margra ára í tengslum vi! fagi! sittt. Hann b#r 

erlendis ásamt núverandi eiginkonu sinni. Makar foreldranna hafa loki! grunnskólaprófi. 

 

Dabbi er 30 ára og b#r á höfu!borgarsvæ!inu ásamt kærustunni sinni. $au eiga von á barni á 

árinu. Dabbi fæddist erlendis, á íslenska mó!ur en erlendan fö!ur, "au skildu "egar hann var 

tveggja til "riggja ára. Hann hefur búi! í "rem löndum og var í níu grunnskólum í "a! heila. 

Hann vann í tvö ár eftir grunnskóla og var "ví a! ver!a 18 ára "egar hann byrja!i í bóknámi í 

Fjölbrautaskóla. Honum leist ekkert á "ann skóla og fær!i sig í bóknám í ö!rum 

Fjölbrautaskóla "ar sem hann klára!i meginhlutann af náminu en flutti út á land me! 

"áverandi unnustu sinni og tók nokkur fög í "ri!ja Fjölbrautaskólanum, einnig í bóknámi. 

Eftir sambandsslit kom hann aftur til höfu!borgarsvæ!isins og fór til baka í annan 

Fjölbrautaskólann en fann sig ekki "ar. Eftir nokkurra ára hlé fór hann svo í starfsnám og 

klára!i sveinspróf og stúdentspróf á sama tíma. Mó!ir hans er lær!ur tanntæknir en er a! 

hætta a! vinna sökum aldurs. Fa!ir hans er sjálfmennta!ur kokkur og vinnur í mötuneyti. 

 

Jói er 18 ára og b#r í foreldrahúsum á höfu!borgarsvæ!inu ásamt tveim hálfsystrum sem eru 

yngri en hann. Hann bjó einn me! mó!ur sinni "anga! til á áttunda ári. Hann hóf bóknám 

strax eftir grunnskóla og fær!i sig svo yfir í starfsnám á "ri!ja ári og kann mjög vel vi! sig í 

"ví. Bók- og starfsnám Jóa er innan sama Fjölbrautaskóla. Jói er lesblindur, me! ADHD og 

hefur veri! a! hitta sálfræ!ing vegna "unglyndis. Mó!ir hans klára!i háskóla og starfar í 

bókhaldi. Fa!ir hans rekur fyrirtæki ásamt eiginkonu sinni tengt i!ngreininni sem hann lag!i 

stund á. Fósturfa!ir hans rekur eigi! fyrirtæki. 

 

Dóra er 23 ára, alin upp á höfu!borgarsvæ!inu og b#r "ar í foreldrahúsum. Foreldrar hennar 

skildu "egar hún var á sjöunda ári. $egar hún var á unglingsaldri eignu!ust foreldrar hennar 

samanlagt fjögur börn á "rem árum. Tvö "eirra ólust upp me! henni. Hún hóf bóknám í 

Menntaskóla strax eftir grunnskóla en fær!i sig yfir í starfstengt bóknám í Fjölbrautaskóla á 

"ri!ja ári en "a!an klára!i hún stúdentspróf. Eftir tveggja ára hlé byrja!i hún í starfsnámi og 

n#tur "ess mjög. 
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2.2 Framkvæmd 

Vinna vi! rannsóknina hófst um mitt ár 2012 en vi!tölin fóru fram í nóvember 2012 og 

febrúar/mars 2013. Ég komst í samband vi! fyrstu tvo vi!mælendurna me! "ví a! leita til 

vina á samskiptasí!unni facebook en hina sex me! "ví a! leita til náms- og starfsrá!gjafa í 

framhaldsskólum á höfu!borgarsvæ!inu. Eftir a! hafa fengi! send nöfn og símanúmer haf!i 

ég samband vi! "au, en öll nema eitt vi!tal fóru fram á kaffihúsum á höfu!borgarsvæ!inu 

snemma dags. $etta eina vi!tal sem ekki fór fram á kaffihúsi var teki! heima í stofu a! kvöldi 

til.  

 Bæ!i í símtalinu og "egar vi! hittumst til a! taka vi!tölin var "átttakendum ger! grein 

fyrir um hva! rannsóknin fjalla!i, a! nöfn "eirra kæmu hvergi fram, a! trúna!i væri heiti! og 

a! tilkynna "urfi rannsókn af "essu tagi til Persónuverndar. Tekin voru opin einstaklingsvi!töl 

og voru "au á bilinu 45 – 108 mínútur a! lengd. Í vi!tölunum var stu!st vi! vi!talsramma 

(fylgiskjal 1) sem bygg!ur er á rannsóknarspurningunum. Spurt var um núverandi a!stæ!ur, 

bakgrunn, uppeldisa!stæ!ur, grunnskóla og lí!an "ar. Spurt var út í námsvali! og skiptin úr 

bóknámi yfir í starfsnám, hvernig "eim gekk námslega og félagslega. Einnig var spurt um 

fyrirmyndir, atvinnu, tómstundir og sjálfsmynd. 

 Miki! er lagt upp úr "ví í eigindlegum rannsóknara!fer!um a! skilja skilning 

(e.verstehen) vi!mælenda á ákve!num upplifunum á vi!bur!um e!a lífsskei!um. Til a! "a! 

sé hægt me! besta mögulega móti "arf rannsakandinn a! geta lagt eigin sko!anir til hli!ar 

"annig a! "ær hafi ekki áhrif á hlutleysi ni!ursta!na (Hennink og félagar, 2011). Í starfi mínu 

sem leik- og grunnskólakennari hef ég lagt mig fram um a! mæta hverri fjölskyldu af eins 

miklu hlutleysi og frekast er unnt hverju sinni. $a! kom sér vel a! hafa "á reynslu "egar ég 

vann úr vi!tölunum "ó a! í tveim "eirra hafi ég "urft a! hafa a!eins meira fyrir "ví a! gæta 

hlutleysis heldur en í hinum. Ég reyndi eftir fremsta megni a! túlka ni!urstö!ur úr gögnum 

me! hlutleysi og hei!arleika a! lei!arljósi. 

2.3 Úrvinnsla gagna 

Vi!tölin voru öll tekin upp á stafrænt upptökutæki og vistu! samdægurs á öruggan sta!. 

Afritun hófst yfirleitt sama dag e!a daginn eftir en athugasemdir voru skrifa!ar inn í 

afritunina eins og vi! átti hverju sinni. Eftir afritun hlusta!i ég aftur á hvert vi!tal og "egar ég 

var búin a! afrita fjögur vi!töl byrja!i kó!unarferli!. 

 Vi! greiningu gagna studdist ég vi! nálgun grunda!rar kenningar (e.grounded theory) 

en "a! felur í sér a! nálgast kjarna gagnanna á skipulag!an hátt. Notast var vi! a!fer!ir Kathy 

Charmaz (2006) en "ær byggjast á "ví a! kó!un fer fram í "repum. Kó!un er í stuttu máli 
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a!fer! til a! greina hva! gögnin fela í sér e!a innihalda. Me! "ví a! sko!a og kynnast 

gögnunum betur fékk ég einhvers konar svörun frá gögnunum. Gögnin geta "annig leitt 

rannsakandann á allt önnur mi! en áætla! var, en "a! átti vi! í "essu tilfelli. $egar vi!tölin 

voru afritu! var notu! opin kó!un (e.initial coding) samhli!a "ví, gögnin lesin strax línu fyrir 

línu (e.line-by-line coding) og athugasemdir skrifa!ar ni!ur um "a! sem stó! út úr gögnunum. 

$annig var leita! a! hugtökum e!a "emum (e.themes) sem myndu!u kó!unarflokka. Hvert 

vi!tal var svo kó!a! me! markvissri kó!un (e.focused coding) (Charmaz, 2006) "ar sem 

flokkunarskjalinu var skipt í "rjá dálka. $ar var vi!tali! í heild sinni í dálkinum lengst til 

vinstri, næst var dálkur "ar sem megin "emun voru dregin fram en í aftasta dálkinum voru 

mínar athugasemdir (athugasemdir rannsakanda e!a AR). Eftir "ví sem fleiri vi!töl voru 

kó!u! bættust "au vi! skjal "ar sem hver vi!mælandi fékk sinn dálk (e.column) en hvert "ema 

fékk sína rö! (e.row). A! lokum voru ni!urstö!ur fengnar me! "ví a! bera saman ni!urstö!ur 

hvers "ema í hverri rö!. Me! "ví a! greina gögnin á "ennan hátt ná!i ég a! beita stö!ugum 

samanbur!i (e.constant comparative method) "ar sem gögnin eru í stö!ugri greiningu me! "ví 

a! nota kó!un og skrifa stö!ugt me! "eim greiningarblö! (e.memos). $egar gögnum eru á 

"ennan hátt ra!a! saman á n#jan máta er "a! gjarnan kalla! öxul kó!un (e.axial coding). Eftir 

"ví sem fleiri gagna var afla! var "eim bætt vi! greininguna me! fyrrgreindum hætti. 

Gagnaöflun og markviss greining "eirra leiddi "annig til "ess a! hugtök og "emu fóru a! vera 

áberandi í gögnunum. Til a! fá sem best innsæi og skilning í a!stæ!ur vi!mælenda voru 

vi!tölin marglesin og ítreka! hlusta! á "au en "a! var! til "ess ítreka! komu fram "emu sem 

ekki var leita! a! í upphafi greiningar (Charmaz, 2006; Silverman, 2010).   
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3 Ni"urstö"ur 

Tilgangur rannsóknarinnar var a! fá inns#n í hversu vel ígrunda!, ungmenni sem skipt hafa úr 

bóknámi í starfs- e!a verknám, upplifa námsval sitt. $a! var gert me! "a! fyrir augum a! fá 

sem bestan skilning á hvers vegna "au völdu bóknámi!, af hverju "au skiptu um nám og hvers 

vegna "au völdu tilteki! starfsnám. Vi! úrvinnslu gagna komu fram nokkur megin"emu en 

"au voru lei!beinandi "egar ni!urstö!unum var skipt í kafla. Má "ar fyrst nefna a!draganda 

"ess a! velja framhaldsskóla "ar sem bakgrunnur "átttakenda var sko!a!ur, grunnskólinn og 

lí!an "ar, foreldrar og bakgrunnur "eirra og tengsl "átttakenda vi! foreldra sína. En "ó einna 

helst hva! "a! var sem haf!i áhrif á námsval "átttakenda vi! lok grunnskóla. $á er fjalla! um 

upplifun vi!mælenda á "ví a! hverfa frá bóknámi, hvers vegna "a! nám var vali!, lí!an í 

námi, félagatengsl á me!an á námi stó! og hva! haf!i áhrif á "a! a! vi!mælendur hurfu frá 

bóknáminu. A! lokum ver!ur fjalla! um upplifun á a! hefja starfsnám, "ar sem ástæ!an fyrir 

skiptum á námi og áhrif "ess á "átttakendur var sko!u!, félagatengsl í "ví námi, sjálfsmynd 

e!a sjálfstraust, fyrirmyndir og framtí!ars#n.  

 Tala! er um Fjölbrautaskóla"egar um er a! ræ!a skóla sem starfa eftir áfangakerfi og 

Menntaskóla "egar um er a! ræ!a skóla sem starfa eftir bekkjakerfi. Undantekning er ger! 

var!andi Verzlunarskóla Íslands "ví "a! er mjög fjölmennur skóli og "ví ekki hægt a! rekja 

umæ!u um hann til vi!mælenda í "essu samhengi. 

3.1 A"dragandi náms - a" velja framhaldsskóla  
Til a! fá inns#n í hva! liggur a! baki fyrsta námsvali nemenda og sí!ar skiptum yfir í 

starfsnám var upplifun "eirra af grunnskólagöngunni og samskipti vi! nærumhverfi!, sko!u!. 

Vi! úrvinnslu gagna komu "emun sk#rt fram en "au voru bakgrunnur, lí!an í grunnskóla, 

fyrirmyndir og menntun og störf foreldra. Flestir "átttakenda eru aldir upp á 

höfu!borgarsvæ!inu e!a sex af átta. Einn "eirra er alinn upp úti á landi og einn erlendis a! 

hluta til og frá 14 ára aldri á höfu!borgarsvæ!inu. Sex af átta búa enn í foreldrahúsum, eitt á 

barn og anna! átti von á barni "egar vi!tölin fóru fram. Fimm af átta eiga fráskilda foreldra. 

