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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna val 10. bekkinga á Suðurlandi og Norðurlandi eystra á 

námi í framhaldsskóla í ljósi mismunandi námsframboðs í framhaldsskólum í heimahéraði. 

Rannsóknin beindist að vali nemenda á námsbraut, viðhorfum og væntingum til náms og 

starfa og hvort val nemenda væri í samræmi við áhuga. Könnunin náði til 171 nemanda á 

Suðurlandi og 150 nemenda á Norðurlandi eystra. Helstu niðurstöður sýndu að meirihluti 

nemenda í 10. bekk velja námsbraut í framhaldsskóla í samræmi við áhuga. Langflestir 

nemendur hyggjast velja bóknámsbraut til stúdentsprófs og flestir nemendur hafa mikinn eða 

nokkurn áhuga á þeim brautum. Næstflestir hafa mikinn eða nokkurn áhuga á 

listnámsbrautum og þar á eftir brautum í matvæla- og ferðaþjónustugreinum. Ekki kom fram 

munur eftir búsetu á námsvali og heldur ekki á samræmi milli námsvals og áhuga og því eru 

fyrirætlanir nemenda landshlutanna áþekkar. Munur kom fram eftir búsetu á áhuga nemenda á 

bóknámsbrautum til stúdentsprófs og á brautum í matvæla- og ferðaþjónustugreinum. Fleiri 

nemendur á Suðurlandi en á Norðurlandi eystra höfðu mikinn eða nokkurn áhuga á 

bóknámsbrautum til stúdentsprófs en aftur á móti höfðu fleiri nemendur á Norðurlandi eystra 

en á Suðurlandi mikinn eða nokkurn áhuga á matvæla- og ferðaþjónustugreinum. Vonast er til 

að niðurstöðurnar geti nýst sem innlegg í endurskoðun námsbrautalýsinga framhaldsskólanna. 

Þær ættu einnig að geta verið gagnlegar fyrir náms- og starfsráðgjafa sem eru að aðstoða 

nemendur við val á námsbrautum.  
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the choice of 10
th

 graders in primary school, in both 

the Southern and Northern parts of Iceland, on the topics in secondary school, in the light of 

the difference in the offered line of studies at their local schools. The research was directed at 

the students´ choice of study line, their attitude and their expectations to their studies and 

vocations, and if students´ choices were according to their interests. The survey was presented 

to 171 10
th

 grade students in Southern Iceland and 150 10
th

 grade students in Northern 

Iceland. The main conclusion showed that the majority of the 10
th

 grade students choose a line 

of studies in secondary school, according to their interests. Most of the students plan 

academic pathways to finish secondary school and most of them are interested or at least have 

some interest in academic school work. The second largest group of students, show great or 

some interest in the field of art studies, followed by them are students who show interest or at 

least have some interest in culinary studies and tourism. No difference was found between the 

choice of studies nor on accordance between choice and interest based on residence, therefore 

the planned line of studies for students in Southern and Northern Iceland seems to be similar. 

There was a difference in interest between the students in Southern and Northen Iceland 

regarding the choice of studies to the final secondary school exam, the students in Southern 

Iceland showed more interest in academic study. The students in Northern Iceland expressed 

more interest in studies in the fields of culinary studies and tourism. The findings will 

hopefully have an impact on the revision of the educational topics or the curriculum in 

secondary school. They should also be useful to people who practise vocational and 

educational guidance to help students to make their choices before entering secondary school. 
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Formáli 

Þessi rannsókn er 30 ECTS eininga lokaverkefni til meistaraprófs í náms- og starfsráðgjöf við 

Félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Rannsóknin er unnin með megindlegri 

rannsóknaraðferð. Markmið hennar er að kanna hvort nemendur séu að velja námsbrautir í 

framhaldsskólum í samræmi við áhuga og skoða hvort námsval þeirra, viðhorf til náms og 

starfsvonir tengist búsetu.  

Í starfi mínu til margra ára, sem kennari og náms- og starfsráðgjafi á unglingastigi á 

Selfossi, í einum af stærstu grunnskólum landsins, hef ég oft orðið vitni að því að nemendur 

eru ekki að velja sér námsbrautir á framhaldsskólastigi að loknum grunnskóla sem eru í 

samræmi við áhugasvið þeirra og starfsvonir. Mér hefur fundist að of margir nemendur sem 

ekki stefna á háskólanám, fari í nám í fjölbrautarskóla á almennar brautir eða brautir til 

stúdentsprófs, séu þar í eitt, tvö, þrjú, eða jafnvel fjögur ár og standi uppi að þeim tíma liðnum 

án þess að hafa lokið neinni formlegri menntun, fara á vinnumarkaðinn og verði ófaglærðir 

starfsmenn í láglaunastörfum. Sumir yfirgefa heimahéraðið og sækja sér menntun, með 

ærnum tilkostnaði, fjarri heimabyggð þar sem ljúka má menntun til ákveðinna starfsréttinda. 

Sumir nemendur eru ekki búnir að gera upp hug sinn við lok grunnskóla varðandi það hvað 

þeir sjá fyrir sér sem framtíðarstarfsvettvang og vilja því gjarnan fara í nám sem þeir telja að 

haldi sem flestum leiðum opnum. Aðrir hafa þegar gert upp hug sinn varðandi það hvort þeir 

stefna á háskólanám eða ekki. Mikilvægt er að skoða náms- og starfsval út frá nánasta 

umhverfi nemenda þar sem flestir nemendur kjósa að sækja framhaldsskólamenntun í sínu 

heimahéraði. Í þessu sambandi er mikilvægt að það nám sem ungmennum stendur til boða í 

nánasta umhverfi, eða í sínum heimaskóla, endurspegli þarfir þess atvinnulífs sem 

skólaumhverfið er sprottið úr, jafnframt því að undirbúa nemendur fyrir frekara 

framhaldsnám. Með því að bjóða nám á brautum sem tengjast störfum og afvinnulífi sem 

ungmennin þekkja til, er líklegt að náms- og starfsval verði markvissara. 

Rannsóknin var unnin undir handleiðslu Kristjönu Stellu Blöndal lektors við Háskóla 

Íslands og vil ég þakka henni ánægjulegt samstarf, góðar ábendingar, hvatningu og trygga 

leiðsögn meðan á rannsóknarvinnunni stóð. Einnig þakka ég Guðbjörgu Sveinbjörnsdóttur og 

Heiði Eysteinsdóttur fyrir yfirlestur og góðar ábendingar. Að lokum vil ég þakka eiginmanni 

mínum og börnum fyrir þolinmæði meðan á vinnu þessarar rannsóknar stóð.  
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1. Inngangur 

Það er mikil áskorun sem felst í því að standa frammi fyrir vali á námi á mótum grunn- og 

framhaldsskóla (Gottfredson, 2005; Savickas, 2005). Sum ungmenni þurfa að sækja 

framhaldsskóla fjarri heimili sínu og fjölskyldu og þar af leiðandi að takast á við að standa á 

eigin fótum. Því má segja að náms- og starfsval geti verið vandasamara fyrir ungmenni á 

landsbyggðinni þar sem þau standa jafnvel frammi fyrir því að eiga ekki afturkvæmt á sínar 

heimaslóðir að námi loknu vegna skorts á atvinnutækifærum. Því hefur nánasta umhverfi alla 

jafna áhrif á væntingar ungmenna til náms og vona um starfsframa (McIntosh og Munk, 

2007). 

Í rannsókn Guðrúnar Á. Stefánsdóttur (2007) sem miðaði að því að kanna starfshugsun (e. 

occupational thinking) ungmenna í 10. bekk, annars vegar á höfuðborgarsvæðinu og hins 

vegar á landsbyggðinni, kom fram munur á mati þeirra á atvinnuöryggi starfa sem spurt var 

um, þar sem þau mátu atvinnuöryggi starfa sem kröfðust háskólamenntunar hærra en iðn- og 

starfstengdra starfa. Ungmenni á landsbyggðinni sýndu þó iðn- og starfstengdum störfum 

meiri áhuga en ungmenni á höfuðborgarsvæðinu en ekki komu fram búsetuáhrif á áhuga á 

störfum sem krefjast háskólamenntunar (Guðrún Á Stefánsdóttir, 2007). Rannsóknir gefa 

vísbendingar um að mörg ungmenni á landsbyggðinni geri ráð fyrir að þurfa að yfirgefa 

heimahagana til að uppfylla starfsvonir sínar. Langflest ungmenni hefja sína 

framhaldsskólamenntun að loknum grunnskóla í sínu heimahéraði (Guðrún Á Stefánsdóttir, 

2007; Ragnar F. Ólafsson og Almar M. Halldórsson, 2007). 

Það er því mikilvægt fyrir mótun skólakerfisins að fá upplýsingar um það hvaða þættir það 

eru sem hafa áhrif á náms- og starfsval nemenda, áhuga þeirra og aðstæður og jafnframt að fá 

innsýn í viðhorf og væntingar nemenda til náms- og starfsframa. Menntamálaráðuneytið 

staðfesti árið 2011 nýja Aðalnámskrá fyrir leik- grunn- og framhaldsskóla í kjölfar setningu 

laga frá árinu 2008 (Lög nr. 90/ 2008, um leikskóla; Lög nr. 91/2008, um grunnskóla; Lög nr. 

92/2008,um framhaldsskóla). Grunnskólinn er eina skylduskólastigið á Íslandi og er því eitt 

um að tryggja að allir geti fengið tækifæri til að búa sig undir þátttöku í virku lýðræði, þjálfað 

gagnrýna og skapandi hugsun og mætt ólíkum félagslegum og menningarlegum aðstæðum. 

Ísland hefur breyst á nokkrum áratugum frá því að vera fátækt bændasamfélg yfir í 

nútímalegt, tæknivætt þjóðfélag sem krefst mannafla á vinnumarkaði allt frá 

frumframleiðslugreinum til háþróaðra tæknivísinda. Það segir sig sjálft að framboð af 
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mismunandi menntun og störfum hefur stóraukist á þessum tíma og menntunarmöguleikar 

hafa að sama skapi tekið miklum stakkaskiptum. Til að takast á við þetta breytta umhverfi 

hefur mönnum orðið ljóst mikilvægi þess að skapa ungmennum þau skilyrði að vera fær um 

að móta sína framtíð hvað varðar náms- og starfsval. Árið 2009 voru sett lög á Alþingi sem 

tryggja eiga öllum grunnskólanemendum aðgengi að náms- og starfsráðgjöf af aðilum sem 

uppfylla skilyrði laga um náms- og starfsráðgjafa (Lög nr. 35/2009, um náms- og 

starfsráðgjafa). Þessi lög voru endanlega fest í sessi með gildistöku Aðalnámskrár grunnskóla 

árið 2011. Þrátt fyrir lögin, eru enn margir skólar sérstaklega á landsbyggðinni, sem ekki 

bjóða nemendum sínum upp á þessa þjónustu. 