3.1.1 „!egar ég svona horfi til baka“ 

Bakgrunnur "átttakenda, lí!an "eirra í grunnskóla, fyrirmyndir og menntun og störf foreldra 

voru sko!u!, me! tilliti til "ess hvort "essir "ættir hef!u hugsanlega haft áhrif á námsval 

vi!mælenda í framhaldsskóla.Flestir "átttakenda tölu!u "annig a! "eir vir!ast hafa alist upp 

vi! ágætis atlæti en "eir sem eiga fráskilda foreldra nefna a! skilna!urinn hafi haft mikil áhrif 

á "á. Flestir tölu!u um a! vera í gó!u sambandi vi! foreldra sína en "eir sem áttu fráskilda 
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foreldra voru í litlu sambandi vi! fe!ur sína og tölu!u um a! sambandi! vi! "á væri líkast 

kunningjasambandi. Berglind átti gott samband vi! fö!ur sinn í gegnum sameiginlegt 

áhugamál. Dabbi haf!i minna af fö!ur sínum a! segja en hinir "átttakendurnir "ví fa!ir hans 

bjó a! mestu leyti í ö!ru landi. $eir hafa á tímabilum í lífinu búi! í sama landi. Hann sag!i a! 

samband "eirra væri nokku! gott í dag en ekki nái!. Allir "átttakendur tölu!u um a! vera 

hvattir til náms af foreldrum sínum.  

Margir "ættir geta haft áhrif á námsval nemenda, bæ!i atbur!ir í lífi "eirra og fólk sem 

"a! mætir á lífslei!inni. Einn "átttakenda var ánæg!ur me! grunnskólagönguna í heild og 

heldur miklu sambandi vi! félaga sína úr grunnskóla. Annar hittir gamla skólafélaga í 

kringum tómstundir og sá "ri!ji er í nánu sambandi vi! einn skólafélaga úr grunnskóla. Hér á 

eftir ver!ur gefi! s#nishorn af "ví hvernig "átttakendur upplif!u grunnskólagöngu sína á 

mismunandi hátt. Berglind er til dæmis sú eina af "eim sem er virkilega ánæg! me! 

grunnskólagönguna og heldur sambandi vi! jafnaldra sína sem og krakka sem voru í 

árgöngunum næst henni. Dabbi sker sig svolíti! úr a! "ví leiti a! hann skipti oft um 

grunnskóla en hann vir!ist vera búinn töluver!ri a!lögunarhæfni:  

$a! er rosalega au!velt fyrir, bara a! tala og kynnast fólki.  Mamma er búin a! flytja alveg óhemju 
miki! ... alveg ge!veikt miki!, ég er búinn me! eitthva! alveg tíu grunnskóla sko... í "rem löndum 
... "annig a! "egar ég kem "egar í 10. bekk "á er ég ekki búinn a! vera ...[...]... á Íslandi í "rjú ár 
og "á kem ég í 10. bekkinn og kynnist einhverjum strákum bara "ar og ég var eiginlega meira bara 
svona í villingapakki bara "ar:  ... Ég fékk samt alveg gó!ar einkunnir var me! alveg einkunnir 
upp á sjö úr samræmdu prófunum.  

 

Elli er sá eini af "eim sem lenti í einelti eftir a! hann byrja!i í gagnfræ!askóla en gekk samt 

vel í skólanum. Hann stunda!i miki! í"róttir og sag!ist hafa noti! sín "ar en eftir a! hann 

byrja!i í gagnfræ!askóla fór honum a! lí!a mjög illa í skólanum: 

$a! var bara einelti ...[...]... ma!ur haf!i minni áhuga á a! fara í skólann en ég fékk samt gó!ar 
einkunnir ...[...]... ég mætti alltaf. Á endanum a! "á bara sag!i ég til "eirra ...[...]... "eir voru teknir 
til skólastjórans..."eir fóru til skólastjórans "eir voru teknir á fund sko... náttúrulega var ekki 
nafngreint hver sag!i frá en hérna ... "eir voru látnir taka sig í gegn. Eftir "etta a! "á minnka!i 
"etta ...[...]... ég var bara búinn a! fá nóg "a! var bara svolei!is ... eins og ég segi "a! var bara 
ekkert fyrr en í 10. bekk ...[...]... skólastjórinn sá "etta alveg a! mér var fari! a! lí!a illa ... hún 
"ekkti mig alveg ... hún tók ... mig bara og spur!i mig hva! væri a! og á endanum gaf ég eftir. 

 

Fimm "átttakendur voru í sama grunnskóla alla skólagönguna en "átttakendur voru 

misánæg!ir me! skólana sína og hvernig "eir undirbjuggu "au fyrir framhaldsskólagönguna. 

Árdís sag!i til dæmis:  
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$egar ég svona horfi til baka finnst mér "etta ekki hafa veri! gó!ur skóli...."egar ég var í honum 
sko. $ú veist til dæmis "egar ég byrja!i í Menntaskólanum...og vi! vorum "rjár úr sama bekk í 
grunnskóla...og okkur fannst "ú veist...vi! minna undirbúin heldur en hinir krakkarnir í bekknum. 
$ær til dæmis...a! "ær hættu bá!ar í bekknum..."ú veist...eftir fyrsta ári!..."ú veist ma!ur komst 
upp me! a! læra sjaldan í tímum...og...og aldrei heima..."ú veist ma!ur komst bara upp me! "a!. 

 

Grunnskólagangan í heild lag!ist misvel í vi!mælendur á mismunandi tímabilum. Áslaug 

skipti um skóla á!ur en hún byrja!i í 9. bekk, henni gekk mjög vel í skóla en var snemma 

komin me! skólalei!a. Hún sag!ist hafa haft "örf fyrir a! stjórna námshra!anum sjálf. 

$ú veist ég var óge!slega spennt a! byrja í grunnskóla ... sumari! fyrir fyrsta bekk og sí!an fékk 
ég bara "ú veist lei!a fjóra mánu!i inn í fyrsta bekk ...[...]... ég var "ú veist "urfti a!eins meira 
svigrúm til "ess a! gera hlutina eftir mínu höf!i til "ess a! klára grunnskóla og í Fossaskóla a! "á 
er svona já bo!i! upp á a! "a! eru minni bekkir og ma!ur getur vo!alega miki! stjórna! "ví 
hversu hratt ma!ur fer í yfir námsefni!. 

 

$átttakendur búa allir a! "ví a! hafa veri! hvattir til náms af foreldrum sínum. $eir upplif!u 

allir einhvers konar mótlæti á grunnskólaaldri til dæmis í formi skilna!ar foreldra, flutninga, 

skólaskipta og strí!ni e!a eineltis á grunnskólaaldri. Allir eiga "átttakendur gott samband vi! 

a! minnsta kosti eitt foreldri "ó sumir "eirra eigi mistækt samband vi! hitt. Eftir a! hafa 

sko!a! bakgrunn "átttakenda, grunnskólagöngu og tengsl "eirra vi! foreldra var rætt vi! "á 

um ástæ!una fyrir "ví hvers vegna "au völdu "a! framhaldsskólanám sem "au fóru fyrst í og 

hlusta! eftir "ví hva! e!a hverjir höf!u áhrif á vali!. Einnig var sko!a! hvernig "eim lei! í 

náminu, hva! haf!i áhrif á lí!an "eirra og í sumum tilfellum hvort lí!an í grunnskóla hef!i 

samsvörun vi! lí!an í bóknáminu.  

3.1.2 „Hvort ætlar"u í fjölbrauta- e"a menntaskóla?“ 
$egar kom a! "ví a! velja sér framhaldsskóla vir!ist vali! hafa veri! misvel ígrunda!. 

Foreldrarnir hafa í öllum tilfellum hvatt börn sín til náms án "ess "ó a! reyna a! beina "eim 

inn á ákve!na námsbraut, einnig "au sem sjálf höf!u ekki mikla menntun. Fimm af átta 

"átttakendum komust í framhaldsskólann sem var fyrsta val en or!spor og vinsældir skólanna 

virtust frekar rá!a valinu heldur en áhugi á "ví námi sem var í bo!i í "eim. Fjórir "átttakenda 

vildu fara í sama Menntaskólann eftir 10. bekk en einungis Árdís komst inn. Dóra og Jói sóttu 

um en komust ekki inn. Elli sag!ist hafa langa! í "ennan ákve!na menntaskóla en var rá!lagt 

af kennara í grunnskóla a! sækja ekki um "ví "a! minnka!i líkur hans á a! komast inn í skóla 

sem hann myndi velja númer tvö. Áhugi svo margra á "essum tiltekna skóla s#nir einna helst 

hva! or!spor og vinsældir framhaldsskólanna hafa ví!tæk áhrif á val nemenda á 
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framhaldsskólum almennt. Dabbi sótti um í skóla sem tilheyr!i hverfinu sem hann bjó í á 

"eim tíma en hann var sá eini af "átttakendum sem fór ekki beint í framhaldsskóla a! loknum 

grunnskóla: 

Ég var bara svolíti! a! hjálpa til heima... "a! kom "arna einhver tímapunktur "ar sem var soldi! 
svona erfitt heima fyrir. Mamma var alltaf a! segja mér far!u í skóla, far!u í skóla...en ég nenni 
bara ekki a! gera sem ég veit ekki hva! ég er a! gera. Ég get fari! "egar ég er or!inn 18 ára og 
veri! bara tveimur árum á eftir. Mér fannst "a! ekki hættulegt "á en ég mundi segja… ég sé 
eitthva! smá eftir "ví núna en "ægilegt a! klára bara stúdentinn og rusla honum af sko fyrst á 
anna! bor! ég fór í "a! ...[...]... kannski svolíti! erfi!ur fyrir mömmu a! stjórna en jú mér langa!i 
alveg a! gera "a! [AR: klára stúdentinn] svo keypti ég mér "arna eitthva! bíl "egar ég var 17 ára. 

 

Berglind fór í skóla "ar sem hún gat búi! á heimavist "ví mó!ir hennar „treysti 

höfu!borgarsvæ!inu ekki fyrir henni“. Ási og Jói komust ekki inn í "á skóla sem "eir höf!u í 

fyrsta og ö!ru vali en fóru í skólann sem var í "ri!ja vali. $etta "#!ir a! fimm af átta e!a 

Árdís, Elli, Áslaug, Berglind og Dabbi komust inn í "ann skóla sem var í fyrsta vali en Elli 

sótti samt ekki um í "ann skóla sem hann langa!i mest í, Berglind valdi sinn skóla vegna 

heimavistarinnar og Dabbi sag!ist hafa vali! fyrsta skólann vegna "ess a! sá skóli tilheyr!i 

hverfinu sem hann bjó í á "eim tíma. 

Áslaugu gekk mjög vel í 10. bekk og "ar sem hún var me! háar einkunnir gat hún vali! 

úr framhaldsskólum og valdi einn af vinsælustu skólunum á höfu!borgarsvæ!inu sem er me! 

fjölbrautakerfi. Bóknám var "a! eina sem kom til greina, i!n- e!a starfsnám var ekki nefnt 

sem möguleiki. Auk "ess nefndi hún a! hún hef!i ekki veri! tilbúin til a! fara í starfsnám 

"egar hún var 16 ára. Hún vildi frekar fara í fjölbrautarkerfi heldur en bekkjarkerfi "ar sem 

hún taldi sig vera missterka í námsgreinum: 

$a! var bara svona,. hvort ætlar!u í Fjölbrautaskóla e!a Menntaskóla e!a áfangakerfi henti "ér 
betur. Ekkert eitthva! langar "ig a! ver!a gullsmi!ur svona hvort "etta e!a "etta ...[...]... fá a! rá!a 
mér sjálf sko... geta blanda! saman áföngum eins og ég vil hafa "á og a! "a! sé ekki heimsendir 
"ó ég falli í dönsku, "á bara tek ég hann aftur. $á "arf ég ekki a! sitja aftur um bekk og...af "ví a! 
ég er rosalega missterk í námsgreinum. Ég fékk gó!ar einkunnir út úr grunnskóla ...[...]... svona 9 í 
me!aleinkunn ...[...]... allir "essir stóru skólar MR, MH, Kvennó, Verlsó, ég gat fari! inn í hva! 
sem var af "essu ...[...]... gat algjörlega vali! um hva! sem er ...[...]... mórallinn var einhvern 
veginn "annig a! krakkar me! yfir 9 í me!aleinkunn fara í menntaskóla. Ég haf!i ekki hugmynd 
um hva! ég ætla!i a! gera vi! "etta stúdentspróf ...[...]... ég bara fór í menntaskóla "ví ég var me! 
nógu gó!a einkunn til "ess. 

 

Árdís ætla!i í framhaldsskólann sem er sta!settur mjög nálægt heimili hennar og klára 

stúdentspróf á!ur en hún myndi fara a! læra draumafagi! sem hún fór svo í "ví a!: „svo er 
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ma!ur ekki neitt án stúdentsprófs“ en hún fór í skólaheimsókn í Menntaskólanum og leist svo 

vel á félagslífi! a! hún ákva! a! sækja um "ar:  

Ég veit "a! ekki ... hva!an "etta kom ... mamma og pabbi vildu a! ég færi í stúdentinn ... "au eru 
hvorugt me! stúdentspróf ... "au vildu a! ég myndi klára "a! ... og ... en annars veit ég ekki sko 
hva!an "etta kom a! ég "yrfti a! klára stúdentinn á!ur en ég færi í draumafagi!. 

 

Elli tala!i aftur á móti um a! hann hef!i helst kosi! a! fara í framhaldsskóla "ar sem hann var 

viss um a! ger!ar yr!u miklar kröfur um a! standa sig í námi. $ó valdi hann Menntaskólann 

sem hann fór í "ví systir hans haf!i veri! í "eim skóla og hann leit mjög upp til hennar. Auk 

"ess haf!i kennari í grunnskóla rá!lagt honum frá "ví a! sækja um í ákve!num menntaskóla 

"ar sem a! hugsanlega væri hann ekki me! nógu háar einkunnir til a! komast inn. Kennarinn 

sag!i einnig a! ef hann kæmist ekki inn í "ennan ákve!na menntaskóla væru minni líkur á a! 

hann kæmist inn í skólann sem væri í ö!ru vali. 

Tveir skólar höfnu!u umsókn Ása en hann sag!i a! kröfurnar sem "eir ger!u um 

inntöku voru a! nemendur hef!u a! minnsta kosti sex í einkunn í grunnfögunum. Hann haf!i 

ekki nógu gó!ar einkunnir til a! komast inn í skólann sem var í fyrsta vali en taldi sig hafa 

nógu gó!ar einkunnir til a! komast inn í skólann sem var í ö!ru val en "ar hef!u veri! 

fjöldatakmarkanir inn á námslei!ina. $a! eina sem kom til greina hjá honum var samt a! fara 

í skóla. $egar hann var spur!ur af hverju hann valdi Fjölbraut eftir 10. bekk sag!i hann: 

$ví ég komst ekki inn í Menntaskólann e!a á tölvubrautina komst sem sagt ekki inn...[...]...ég 
komst ekki inn í Menntaskólann "a! voru einhverjar kröfur. Ég ná!i kröfunum á tölvubrautina!"a! 
var bara svo rosalega sótt um "etta "eir hafa bara teki! fólk me! hærri einkannir b#st ég vi!. 

 

Berglind valdi fyrri bóknámsskólann sinn "ví "ar var hægt a! vera í heimavist, henni gekk 

mjög illa í náminu og fann sig engan veginn "ar. Eftir a! hún eigna!ist kærasta var mamma 

hennar tilbúin til a! hleypa henni til Reykjavíkur. Berglind vildi ekki hætta í skóla, hún vildi 

klára og hafa menntun. $ess vegna skrá!i hún sig í Fjölbrautaskóla í Reykjavík sem hún sag!i 

a! gæti veri! au!veldur fyrir nemendur sem nenntu a! læra.  

 

Fyrsti skólinn sem Dabbi valdi í bóknáminu var! fyrir valinu "ví "a! var hverfisskólinn hans. 

Hann segist eiga au!velt me! a! kynnast fólki og "ekkti nokkra í skólanum en var alls ekki a! 

„plömma“ sig. $á skipti hann yfir í Fjölbrautaskóla "ar sem hann kunni mjög vel vi! sig og 

klára!i 110 einingar. $egar "ar var komi! sögu ákva! hann a! elta kærustu út á land og tók 

átta einingar "ar í "ri!ja skólanum í bóknámi en valdi ekki einingar sem pössu!u inn í 
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námsferilinn. Eftir sambandsslit byrja!i hann aftur í sama Fjölbrautaskólanum en fann sig 

ekki "ar "ví félagarnir voru farnir a! útskrifast. Skólinn sem Jói hóf bóknámi! í var "ri!ja val 

eins og hjá Ása nema Jói var me! 8,5 í me!aleinkunn í 10. bekk en á "eim tíma sem hann 

sótti um var hverfatengingin einkunnum yfirsterkari. $a! "#ddi a! nemendur sem áttu 

lögheimili í "ví hverfi "ar sem skólinn er sta!settur höf!u forgang um inngöngu í skólann. 

Hann sag!ist hafa sko!a! fjóra a!ra skóla og leist ekkert á bekkjarkerfi. Honum fannst "a! 

vera kostur a! vera ekki alltaf í sama hópnum. Jói segist eiga au!velt me! raungreinar en 

finnst "ær ekki skemmtilegar: 

Ég sótti um í tveimur ö!rum skólum og fékk inngöngu í hvorugan "eirra "ví "a! var fullt í bá!um. 
Ég fór í fjóra..."a! var ...[...]......a! var "arna mér leist ekki á ...[...]...út af "ví a! "a! var ekkert af 
brautunum sem mér leist á mig langar nebblega ekki a! vera á félagsfræ!i e!a náttúrufræ!ibraut. 
Sí!an var "a! sama me! ...[...]...líka bekkjarkerfi mér leist ekki vel á "a! ...[...]... en ef "ú ert í 
áfanga ertu bara alltaf me! mismunandi fólki. Já "a! var svona líst "eim bara svona í stuttu, sí!an 
var bara svona blö! í Fjölbrautaskólanum sem l#sir alveg hva! "ú ert a! fara a! gera og hverja 
áfanga "ú ert a! taka hverja "ú ert ekki a! taka og allt "a! samt prófar!u bara öll "essi blö! sí!an 
bara sagt...velji! ykkur taki! ykkur "a! var slatti af búnkum "arna En samt mér finnst ekki gaman 
a! "essu. 

 

Dóra komst ekki inn í bóknámsskólann sem hún sótti um í fyrsta vali og fór "ess vegna í 

Menntaskólann í bóknám. Henni "ótti námsefni! ekki nógu spennandi og nennti ekki a! mæta 

í tíma. Dóra sag!i a! eftir a! hún skipti yfir í Fjölbrautskólann, á sömu námbraut me! örlíti! 

annarri áherslu, hafi einkunnirnar hækka! úr fimm til sex í átta til níu. Hún virtist alveg 

sannfær! um a! "essar breytingar á einkunnum mætti "akka betri kennurum í seinni 

bóknámsskólanum. $egar Dóra var spur! út í námsvali! sitt sag!i hún:  

Ég sótti um í Verslunarskólanum í fyrsta sæti "anga! fóru allar vinkonur mínar nema ég og ég fór í 
Menntaskólann. Ég kynntist vo!a miki! af fólki og besta vinkona mín í dag er sú sem ég kynntist 
var me! mér í bekk í Menntaskólanum fyrsta ári! og vi! fórum saman á öll böll og allt svona mjög 
gaman og ég sé ekkert eftir "eim tíma en námsefni! var kannski ekkert eitthva! sem ég var a! 
sækjast miki! eftir "annig a! ég ákva! a! skipta. 

 

Ástæ!urnar fyrir vali á skólum í bóknáminu eru misjafnar hjá "átttakendum. Fimm 

"átttakendur komust í skólann sem "eir völdu í fyrsta vali, einn "átttakandi í skólann sem var 

í ö!ru vali og tveir "átttakendur í skólann sem var í "ri!ja vali. Árdís heilla!ist af félagslífinu 

á kynningu sem hún fór á og valdi "ví vi!komandi skóla. Ella langa!i í annan skóla en valdi 

"ennan "ví kennari í grunnskóla rá!lag!i honum a! taka ekki áhættuna á "ví a! missa af 

bá!um skólunum en auk "ess haf!i systir hans veri! í skólanum sem hann valdi. Áslaug haf!i 

háar einnkunnir úr grunnskóla og gat "ví vali! á milli vinsælustu skólanna. Hún var sú eina 
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sem nefndi a! hafa vali! a! fara í fjölbrautakerfi til a! geta „rá!i! sér sjálf“. Ási og Jói 

komust inn í skóla sem voru í "ri!ja vali hjá "eim. Fyrsti skóli Berglindar var! fyrir valinu "ví 

"ar haf!i hún kost á a! vera í heimavist en annar bóknámsskólinn hennar var! fyrir valinu "ví 

"a! var au!velt a! komast inn í hann. Dabbi fann sig ekki í fyrsta bóknámsskólanum sem 

hann fór í en "a! var hverfisskólinn hans en eins og hjá Berglindi "á var! annar 

bóknámsskólinn fyrir valinu "ví "a! var au!velt a! komast inn í hann. Fyrsti bóknámsskóli 

Dóru var í ö!ru vali hjá henni en hún komst ekki í skólann sem var í fyrsta vali. Annar 

bóknámsskólinn hennar var! fyrir valinu "ví "ar var námsbraut sem henni fannst spennandi 

en hún var a! miklu leyti hætt a! sinna náminu í fyrsta skólanum. 

Námsbrautirnar sem "átttakendur völdu í bóknáminu virtust skipta minna máli en 

skólarnir sjálfir. Jói nefndi "ó a! hafa vali! brautina sem hann fór á "ví mó!ir hans starfar á 

"ví svi!i og Dóra var á svipa!ri braut í bá!um bóknámsskólunum "ví hún taldi "a! n#tast vi! 

val á framtí!arstarfi en námsbrautin í seinni bóknámsskólanum b#!ur upp á örlíti! meiri 

sérhæfingu. Elli valdi brautina sem hann var á "ví systir hans haf!i veri! á "eirri braut. A!rir 

"átttakendur nefndu ekki hvers vegna vi!komandi námsbraut var! fyrir valinu. Tveir 

"átttakendur byrju!u á málabraut, einn á braut tungumála og félagsgreina, tveir voru á 

félagsfræ!ibraut, einn var á náttúrufræ!ibraut, einn á hagfræ!ibraut og einn á 

vi!skiptafræ!ibraut.  

Af "essum fimm sem komust inn í framhaldsskólann sem var í fyrsta vali, var eitt 

"eirra sem hætti strax eftir fyrstu önn, tvö á mi!ju ö!ru ári e!a eftir anna! ár en tvö hættu á 

fjór!a ári e!a eftir fjögur ár í sínum skóla. Hin "rjú sem ekki komust inn í skólann sem "au 

völdu í fyrsta sæti, hættu í fyrsta náminu eftir anna! ár. Eitt "eirra skipti alveg um skóla og 

námslei!, anna! fór í starfsnám innan sama skóla og "a! "ri!ja fór í svipa!a námslei! me! 

ö!rum áherslum í ö!rum skóla. 

3.2 A" hverfa frá bóknámi  

Rætt var vi! "átttakendur um hvernig "eim lei! í bóknámsskólanum, hva! haf!i áhrif á lí!an 

"eirra og í sumum tilfellum hvort lí!an í grunnskóla hef!i samsvörun vi! lí!an í bóknáminu. 

Einnig var sko!a! hva! haf!i áhrif á "a! a! "au hættu í bóknáminu. 

3.2.1 „Meira félagsskapurinn heldur en framfarir í námi“ 
$átttakendum vir!ist hafa li!i! misvel í náminu sjálfu í skólunum "ar sem "eir stundu!u 

bóknám og "a! kom fram hjá mörgum "eirra a! félagsleg sta!a e!a vinatengsl í skólanum 

hafi haft töluver! áhrif á upplifun "eirra. Mörg nefndu áhugaleysi sem eina af ástæ!unum 
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fyrir "ví a! hafa hætt í bóknáminu en "a! kom ekki alltaf sk#rt fram hvort áhugaleysi! væri 

gagnvart náminu sjálfu e!a "ví a! mæta í skólann "ar sem engir voru félagarnir. 

Áslaug sem haf!i yfirleitt gengi! vel námslega í grunnskóla tala!i um a! hún hef!i me! 

naumindum ná! hverri önn og fögin sem hún ná!i voru "au fög sem kveiktu me! henni 

áhuga. Henni datt samt ekki í hug a! sko!a anna! nám fyrr en vinirnir fóru a! útskrifast:  

Ég get alveg fengi! mér stúdentspróf bara ... ef mig langar til "ess ... "a! er bara svona "essi 
motivation sem vantar a! ... a! mæta í tímana ... a! sofa ekki í tímunum ... a! glósa og læra heima 
...[...]... get ég "a! alveg. Sem hefur náttúrulega s#nt sig a! "eir áfangar sem ég sinnti og mætti í 
tímana og lær!i heima a! "á var ég a! fá níu og tíu í "eim ...[...]... um lei! og áhuginn er fyrir 
hendi ég ... bara hef engan áhuga og "á gerist ekkert ég kemst ekkert áfram í "essu. $annig a! ég 
mætti rosalega vel í skólann en ég mætti hins vegar engan veginn jafn vel í tímana "a! bara ef 
einhver vinur minn var í ey!u "á var bara mjög líklegt a! ég sleppti bara tímanum ...[...]... var 
alltaf mætt á réttum tíma í skólann á morgnana og allt "annig .... en fór ekki endilega í alla tímana. 
$a! var miki! meira félagsskapurinn heldur en framfarir í námi. 