Hugmyndir ungmenna um nám og framtíðarstörf byggjast ekki einvörðungu á eigin 

draumum og óskum heldur mótast einnig af áhrifum frá foreldrum, systkinum, vinum og 

kennurum (McIntosh og Munk, 2007). Ennfremur hafa rannsóknir sýnt að hugmyndir foreldra 

um menntun og starfsframa barna sinna eru mismunandi eftir búsetu (Altman, 1997; Líney 

Björg Sigurðardóttir, 2010; McCracken, Barcinas og Wims, 1991; Reagor og Rehm, 1995; 

Walker og Clark, 2010). Í rannsókn Líneyjar Bjargar Sigurðardóttur (2010) kom fram að 

foreldrar á landsbyggðinni töldu frekar en foreldrar á höfuðborgarsvæðinu að sá kostnaður 

sem fylgdi námi, gæti ráðið því í hvaða skóla börn þeirra færu. Af þessum sökum skapast oft 

tilfinningaleg átök milli foreldra og barna þeirra sem geta valdið togstreitu þegar velja á nám 

og sum ungmenni velja frekar það sem foreldrar þeirra vilja og það sem nærumhverfið býður 

upp á, en það sem hugur þeirra stendur til. Enn önnur hætta jafnvel við að fara í nám 

(Garasky, 2002; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðmundur Arnkelsson, 2005).  

Áhrif félagslegra þátta er snerta fjölskylduhagi, svo sem efnahagur, menntun foreldra og 

búseta nemenda, geta haft áhrif á námsframvindu, það er hvort nemendur halda áfram námi 

eða ekki. Þessir félagslegu, hamlandi þættir geta orðið þess valdandi að nemendur hverfa frá 

námi sem þeir ella kynnu að hafa lokið eða farið í, óháð hæfileikum þeirra til náms (Jón Torfi 

Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002; McIntosh og Munk, 2007; Tryggvi Þór 

Herbertsson og Gétar Þór Eyþórsson, 2003). Mikilvægt er að námsframboð sé sem 

fjölbreytilegast í hverju héraði til að koma til móts við náms- og starfsvonir ungmenna og að 

skapa þeim aðstæður til að geta búið í foreldrahúsum við upphaf framhaldsskólagöngu sinnar. 

Í ljósi þessa veruleika er ljóst að fjölbreytt námsframboð getur unnið á móti bæði brottfalli úr 

námi og spornað við byggðaröskun. Með aukinni menntun skapast oft ný atvinnutækifæri sem 

nýta má í heimabyggð. 
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Í þessum kafla verður fjallað um þá þætti sem hafa áhrif á náms- og starfsval nemenda, 

hvað mótar starfshugsun þeirra og áhuga á námi og störfum. Einnig verður skoðað hvernig ný 

menntastefna frá árinu 2008 hefur mótast af kalli atvinnulífsins og kröfu samfélagsins um 

mikilvægi fjölbreytts námsframboðs til handa öllum nemendum, óháð búsetu.  

Í rannsókninni sem hér er til umfjöllunar er leitast við að kanna hvort samræmi sé á milli 

áhuga nemenda á námsbrautum og þess, á hvaða braut þau velja sér að fara á, í 

framhaldsskóla. Skoðað er hvort val nemenda á námsbrautum í framhaldsskóla tengist ólíku 

námsframboði á Suðurlandi og á Norðurlandi eystra. Einnig eru skoðaðar aðstæður nemenda 

til náms í héraði og vitneskja þeirra um náms- og starfsmöguleika. Ennfremur eru viðhorf 

nemenda til námstækifæra skoðuð og væntingar þeirra til starfsframa. Ekki hefur verið gerð 

sambærileg rannsókn á því hvað liggur til grundvallar vali nemenda á námi að loknum 

grunnskóla og hvort samræmi sé á milli vals og áhuga þeirra í ljósi mismunandi 

námsframboðs. Við endurskoðun námsbrauta framhaldsskólanna í kjölfar löggjafar þess efnis 

að framhaldsskólarnir bjóði öllum nemendum upp á að útskrifast af mismunandi 

hæfnisþrepum og fræðsluskyldu framhaldsskólastigsins til 18 ára aldurs (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011a), er gagnlegt að hafa upplýsingar um það hvert hugur 

nemenda stefnir að loknum grunnskóla varðandi menntun. 

1.1 Þróun náms- og starfsferils 

Val á námi er stór ákvörðun í lífi hvers einstaklings. Sú ákvörðun mótast af þeirri 

starfshugsun (e. occupational thinking) sem einstaklingurinn hefur öðlast og einnig af áhuga 

(e. vocational interest), viðhorfum (e. attitudes), gildum (e. values) og markmiðum (e. aims) 

sem einstaklingur hefur velt fyrir sér í aðdraganda ákvarðanatöku um náms- og starfsvettvang 

(Creed, Patton og Prideaux, 2006; Gottfredson, 2005; Lent, 2005). Ákvarðanatökuferlið í 

tengslum við náms- og starfsval hefst hjá einstaklingum strax á grunnskólaaldri þegar þeir 

fara að þróa áhuga sinn og tengja hæfileika sína, kunnáttu og getu við vinnumarkaðinn 

(Gottfredson, 2005; Super, 1957). Ferlið nær hámarki á unglings- og fullorðinsárum þegar 

þeir fara að velja sér nám eða störf (Gottfredson, 2005; Savickas, 2005). Við lok grunnskóla 

standa nemendur frammi fyrir ákvörðun um val á námsbrautum í framhaldsskóla sem getur 

haft mikil áhrif á framtíð þeirra. Þessi ákvörðun getur mótast af þeim aðstæðum sem 

nemendur búa við, vitneskju þeirra um náms- og starfsmöguleika, væntingaum til starfsframa 

og af þeirri starfshugsun sem þeir hafa þróað með sér (Bourdieu, 1984; Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir, 2004; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðmundur Arnkelsson, 2005).  
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Í flestum starfsþróunarkenningum hefur verið lögð áhersla á sálfræðilega þætti og gert ráð 

fyrir að náms- og starfsval sé fyrst og fremst háð einstaklingsbundnum þáttum en lítil áhersla 

verið lögð á áhrif umhverfis. Á seinni árum hafa fræðimenn farið að horfa í auknum mæli, til 

þeirra áhrifa sem umhverfi og aðstæður einstaklinga hafa á þróun starfsferils þeirra (Bajema, 

Miller og Williams, 2002; Bourdieu, 1984; 1992, 1993; Gottfredson, 1981, 2005; Haller og 

Vinkler, 1993).  

Donald Super (1957) setti fram kenningu um ævilanga þróun starfsferilsins, 

lífsskeiðskenninguna (e. life span development theory) og skipti þroskaskeiði einstaklingsins 

niður í fimm stig út frá aldri, frá vöggu til grafar. Kenningin er ein mest rannsakaða kenning 

um þróun náms- og starfsferils og liggur til grundvallar mörgum nýrri kenningum um þessa 

þróun (Sharf 2010). Kenningin lýsir því hvernig fólk öðlast smám saman færni til að taka 

ákvarðanir um framtíð sína með því að kanna, safna upplýsingum, átta sig á áhugasviði sínu, 

máta sig við nútíð og framtíð og einnig að máta sig við fyrirmyndir.  

Fyrsta stigið nefnist vaxtastig (e. growth) og nær yfir tímabilið frá 0-14 ára en á því skeiði 

skipta áhrif foreldra og skólans barnið miklu máli við mótun hugmynda þess um framtíðina. 

Super (1990) taldi að á aldrinum 7-11 ára færðust börn smám saman úr forvitni- og 

fantasíuveröldinni (e. development of interest) yfir í að byggja val sitt á áhuga. Hann benti á 

að áhugi og færni færu ekki alltaf saman á þessu stigi og að mikilvægt væri fyrir börn að fá að 

svala forvitni sinni til að skapa áhuga og öðlast með því sjálfsþekkingu og þekkingu á 

störfum. Hann lagði áherslu á að sjálfsmyndin (e. self concept) mótaðist á vaxtastiginu (Sharf, 

2010; Super, 1957, 1990).  

Annað stigið kallast könnunarstig (e. exploration) og nær frá aldrinum 15-25 ára. Á 

þessum aldri fara einstaklingar að slíta sig frá foreldrum sínum og láta reyna á sjálfstæði sitt 

en fjölskyldan er samt sem áður sterk fyrirmynd. Þegar nemendur ljúka grunnskóla og standa 

frammi fyrir vali á námi í framhaldsskóla eru þeir komnir yfir á könnunarstig. Á þessu stigi ná 

einstaklingar hæfni í að takast á við óhlutbundnar (e. abstrakt) hugsanir, það er, verða færir 

um að nýta sér upplýsingar og þekkingu til að draga sjálfstæðar ályktanir og öðlast einnig 

hæfni til að sjá fyrir og skipuleggja framtíð sína. Könnunarstigið einkennist líka af því að 

einstaklingar fari að takast á við skuldbindingar og væntingar sínar til náms- og 

starfsfyrirætlana en samkvæmt kenningu Super (1957) er líklegast að þeir geti oft á tíðum 

staðið frammi fyrir ákveðnum hindrunum á þessu stigi, þegar væntingar foreldra eru aðrar en 

þeirra sjálfra. Þetta getur leitt til þess að þeir veigri sér við að taka sjálfstæðar ákvarðanir og 

geti farið að efast um sjálfsmynd sína en hún er einmitt í mikilli mótun á þessu stigi. 
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Samkvæmt kenningunni er líklegast að einstaklingar nái að koma auga á heppilegt starfsval á 

könnunarstigi, þar sem þeir leitist við að kanna fleiri möguleika en áður hafa birst þeim í 

nánasta umhverfi (Gerður G. Óskarsdóttir, 2000, Sharf, 2010, Super, 1957). Super (1983) 

lagði áherslu á, að þegar einstaklingurinn væri búinn að öðlast nægjanlega sjálfsvitund væri 

hann tilbúinn að gera sér mynd af framtíðinni sem síðan myndi þróast út í framtíðaráform um 

starf (e. planfullness). 

Þriðja, fjórða og fimmta stigið einkennast af meiri stöðugleika, að koma sér vel fyrir í 

lífinu (e. establishment) á aldrinum 25-45, að halda sér við (e. maintenance) á árunum 45-65 

og að huga að starfslokum (e. disengagement) frá 65 ára aldri til æviloka (Sharf, 2010). 

Mikilvægt er að ungmenni hafi sett sér skýr markmið varðandi námsval þegar þau hefja 

framhaldsskólanám því auknir valkostir geta orðið þess valdandi að mörg ungmenni sem eru 

óákveðin upplifa aukinn vanda við val á námi. Mörg þeirra geta líka breytt áformum sínum 

um námsleiðir eftir að framhaldsskólanám er hafið þar sem starfshugsun og starfsáhugi eru 

ekki fullmótuð við lok grunnskóla (Super, 1957, 1983, 1990). 

1.1.1 Starfshugsun 

Það er hluti af þroskaferli hvers manns að byrja snemma að máta sig við ýmiss konar störf og 

að móta hugmyndir um starfsmöguleika sína. Ýmsir fræðimenn hafa sett fram kenningar  

um það hvernig lífshlaupið mótar þroskaferilinn og hefur áhrif á starfshugsun og  

starfsáhuga einstaklinga (Bourdieu, 1984; Gottfredson, 1981; Gysbers og Henderson, 2006; 

Kelly, 1955/1991; Super, 1957).  