 

Einnig tala!i Áslaug um a! hún hef!i engan veginn fundi! sig í bóknáminu, "a! er a! segja í 

náminu sjálfu "ó hún ætti stóran félagahóp "ar og li!i vel í skólanum. Hún sag!ist hafa fundi! 

sterklega fyrir áhugaleysinu "egar hún bei! eftir "ví a! komast erlendis til a! starfa sem 

sjálfbo!ali!i og enn frekar "egar hún kom aftur til Íslands og eftir "ví sem áhuginn minnka!i 

var! árangurinn lakari. Sem var! til "ess a! hún ákva! a! hætta í bóknáminu: 

$á var bara komi! a! "ví a! allir vinirnir úr Fjölbrautaskólanum voru a! fara a! útskrifast... 
náttúrulega byrju!u a! útskrifast eftir "ri!ja ár ...[...]... og sí!an var ég á "essari önn sem var loka 
fjór!a ári! fyrir flesta ...[...]... en "ú veist "a! var enginn a! fara a! vera "arna ég var bara búin...  
me! helminginn af einingunum ...[...]... ég náttúrulega hef!i geta! teki! 21 einingu á önn a! 
minnsta kosti ...[...]... "a! bara vanta!i bara áhugann í "a! sko ég var bara í "ví a! fá ...[...]... bara 
rétt svo nógu miki! til a! vera ekki rekin úr skólanum ...[...]... allir voru a! útskrifast "a! sem ég 
var a! mæta í skólann fyrir var a! hverfa sko. 

 

A!stæ!urnar hjá Ella voru ö!ruvísi en "ar sem hann haf!i lent í einelti vi! lok grunnskólans 

sag!i hann a! sjálfsmyndin hafi fari! a! styrkjast "egar hann byrja!i í framhaldsskóla og hann 

eigna!ist strax einhverja félaga. Hann sag!i a! fyrsta ári! hef!i veri! mjög gott. 

Félagatengslin ná!u samt ekki út fyrir veggi skólans, hann hætti smátt og smátt a! mæta í 

tíma og var einn heima a! læra en ná!i "eim prófum sem hann tók. Elli átti gó!a kunningja í 

grunnskóla en eigna!ist ekki vini, hvorki "ar né í framhaldsskóla. Fæ!ing dótturinnar #tti svo 

undir ákvör!un hans um a! hætta í námi. Hann sag!ist hafa misst allan áhuga á tveim 

mikilvægum fögum og hætti a! mæta í "á tíma.  
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Ég fann bara a! ég haf!i engan áhuga á "essum a!algreinum ...[...]... ég bara hætti a! mæta í "essa 
tíma ...[...]... var bara einn heima ...[...]... ég klára!i árin ... ná!i prófunum. Ég ætla!i bara a! 
kláridda ... en "ú veist ég "urfti bara a! gera "a! heimafyrir ... ég mætti aldrei í tíma skiluru ... 
bara "ú veist ... var me! engan áhuga á "essu. Fyrsta ári! var reyndar bara mjög gott ...[...]... ég 
breyttist mjög miki! reyndar ...[...]... sko hluti af eineltinu var a! ég var me! gleraugu ... mjög 
"ykk gleraugu af "ví ég var ekki me! mjög gó!a sjón. $etta var fyrsta ári! mitt sem ég fæ a! nota 
linsur ...[...]... sjálfsmyndin er a! byrja a! styrkjast ...[...]... mér lei! bara mjög vel. Ég var me! 
sama fólkinu "arna öll árin sko ...[...]... "ótt "a! hafi bara veri! meira í skólanum heldur en fyrir 
utan hann ...[...]... innan veggja skólans "á vorum vi! mjög náin. $á byrja a! fá lei! á "ví sem ég 
var a! gera ...[...]... mér fannst alltaf mjög gott a! vera einn sko ... hef kannski átt erfitt me! a! ... 
binda tengsl“. 

 

Ólíkt Ella vir!ist Dabbi hafa veri! félagslega sterkur en hann sag!i a! sér hef!i á sínum tíma 

ekki "ótt neitt mál a! byrja á eftir jafnöldrunum, eftir tveggja ára hlé frá námi, í 

framhaldsskóla en hann sér a!eins eftir "ví í dag. Dabbi tala!i um a! honum hef!i "ótt 

nemendur í fyrsta bóknámsskólanum vera „skríti! fólk og spes“. Hann kanna!ist vi! einhverja 

"ar en fann sig engan veginn. $egar hann byrja!i í Fjölbrautaskólanum eigna!ist hann vini og 

hann heldur enn"á gó!u sambandi vi! fjóra "eirra en "eir voru allir á svipu!u róli í náminu. 

$egar Dabbi kom aftur í skólann eftir dvölina úti á landi voru "eir útskrifa!ir e!a a! útskrifast 

úr skólanum og "á nennti hann ekki a! halda áfram í bóknáminu "ó a! hann ætti mjög líti! 

eftir og hætti.  

$egar vi!mælendur tölu!u um hvernig "eim lei! í bóknáminu tengdu "au "a! oftar en 

ekki vi! félagslegu hli!ina á "ví a! vera í skóla. Árdís lenti fyrir tilviljun me! tveim stúlkum í 

bekk "egar hún byrja!i í framhaldsskóla eftir 10. bekk sem höf!u veri! me! henni í 

grunnskóla. $ær voru ágætar vinkonur í skólanum en stúlkurnar hættu bá!ar eftir fyrsta ári! 

og hún eigna!ist engar a!rar vinkonur "ar. Eftir a! vinkonurnar hættu og Árdís fór í a!ger! á 

ö!ru ári fannst henni hún ekki komast inn í námi! aftur. Áslaug heldur engu sambandi vi! 

vini sína úr grunnskóla en er í miklum tengslum vi! vinina úr fyrra námi. Hún sag!ist hafa 

lent inn í mjög gó!um vinahópi og eftir a! hún var farin a! missa áhugann á náminu mætti 

hún alltaf í skólann en sleppti "ví gjarnan a! mæta í tíma e!a a! taka skólatöskuna me! a! 

heiman. Ási vildi meina a! félagslífi! í bóknáminu hef!i eiginlega veri! of gott. Hann 

skrópa!i mjög miki! og rétt ná!i a! klára annirnar. Bestu vinir hans eru "eir sem hann 

kynntist í bóknáminu. Seinustu önnina í skólanum ákvá!u hann og vinur hans a! skrá sig 

saman í eins marga áfanga og "eir gætu en "a! ur!u svo áfangarnir sem komu best út hjá 

honum í bóknáminu. Margir af "eim sem hann var me! í félagahóp í bóknámsskólanum voru 

"eir sem hann var a! fikta vi! neyslu me!. Hann sag!ist vera mjög miki! hættur a! „hanga“ 

me! "eim "ví hann hafi veri! farinn a! sjá a! "etta var ekki í lagi:  
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Félagslífi! var alveg fáranlega gott "arna og...var a! skrópa dálti! miki! var a! byrja "arna fyrstu 
önninni allt í lagi og sí!an "arna samt ná!i ma!ur ekkert nógu mörgun áföngum svosem. Eiginlega 
bara besti vinur minn "arna núna..."etta er bara gæi sem ég heyri í bara daglega "ú veist ...[...]... ég 
held ég hafi bara hangi! daglega me! "essum bara í tvö ár núna e!a eitthva! ... kannski ... fór ... 
"ess vegna a! hanga a!eins minna me! "essum hópi. $ó a! ég var a! hanga me! "eim eitthva! 
daglega í gegnum sumari! "á var ... "au voru bara alltaf a! reykja og ég bara fékk mér aldrei neitt. 

 

Ólíkt Ása, Áslaugu og Dabba, eigna!ist Berglind a!eins eina vinkonu í fyrri 

bóknámsskólanum en "ær hættu bá!ar eftir fyrsta ári! "ar. Henni gekk ágætlega til a! byrja 

me! í seinni bóknámsskólanum eftir a! hún kom til Reykjavíkur en eigna!ist hvorki vini né 

kunningja, "a! fór sí!an a! halla undan fæti á sí!ustu önninni og hún var or!in svo lei! í 

skólanum a! hún haf!i sig ekki af sta! á morgnana: 

$a! er mjög fínn skóli mjög au!veldur ef "ú bara lærir og fer! yfir allt sem "ú átt a! gera og mér 
hefur yfirleitt alltaf gengi! vel "ar  nema bara á sí!ustu önn a! "á bara metna!urinn minn var 
alveg farinn. $a! var bara ég var ekkert a! kynnast neinum og var bara svona soldi! lei! á 
skólanum fannst "etta bara vera or!i! lei!inlegt umhverfi sko "á náttúrulega bara dofnar 
metna!urinn. $a! má eiginlega bara segja "a! a! ég hafi veri! alveg gjörsamlega metna!arlaus ... 
og samt langa!i mig ekki a! gefast upp sko Ég haf!i oft hugsa! "a! a! skipta yfir í verknám e!a 
"annig...ég bara vissi aldrei hva! en ég haf!i oft hugsa! um hárgrei!slu til dæmis e!a ... kokkinn 
e!a eitthva! svona ... ákva! sí!an bara a! prófa a! sækja um í ...[...]... var ekkert a! gera mér of 
miklar vonir ... en ... sí!an var bara sam"ykkt og sí!an var ekki aftur snúi!.  

 

Sta!an hjá Jóa er svolíti! frábrug!in hinum "ví bóknámi! og starfsnámi! eru innan 

sama húsnæ!is, fjölbrautaskólinn sem hann stundar nám vi! b#!ur bæ!i upp á 

bóknámsbrautir og starfs-/verknámsbrautir. Hann var farinn a! missa áhugann á bóknáminu 

og árangurinn var or!inn lakari, "ví leita!i hann til námsrá!gjafa í skólanum sem benti honum 

á a!ra möguleika.  

Dóra sótti um í Verslunarskólanum ásamt vinkonuhópnum úr grunnskóla en hún var 

sú eina af "eim sem komst ekki inn. Dóra sag!i a! í fyrra bóknámi hef!i hún eignast sína 

bestu vinkonu en "ær fylgdust svo a! "egar "ær skiptu yfir í seinni bóknámsskólann eftir a! 

hafa misst áhugann á "eim fyrri, auk "ess sem námsárangur var! lakari og kláru!u hann á 

sama tíma. Hún var viss um a! hún hef!i ekki veri! heil tvö ár í fyrri bóknámsskólanum ef 

"ær hef!u ekki kynnst. Hún heldur engu sambandi vi! a!ra bekkjarfélaga úr fyrri 

bóknámsskólanum:  

Ég sótti um Ákve!inn menntaskóla í fyrsta sæti, "anga! fóru allar vinkonur mínar, nema ég 
...[...].... besta vinkona mín í dag er sú sem ég kynntist, var me! mér í bekk í Menntaskólanum 
...[...]... vinkona mín kom me! mér, fær!um okkur saman yfir í Fjölbrautaskólann. 
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Ef dregnar eru saman ni!urstö!ur um bóknámi! "egar sko!u! er lí!an í námi, félagatengsl og 

hva! er líklegt til a! hafa áhrifa á "a! a! vi!mælendur hættu í bóknáminu, kemur í ljós a! 

Árdís, Elli og Berglind tölu!u um a! hafa ekki eignast vini e!a vinkonur í fyrra námi og hættu 

án "ess a! klára. $ó a! Elli hafi a!eins átt eitt ár eftir haf!i hann sig ekki í a! klára námi! 

sökum áhugaleysis. Áslaug, Ási, Dabbi, Jói og Dóra tölu!u öll um a! samveran vi! vinina 

hef!i or!i! til "ess a! "au voru "ó "etta lengi í náminu. Áslaug og Dabbi hættu í 

bóknámsskólunum "egar vinirnir fóru a! útskrifast, Dóra klára!i bóknámsskólann me! 

vinkonu sinni en Ási og Jói tölu!u um a! "a! hef!i skipt mjög miklu máli a! vera samfer!a 

vinum sínum í náminu. Öll nema Dabbi tóku fram a! áhugaleysi væri ein ástæ!an fyrir "ví a! 

"au hættu í bóknáminu. 

$rír vi!mælenda hættu í námi "ar sem "eir höf!u engin félagatengsl og fimm "eirra 

segja a! samvistir vi! vini og vinkonur hafi skipt sköpum var!andi "a! a! finna sig í 

skólanum. Auk "ess nefndu sex "eirra a! á einum e!a ö!rum tímapunkti hef!u "eir veri! 

farnir a! missa áhuga á bóknáminu og "a! hafi stutt ákvör!unina um a! hætta. 

3.3 A" velja starfsnám  
Ástæ!urnar fyrir "ví a! "átttakendur skiptu um nám voru misjafnar en "eir sög!u me!al 

annars a! "eim hafi veri! fari! a! gangi illa í bóknáminu, veri! farnir a! missa áhugann og 

félagarnir veri! a! hverfa úr "ví námi. $átttakendur voru allir mjög sáttir vi! a! hafa skipt um 

nám og vi! starfsnámi! sem slíkt. Margvíslegar ástæ!ur voru fyrir "ví hvers vegna 

"átttakendur völdu "a! nám sem "eir völdu, einhverjir "eirra áttu fyrirmyndir sem tengdust 

faginu. Framtí!ars#n allra nema eins tengdist faginu sem "au eru e!a voru a! nema. 