Mikilvægt er að átta sig á hvaða þættir það eru sem hafa mótað starfshusun ungmenna við 

lok grunnskóla til að skilja hvernig umhverfi og aðstæður geta haft áhrif á náms- og starfsval 

þeirra. Tvær meginkenningar voru settar fram á síðari hluta 20. aldar og fjalla um félagslega 

þætti, umhverfi og aðstæður sem geta haft áhrif á starfshugsun einstaklinga. Í fyrsta lagi er 

það kenning Lindu Gottfredson (1981, 2005) prófessors í námssálarfræði, um hugræna 

kortlagningu starfa þar sem hún horfir til lífsskeiðskenningar Super og lýsir þróun starfsvona 

og hugmynda einstaklinga um líkleg framtíðarstörf (e. occupational preference) (Theory of 

circumscription, compromise). Í öðru lagi er um að ræða kenningu franska félagsfræðingsins 

Pierre Bourdieu um félagsauð (e. social capital) og veruhátt (e. habitus) (Theory of social and 

cultural change) (Bourdieu, 1984, 1992, 1993) og fjallar um það hvernig félagsleg staða, 

umhverfi og aðstæður móta einstaklinga og hafa áhrif á starfshugsun.  

Með starfshugsun er átt við hvernig fólk hugsar um einstök störf eða starfsheiti, sem byggir 

á reynslu og/eða athugunum. Starfshugsun er mæld með því að kanna viðhorf fólks til þess 
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hversu gagnleg og virðingarverð þeim finnst störf vera (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir 2004). Í 

sumum kenningum um starfshugsun er gert ráð fyrir að starfshugsun mótist af umhverfinu 

(Bordieu, 1984; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2004) en í öðrum kenningum ekki (Gottfredson, 

1981). Hugsun um störf liggur til grundvallar starfsáhuga og starfsþróun. Aðferðir í 

rannsóknum á starfshugsun felast ýmist í könnun á viðhorfum fólks til starfa eða byggja á 

hugsmíðahyggju (e. constructivism). Með hugsmíðahyggju er átt við þekkingu sem 

einstaklingur öðlast, við að skapa merkingu úr reynslu sinni (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2004; 

Savickas, 1997). Ekkert er óháð túlkun og merking verður til þegar einstaklingur túlkar það 

sem á vegi hans verður og byggir á reynslu hans og viðhorfum. Hver og einn býr til sína 

þekkingu með sínum skilningi á tilverunni. (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2004; Kelly, 

1955/1990; Savickas, 1997). Margir þættir í okkar nánasta umhverfi, sem kallaðir hafa verið 

veruhættir (e. habitus), hafa áhrif á starfshugsun og starfsvonir einstaklinga (Bordieu 1984). 

Veruháttur er ákveðin formgerð sem einkennir einstaklinga, hugsun þeirra, atferli og smekk. 

Veruháttur er okkur ómeðvitaður en hann á upptök sín í því samfélagi sem við lifum í, 

félagslegum aðstæðum okkar, viðmiðum og gildum sem eru ráðandi í umhverfi okkar. 

(Bordieu, 1984; Gestur Guðmundsson, 2009; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðmundur 

Arnkelsson, 2005).  

Kenning Gottfredson (1981) er ein af fyrstu starfsþróunarkenningum sem kemur inn með 

félagslega sjónarhornið og starfshugsun sem byggir á starfsvonum og hugmyndum um 

framtíðarstörf (e. occupational perference). Hún gengur út frá því að einstaklingar hugsi allir 

eins um störf sama úr hvaða félagslega umhverfi þeir koma og að hugsunin gangi í gegnum 

fjögur þroskaferli. Þau eru; vitsmunaþroski (e. cognitive growth), aukning á sjálfsmiðuðum 

þroska (e. self-creation), afmörkun, það er, einstaklingurinn afmarkar þau störf sem henta 

honum ekki (e. circumscription) og málamiðlun, það er, einstaklingurinn öðlast þekkingu og 

afmarkar þá ytri þætti sem útilokar hann frá ákveðnum störfum (e. compromise) (Gottfredson, 

1981, 2005). Gottfredson gengur út frá því að fólk geri sér einskonar hugkort af störfum eftir 

tveimur víddum, kynferði og virðingu. Síðan markar einstaklingurinn sér stað á þessu korti 

starfanna eftir því hvernig sjálfsmynd hans hefur þróast.  

Kenningin um hið hugræna kort hefur töluvert verið gagnrýnd (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir 

og Guðmundur B. Arnkelsson, 2005; Guichard, Devos, Bernard, Chevalier, Devaux, Faure, 

Jellab og Vanesse, 1994) en rannsóknir hafa leitt í ljós að tiltölulega lítill munur er á mati 

kynjana á störfum, það er hversu mikilvæg þau telja störf vera, en þau sýna störfum þó 

mismikinn áhuga og starfshugsun þeirra er mismunandi eftir því úr hvaða félagslega umhverfi 
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þau koma (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðmundur Arnkelsson, 2005; Guðrún Á 

Stefánsdóttir, 2007; Young, 1998).  

Pierre Bourdieu er einn áhrifamesti félagsvísindamaður síðustu áratuga. Kenning hans 

(1984, 1992) samþættir hugmyndir um áhrifsþætti náms- og starfsvals margra kennismiða og 

snýst um að að varpa ljósi á það hvernig félagsleg staða einstaklinga móti það val sem þeir 

stenda frammi fyrir. Habitus-kenning Bourdieu (1984, 1992) samanstendur af þremur 

meginþáttum; hegðun einstaklinga, skynjun þeirra á umhverfi og aðstæðum og allri hugsun 

einstaklinga. Hann segir að við notum þessa þætti ómeðvitað, þar sem hegðun okkar er mótuð 

af því umhverfi sem við búum í og þeim félagslega hópi sem við umgöngumst. Bourdieu segir 

að menningarauður fylgi einstaklingnum frá barnæsku þegar hann fæðist inn í ákveðið 

félagslegt umhverfi þar sem menntun foreldra er mismikil og sömuleiðis aðgangur að bókum, 

tónlist, og listaverkum. Ólíkt tungutak milli heimila og ólík áhersla á menningarleg verðmæti 

móti einstaklinginn inni á heimilinu, í skólanum og í því samfélagi sem hann lifir í. 

Einstaklingar sem búa við ólík skilyrði mótast af ólíkri reynslu vegna ólíkrar menningar. Sem 

dæmi um þetta má nefna að menning ungmenna á Suðurlandi getur verið ólík menningu 

ungmenna á Norðurlandi eystra. Rík hefð er fyrir mikilli skíðaiðkun ungmenna á Norðurlandi 

eystra yfir vetrarmánuðina og mikilli útiveru henni tengdri, en aftur á móti er hún ekki eins 

vinsæl á Suðurlandi en íþróttaiðkun innandyra, til dæmis boltaíþróttir og fimleikar eru mun 

vinsælli á Suðurlandi en á Norðurlandi eystra yfir vetrarmánuðina. Áhugi nemenda á námi og 

störfum getur einnig verið ólíkur eftir búsetu við lok grunnskóla, þar sem hann mótast að 

einhverju leyti af umhverfinu sem þeir búa við. 

Samkvæmt kenningu Bourdieu (1984, 1992) er hægt að sjá hvaðan einstaklingur er, úr 

hvaða habitus hann er, eftir því hvernig hann hagar sér og hvernig hann ber sig, hvernig hann 

beitir líkama sínum að mati Bourdieu (1992). Við þekkjum öll dæmi úr amerískum 

bíómyndum þar sem tungutak og líkamshreyfingar persóna geta sagt okkur til um úr hvers 

konar menningarsamfélagi einstaklingurinn á að vera kominn. Þetta kallar Bourdieu habitus, 

sem á íslensku hefur verið kallað ,,veruháttur” og felur í sér að menningarauður okkar sé 

samofinn persónuleika okkar og líkama (Gestur Guðmundsson, 2009). Hann meinar með 

þessu að þau áhrif sem við verðum fyrir úr umhverfinu verði okkur ómeðvituð og að við 

gerum okkur ekki grein fyrir hvað það er sem mótar okkur. Allir þessir þættir sem tengjast 

nánasta umhverfi þeirra sem standa frammi fyrir ákvörðun um framtíð sína, geta haft áhrif á 

viðhorf ungmenna til náms- og starfstækifæra og væntinga til starfsframa. Það námsframboð 

sem stendur ungmennum til boða í nærsamfélaginu getur þannig haft áhrif á námsval þeirra án 
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þess að þau geri sér ljósa grein fyrir því. Þannig getur verið að ungmenni velji einungis úr 

þeim valmöguleikum sem eru til staðar í þeirra nánasta umhverfi en leggi hugsanlega til hliðar 

drauma og væntingar sem þau hafa mótað með sér (Grytnes, 2011).  

Niðurstöður rannsóknar Guðbjargar Vilhjálmsdóttur og Guðmundar Arnkelssonar (2005) 

sem miðaði að því að kanna hugræna kortlagningu starfa drengja og stúlkna á Íslandi gáfu til 

kynna mun á sýn drengja og stúlkna á störf við lok grunnskóla og að starfshugsun þeirra var 

ólík eftir búsetu. Þátttakendur utan höfuðborgarsvæðisins mátu hefðbundin karlastörf 

jákvæðar en þeir sem voru búsettir á höfuðborgarsvæðinu en bæði kyn mátu gagnsemi og 

ábyrgð hefðbundinna kvennastarfa hátt. Þessar niðurstöður eru í samræmi við erlendar 

rannsóknir (Guichard o.fl., 1994; Ji, Lapan og Tate, 2004; Swanson og Gore, 2000) sem 

staðfesta ólík hugkort eftir þjóðfélagshópum og samrýmast kenningu Bourdieu (1984) um 

ólíkan veruhátt. Niðurstöðurnar eru aftur á móti í ósamræmi við hugmyndir Gottfredson 

(1981) um að starfshugsun sé eins í öllum þjóðfélagshópum, það er að til sé algilt hugkort af 

störfum, eins og hún vill halda fram. Ungmenni laðast að eða forðast tiltekin störf á grundvelli 

rótgróinna félagslegra áhrifa á starfshugsun (Bourdieu, 1992; Grytnes, 2011; Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir og Guðmundur Arnkelsson, 2005; Kniveton, 2004). Af þessum sökum er 

fróðlegt að skoða hvort það námsframboð sem stendur nemendum til boða í nærumhverfi 

hefur áhrif á námsfyrirætlanir þeirra.  

Rannsókn Guðrúnar Á. Stefánsdóttur, (2007) á starfshugsun 10. bekkinga sýndi 

sambærilegar niðurstöður og rannsókn Guðbjargar Vilhjálmsdóttur og Guðmundar 

Arnkelssonar (2005). Munur var á starfshugsun ungmennanna eftir búsetu, það er hversu 

mikinn áhuga einstaklingarnir sýndu störfunum og einnig varðandi það hversu mikla virðingu 

þeir báru fyrir störfum. Ungmenni á landsbyggðinni sýndu meiri áhuga á og báru meiri 

virðingu fyrir verkamanna- og iðnaðarstörfum heldur en ungmenni á höfuðborgarsvæðinu. 

Ekki kom fram munur á mati ungmennanna á störfum sem krefjast háskólamenntunar eða á 

störfum í þjónustu. Þessar niðurstöður falla vel að kenningu Bourdieu (1984, 1993) en hann 

taldi að búseta væri ein meginvíddin í félagslegum veruhætti fólk. 

Nýleg dönsk rannsókn (Grytnes, 2011) á því hvað liggur til grundvallar vali 15 ára 

nemenda á framhaldsskólanámi, sýnir hvernig félagslegur bakgrunnur og mismunandi reynsla 

og stefnumótun í menntakerfinu hefur áhrif á ákvarðanatöku ungs fólks um menntun að loknu 

skyldunámi. Rannsóknin var gerð í kjölfar skýrslu Evrópusambandsins frá árinu 2007 um 

brottfall ungmenna úr skólum í Evrópu en þar er álfunni skipt upp í þrjár megin gerðir hvað 

varðar menntastefnur; norrænt félags-lýðræðislegt módel, íhaldsamt módel sem einkennir 
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meginland Evrópu og engilsaxneskt frjálslynt módel (Grytnes, 2011). Niðurstöður dönsku 

rannsóknarinnar sýndu ótvírætt fram á að þeir þættir sem höfðu áhrif á val nemenda 

samanstæðu af flóknu samspili félagslegra þátta, tilfinninga, hagnýtra atriða og sjálfsmyndar 

nemenda. Þetta eru þættir eins og fjárhagur og menntun foreldra, námsframboð, nálægð við 

skóla, og líðan (Grytnes, 2011). 

Athyglisvert er að skoða rannsókn Kniveton (2004) sem gerð var í Bretlandi til að skoða 

hvaða þættir það væru sem hefðu áhrif á náms- og starfsval 14-18 ára einstaklinga. Þar kom 

fram að foreldrar höfðu mest áhrif á bæði kyn varðandi það, hvaða nám nemendur völdu. 

Áhrif skólans voru mun minni en foreldra hvað varðaði ákvarðanatöku nemenda við náms- og 

starfsval (Kniveton, 2004). Þetta rennir stoðum undir það að hlutverk skóla skuli fyrst og 

fremst snúa að því að upplýsa nemendur um valkosti þeirra, kynna fyrir þeim fjölbreytni í 

starfsvali með starfskynningum og að hjálpa nemendum við að takast á við 

ákvarðanatökuferlið við að velja sér náms- og eða starfsvettvang. Kniveton (2004) leggur til 

að skólar séu í góðu samstarfi við foreldra í þessu sambandi og að kynningar fyrir foreldra 

varðandi náms- og starfsval séu ekki síður gagnlegar fyrir þá, jafnt og nemendur.  

Margar rannsóknir hafa verið gerðar sem sýna að hvatning, ekki síst foreldra, hefur áhrif á 

árangur fólks, hvað varðar námsframvindu og starfsval (Jón Torfi Jónasson og Kristjana 

Stella Blöndal, 2002; Kniveton, 2004; Líney Björg Sigurðardóttir, 2010; Svanhildur 

Svavarsdóttir, 2010). Því er fróðlegt að fá upplýsingar um það hvort munur er eftir búsetu á 

því hversu mikla hvatningu nemendur telji sig að jafnaði hafa fengið frá kennurum, vinum, 

foreldrum og öðrum skyldmennum. 

Framangreindar rannsóknir sýna að félagslegir þættir og nánasta umhverfi hafa áhrif á 

starfshugsun fólks (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2004; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðmundur 

Arnkelsson, 2005; Guðrún Á Stefánsdóttir, 2007; Grytnes, 2011; Kniveton, 2004;). Jafnframt 

hefur komið fram að áhrif á stafshugsun er samspil margra þátta, svo sem félagslegra, 

tilfinningalegra, hagnýtra atriða og sjálfsmyndar. Náms- og starfsval byggir því á flóknu 

samspili félagslegra aðstæðna, viðhorfa og væntinga. 

1.1.2 Starfsáhugi 

Við lok grunnskóla eru ungmenni farin að byggja framtíðaráform sín á áhuga og farin að velta 

fyrir sér hvert skal stefna varðandi náms- og starfsval. Persónuleiki einstaklinga þróast allt frá 

barnæsku og áhrifavaldar koma frá ýmsum áttum svo sem fjölskyldu, nánasta umhverfi og 

vinum. Þegar fram í sækir fer að gæta aukinna áhrifa starfsumhverfis á gildi (e. values), 

viðhorf (e. attitude) og skoðanir einstaklinga á því hvernig þeir líta á störf (Super, 1957, 
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1990). Hér verður fjallað um það hvernig starfsáhugi mótast hjá einstaklingum í ljósi 

samsvörunarkenninga (e. person-environment fit theories), hugsmíðakenninga (e. 

constructivist theories) og félagsnámskenninga (e. social learning theories). Starfsáhuga er 

hægt að skilgreina sem viðhorf einstaklinga til starfa sem meðal annars tengjast gildum þeirra, 

áhuga og þörfum. Áður en starfsáhugi mótast kemur hann fram í leikjum barna og 

áhugamálum (Savickas, 1997, 2005).  

Fræðileg umræða um starfsáhuga stendur á sterkum kenningarlegum stoðum þar sem 

formgerðarlíkan John L. Holland (1997) hefur ráðið ríkjum í áhugasviðsmati og ráðgjöf og 

rannsóknum á starfsáhuga undanfarna áratugi (Savickas og Spokane, 1999; Sif Einarsdóttir og 

James Rounds, 2007).  

Holland (1997) flokkaði starfsáhuga fólks í sex formgerðir. Flokkunarkerfið er mjög 

gagnlegt þegar skoða á áhugasvið einstaklinga og umhverfisþætti. Þegar búið er að finna hvar 

áhugi viðkomandi liggur samkvæmt flokkunarkerfinu er hægt að tengja hann við ákveðið 

starfsumhverfi sem gæti fallið að áhugasviði einstaklingsins (Holland 1997; Savickas 2005; 

Sharf 2010;). Þegar Parsons (1909/2005) kom fram með hugmyndir um starfsráðgjöf í bók 

sinni Choosing a Vocation, urðu hugmyndir hans grundvöllurinn að því sem þróaðist í 

einkenna- og þáttakenningar. Einkenni (e. traid) vísar til þeirra eiginleika sem 

einstaklingurinn býr yfir og hægt er að mæla og spáir fyrir um hegðun, en þáttur (e. factor) 

vísar til þeirra eiginleika sem krafist er til að ná árangri í tilteknu starfi.  

Allt frá þeim tíma sem Parsons kom fram með hugmyndir sínar hefur ráðgjöf um náms- og 

starfsval sem byggir á þessu módeli, gengið út frá að finna bestu samsvörun milli eiginleika 

einstaklingsins og starfs sem væntanlega er heppilegt fyrir hann (Sharf, 2010). Parsons 

(1909/2005) lagði áherslu á að börn fengju viðeigandi starfsfræðslu til að öðlast velgengni og 

starfshæfni í framtíðinni og lagði sitt á vogarskálarnar til að uppfræða börn um heim 

atvinnulífsins (Parsons, 1909/2005). Þessir áhersluþættir eiga að mörgu leyti ennþá við í dag. 

Einstaklingar búa síður en svo í einfaldari heimi en áður og ungt fólk þarf að velja tiltölulega 

snemma á lífsleiðinni, hvert það vill stefna og þarf því að hafa tækifæri til að átta sig á hvar 

áhugasvið þess liggur og hvaða náms- og starfsmöguleikar eru fyrir hendi í því samfélagi sem 

sem það býr við (Holland, 1997; Porfeli, Hartung og Vondracek, 2008; Sif Einarsdóttir og 

James Rounds, 2007; Wood og Kaszubowski, 2008). Frá því að Parsons kom fram með 

hugmyndir sínar hefur mikil þróun átt sér stað en engu að síður er einkenna- og þáttamódelið 

talin góð nálgun að mannlegri hegðun sem kallast einstaklings- og umhverfissálfræði (e. 

person-environment psychology) eða samsvörunarkenningar (e. person-environment fit 
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theories) (Sif Einarsdóttir og James Rounds, 2007). Grunnhugmyndin á bak við 

samsvörunarkenningar er sú að einstaklingar nái frekar árangri og séu ánægðari í náms- og 

starfsumhverfi sem samræmist þeirra áhuga. Þetta er hornsteinninn að kenningu Holland sem 

miðar að því að leita hagnýtra leiða til að aðstoða einstaklinga á öllum aldri við að velja sér 

starf sem leitt getur til ánægju og velgengni (Sif Einarsdóttir og James Rounds, 2007). Í ljósi 

þessa er ánægjulegt að þróuð hefur verið alíslensk áhugakönnun fyrir ungt fólk sem þarfnast 

aðstoðar við val á námi og störfum sem hlotið hefur nafnið Bendill (Sif Einarsdóttir og James 

Rounds, 2007). Könnunin er rafræn og hafa margir náms- og starfsráðgjafar tekið þessa 

könnun í þjónustu sína til að aðstoða nemendur á grunn- og framhaldsskólastigi við ákvörðun 

um náms- og starfsval.  

Dæmi um kenningu sem hefur þróast út frá eldri kenningum er hugsmíðakenning Mark 

Savickas (1997) um starfsferilinn. Hún byggir á kenningu Super (1990) um lífsferilinn, 

kenningu George Kelly (1955/1991) frá árinu 1955 um einkahugsmíðar (e. personal 

constructs) þar sem reynsla og upplifun einstaklingsins á heiminum hefur áhrif á 

einstaklinginn og Savickas samhæfir kenningu sína við kenningu John L. Holland um 

starfsáhugann (Savickas, 1997). Kenningin hvílir á þremur meginstoðum sem varða stöðu 

einstaklingsins í umhverfi sínu, það er reynslu, samhengi og atburðum. Hann segir að 

grunnhugtökin í byggingu starfsferilsins séu starfsmanngerðir, lífsþemu og aðlögun á 

starfsferli. Starfsmanngerðir sé huglæg lýsing á þeim áhuga sem einstaklingurinn sýnir 

ákveðnum störfum og til að finna út starfsmanngerðir eru áhugakannanir gagnlegar. 

Lífsþemum má líkja við mynstur sem atburðir og tímabil ævinnar skilja eftir sig, þau hjálpa til 

við að sýna reynsluna í nýju ljósi í gegnum frásögn og geta gert reynsluna uppbyggilega á 

þann hátt að hún styðji við aðlögun einstaklingsins þegar hennar er þörf. Aðlögunarhæfni (e. 

career adaptability) segir til um hversu viðbúinn og hæfur einstaklingurinn er til að ráða við 

áskoranir sem verða á vegi hans á ólíkum skeiðum starfsferilsins og hvernig honum tekst að 

semja (e. negotiate) um niðurstöður sem eru honum í hag (Savickas, 1997). Þekking er afurð 

þess hvernig einstaklingurinn skapar merkingu úr reynslu sinni.  