3.3.1 „Ég haf"i oft hugsa" #a" a" skipta yfir í verknám“ 

Lei!ir "átttakenda a! starfsnáminu voru margvíslegar, hugmyndin a! námsvalinu kom hé!an 

og "a!an.Til dæmis haf!i Árdís láti! sig dreyma um fagi! í starfsnáminu sí!an hún var lítil 

stúlka en hugmyndin var upphaflega sú a! klára stúdentinn og fara svo í starfsnámi!. Hún 

sag!i aftur á móti a! sér hef!i "ótt svo gaman í skólanum í starfsnáminu a! hún hef!i ekki 

geta! hugsa! sér a! skrópa. Árdís tala!i um kennara úr starfsnáminu sem fyrirmynd en hún 

kynntist henni "ó ekki fyrr en eftir a! hún hóf nám í faginu.  

Hugmyndina a! starfsnáminu fékk Elli aftur á móti "egar hann var or!inn lei!ur á 

verkamannavinnunni sem hann var í á "eim tíma og sá augl#singu um námi! í blö!unum. 

Auk "ess haf!i fjölskyldan bent honum á a! hugsanlega hef!i hann hæfileika á vikomandi 

svi!i. Hann haf!i ekki fundi! sig félagslega í skóla, hvorki í grunnskóla né í bóknáminu, ekki 
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fyrr en hann byrja!i í starfsnáminu en "au voru sjö e!a átta saman í náminu. Upplifunin af 

eineltinu í grunnskóla fylgdi honum í bóknámi! og hann sag!ist hafa átt erfitt me! a! treysta 

fólki fyrr en hann fór í starfsnámi! og kynntist "eim sem voru me! honum "ar: 

Ég var mjög feiminn á "essum árum ...[...]... ég var "essi ...[...]... í"róttat#pa ...[...]... vildi bara vera 
í í"róttum ...[...]... í sta!inn fóru "au bara a! pikkast á okkur skiluru sem vorum bara eins og vi! 
vorum ... til "ess a! s#nast vera meiri Ég sé mig eiginlega búa erlendis eftir 10 ár ...mig langar 
nefnilega a! læra  sérhæfingu ...og "a! er náttúrulega ekki kennt hérna heima. Ég sé fyrir mér a! 
læra "etta ... anna! hvort í Sví"jó! e!a Kanada ...[...]... eftir 10 ár ... og starfa vi! ... "á fagi! 
...[...]... "a! er fjölskylda. Ég held a! "etta hafi veri! bestu níu mánu!ir lífs míns ...[...]... verklega 
námi! ...[...]... ég hef aldrei lent í jafn gó!um hóp á æfinni ... einn af mínum bestu vinum kemur 
"a!an sko ... í dag. 

 

Áslaug segist hins vegar ekki hafa veri! tilbúin til a! fara í starfsnám "egar hún var 16 ára en 

taldi sig mjög tilbúna til "ess "egar hún byrja!i loks í "ví. Henni fannst hún "urfa a! finna sér 

eitthva! nám sem myndi lei!a til starfs og allt í einu fékk hún hugljómun um a! drífa sig í 

starfsnámi! en mó!ir hennar starfar "ar sem "a! er kennt og hún hélt a! hugsanlega hef!i 

hugmyndin komi! "a!an. Hún gat ekki hugsa! sér neitt fimm ára nám í háskóla og sá enga 

vinnu út úr "ví en er til í a! vinna vi! fagi! sem hún lærir í starfsnáminu í 50 ár. $a! var engin 

sem hún "ekkti sem starfa!i vi! fagi! á!ur en hún hóf nám í "ví: 

Ekkert svona ein manneskja mig langar a! vera eins og "essi ...[...].. dugleg a! vera ekki a! 
stressast yfir öllum hlutum ... hva! ég vildi a! ég gæti stressa! mig minna yfir hlutunum ... meira 
svona ...[...]... eiginleiki úr hinum og "essum manneskjum sem a! svona safnast saman ...[...]... 
mér hefur aldrei "ótt erfitt a! standa upp og tala fyrir framan fullt af fólki ...[...]... gekk alveg 
ágætlega í stóru upplestrarkeppninni á sínum tíma ...[...]... vera svona a! stjórna söng á ... 
kvöldvökum standa fyrir framan tugi jafnvel hundru!u manns ...[...]... svona "annig sjálfstraust 
hefur ekki vanta!. 

 

Ási sag!i a! bóknám hef!i ekki veri! a! gera neitt fyrir sig og "ví hef!i hann fari! a! horfa 

eftir i!n- e!a starfsnámi. Hann sag!ist hitta reglulega mann sem starfar vi! fagi! og sá ma!ur 

lætur mjög vel af "ví. Ási lítur mjög upp til "essa manns og ákva! "ví a! sækja um í 

starfsnáminu og komst inn. Hann sag!i a! "a! muna!i mestu um a! "urfa ekki a! læra heima. 

$egar rætt var vi! Ása haf!i hann a!eins veri! í starfsnáminu í tæpa tvo mánu!i en hann 

sag!ist líta mjög upp til fagmannsins sem hvatti hann til a! fara í seinna námi!: 

$ú veist ég sá "etta var bara "arna í starfsnáminu svo bara ákva! ég a! fara í eitthva! í ...[...]... 
eitthva! anna! en bóknám "ví "a! var augljóslega ekki a! gera neitt fyrir mig ég var bara eitthva! 
Fjölbraut af "ví "etta var bara eitthva! hættulega gott félagslíf e!a eitthva! slíkt. $a! var reyndar 
félagsfræ!ikennarinn minn var reyndar rosa skemmtilegur "arna ... hann kalla!i mig alltaf "arna 
höf!ingja bekkjarins ...[...]......en fyrirmynd ...[...]... "a! væri "á kannski kunningi minn hann var 
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algjör fyrirmynd alltaf...hann átti stóran "átt í "ví a! ég sótti um ekki "a! a! hann hafi hvatt mig til 
"ess. 

 

Eins og á!ur hefur komi! fram var Berglind or!in mjög lei! í bóknáminu og eftir a! hafa 

sko!a! #msa möguleika, kynnti hún sér máli! hjá fólki sem hún "ekkir vel og starfar vi! 

fagi! í heimabæ hennar. Henni fannst "etta fag áhugaver!ast af "ví sem hún sko!a!i, sótti um 

í starfsnáminu og komst inn. Hún sag!ist hafa veri! or!in alveg metna!arlaus gagnvart 

bóknáminu og var búin a! gefast upp. Berglind er aftur á móti mjög sátt vi! starfsnámi!.  

 Dabbi er a!eins eldri en hinir "átttakendurnir og sker sig "ví úr a! mörgu leyti. Til 

dæmis datt hann út úr bóknámi "egar félagar hans voru smátt og smátt a! útskrifast en auk 

"ess fór hann út í fyrirtækjarekstur í "rjú til fjögur ár. $egar hann var! "reyttur á "ví ákva! 

hann a! snúa sér a! allt ö!ru og fór a! læra "á i!n sem hann lær!i sí!ar í starfsnáminu en 

fljótlega eftir a! hann byrja!i í "a! skipti, kom efnahagshruni! og hann missti vinnu sem 

tengdist i!ninni. Hann vann "á vinnu sem bau!st vi! "jónustustörf í nokkur misseri en ákva! 

svo a! drífa sig í starfsnámi! og klára!i sveinspróf í i!ninni í janúar 2013 og tók 

stúdentsprófi! í lei!inni. Ein af ástæ!unum fyrir "ví Dabbi valdi "ess tilteknu i!n sag!i hann 

vera a! vinnan væri yfirleitt mjög hreinleg og jafnvel notu!u fagmenn hvíta hanska vi! vinnu 

sína en auk "ess er vinnan "ess e!lis a! hann er miki! á flakki sem hentar honum mjög vel. 

Sta!an hjá Dabba í starfsnáminu er a!eins ö!ruvísi en hjá hinum "ar sem hann "urfti litlu a! 

bæta vi! sig í skólanum sjálfum og hefur veri! a! vinna miki! me! náminu. Hann sag!i a! 

hann kynni mjög vel vi! starfsumhverfi!, sérstaklega "a! a! hitta miki! af fólki og vera ekki 

alltaf a! vinna á sama sta!. $egar Dabbi var spur!ur hvort hann ætti sér einhverjar 

fyrirmyndir í lífinu var hann snöggur upp á lagi! og svara!i án "ess a! hugsa sig um: 

„engar“: 

$egar ég var a! sko!a i!ngreinar og svona fannst mér fagi! mitt vera best "ví "a! er mjög opi! 
fyrir Háskólanum ...[...]... "egar ég er í vinnunni "á er ég rosalega miki! a! fara á milli rosalega 
aktívur skiluru ...[...]... ég veit ekki hvort ég myndi nenna a! vera kannski bara alltaf fastur í einu 
herbergi. Ég hugsa a! ef ég myndi taka Háskólann a! "á myndi "a! vera tengt i!ngreinum a! "á 
væri "a! tæknifræ!ingur e!a ...[...]... a! "á er "a! eitthva! svona tengt einhverri i!n. 

 

Jói valdi braut í bóknáminu sem átti svo engan veginn vi! hann. Eftir a! hafa leita! til 

námsrá!gjafa í skólanum tók hann ákvör!un um a! skipta yfir á starfsnámsbraut, en honum 

fannst fögin á vi!komandi braut vera mjög áhugaver!. $a! vill "annig til a! bóknámi! og 

starfsnámi! eru í sama skólanum. Jói tekur mikinn "átt í félagslífinu í skólanum eftir a! hann 

byrja!i í starfsnáminu og hann sag!ist hafa kynnst mörgum krökkum í náminu en fannst mjög 
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gott a! félagarnir voru me! honum til a! byrja me!. Hann tala!i samt um a! "a! hef!i skipt 

hann „alveg rosa miklu máli“ a! vinirnir hef!u byrja! me! honum í bóknáminu en eftir a! 

hann fær!i sig yfir í starfsnámi! hafa tveir "eirra fylgt á eftir en "a! finnst honum vera mikil 

hvatning. Fyrirmyndir Jóa eru uppfinningamennirnir Leonardo Da Vinci og Tesla (AR: 

samkvæmt alfræ!ivefritinu wikipedia var Nikolai Tesla serbnesk- bandarískur 

uppfinningama!ur, e!lisfræ!ingur, véla- og rafmagnsverkfræ!ingur. Sjá: 

http://is.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla (sótt: 23.apríl, 2013.)). En hann "ekkti ekki til "eirra 

fyrr en eftir a! hann byrja!i í náminu:  

Sí!an enda!i "etta bara í "ví a! eftir fyrstu tvær annirnar "á var ég eiginlega kominn me! nóg "á 
fór ég yfir á starfsnámsbrautina ...[...]... mér fannst "a! skipta rosalega miklu máli. $a! var "arna 
nokkrir sem ég "ekkti sko frá Grunnskóla. Var bara me! "eim skiluru svo er "etta alltaf mat 
skiluru a! vera í kaffinu og svona "etta er bara sitt bor! fyrir hópinn sko. 

 

Líkt og Árdísi dreymdi Dóru um a! starfa vi! "a! sem hún er a! læra í starfsnáminu frá "ví 

hún var lítil stúlka. Hún haf!i samt sem á!ur mjög gaman af Fjölbrautaskólanum í bóknáminu 

en nemendur sem klára "a! eiga aukna möguleika á a! fá starf í ákve!num geira 

atvinnulífsins. Hún er alveg sannfær! um a! "a! sem hún lærir í starfsnáminu n#tist vel me! 

bóknáminu. Dóra telur a! "a! sé mikill kostur a! hafa bæ!i bóklegt og verklegt nám í 

farteskinu.  

$egar ég ákva! a! fara í "etta "á einhvern veginn var "etta gamall draumur einhvern veginn og ég 
veit ekki, ég er svo hlynnt "ví a! ma!ur sé me! eitthva! verknám "ó ma!ur sé líka í bóknámi. A! 
ma!ur sé me! bæ!i og "etta eykur möguleikana á vinnu í framtí!inni eins og ég hugsa mér a! 
klára "etta og mögulega kannski fá mér kennararéttindi í "essu e!a "á a! taka einhvers konar 
vi!skiptafræ!i og stofna eigin stofu ...[...]... "au eru a! endursko!a brautina.  

 

$egar sko!a! er hvers vegna "átttakendur völdu "a! starfsnám sem "eir völdu má sjá a! Árdís 

og Dóra völdu fag sem "ær haf!i dreymt um frá "ær voru litlar stúlkur en "ær nefndu ekki 

hvers vegna "etta tiltekna fag var draumafagi!. Ási og Berglind "ekktu fólk úr faginu sem var 

"eim til fyrirmyndar. Áslaug fékk hugmyndina me! a!sto! mó!ur sinnar. Elli fékk 

hugmyndina a! sínu námi "egar hann var a! fletta blö!unum og rakst á augl#singu um námi!. 