Starfsþróun er viðleitni einstaklingsins til aðlögunar á umhverfi sínu og með þessu er 

komið til móts við þær áskoranir sem örar samfélasbreytingar kalla eftir í atvinnulífi og 

starfsumhverfi (Savickas 1997). Af þessum sökum er mikilvægt að skólar endurskoði 

reglulega námsframboð sitt til þess að það haldist í hendur við þróun og þarfir atvinnulífsins, 

sem eiga sér stað í samfélaginu. Starfsþróun er rammi utan um tilgang og stjórn 

einstaklingsins á eigin starfsferli frekar en leið hans í gegnum fyrirtæki (Savickas, 2005). 
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Hver og einn einstaklingur finnur merkingu í minningum, reynslu og framtíðarvonum. Aukið 

samræmi á milli sjálfs og umhverfis (e. personal-environment fit) eða samsvörunarkenningar 

(e. P-E fit) gerir það að verkum að einstaklingurinn kemst nær þeirri manneskju sem hann vill 

vera. Þetta telur Savickas (2005) afar mikilvægt í dag þar sem umhverfið (E) breytist hraðar 

en sjálfið (P) sem skapar ákveðið óöryggi. Með þessum öru breytingum umhverfisins verður 

fullkomnu samræmi aldrei náð en með breyttu sjálfi (P) og breyttu umhverfi (E) færist ferlið í 

átt að betra samræmi. Að mati Savickas (2010) segja reynslan, samhengið og atburðirnir 

merkingarbæra sögu, lífssögu. Hann leitar svara við spurningunum; hvar, hvernig og hvers 

vegna og telur að svör einstaklingsins við þeim varpi ljósi á þær forsendur sem hann hefur í 

félagslegu samhengi.  

Persónugerðir eru mótaðar af félagslegu umhverfi og þess vegna á ekki að líta á þær sem 

fastmótaðar og óumbreytanlegar, þær búa yfir hæfileikum til að aðlagast breytingum. 

Persónumótun er hornsteinninn í hugmyndafræði Savickas (2003). Uppbygging starfsferils er 

félagslegt fyrirbæri frekar en vísindaleg staðhæfing sem hefst við upphaf starfsferils og þróast 

í takt við þann raunveruleika og þá félagslegu stöðu sem einstaklingurinn býr við. Þessi 

endalausi ferill aðlögunar og uppbyggingar þróast á ófyrirsjáanlegan hátt vegna félagslegra 

þátta, aðstæðna sem eru háðar tíma, staðsetningu og afkomu (Savickas, 2005, 2003, 1997). 

Þó eitt af markmiðum náms- og starfsráðgjafa sé að aðstoða ráðþega við að bera kennsl á 

starfsmöguleika sína, hefur það orðið flóknara í seinni tíð vegna þess að vinnumarkaðurinn og 

starfsumhverfið breytast svo hratt. Ekki nægir að ganga einungis út frá þeim störfum sem í 

boði eru á þeim tíma sem ráðgjöfin á sér stað. Nemendum sem fá slíka aðstoð geta staðið til 

boða störf, þegar þeir koma út á vinnumarkaðinn, sem ekki voru til þegar þeir voru að 

skipuleggja framtíð sína. Af þessum sökum telja þeir sem aðhyllast félagsnámskenningar 

nauðsynlegt að kynna fyrir einstaklingum starfs- og menntunarmöguleika sem falla utan 

þeirra áhugasviðs, til að gera einstaklingum kleift að takast á við áskoranir og gefa þeim 

tækifæri til að uppgötva óvænta möguleika (Krumboltz, 2009; Patton og McMahon, 1998) og 

auk þess hefur fólk mun fleiri tækifæri en áður til að kynnast náms- og starfsmöguleikum í 

gegnum upplýsingaveitur. Í ljósi þessa getur verið gagnlegt að fá innsýn í það hvaðan 

nemendur sem eru að velja sér námsleiðir við lok grunnskóla, telji sig hafa fengið upplýsingar 

um náms- og starfsmöguleika sína.  

John Krumboltz (2009) er sérfræðingur í sálfræðilegri ráðgjöf og hefur verið leiðandi í 

hugmyndum um það hvernig ráðgjafar geti aðstoðað ráðþega í því ferli að taka ákvarðanir um 

nám og störf (Patton og McMahon, 1998). Kenning hans um þróun starfsferilsins flokkast 
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undir félagsnámskenningar þar sem gengið er út frá því að einstaklingar mótist af samspili 

styrkinga sem þeir verða fyrir í umhverfinu (Sharf, 2010). Krumboltz (2009) telur að líta beri 

til fjögurra meginþátta til að skilja hvers vegna fólk velur ákveðin störf umfram önnur. Þessir 

þættir eru; erfðir, umhverfisskilyrði, nám og vinnustíll/færni. Erfðir (e. genetic endowment), 

eru þættir eins og útlit, færni, hæfileikar og námsgeta. Krumboltz (2009) viðurkennir að erfitt 

geti verið að finna út hvað er lært og hvað er erft en aðalatriðið sé að átta sig á að erfðir geta 

haft áhrif á vinnustíl og færni (e. task approach skills). Þar á hann við hæfni einstaklingsins til 

að setja sér markmið, átta sig á eigin gildum og valkostum og hvernig hann safnar saman 

upplýsingum. Umhverfisskilyrði (e. environmental conditions) geta haft áhrif á einstaklinginn 

í gegnum samfélagslega þætti eins og tæknilegar framfarir, samfélagsgerð, menntunarskilyrði 

og atvinnutækifæri. Skilyrðin geta verið ólík eftir því hvar viðkomandi býr, það er, þau mótast 

af samfélagi hvers staðar. Krumboltz (2009) telur að nám (e. learning experiences) hafi bein 

áhrif á starfsval og að nám í víðum skilningi virki sem reynsla. Vinnustíll og færni þróast 

vegna samspils umhverfisskilyrða og náms (Sharf, 2010).  

Að mati Krumboltz (2009) eru það oft tilviljanir (e. happenstance) sem ráða því hvaða 

leiðir fólk velur í lífinu og að það sé ekki nokkur leið að sjá fyrir um framtíð fólks. Hin 

raunverulegu markmið með menntun séu ekki það sem einstaklingurinn gerir í skólanum, 

heldur það sem taki við þegar skóla lýkur. Að vera óákveðinn getur að hans mati verið merki 

um opið hugarfar og þarf ekki að vera neikvætt. Mögulegir atburðir á lífsleiðinni geta haft 

bæði jákvæð og neikvæð áhrif á ófyrirsjáanlega atburði er varða félagslega þætti og þess 

vegna þarf einstaklingurinn að kunna að bregðast við þeim með jákvæðu hugarfari, 

þrautseigju, sveigjanleika og forvitni (Mitchell, Levin og Krumboltz, 1999). Nauðsynlegt er 

að líta út fyrir ramma þeirra þátta sem ráðþeginn telur mikilvægasta í sínu lífi til að hjálpa 

honum að koma auga á aðra þætti í umhverfinu og auðvelda honum þannig að bera kennsl á 

möguleg ófyrirséð tækifæri tengd starfsvali (Krumboltz, 2009, 1992; Swanson og Fouad, 

2010). Í þessu sambandi getur náms- og starfsfræðsla gegnt lykilhlutverki.  

Það er ljóst að nemendur á grunn- og framhaldsskólastigi hafa oft á tíðum fjölbreyttan 

bakgrunn varðandi búsetu og reynslu af skólakerfinu. Margir nemendur hafa mismunandi 

reynslu af skólasamfélagi, það er, hafa upplifað búsetu í sveit, bæ og eða borg og jafnvel sótt 

grunnskóla í fleiri en einu landi. Það er því mikilvægt að öllum nemendum á Íslandi standi til 

boða jöfn tækifæri til vals á námsbrautum að loknum grunnskóla, óháð búsetu. 

Niðurstöður rannsókna styðja hugmyndir Super (1990) og Holland (1997) um starfsáhuga. 

Árið 2007 var gerð rannsókn (Hirschi og Läge, 2008) á 12-16 ára nemendum í svissneskum 
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skólum, sem miðaði að því að skoða starfslæsi þeirra. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 

starfslæsi nemenda jókst eftir að þeir höfðu fengið starfsfræðslu. Þeir gerðu sér betur grein 

fyrir hvaða störf vektu áhuga þeirra og þeir voru ákveðnari í því hvaða störf kæmu til greina 

fyrir þá sem framtíðarstörf. Enginn munur kom þó fram á starfsáætlunum nemenda. 

Rannsakendur töldu að þar sem svissneska menntakerfið geri miklar kröfur til þess að 

nemendur velji sér starf snemma á lífsleiðinni hafi þeir lítið svigrúm til breytinga seinna á 

lífsleiðinni og því geti það hafa haft áhrif á niðurstöður um starfsáætlun. Þeir töldu engu að 

síður að rannsóknin sýndi fram á mikilvægt gildi starfsfræðslu í grunnskólum og hversu 

mikilvægt það sé að hún sé unnin af fagfólki (Hirschi og Läge, 2008).  

Íslenskar rannsóknir hafa sýnt að munur er á áhuga ungmenna á starfstengdum störfum þar 

sem strákar sýna þessum störfum meiri áhuga en stelpur og þegar litið er til búsetu kemur 

fram að ungmenni á landsbyggðinni sýna starfstengdum störfum meiri áhuga en ungmenni á 

höfuðborgarsvæðinu. Hvorki kemur fram munur eftir kyni eða búsetu á áhuga ungmenna á 

störfum sem krefjast háskólamenntunar. (Guðrún Á Stefánsdóttir, 2007; Ragnar F. Ólafsson 

og Almar M. Halldórsson, 2007).  

Í breskri rannsókn (Kniveton, 2004) sem miðaði að því að skoða hvað það væri sem hefði 

áhrif á náms- og starfsval 14-18 ára einstaklinga, kom fram að sá fjárhagslegi ávinningur sem 

ungmennin töldu sig hafa af starfinu, hafði meiri áhrif á val þeirra heldur en áhugi þeirra fyrir 

störfunum. Almennt sýna rannsóknir að félagslegir þættir er tengjast búsetu hafa áhrif á 

starfsáhuga og er það í samræmi við kenningar um starfsáhuga. 

Til að auka líkur á velgengni í námi og starfi er mikilvægt að ungmenni velji sér nám eftir 

áhuga (Holland, 1997; Parsons, 1909/2005; Sif Einarsdóttir og James Rounds, 2007; Super 

1983). Þannig getur námsval orðið markvissara og komið í veg fyrir brottfall. Eitt 

mikilvægasta verkefni unglingsáranna er að velja sér nám sem undirbýr einstaklinga sem best 

fyrir væntanlegan starfsferil (Savickas, 2003). Í ljósi kenningar Super (1990) um þróun 

starfsferilsins er ljóst að mikilvægt er að nemendur í grunnskólum fái markvissa kennslu og 

fræðslu um þau ólíku störf sem eru í boði á vinnumarkaði og fái þannig tækifæri til að auka 

þekkingu sína á störfum og fræðast um störf sem ekki eru innan þeirra nánasta umhverfis. 

Þannig eru þeir betur í stakk búnir til að velja sér nám sem samrýmist áhuga þeirra og 

starfsvonum.  

1.2 Tengsl menntastefnu við atvinnulíf og búsetu 

Á síðastliðnum árum hefur nær öll löggjöf um menntun hér á landi verið endurskoðuð. Þar 

sem gert er ráð fyrir breytingum á uppbyggingu náms á framhaldsskólastigi í nýju löggjöfinni, 
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er mikilvægt að fá innsýn í áhuga ungmenna á námsbrautum, hver viðhorf þeirra eru til 

námstækifæra í framhaldsskólunum og hvaða væntingar nemendur hafa til starfsframa. Þær 

upplýsingar má nýta við endurskipulagningu námsbrauta sem miða að því að koma til móts 

við þessa nýju löggjöf.  

Árið 2006 voru sett ný lög um háskóla (Lög nr. 63/2006, um háskóla) og árið 2008 voru 

sett ný lög um leik-, grunn- og framhaldsskóla og opinbera háskóla (Lög nr. 90/2008, um 

leikskóla; Lög nr. 91/2008, um grunnskóla; Lög nr. 92/2008, um framhaldsskóla; Lög nr. 

85/2008, um opinbera háskóla). Sú menntastefna sem liggur að baki nýrri löggjöf hefur verið 

unnin í samráði við fjölda aðila hér innan lands, meðal annars kennarasamtök, sveitarfélög og 

aðila atvinnulífsins. Í stefnumótuninni hefur verið stuðst við áherslur í þróun menntunar á 

alþjóðavettvangi ekki síst innan Evrópusambandsins. Menntun skipar mikilvægan sess í 

stefnu Evrópusambandsins um vöxt og atvinnusköpun sem kennd er við Lissabon-sáttmálann 

(Commission Staff Working Document, 2010). Á grundvelli nýju laganna var unnið að 

innleiðingu þeirrar menntastefnu sem þar var mörkuð með gerð Aðalnámskrár fyrir fyrstu 

skólastigin þrjú. Aðalnámskráin er rammi utan um skólastarfið á þessum skólastigum og 

leiðsögn um tilgang þess og markmið. Í henni birtist heildarsýn um menntun og þar er útfærð 

nánar sú menntastefna sem felst í lögunum, með áherslu á tengsl menntunar við nærsamfélag 

og atvinnulíf. Á mörgum sviðum stendur Ísland vel að vígi hvað varðar þætti er snerta 

menntunarúrræði en á sumum sviðum þarf að bæta um betur. Örar samfélagsbreytingar hafa 

breytt hugmyndum manna um nám og kennslu og gert það að verkum að nýjar kröfur hafa 

verið gerðar til skólanna (Baldur Daníelsson, 2009). Sérstök áhersla hefur verið lögð á að 

skólar móti styttri námsbrautir til framhaldsskólaprófs og áhersla lögð á eflingu 

starfsmenntunar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011a; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011d).  

Mikil vinna hefur verið lögð í að koma til móts við breytt umhverfi samfélagsins hvað 

varðar tækifæri til að afla sér menntunar og að aðlaga menntun í landinu að þörfum 

atvinnulífsins. Það er ljóst að stjórnvöld leggja nú mun meiri áherslu á metnaðarfullt og 

fjölbreytt námsframboð og að opna tækifæri ungmenna til að afla sér háskólamenntunar ef 

þess er óskað í framhaldi af starfsnámi. Námslok af námsbrautum sem ekki lýkur með 

stúdentsprófi geta verið af hæfnisþrepum eitt, tvö eða þrjú. Viðbótarnám við framhaldsskóla 

felur í sér námslok af námsbrautum sem framhaldsskólar bjóða upp á sem framhald af þriðja 

hæfnisþrepi og geta háskólar bæði innlendir og erlendir, ákveðið að meta viðbótarnám til 

ECTS-eininga. Þetta er þó algjörlega á forræði hvers háskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011a). Því má segja að fáum leiðum sé lokað þó svo að 
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ungmenni líti til skemmri námsleiða að loknum grunnskóla en mesta breytingin er þó áherslan 

á að allir geti lokið framhaldsskólaprófi sem skilgreint er á ákveðnu hæfnisþrepi.  

Við lok grunnskóla hafa sumir nemendur ekki fullmótaðar hugmyndir um framtíðarnám og  

-störf og hafa því tilhneigingu til að velja leiðir í námi sem halda sem flestum leiðum opnum. 

Sú skoðun virðist vera ríkjandi meðal nemenda og foreldra að bóknámsleiðin gefi víðtækustu 

möguleika til náms og starfsframa (Guðrún Á Stefánsdóttir, 2007; Líney Björg Sigurðardóttir, 

2010). Langflestir stefna á stúdentspróf eftir grunnskóla þrátt fyrir að stórum hluta þessara 

nemenda hafi líkað betur við verklegt nám en bóklegt í grunnskóla (Jón Torfi Jónasson og 

Kristjana Stella Blöndal, 2002; Svanhildur Svavarsdóttir, 2010). Mörg ungmenni finna líka 

fyrir þrýstingi frá foreldrum til að ljúka stúdentsprófi (Gerður G. Óskarsdóttir, 2000). 

Stúdentspróf tryggir ekki sjálfkrafa aðgang að öllu námi á háskólastigi. Háskólar og 

háskóladeildir geta sett ýmsar sérkröfur sem nemendur þurfa að uppfylla til að fá aðgang að 

einstökum greinum og í sumum tilvikum þurfa nemendur að undirgangast inntökupróf. Þetta 

er gömul saga og ný og því er mikilvægt að nemendur sem stefna á tiltekna námsbraut á 

háskólastigi afli sér upplýsinga um inntökuskilyrði einstakra námsbrauta. Einnig er mikilvægt 

að náms- og starfsráðgjafar og skólar bæði á grunnskólastigi og framhaldsskólastigi upplýsi 

nemendur um þessa þætti. 

Samkvæmt lögum númer 92 um framhaldsskóla frá árinu 2008 færist ábyrgð 

námskrárgerðar í auknum mæli yfir á framhaldsskólana. Með þessu fá framhaldsskólar 

einstakt tækifæri til að byggja upp nám sem tekur mið af sérstöðu skóla, þörfum nemenda, 

nærsamfélags og atvinnulífs og veitir tækifæri til að bregðast markvisst við þörfum 

samfélagsins. Með lögunum frá árinu 2008 og nýju Aðalnámskránni frá árinu 2011, lifna 

vonir um að öllum ungmennum, hvar sem er á landinu opnist ný tækifæri til mennta með 

auknu námsframboði. Margir framhaldsskólar hafa þegar hafið vinnu við að skipuleggja nýjar 

námsbrautir með hliðsjón af nýju Aðalnámsskránni.  

Í almennum hluta Aðalnámskrár fyrir framhaldsskóla segir í kafla 13.4 um hlutverk 

starfsgreinaráða, sem eiga að vera ráðuneytinu til ráðgjafar um mótun menntunar innan 

hverrar starfsgreinar: 

,,Eitt af hlutverkum starfsgreinaráða, sem skipuð eru á grundvelli laga um 

framhaldsskóla, er að stuðla að gagnkvæmum skilningi og bættum 

tengslum milli atvinnulífs og skóla. Þau skilgreina m.a. þarfir fyrir 

þekkingu, leikni og hæfni sem námsbrautarlýsingar fyrir viðkomandi 

starfsgreinar byggjast á og veita umsagnir um námsbrautarlýsingar 

starfsnáms sem einstakir skólar leita eftir staðfestingu á”. 

                                          (Mennta og menningarmálaráðuneytið, 2011a) 
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Námsbrautalýsingar í Aðalnámsskrá framhaldsskóla sýna skiptingu náms á 

framhaldsskólastigi í fimm flokka; almenna námsbraut, listnámsbrautir, námsbrautir til 

stúdentsprófs, starfsbraut fyrir fatlaða og starfsnámsbrautir. (Fylgiskjal 1) (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011a). 

Það er athyglisvert að skoða tækifæri sem nú eiga að standa einstaklingum til boða hvað 

varðar þann þátt að geta lokið námi á starfstengdum brautum (fylgiskjal 1.). Á þeim fimm 

námsbrautum sem eru í boði samkvæmt Aðalnámsskrá framhaldsskóla, almennri braut, 

listnámsbraut, námsbraut til stúdentsprófs, starfsbraut fyrir fatlaða og starfsnámsbraut, er 

fjölbreytilegast framboð námstækifæra á starfsnámsbraut. Á almennri braut er eitt kjörsvið, 

listnámsbraut eru sjö kjörsvið, á námsbraut til stúdentsprófs eru sex kjörsvið, starfsbraut fyrir 

fatlaða er eitt kjörsvið og á starfsnámsbraut eru 12 kjörsvið. Ekkert kjörsviðanna utan 

starfsnámsbrauta veita starfsréttindi. Á starfsnámsbrautum er val um 85 námsleiðir til 

starfsréttinda og þar af veita 54 leiðir réttindi til lögverndaðra starfsréttinda. Þessar brautir 

geta auk þess gefið nemendum víðtæka sýn og góðan grunn á afmörkuðum sviðum 

háskólanáms, t.d. á sviði tækni- bygginga- og verkfræðigreina, á sviði matvæla- og 

heilbrigðisgreina, auk fleiri greina. Í ljósi þess að allir skulu eiga jafnan rétt til náms og að 

fræðsluskylda er nú til 18 ára, hlýtur sú krafa að vera réttmæt að þessi námsframboð standi 

öllum jafnt til boða hvar sem er á landinu. Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur hvatt 

stjórnendur framhaldsskólanna til þess að endurskoða námskrár sinna skóla innan tiltekins 

tíma til að koma til móts við það ákvæði laganna að allir hafi tækifæri til að ljúka skilgreindu 

framhaldsskólaprófi af ákveðnu hæfnisþrepi. Á Norðurlandi eystra eru nú þegar í boði 

fjölbreyttar leiðir til að ljúka námi á mismunandi hæfnisþrepum en á Suðurlandi hefur 

fjölbreytni í námsframboði ekki aukist síðustu ár. 

1.2.1 Náms- og starfsráðgjöf 

Áður en ungmenni taka ákvörðun um hvert skal stefna í námi þarf að tryggja þeim vitneskju 

um náms- og starfsmöguleika sína og kynna fyrir þeim ýmsa valkosti sem í boði eru í námi og 

á vinnumarkaði. Grunnskólastigið er eina skylduskólastigið og er því eitt um að geta tryggt 

öllum nemendum upplýsingar af þessu tagi. 

Menntun að loknum grunnskóla hefur fremur einkennst af því sjónarmiði að í 

framhaldsskóla fái nemendur tækifæri til að þroskast og átta sig á sinni stöðu frekar en að þar 

sé hafinn undirbúningur fyrir að ná sér í vinnu. Hins vegar er nú aukinn þrýstingur í hinum 

vestræna heimi á að skólakerfið verði skilvirkara og að námsmarkmið unga fólksins verði 

markvissari (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011a, 2011b; Commission Staff 
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Working Document, 2010). Í þeirri viðleitni hefur skólakerfið brugðist við með aukinni 

fjölbreytni í námsframboði jafnframt því að bjóða nemendum í auknum mæli upp á ráðgjöf í 

náms- og starfsfræðslu. Þetta er talið mikilvægt í ljósi þess að með auknum tækifærum og 

leiðum í námi sé að mörgu að hyggja og nauðsynlegt að veita nemendum leiðsögn. Það er þó 

áhyggjuefni að víða á landsbyggðinni eru ekki starfandi náms- og starfsráðgjafar við 

grunnskólana (Ólafur Haraldsson, 2012) þrátt fyrir ákvæði í lögum (Lög nr.81/2008, um 

grunnskóla) um að allir grunnskólanemendur skuli eiga rétt á slíkri þjónustu.  