Dabbi haf!i sé! menn úr sínu fagi á vettvangi og fannst heillandi hva! "eir voru snyrtilegir en 

voru samt me! mjög fjölbreyttan starfsvettvang. Jói fékk hugmyndina a! sínu námi í vi!tali 

vi! námrá!gjafa. Áslaug, Ási, Berglind og Jói nefndu öll a! "a! hef!i veri! léttir a! losna vi! 

heimalærdóminn vi! "a! a! skipta yfir í starfsnámi!. 
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3.3.2 „Núna er ég bara mjög ánæg" me" lífi" mitt...me" stefnuna sem ég er a" taka“ 

A! lokum var sko!a! hvort "átttakendur telji sig vera sátta vi! námsvali!, hva!a áhrif "eir 

telja námsskiptin hafi haft á sig og hvort "eir sjái fyrir sér a! starfa vi! fagi! í framtí!inni. $ó 

a! Árdís hafi ekki fundi! sig í vinnuumhverfinu sem tengist hennar fagi hefur hún ánægju af 

faginu sem slíku og n#tir sér "a! sem aukavinnu. $egar vi!tali! var teki! var hún til dæmis 

enn a! velta "ví fyrir sér hva!a sló!ir hún muni feta í námsferlinu. Henni finnst samt mjög 

mikilvægt a! vinna vi! eitthva! sem henni finnst skemmtilegt. Elli er mun ákve!nari og 

stefnir a! "ví a! fara erlendis og sérhæfa sig í faginu sem hann lær!i í starfsnáminu. Einnig 

vonast hann til "ess a! vera kominn me! fjölskyldu á "eim tíma. Áslaug líkt og Elli stefnir a! 

"ví a! vera farin a! vinna vi! fagi! sem hún er a! læra í starfsnámi. Hana langar til a! fer!ast 

meira á!ur en hún stofnar fjölskyldu. Ási virtist hins vegar líti! hafa velt fyrir sér framtí!inni 

"ví "egar hann var spur!ur hvar hann yr!i í tilverunni eftir 10 ár var! hann hálf hvumsa og 

fannst hugmyndin órafjarlæg. $eir félagarnir höf!u eitthva! tala! um a! fara a! leigja saman 

en bjóst hann ekki vi! a! "eir væru enn a! "ví 29 ára. $egar hann haf!i hugsa! sig um í smá 

stund sag!ist hann gera rá! fyrir "ví a! vera farinn a! vinna vi! fagi!, væri kominn me! 

maka, íbú! og ætti „basic“ bíl. Hugmyndir Berglindar voru mun móta!ri en hugmyndir Ása 

"ví hún tala!i um a! eftir 10 ár langar hana mest, auk "ess a! vera starfandi vi! fagi!, til a! 

vera virk í hestamennskunni, eiga mann, börn og hund. Hún er ekki viss um hvort hún vilji 

búa á Íslandi e!a erlendis e!a hvort hún vilji búa á höf!uborgarsvæ!inu e!a utan "ess. Hún 

sag!i a! hestamennskan í tilverunni væru algjört skilyr!i hvar sem hún væri: 

Pott"étt me! hesta ... alveg pott"étt gu! má vita hvort ég ver! á Íslandi e!a í útlöndum Heima e!a 
Reykjavík ... bara vonandi me! kærastanum mínum ...[...]... og í vinnu vi! fagi!. Ma!ur vill mest 
og vill náttúrulega fyrst og fremst velgengni og ánægju. Skilyr!i a! "a! séu hross ... "a! fer 
náttúrulega eftir "ví hvort "a! er einhverja vinnu a! hafa núna er ég bara mjög ánæg! me! lífi! 
mitt ...[...]... ég er ánæg! me! stefnuna sem ég er a! taka. Ég hef reynt a! vera bara sterk í gegnum 
tí!ina ... ég meina ég hef "urft a! ... "ola skilna! foreldra minna sem a! hefur veri! rosalegt í 
gegnum tí!ina "ví a! "au hafa aldrei or!i! vinir aftur ...[...]... ég var alltaf á milli sko ... og systur 
mínar "urftu yfirleitt a! verja mig. $a! hefur í rauninni bara styrkt mig í gegnum tí!ina og ég hef 
alltaf veri! frekar sjálfstæ! og ...[...]... ég lét ekki ganga yfir mig. 

 

Dabbi sér fyrir sér a! vera starfandi vi! fagi! sitt e!a jafnvel kominn me! skrifstofustarf "ó 

hann eigi mjög erfitt me! "a! í dag a! sitja lengi kyrr. Hann, líkt og Elli, Dóra, Berglind og 

Áslaug, sér jafnvel fyrir sér a! fara eitthva! út fyrir landsteinana. Líklega ver!i hann kominn 

me! tvö börn og farinn a! búa einhvers sta!ar á Nor!urlöndunum "ví "ar séu lífskjörin miki! 

betri en á Íslandi.  
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Jói hefur mikla trú á sér sem námsmanni. Hann segist eiga au!velt me! raungreinarnar 

en hafi bara mjög lítinn áhuga á "eim. Hann sag!i frá "ví a! fjölskyldan væri farin a! leita til 

hans var!andi fagi! sem hann er a! læra. Jói haf!i ekkert velt framtí!inni fyrir sér en "egar 

hann haf!i hugsa! sig um í smá stund sag!ist hann ætla a! bæta vi! sig frekara námi eftir 

starfsnámi! og a! hann langa!i til a! búa til tónlist: 

Ég er doldi! óviss me! "a! hvert ég er a! stefna út af "ví a! ég er í starfsnáminu og er a! hugsa 
um a! fara í rafmagnsverkfræ!ina en ég er líka a! hugsa um "a! a! fara a! búa til tónlist "etta er 
líka grunnnám fyrir "a! ...[...]... "a! er líka foreldrar mínir finnst rosalega gott a! ég sé ...[...]... 
skipta um ...[...]... heima hjá "eim taka "etta skipta um "etta "au hef!u "urft a! hringja í ...[...].... 

 

Dóra ólíkt Jóa hefur velt fyrir sér framtí!inni og ætlar a! vera flutt a! heiman eftir 10 ár. Hana 

langar til a! stofna fyrirtæki tengt faginu "ví hún vill "a! frekar en a! vera a! vinna hjá 

ö!rum og hún vill líka vera komin me! fjölskyldu. Á!ur en "etta allt gerist langar hana til a! 

fá vinnu vi! fagi! sitt á skemmtifer!askipi í eitt til tvö ár.  

Á!ur en ég eignast fjölskyldu langar mig a! fara í heimsreisu og mig langar a! fara a! vinna á 
skemmtifer!askipi sem ...[...]... "a! er svona eitthva! sem ég er til í a! prófa í eitt til tvö ár. Ég 
held ég vildi frekar vera í eigin fyrirtækjarekstri heldur en vinna hjá einhverjum ö!rum.  

 

Til a! eiga au!veldara me! a! nálgast heildarni!urstö!ur er gott a! rifja upp a! Árdís og Dóra 

áttu sér bá!ar gamlan draum um fagi! sem "ær lög!u stund á í starfsnáminu. Öll nema Dóra 

misstu áhuga á fyrra námi en Dóra missti samt áhugann á Menntaskóla í bóknámi og skipti 

yfir í Fjölbrautaskóla. $ó a! áhugaleysi sé sameiginleg ástæ!a hjá "eim öllum á einhverjum 

tímapunkti "á er lei!in a! áhugaleysinu mislöng og misgr#tt. Félagatengslin hafa áhrif hjá 

"eim öllum, "a! er a! segja "au sem áttu ekki gó! félagatengsl í fyrra námi segja "a! skipta 

miklu máli í seinna námi a! hafa ná! gó!um félagatengslum. Sjálfstraust "eirra allra vir!ist 

hafa laskast a! einhverju leyti í uppvextinum en öll tölu!u "au eins og "a! væri betra e!a a! 

lagast. Dabbi vir!ist hafa sk#rari sjálfsmynd en "au hin, hann sag!ist alltaf hafa átt au!velt 

me! a! kynnast fólki, "annig a! skortur á félögum var aldrei vandamál fyrir hann. Hins vegar 

mátti skynja bitur! vegna mikilla flutninga "egar hann var spur!ur hvers vegna "au hef!u 

flutt svona miki!: „spur!u mömmu“. Eins "egar hann tala!i um fö!ur sinn: „hann hef!i alveg 

mátt hitta okkur oftar“. $egar "au tölu!u um fyrirmyndir er áhugavert a! veita "ví athygli a! 

sex "eirra nefndu einstaklinga sem "au hafa kynnst í lífinu, eitt nefndi heims"ekktar 

fyrirmyndir og eitt "eirra ekki eiga sér neina fyrirmynd. Val "eirra á starfsnámi byggist á 

gömlum draumum, fyrirmyndum í vi!komandi fagi, hugmyndum frá fólki í umhverfi 
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"átttakenda e!a augl#singum í blö!um. $átttakendur eru allir ánæg!ir me! val sitt á 

starfsnámi og telja a! "a! hafi haft jákvæ! áhrif á lí!an sína en allir nema Árdís sjá fyrir sér 

a! vera starfandi vi! fagi! í framtí!inni.  

$egar ni!urstö!ur er dregnar saman má sjá a! yfirleitt er námsval "átttakenda í upphafi 

ekki mjög ígrunda!, hvort sem um er a! ræ!a áhrifaríkar kynningar frá framhaldsskólunum 

e!a "a! a! "eir komast ekki inn í "á skóla sem "eir sóttust mest eftir. Námsskiptin má alltaf 

rekja til félagslegra "átta. %mist eru "átttakendur lengi í námi sem "eir hafa engan áhuga á 

"anga! til vinkonur og vinir fara a! útskrifast e!a "eir finna sig ekki félagslega í skólanum og 

fara "ví smá saman a! flosna upp úr námi. Öll hafa "au lent í einhvers konar áföllum í lífinu 

hvort sem "au tengjast a!stæ!um heima fyrir e!a í grunnskóla. Líklegt er a! slík áföll hafi 

áhrif á sjálfmynd e!a sjálfstraust sem getur svo haft áhrif á hversu vel ákvar!anir var!andi 

atri!i eins og náms- og starfsferil eru ígrunda!ar. Öll telja "au a! sú reynsla a! skipta um nám 

hafi veri! jákvæ! fyrir "au og eru sátt vi! hana, einnig Árdís sem kaus a! hætta a! starfa vi! 

fagi! og snúa sér a! ö!ru. 
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4 Umræ"ur 

Markmi!i! me! "essari rannsókn var a! fá inns#n í upplifun einstaklinga sem hafa skipt frá 

bóknámi yfir í starfsnám á framhaldsskólastigi. Lög! var áhersla á a! sko!a hva! "átttakendur 

töldu hafa áhrif á e!a st#ra námsvali úr 10. bekk, hva! var! til "ess a! "eir skiptu svo um nám 

og hva! haf!i áhrif á a! "eir völdu tilteki! starfsnám. $a! kom í ljós a! námsval a! loknum 

grunnskóla var yfirhöfu! frekar ómarkvisst e!a tilviljanakennt og félagsleg tengsl e!a skortur 

á "eim í skólanum höf!u mikil áhrif á skuldbindingu nemenda gagnvart náminu. $eir 

"átttakendur sem komust inn í "ann skóla sem "eir settu í fyrsta val bygg!u val sitt gjarnan á 

ö!ru en áhuga á náminu sem slíku, a!rir "átttakendur fóru í "á skóla sem "eir settu í anna! 

e!a "ri!ja val. Reyndar sker einn "eirra sig úr "ar sem hann byrja!i átján ára og var eina önn í 

skóla sem var fyrsta val hjá honum en fann sig engan veginn og fær!i sig yfir í annan skóla. 

Öll vildu "au klára nám á framhaldsskólastigi og "urftu a! yfirstíga margvíslegar hindranir á 

lei! sinni í "a! nám sem "au fundu sig svo í. Vi! vinnslu gagna kom í ljós a! félagslegi hluti 

námsins skiptir nemendur grí!arlegu miklu máli. Bæ!i virtust nemendur ílengjast í námi sem 

"eir höf!u lítinn e!a engan áhuga á ef "eir fundu sig félagslega og eins virtust "eir líklegir til 

a! hætta í námi sem "eim gekk ágætlega í í upphafi en fundu sig ekki félagslega. 

4.1 A"dragandi námsskipta og námskiptin 

Lei!ir "átttakenda a! námsvali eftir 10.bekk eru mismunandi en "eir áttu "a! sameiginlegt a! 

hafa allir or!i! fyrir einhverjum áföllum e!a mótlæti á grunnskólaaldri. %mist var um a! ræ!a 

áföll heima fyrir eins og flutninga e!a skilna! foreldra e!a strí!ni og einelti í grunnskólanum 

en hugsanlega geta slík áföll haft truflandi áhrif á ákvar!antöku ungmenna "egar kemur a! 

"ví a! velja sér nám- og starfsferil (Rumberger og Lim, 2008). Segja má a! námsvali! "eirra 

einkennist af "ví a! vera ekki mjög ígrunda!. $a! má sjá á "ví a! or!spor e!a vinsældir 

skólanna virtust rá!a töluver!u um "a! hvert "átttakendur stefndu. $rír "átttakenda töldu a! 

stúdentspróf væri lykill a! auknum möguleikum í námi og starfi en einn "eirra var ákve!inn í 

"ví frá upphafi a! fara í starfsnám eftir a! stúdentsprófinu væri ná!, vi!komandi klára!i 

starfsnámi! án "ess a! ljúka stúdentsprófi.  

 Ástæ!a "ess a! "átttakendur skiptu um skóla var oft af félagslegum toga "ar sem "eir 

fundu sig ekki félagslega í skólanum, eignu!ust fáa vini og fundu ekki fyrir áhuga á náminu 

hvort sem ástæ!an var námi! sem slíkt e!a "a! a! eiga ekki félaga og vini í skólanum. 

Lífshlaups- e!a ævikenningar Super (1990) og Gottfredsson (2005) l#sa "ví ferli sem á sér 

sta! hjá börnum og ungmennum vi! ákvar!anatöku um nám og störf sem ævilöngu ferli "ar 

sem einstaklingurinn mótast af erf!um og umhverfi. Hvort um sig hefur áhrif á "a! hvernig 
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einstaklingurinn og áhugasvi! hans "róast í átt til ákvar!anatöku um náms- og starfsferil. 

$átttakendur rannsóknarinnar eru ungmenni sem eru a! hefja leitina a! "ví sem "au vilja gera 

í framtí!inni og "ví er mikilvægt a! hafa "a! ferli í huga í "essari umfjöllun.  

4.1.1 Grunnskólaganga 
Flestum "átttakendum haf!i ekki li!i! neitt sérstaklega vel á grunnskólaaldri. Ástæ!urnar var 

#mist a! finna heima fyrir e!a í skólanum. $egar dregnar eru saman ni!urstö!ur var!andi 

bakgrunn "átttakenda e!a áhrif og upplifun af grunnskólagöngu og bakgrunnur foreldra finnst 

mér líklegt a! "ættir í uppeldi "átttakenda eins og skilna!ur foreldra, flutningar e!a jafnvel 

menntun e!a skortur á menntun foreldra sk#ri a! hluta til óákve!ni "átttakenda í námsvali.  

Samkvæmt kenningum Krumboltz (2009) um skipulag!a tilviljun (e.planned happenstance 

theory) hafa óvæntir jafnt sem skipulag!ir atbur!ir í lífinu áhrif á "a! hvernig náms- og 

starfsferill einstaklinga "róast. $annig a! fyrst "átttakendur hafa or!i! fyrir áföllum e!a 

mótbyr eins og til dæmis skilna!i foreldra, strí!ni e!a einelti, á grunnskólaaldri er mjög 

líklegt a! "a! hafi haft áhrif á upplifun "eirra á umhverfinu og "ar me! tali! myndun 

félagatengsla og líti! ígrunda! námsval. Auk "ess "róast áhugi á námi og störfum í átt a! "ví 

hvar trú "eirra á eigin færni liggur, en "a! er e!li manneskjunnar a! breg!ast mjög fljótt og 

afgerandi vi! umhverfi sínu (Isaacon & Brown, 2000; Krumboltz, 2009; Rumberger & Liam, 

2008). $egar "átttakendur í rannsókninni fóru a! finna fyrir áhugaleysi gagnvart bóknáminu 

fóru "eir a! endursko!a stö!u sína og völdu sér starfnám sem vakti me! "eim áhuga. 

4.1.2 Námsval 

Til a! fá inns#n í hva! liggur a! baki fyrsta námsvali "átttakenda voru "emun bakgrunnur, 

grunnskóli og lí!an í honum, fyrirmyndir og tengsl vi! foreldra sko!u!. Flestir "eirra eru aldir 

upp á höfu!borgarsvæ!inu e!a sex af átta. Einn er alinn upp úti á landi og einn erlendis en a! 

hluta til og frá 14 ára aldri á höfu!borgarsvæ!inu. Fimm af átta eiga fráskilda foreldra. $a! er 

tiltölulega algengt a! námsval nemenda út 10. bekk sé óígrunda! en "átttakendur eiga "a! 

engu a! sí!ur sameiginlegt a! hafa or!i! fyrir einhvers konar áföllum e!a álagi í lífinu sem er 

líklegt til a! hafa áhrif á færni "eirra til a! taka ákvar!anir um náms- og starfsferil sinn. Eins 

og fram kom í rannsókn Rumberger og Lim (2008) eru nemendur á unglingsaldri vi!kvæmir 

fyrir breytingum í lífinu en líklegt er a! flutningar e!a a!rar breytingar á heimilishaldi hafi 

haft áhrif á "á "átttakendur sem upplif!u slíkt. Til dæmis ef einhver flytur inn e!a út af 

heimilinu getur "a! valdi! einhvers konar áfallsáhrifum sem ver!a til "ess a! ákvar!anir um 

fyrirbæri eins og náms- og starfsval ver!i minna ígrunda!ar en annars hef!i or!i!.  
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Rúmur helmingur "átttakenda í rannsókninni e!a fimm af átta ólust upp hjá einu 

foreldri e!a fráskildum foreldrum en nemendur í "eim a!stæ!um voru samkvæmt rannsókn 

sem ger! var í Austur-Noregi líklegastir til a! breyta um námslei! (Markussen og Sandberg, 

2005). Einnig kom fram í "eirri rannsókn a! helmingi fleiri "eirra sem ekki komust í "a! nám 

sem "eir höf!u í fyrsta vali, skiptu um námslei!, umfram "á sem komust í "a! nám sem var í 

fyrsta vali. Foreldrar vi!mælenda eru me! mismunandi bakgrunn en hugsanlega hefur sta!a 

og menntun foreldra áhrif á hva!a lei!ir vi!mælendur völdu á sinni skólagöngu. $egar nám 

og starf foreldra er sko!a! er gott a! hafa í huga a! sumir "átttakenda eiga eitt til tvö 

stjúpforeldri og heildarfjöldi foreldra "átttakenda er 23. $a! kemur í ljós a! einn "átttakenda á 

foreldri sem hefur loki! kennaraprófi, anna! foreldri er me! stúdentspróf, fjórir foreldrar hafa 

loki! námi til starfs en annars hafa foreldrar vi!mælenda yfirleitt ekki loki! námi umfram 

grunnskóla. Fjórir af "átttakendum áttu foreldra í sjálfstæ!um rekstri. 

Piaget segir í kenningum sínum a! "a! sé ekki fyrr en á unglingsaldri sem hugurinn 

ö!list færni til a! leita úrlausna og skipuleggja e!a "a! sem hann kallar formlega hugsun 

(e.formal thought) (Driver, 1982; Sharf, 2010). Velta má fyrir sér hvort "átttakendur í 

rannsókninni hafi veri! tilbúnir til a! gera sér grein fyrir gildum sínum, markmi!um og 

áhugasvi!i "egar koma a! "ví a! velja sér framhaldsskóla. Sérstaklega í ljósi "ess a! allir 

höf!u "eir upplifa! einhvers konar álag á lífsskei!inu en slíkt getur haft áhrif á "roskaferil 

manneskjunnar.  

Samkvæmt Super (1990) eru sum ungmenni á aldrinum 15 – 16 ára farin a! ö!last 

færni til a! geta teki! ákvar!anir um náms- og starfsferil sinn sem byggja á markmi!um 

"eirra og gildum. Ekki er víst a! "au fari eftir áhuga, hæfni og gildum en "au ættu a! hafa 

rökhugsun til a! taka ákvör!un. Á "essum aldri ættu "au a! hafa ö!last "roska til a! meta 

gildi e!a áhuga var!andi "ætti eins og hvort "eim finnist mikilvægara a! vinna vi! eitthva! 

sem "eim finnst skemmtilegt e!a afla hárra tekna. $egar ungmennin hafa ö!last ofangreinda 

færni e!a hugsun eru "au tilbúin til a! fara á næsta stig sem er "a! stig "ar sem "au eru tilbúin 

til a! taka ákvör!un um náms- og starfsferil. Super talar um a! "a! sé eftir gagnfræ!askóla 

(e.high school) en "á eru amerískir nemendur 17-18 ára. Íslenska skólakerfi! er hins vegar 

"annig upp byggt a! öllum er gert a! velja sér feril í kringum 16 ára aldur "ó a! vita! sé a! 

"roski ungmenna sé mismunandi á "eim aldri (Sharf, 2010; Gu!björg Vilhjálmsdóttir, 2000). 

Gottfredson (2005) segir a! ekki sé hægt a! veita börnum beina rá!gjöf um náms- og starfsval 

heldur frekar gefa "eim uppl#singar um nám og störf. Auk "ess gera "au sér ekki endilega 

grein fyrir a! hafa me!teki! uppl#singarnar fyrr en jafnvel á unglingsárum (Sharf, 2010). 

$átttakendurnir í rannsókninni nefndu "a! ekki a! hafa fengi! sérstaka náms- og starfsfræ!slu 
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í grunnskóla en líklegt er a! "au hafi leita! til námsrá!gjafa eftir a! hafa skipt yfir í starfsnám 

"ar sem "átttaka flestra "eirra í rannsókninn kom til í gegnum námsrá!gjafa í vi!komandi 

skólum. Nokkur "eirra sem voru á höfu!borgarsvæ!inu sög!u a! framhaldsskólarnir hef!u 

augl#st opi! hús hjá sér í grunnskólunum "eirra, sem "au n#ttu sér. En samkvæmt 

Gottfredson er ekkert víst a! "au myndu muna eftir náms- og starfsfræ!slu til a! segja frá "ví 

(Sharf, 2010). 

4.1.3 Skipt um nám 
Gu!björg Vilhjálmsdóttir (2000) ger!i rannsókn "ar sem sko!u! voru áhrif náms- og 

starfsfræ!slu á ákvar!anatöku nemenda í 10. bekk, um nám í framhaldsskólum. Hún taldi "a! 

áhyggjuefni a! 26% nemenda gátu ekki sagt til um "a! í maí hva!a námsbraut "eir ætlu!u a! 

velja en hún taldi "a! geta bo!i! heim flakki á milli námsbrauta eftir a! í framhaldsskólana er 

komi!. $rír af átta "átttakendum í rannsókninni fóru í a!ra skóla en "eir völdu í fyrsta vali og 

"rír af hinum fimm létu námsvali! stjórnast af ö!ru en áhuga á náminu sjálfu. Mögulegt er a! 

óákve!nin hafi #tt undir námsskipti hjá sex af átta ungmennanna. $a! sem "au eiga  öll 

sameiginlegt er a! áhuginn á náminu sem slíku var ekki nægur til a! klára "a!, hvort sem 

ástæ!an fyrir áhugaleysinu var námsefni! sjálft e!a skortur á félagslegum tengslum í 

skólanum. Einnig er hugsanlegt a! hluti "eirra hafi hreinlega ekki rá!i! vi! "a! nám sem "au 

völdu í bóknámi "ví mörg "eirra tölu!u um hversu gott "a! væri a! "urfa ekki a! læra heima. 

 Allir "átttakendur í rannsókninni upplif!u sig á einhverjum tímapunkti í einhvers 

konar „klú!ur-a!stæ!um“ gagnvart náminu sínu. Til a! nemendur almennt, líti ekki á "a! sem 

hræ!ilegt klú!ur og fari a! rífa sig ni!ur fyrir a! hafa ekki sta!i! undir eigin væntingum "egar 

"eir taka ákvör!un um a! hætta í einu námi og skipta í anna! er gott a! sty!jast vi! 

félagsnámskenningar (e.social learning theory) Krumboltz (2009). $ar er tala! um 

kenninguna um óvænt skipulag (e.planned happenstance theory) sem jákvæ!a og hvetjandi 

lei! til a! breyta "ví a! vera óákve!in (e.indecision) í "a! a! vera opin fyrir n#jum 

hugmyndum (e.open-mindness). $egar "essi kenning er n#tt í rá!gjöf er lög! áhersla á fimm 

eiginleika sem hægt er a! kenna "átttakendum a! n#ta sér til a! komast í gegnum 

könnunarstigi!.  $eir eru forvitni (e.curiosity) til a! sko!a n#ja möguleika, seigla 

(e.persistence) til a! gefast ekki upp "ó móti blási, sveigjanleiki (e.flexability) til a! vera 

tilbúin til "ess a! a!lagast n#jum a!stæ!um, bjarts#ni (e.optimism) til a! vera tilbúin til a! sjá 

tækifærin í kringum sig og áhættusækni (e.risk taking) sem gerir "átttakendum kleift a! takast 

á vi! n#jar a!stæ!ur í lífinu (Sharf, 2010). Allir "átttakendur í rannsókninni upplif!u sig á 

einhverjum tímapunkti í námsferlinum í einhvers konar „klú!ur“ stö!u en ég tel a! me! "ví 
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a! n#ta kenninguna um óvænt skipulag (e.planned happenstance) sé hægt a! a!sto!a "á vi! 

a! komast í gegnum hindranir sem ver!a á vegi "eirra vi! a! breyta um námslei!.  