Hafa ber í huga að á seinni árum hefur það færst í vöxt að fólk skipti um starfsvettvang 

einhvern tímann á ævinni. Heimurinn allur er orðinn að einum vinnumarkaði, tækifæri til 

náms og endurmenntunar hafa stóraukist og því hefur þróunin í ráðgjöf einnig miðað að því 

að hjálpa fólki í auknum mæli að takast á við ýmsa þætti er varða ákvarðanatökuferlið. Ekki 

er lengur nóg að líta til þátta sem eingöngu para áhuga saman við ákveðin störf. 

Vinnumarkaðurinn breytist stöðugt, störf úreldast, ný störf verða til og starfslýsingar taka 

einnig breytingum. Hreyfanleiki fólks á vinnumarkaði er orðinn mun meiri en áður tíðkaðist. 

Samkvæmt hugmyndum Savickas (2005) getur ráðgjafi gegnt lykilhlutverki í því að 

aðstoða ráðþega við að finna samræmi á milli hinna síbreytilegu umhverfisþátta og þeirra 

markmiða sem ráðþeginn vill setja sér. Hann telur að markmið ráðþegans eigi að miða að því 

að finna út hvernig hann geti látið starfið sem hann vill leggja fyrir sig, passa inn í líf sitt en 

ekki það að láta líf sitt aðlagast starfinu. Kenning Savickas (2005) er svar við kalli 21. 

aldarinnar, þar sem velferð einstaklingsins er höfð í fyrirrúmi á síbreytilegum vinnumarkaði. 

Á 20. öldinni var þessu öfugt farið þar sem aðferðafræði kenninga um starfsferilinn gekk 

fremur út á að leita einstaklinga sem hæfðu þeim störfum sem í boði voru og stöðugleiki ríkti 

í atvinnulífinu. 

Ráðgjöf í anda félagsnámskenninga er mjög gagnleg þar sem aðaláherslan er á að ráðgjafi 

styrki (e. reinforce) hegðun sem er gagnleg við ákvarðanatöku (Krumboltz 2009). Þetta má til 

dæmis gera með upplýsingagjöf um nám og störf, með hvatningu, með því að ýta undir hæfni, 

gildi og áhuga og með því að aðstoða nemendur við að breyta hamlandi hugsunum og 

hugmyndum (e. goal clarification) um náms- og starfsval. Þetta samrýmist einnig 

hugmyndum Donald Super (1990) um ævilanga þróun starfsferilsins þar sem hann telur að 

mikilvægt sé fyrir einstaklinga að fá tækifæri til að svala forvitni sinni til að skapa áhuga til 

að öðlast sjálfsþekkingu og þekkingu á störfum. Samfara örum breytingum í heiminum 

síðastliðin hundrað ár hafa hugmyndir manna, um starfshugsun og þróun starfsferilsins, tekið 

breytingum. Nauðsynlegt hefur verið talið að endurskoða kenningar um þróun starfsferilsins 
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og er það mikilvægt fyrir náms- og starfsráðgjöf. Þetta felst meðal annars í auknum áherslum 

á hagnýtri ráðgjöf sem hjálpar fólki við að aðlagast þessum hröðu breytingum og skólar þurfa 

einnig að aðlaga námsframboð sitt að þörfum samfélagsins (Cox og Espinoza, 2005). Af 

þessum sökum er eðlilegt að áhugi nemenda á námstækifærum taki breytingum í takt við þá 

þróun sem á sér stað í samfélaginu. 

Vitneskja um það hvaðan nemendur á Suðurlandi og á Norðurlandi eystra telja sig helst 

hafa fengið upplýsingar um náms- og starfsleiðir, ásamt ráðgjöf um val á fyrirhuguðu námi 

geta verið mjög gagnlegar fyrir þá sem skipuleggja kynningar á námi að loknum grunnskóla. 

1.2.2 Kall atvinnulífsins 

Meðal mikilvægustu hlutverka framhaldsskólans eru þau að búa nemendur undir störf í 

atvinnulífinu og einnig að búa nemendur undir frekara nám að loknum framhaldsskóla. Af 

þessum sökum er mikilvægt að þeir sem skipuleggja námsframboð í hverjum skóla geti haft 

aðgang að upplýsingum um áhuga og viðhorf nemenda til framhaldsskólanámsins og 

væntinga þeirra til starfsframa. Með því móti er komið til móts við þarfir þeirra einstaklinga 

sem koma til með að nýta sér þau námstækifæri sem í boði eru. Atvinnulífið þarf á vel 

menntuðu fólki að halda og sést það glöggt á ótal ályktunum og skýrslum sem Samtök 

atvinnulífsins hafa látið frá sér fara undanfarin ár. Á Iðnþingi Samtaka atvinnulífsins 15. mars 

2012 var gerð ályktun um leiðir til að leggja grunn að hagvexti og að skapa atvinnutækifæri: 

,,Atvinnulífið leggur sífellt aukna áherslu á menntað og sérhæft vinnuafl. 

Þarfir hagkerfisins breytast hratt í kjölfar hinnar ósjálfbæru lána- og 

fjármálaþenslu á síðasta áratug. Mikilvægt er að tengja menntastarf frá 

fyrstu skólastigum við starf fyrirtækjanna í landinu og glæða snemma 

áhuga barna á tækni, raunvísindum og skapandi hugsun. Samtök 

iðnaðarins hafa þar verk að vinna og eiga að taka frumkvæði í slíku 

samstarfi atvinnulífs við kennara, sveitarfélög og menntayfirvöld. Rétt 

eins og samtökin eiga áfram að sinna slíku starfi af krafti á efri 

skólastigum.”  

                                                                      (Samtök atvinnulífsins, 2012) 

 

Aukin áhersla hefur verið lögð á samstarf aðila vinnumarkaðarins og Mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins um mótun sameiginlegrar stefnu til markvissrar uppbyggingar 

nýrrar menntastefnu og mótunar á markvissu námi sem kæmi atvinnulífinu til góða. Afrakstur 

þeirrar vinnu birtist í Aðalnámskrá grunn- og framhaldsskóla sem kom út 2011 og tók gildi þá 

um haustið. Markviss stefna í menntamálum er talin vera lykilþáttur í uppbyggingu hagkerfa 

heimsins í kjölfar efnahagskreppunnar sem skall á heimsbyggðina 2008. Sú uppbygging sem 
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átt hefur sér stað hefur beint sjónum manna að nauðsyn þess að skipuleggja upp á nýtt 

menntakerfið í samstarfi við vinnumarkaðinn í heild sinni og hafa stjórnvöld á Íslandi og 

aðilar vinnumarkaðarins tekið þátt í þeirri vinnu í samstarfi við önnur Evrópuríki (Katrín 

Jakobsdóttir, 2012). Evrópusambandið hefur hvatt til þessarar endurskoðunar bæði til þess að 

þróun menntunar haldist í hendur við þróun á sviði tækni- og efnahagsmála og til þess að hver 

einstaklingur fái betur notið hæfileika sinna. Íslendingar hafa eins og önnur EFTA ríki innan 

Evrópska efnahagssvæðisins tekið þátt í þessu verkefni (Katrín Jakobsdóttir, 2010). 

Menntakerfið er eitt það mikilvægasta sem hver þjóð byggir afkomu sína á. Þar er 

grundvöllurinn að afkomu þjóða lagður. Oft er sagt að mesta böl fátækra þjóða sé 

menntunarskortur og því má segja, að með góðri menntun sé hornsteinninn lagður að 

efnahagslegu sjálfstæði þjóða. Ein af forsendum þess að skólakerfið geti brugðist við þörfum 

atvinnulífsins er samstarf aðila sem koma að þessum málum. Gott samstarf hefur myndast á 

milli þessara aðila og hafa í sumum framhaldsskólum verið mynduð fagráð með fulltrúum úr 

atvinnulífinu sem meðal annars eru ráðgefandi við ákvarðanir um áherslur í námi á einstökum 

námsbrautum. Einnig er víða hafið samstarf milli framhaldsskóla og atvinnulífs hvers staðar, 

sem tekur mið af sérstöðu nærsamfélagsins (Katrín Jakobsdóttir, 2010). Í janúar 2011 fólu 

Samtök iðnaðarins, Capacent Gallup að gera könnun á mannaflaþörf meðal 500 

iðnfyrirtækaja, stórra og smárra, innan sinna samtaka sem í heildina telja 1000 fyrirtæki á 

Íslandi. Alls svöruðu stjórnendur 203 fyrirtækja, 127 á höfuðborgarsvæðinu og 96 á 

landsbyggðinni. Spurt var meðal annars um hvað stjórnendur teldu vera mikla þörf fyrir 

fjölgun starfsmanna innan fyrirtækisins, innan tólf mánaða annars vegar og þriggja ára hins 

vegar. Niðurstöðurnar benda til að í iðnfyrirtækjum sé, frá því könnunin fór fram og til næstu 

þriggja ára, þörf fyrir heildarfjölgun starfsmanna um 2021 stöðugildi. Hlutfallslega flest 

fyrirtæki munu hafa þörf fyrir viðbótarstarfsmann/-menn með iðn- eða starfsmenntun, næst 

flest, fyrir ófaglærða starfsmenn og þá fyrir starfsmenn með raun-, tækni- eða 

verkfræðimenntun á háskólastigi (Ingi Bogi Bogason, Davíð Lúðvíksson og Vilborg 

Harðardóttir, 2011; Samtök Iðnaðarins, 2011). 

Á fjórða ársfjórðungi ársins 2011 voru 175.700 manns á vinnumarkaði á Íslandi og af þeim 

voru 10.600 án atvinnu en það eru um 6% vinnufærra einstaklinga (Hagstofan 2012b). Það er 

athyglisvert að skoða í Hagtíðindum á vef Hagstofu Íslands hvernig dreifing atvinnuleysis 

eftir aldri hefur verið á síðasta ársfjórðungi áranna frá 2008 til 2011. Þar kemur fram að mest 

er atvinnuleysi á meðal ungs fólks á aldrinum 16-24 ára (Hagstofan, 2012b). Fólk með litla 

formlega menntun er í mestri áhættu hvað varðar atvinnuleysi á Íslandi (Hagstofa Íslands, 

2012b; Þingskjal 736, 2010-2011) og því má ljóst vera að eitt af því sem vinna þarf að sem 
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lausn á atvinnuvanda þessa hóps, hlýtur að vera að auka menntun ungmenna og að sporna við 

brottfalli úr skóla. Meðal leiða til þess að bregðast við því, er að gera þeim kleift að takast á 

við nám og verkefni sem lokið er með skilgreindu framhaldsskólaprófi annars vegar á 

mismunandi hæfnissviðum, sem veitir þeim formleg starfsréttindi og hins vegar að veita þeim 

aðgengi að slíku námi í heimahéraði.  