4.2 Félagsleg tengsl: Skuldbinding gagnvart náminu 
Í rannsókninni var ekki hægt a! sjá a! "a! væru bein tengsl á milli "ess hvernig "átttakendum 

lei! í grunnskóla og hvernig "eim gekk námslega. $ó er hægt a! sjá tengsl á milli "ess 

hvernig "eim lei! í grunnskóla og hvernig "eim lei! félagslega í framhaldsskóla. Mörg "eirra 

sem höf!u lítil e!a léleg félagsleg tengsl í grunnskóla höf!u einnig lítil e!a léleg tengsl vi! 

félagana í framhaldsskóla og a! sama skapi var samræmi á milli gó!ra félagslegra tengsla í 

grunnskóla og gó!ra félagslegra tengsla í framhaldsskóla. Áslaug og Berglind eru "ó 

undantekningar á "essu "ví Áslaug átti léleg félagsleg tengsl í grunnskóla en gó! í 

framhaldsskóla en Berglind átti gó! félagsleg tengsl í grunnskóla en léleg í framhaldsskóla. 

$a! er "ó greinilegt a! félagsleg tengsl skipta "átttakendur grí!arlega miklu máli "egar kemur 

a! skuldbindingu gagnvart náminu. $rír af átta "átttakendum eignu!ust ekki félaga í fyrra 

námi og hættu án "ess a! klára. Fimm af átta "átttakendum tölu!u um a! gó! félagatengsl 

hafi veri! til "ess a! "eir voru jafn lengi í náminu og raun bar vitni.  

$a! vir!ast vera bein tengsl á milli skuldbindingar gagnvart náminu og félagatengsla í 

vi!komandi námi. $eir nemendur sem áttu gó! félagsleg tengsl í bóknáminu ná!u a! minnsta 

kosti lágmarksnámsárangri til a! geta haldi! áfram námi í vi!komandi skóla. $a! kom fram 

hjá öllum a! samband væru á milli félagatengsla í framhaldsskóla og hvernig "eim lei! í 

vi!komandi námi. $ess má hins vegar geta a! Berglind er sú eina af "eim sem var mjög 

jákvæ! gagnvart allri grunnskólagöngu sinni en "ar átti hún mjög gó! félagatengsl. 

Rannsóknir hafa s#nt a! félagsleg tenging vi! framhaldsskólann getur átt vi! tengsl vi! 

félagana, stofnunina sem slíka, "átttöku í vi!bur!um á vegum skólans og trú á skólann sem 

fyrirbæri (Rumberger og Lim, 2008). Samkvæmt "ví hef!u líkurnar á a! Elli myndi klára 

fyrra nám aukist verulega ef hann hef!i haft einhverja af "essum tengingum.  

$átttakendur í rannsókninni fóru allir í nám strax a! loknum grunnskóla nema Dabbi 

sem fresta!i framhaldsskólagöngu sinni um tvö ár sökum a!stæ!na heima fyrir. Rætt var vi! 

"átttakendur um ástæ!una fyrir "ví hvers vegna fyrra nám var vali! og hva! e!a hverjir höf!u 

áhrif á vali!. Misjafnar ástæ!ur voru fyrir "ví hvers vegna "átttakendur völdu "a! bóknám 

sem "eir völdu. Öllum fannst mikilvægt a! fara í nám a! loknum grunnskóla en voru ekki 

búnir a! ákve!a hva! "eir hygg!ust gera vi! a! loknum framhaldsskóla nema einn sem ætla!i 

a! klára stúdentspróf og fara svo í starfsnám. Foreldrar allra hvöttu "átttakendur til náms og 

virtust sty!ja vi! baki! á "eim "egar "eir fóru a! missa tökin á bóknáminu. Vi! úrvinnslu 
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gagna kom í ljós a! félagatengsl virtust hafa áhrif á skuldbindingu gagnvart náminu, "a! er a! 

segja, gó! félagatengsl höf!u áhrif á "a! hvort "átttakendur "rauku!u lengur í námi sem "au 

höf!u lítinn e!a engan áhuga á og lítil e!a engin félagatengsl höf!u áhrif á "a! a! 

"átttakendur hættu í námi sem "eim fannst alveg "olanlegt. 

Líklegt er a! me! auknu uppl#singastreymi, fleiri möguleikum í atvinnu og auknu 

námsframbo!i eigi "átttakendur í rannsókninni erfi!ara me! a! skipuleggja náms- og 

starfsferil sinn (Mitchell, Levin & Krumboltz, 1999). Einnig velti Gu!björg Vilhjálmsdóttir 

(1995) "ví fyrir sér  hvort draga megi úr skiptum milli námsbrauta me! "ví a! undirbúa 

nemendur betur fyrir vali! me! aukinni náms- og starfsfræ!slu. Hlutverk náms- og 

starfsrá!gjafa er mjög mikilvægt "egar kemur a! "ví a! sty!ja nemendur í "ví a! átta sig á 

öllum "eim möguleikum sem eru fyrir hendi "egar kemur a! náms- og starfsvali til a! vali! 

geti veri! sem farsælast (Gu!björg Vilhjálmsdóttir, 2005; Sharf, 2010). Ég tel a! me! "ví a! 

efla veg náms- og starfsrá!gjafar í grunnskólum mætti kynna starfs- og verknám betur fyrir 

æsku landsins "annig a! hún líti á "a! sem raunverulegan valkost en til "ess "arf líka a! eiga 

sér sta! hugarfarsbreyting í samfélaginu. 
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Lokaor" 

$egar meginni!urstö!ur "essarar rannsóknar eru dregnar saman kemur fram a! "egar 

nemendur velja sér framhaldsnám vir!ist námsvali! lítt ígrunda!. $egar nemendur komast 

ekki inn í "ann skóla sem "eir sækjast eftir í fyrsta vali er líklegt a! "a! dragi úr "eim kjark 

"ví höfnun getur reynst mörgum erfi!. Eins og fram kom í ni!urstö!um vir!ist sem or!spor 

og vinsældir skólanna st#ri nokkru um námsvali!. 

Fram kom í rannsókn Kristjönu Stellu Blöndal og Jóns Torfa Jónassonar (2002) a! 

rúmlega helmingur "eira sem lauk prófi í verkgreinum, skipti um námsbraut í framhaldsskóla 

sem er mun hærra hlutfall heldur en me!al "eirra sem kláru!u stúdentspróf. Nokkrir 

"átttakenda í rannsókninni höf!u or! á "ví a! "eir töldu mikilvægt a! klára stúdentspróf til a! 

eiga aukna möguleika á starfi í framtí!inni. 

Ni!urstö!ur "essarar rannsóknar eru a! miklu leyti svipa!ar ni!urstö!um fyrri 

rannsókna "ar sem fram kemur a! áhugaleysi sk#rir brotthvarf a! miklu leyti og oft er 

námsval nemenda úr 10. bekk ekki mjög ígrunda! sem. $etta lei!ir til "essa! nemendur eiga 

"a! til a! velja sér nám sem "eir hafa lítinn e!a engan áhuga á. $a! sem kom helst á óvart var 

hversu stóran "átt félagslegi "átturinn hefur var!andi skuldbindingu til náms. Til dæmis 

ílengdust sumir "átttakenda í námi sem "eir höf!u lítinn e!a engan áhuga á, "ví "eim lei! vel 

félagslega í skólanum. Á me!an flosnu!u a!rir upp úr námi "ví "eir eignu!ust ekki félaga í 

skólanum. $a! má samt segja a! helstu takmarkanirnar sem felast í rannsókninni eru a! 

einungis er rætt vi! átta einstaklinga en auk "ess er ekki hægt a! alhæfa um ni!urstö!ur 

eigindlegra rannsókna. Ekki er heldur hægt a! heimfæra ni!urstö!urnar á alla 

framhaldsskólanema, "ó hugsanlega sé hægt a! heimfæra "ær á nemendur sem eru í svipa!ri 

stö!u e!a me! svipa!an bakgrunn.  

Fró!legt væri a! gera rannsókn "ar sem sko!u! væru enn frekar áhrif félagslegra 

tengsla á skuldbindingu gagnvart námi. Me! ni!urstö!um úr slíkri rannsókn væri hægt a! 

gera áætlun um hvernig finna megi lei!ir til a! auka líkurnar á "ví a! nemendur geti mynda! 

félagsleg tengsl í tengslum vi! skólagöngu sína. $ær a!ger!ir gætu hugsanlega dregi! úr 

brotthvarfi úr námi ef vel væri a! "eim sta!i!. 

Ni!urstö!ur "essarar rannsóknar ættu a! geta n#st náms- og starfsrá!gjöfum í grunn- 

og framhaldsskólum,til dæmis me! "ví a! br#na fyrir nemendum mikilvægi "ess a! velja 

framhaldsnám út frá áhugasvi!i, hvetja "á til a! leggja sig fram vi! a! eignast félaga í náminu 

og tengjast skólanum sínum í gegnum félagsstarf. Eins og fram kom í inngangi haf!i um 

helmingur "eirra nemenda sem var a! hefja nám í framhaldsskóla 2007 meiri áhuga á 
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verklegum greinum en bóklegum í grunnskóla (Forsætisrá!uneyti!, 2012). $etta bendir til 

"ess a! ef nemendur sem eru a! hefja framhaldsskólagöngu velja eftir áhugasvi!i sínu eykst 

vegur starfsmenntunar á Íslandi. $a! má segja a! lokaor!in hér séu ver!ug skilabo! frá einum 

"átttakenda um mikilvægi "ess a! hver og einn ígrundi námsval sitt og velji "a! sem hugurinn 

stendur til: „Mér fannst "etta æ!i, mér fannst gífurlegur munur a! læra "a! sem ég haf!i 

áhuga á“. 
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Fylgiskjal 1 

 

Skipt um nám 
Rannsókn á námsvali og breyttu vi"horfi 

 
 
Markmi"- Rannsóknin beinist a" 

-nemendum í starfsnámi sem hafa á!ur veri! í bóknámi 
-reynslu af fyrra námi og hvers vegna "a! var vali! 
-reynslu af seinna námi og hvers vegna "a! var vali! 
-hva!a "ættir og hva!a manneskjur hafa áhrif á námsval 
-tilgangurinn er a! kanna hvort hægt er a! hvetja ungmenni til a! velja sér starfsnám     
 fyrr á ferlinum 
-nemendum sem or!nir eru 18 ára 

 
 
Inngangur- upphaf vi"tals 

Kynna sig og rannsóknina. Gera grein fyrir trúna!i, nafnleynd, lengd vi!tals, me!fer! 
gagna og fá leyfi til a! hljó!rita vi!tali!. 

 
 

1. Núverandi a"stæ"ur 
Aldur 
Fjölskyldusa!stæ!ur 
Búseta 
Skóli/atvinna 

 
 
2. Barnæska, uppvöxtur og fjölskyldubakgrunnur 

Hvar er vi!komandi fædd/ur 
Uppeldisa!stæ!ur 
Samsetning fjölskyldu 
Menntun/starf foreldra 
Tengsl vi! fullor!na í æsku, fyrirmyndir. 

 
 
3. Skólaganga/ menntun 

Grunnskóli 
Framhaldsskóli 
Námsbraut 
Kennarar-fyrirmyndir-eftirminnilegir 
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Hva!an koma hugmyndir um nám? Hva! veldur vali á tilteknu námi? 
 
 
4. Atvinna-me" námi. 

Samstarfsfólk-fyrirmyndir-eftirminnilegt 
Áhrif atvinnu á nám 

 
 
5. Vinir og félagatengsl 

Vinir í barnæsku og uppvexti. Fyrirmyndir sem tengjast "eim. Störf- 
menntun. 
Margir vinir-fáir. Hversu nánir? 

 
 
6. Önnur félagstengsl 

Tómstundir 
Í"róttir 
Fyrirmyndir-"jálfarar/ lei!togar/ a!rir 

 
 
7. Sjálfsmynd 

Í æsku/ uppvexti 
Núna 
Hvar sér!u "ig eftir 10 ár? 
Mynd annarra af vi!mælanda fyrr og nú. 
Hva! haf!i áhrif á námsval fyrst. 
Hva! haf!i áhrif á breytingu? 

 
 
8. A" lokum 

Spyrja hvort vi!mælanda liggi eitthva! á hjarta og vilji bæta vi!.  
Finnst henni/honum hafa gleymst a! spyrja um eitthva!? 
Ítreka trúna! og nafnleynd 
Bi!ja um leyfi til a! hafa samband aftur ef eitthva! kemur upp á e!a  
hefur gleymst 
$akka fyrir vi!tali! 

 