1.2.3 Mikilvægi fjölbreytts námsframboðs í nærsamfélagi  

Framhaldsskólar sem eru staðsettir á landsbyggðinni eru oft á tíðum í hugum almennings, 

miðstöðvar mennta, menningar og þróunar á sínu svæði og hafa því mikið samfélagslegt gildi 

og geta veitt viðnám gegn brottflutningi fólks. Með hækkun sjálfræðisaldurs (Lög nr. 

71/1997, Lögræðislög) og fræðsluskyldu (Lög nr. 92/2008, um framhaldsskóla, 32. grein) til 

18 ára aldurs, hafa tengsl foreldra við framhaldsskólagöngu barna sinna aukist. 

Framhaldsskólum er ætlað að koma til móts við þarfir nemenda sem henta hverjum og einum 

og þar með þeirra sem ekki hyggja á önnur námslok svo sem háskólanám, með því að tengja 

framhaldsskólapróf við lok skilgreindra námsbrauta (Mennta- og menningarmálaráðuneytið 

2011a). Það er eðlileg krafa að nemendur sem ekki hafa náð lögræðisaldri þurfi ekki að 

yfirgefa foreldrahús til þess að geta sótt þá menntun sem hugur þeirra stendur til. 

Samkvæmt Aðalnámskrá framhaldsskólanna frá árinu 2011 eiga nemendur að hafa aðgang 

að námi sem hæfir þörfum hvers og eins og jafnframt er gert ráð fyrir að foreldrar hafi greiðan 

aðgang að upplýsingum er varða námsframvindu barna sinna. Samskipti foreldra við börn sín 

á meðan á skólagöngu stendur, ásamt samskiptum þeirra við fjölskyldur samnemenda barna 

sinna og skólann sjálfan, geta skapað nemendum jákvætt námsumhverfi og þannig stutt við 

námsgengi þeirra. Námshæfni nemenda, afstaða þeirra til náms og þátttaka í skólastarfinu eru 

ekki einu þættirnir sem skipta máli, varðandi námsgengi. Tengsl við jafningjahópinn og 

foreldra skipta líka miklu máli (Kristjana Stella Blöndal og Sigríður Hulda Jónsdóttir, 2007). 

Með því að gefa nemendum tækifæri til að geta að loknum grunnskóla, hafið nám sem hugur 

þeirra stendur til sem næst heimabyggð, þar sem tengsl við foreldra og vinahópinn eru ekki 

rofin, er komið í veg fyrir að þau missi af þeim mikilvæga stuðningi sem foreldrar og vinir 

geta veitt.  

Menntunarúrræði þurfa að vera sveigjanleg til að geta virkjað þá krafta og þekkingu sem 

býr í atvinnulífi og menningu hvers svæðis. Þeir menntunarmöguleikar sem standa ungu fólki 

til boða hafa umtalsverða þýðingu fyrir búsetuskilyrði (Grytnes, 2011; Tryggvi þór 

Herbertsson og Grétar Þór Eyþórsson, 2003). Þarfir atvinnulífs hvers svæðis kalla á 

mismunandi þekkingu og færni og því eru vinnumarkaður og menntunarmöguleikar samofnir 
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þættir. Flestir kjósa að sækja nám í sínu heimahéraði þrátt fyrir að það nám sem þar er í boði 

samræmist ekki starfsáhuga þeirra og markmiðum (Grytnes, 2011; Tryggvi Þór Herbertsson 

og Grétar Þór Eyþórsson, 2003). Í rannsókn sem ætlað var að varpa ljósi á þætti sem gætu 

orðið til þess að draga úr mismun á lífskjörum og afkomumöguleikum fólks milli byggðarlaga 

á Íslandi og að skoða hvaða þættir það væru sem gætu skapað íbúum á landsbyggðinni sem 

hagstæðust búsetuskilyrði (Tryggvi Þór Herbertsson og Grétar Þór Eyþórsson, 2003) kom 

fram að bætt aðgengi að menntun, einkum á framhaldsskóla- og háskólastigi á 

landsbyggðinni, sé einn af veigameiri þáttum til jöfnunar búsetuskilyrða og besta leiðin til 

þess að tryggja fjölbreytni í atvinnusköpun. Segja má að ýmislegt hafi áunnist í þeim efnum, 

framhaldsskólum hefur fjölgað og aðgengi að háskólamenntun hefur batnað en betur má ef 

duga skal. 

Þegar Verkmenntaskóli Austurlands var stofnaður 1986 fækkaði nokkuð nemendum í 

Menntaskólanum á Egilsstöðum. Sennileg skýring er að þeir nemendur sem áður kusu að 

sækja nám á hefðbundnum bóknámsbrautum völdu frekar að fara á verknámsbrautir þegar 

þeim stóð það til boða í héraðinu. Í viðtalskönnun sem Tryggvi Þór og Grétar Þór gerðu í 

tengslum við rannsókn sína um búsetu og starfsskilyrði á landsbyggðinni, kom fram að fólk 

lagði áherslu á að geta bæði valið um bóklegt nám og verklegt, í heimahéraði og töldu þeir að 

sá kostur gæti meðal annars stuðlað að því að brottfall úr námi yrði minna en ella (Tryggvi 

Þór Herbertsson og Grétar Þór Eyþórsson, 2003). Aðstæður til náms geta þannig haft mikla 

þýðingu fyrir hvern einstakling og samfélag hvers svæðis.  

Viðbótarkostnaður við það að stunda nám utan heimahéraðs, getur verið mikill og ekki 

sjálfgefið að foreldrar hafi ráð á að greiða hann og því þurfa margir nemendur í slíkri stöðu oft 

á tíðum að greiða hluta námskostnaðarins með sumarvinnu eða vinnu með námi sem getur 

haft áhrif á framvindu náms og árangur. Í rannsókn Tryggva Þórs Herbertssonar og Grétars 

Þórs Eyþórssonar (2003) bentu niðurstöður viðtalskönnunar eindregið til þess að möguleikar 

til að stunda nám á framhaldsskólastigi skiptu marga miklu máli. Tvennt hafði afgerandi 

þýðingu í því sambandi. Annars vegar kostnaður við námið og hins vegar möguleikarnir við 

að geta stundað nám í heimabyggð.  

Í rannsókn Jóns Torfa Jónassonar og Kristjönu Stellu Blöndal (2002) um námsgengi 1975 

árgangsins, kom fram að peningavandræði voru meðal algengustu ástæðna fyrir því að 

nemendur hættu framhaldsskólanámi. Jafnframt kom fram að 74% nemenda sem höfðu fengið 

einkunnir undir fimm á samræmdum prófum í 10. bekk, hafði líkað betur við verklegt nám en 

bóklegt og þriðjungur þeirra sem höfðu fengið einkunnina fimm eða hærri á samræmdum 
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prófum í 10. bekk, líkaði betur við verklegt nám en bóklegt. Þetta vekur upp spurningu um 

það hvort framboð starfsnámsbrauta og verknáms í nærumhverfi geti haft áhrif á þann veg, að 

hluti nemenda myndu síður kjósa bóknámsbrautir að loknum grunnskóla ef þeim stæði til 

boða að fara í verklegt nám eða starfsnám. 

Í rannsókn Sigrúnar Ágústsdóttur (1994) sem miðaði að því að skoða hver væri upplifun 

nemenda á námi við skil grunn- og framhaldsskóla kom fram að stúlkum leið almennt betur 

og gekk betur að fóta sig við upphaf framhaldsskólagöngunnar en drengjum. Niðurstöður 

bentu jafnframt til að námsárangur í grunnskóla hefði áhrif á upplifun nemenda af námi við 

upphaf framhaldsskólagöngu þar sem góður árangu í námi leiddi til jákvæðari upplifunar 

(Sigrún Ágústsdóttir, 1994). 

Kostnaður foreldra við það að þurfa að senda börn sín í skóla fjarri heimili, getur leitt til 

þess að foreldrar hvetji börn sín frekar til að sækja skóla í heimabyggð (Líney Björg 

Sigurðardóttir, 2010; McCracken, Barcinas og Wims, 1991; Reagor og Rehm, 1995; Altman, 

1997). Þetta getur haft þau áhrif að einhverjir nemendur komast ekki í það nám sem hugur 

þeirra stendur helst til og því geta þeir verið í aukinni brottfallshættu. Nemendur sem stunda 

skóla fjarri heimahögum getur einnig skort félagslegan stuðning ættingja og vina þegar 

erfiðleikar steðja að og átt undir högg að sækja og hugsanlega flosnað upp frá námi (Jón Torfi 

Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002; Líney Björg Sigurðardóttir, 2010; Tryggvi Þór 

Herbertsson og Grétar Þór Eyþórsson, 2003). Af þessum sökum er mikilvægt að skoða hvort 

samræmi sé á milli áhuga ungmenna á námsbrautum sem í boði eru og þess á hvaða brautir 

þau ætli sér að fara þegar þau hefja framhldsskólanám.  

Þegar bornar eru saman tölur frá Hagstofu Íslands sem sýna starfsmannafjölda á 

vinnumarkaði eftir landsvæðum og atvinnugreinum, kemur fram að dreifing mannafla á 

atvinnugreinar er mjög áþekk fyrir Suðurland og Norðurland eystra (Hagstofan, 2012b). 

Fræðimenn telja að líta beri í auknum mæli til félagslegra þátta sem hafa áhrif á starfshugsun 

Bourdieu, 1984; Guichard o.fl., 1994; Swanson og Gore, 2000; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 

2004; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðmundur Arnkelsson 2005). Þar sem starfsumhverfi er 

svipað má ætla að starfshugsun sé svipuð og því er fróðlegt að bera saman námsval 10. 

bekkinga að loknum grunnskóla í þessum tveimur landshlutum og skoða hvort framboð 

námstækifæra framhaldsskólanna í hvorum landshluta hefur áhrif á námsval og áhuga 

ungmenna sem þar eru að ljúka 10. bekk. Ef ekki kemur fram munur á fyrirætlunum nemenda 

til náms eftir búsetu þrátt fyrir ólíkt námsframboð bendir það til þess, að þar sem námsleiðir 
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eru mun færri í boði á Suðurlandi en á Norðurlandi eystra, komi nemendur á Suðurlandi 

frekar að til með að þurfa að sækja sína menntun út fyrir sitt hérað.  

1.3 Samantekt og rannsóknarspurningar 

Hlutverk framhaldsskólans er að búa nemendur undir þátttöku í samfélaginu með því að bjóða 

nám sem nýtist í atvinnulífinu jafnframt því að undirbúa nemendur fyrir frekara nám. Við 

stefnumótun í sérhverjum skóla þarf að hafa í huga þarfir nemenda og þess samfélags sem 

þeir búa í. Taka þarf mið af þróun sem á sér stað á vinnumarkaði og opna þarf leiðir fyrir ný 

tækifæri þar sem gömul störf úreldast og ný störf verða til. Þörf fyrir ákveðna færni og 

þekkingu er síbreytileg. Skólinn er til fyrir nemendur en ekki nemendur fyrir skólann. 

Á Suðurlandi og á Norðurlandi eystra er í boði sambærilegt starfsumhverfi (Hagstofa 

Íslands, 2012b) má því gera ráð fyrir að nemendur sýni mismunandi námsleiðum svipaðan 

áhuga. Mörg ungmenni hafa við lok grunnskóla, fengið tækifæri til að kynnast atvinnulífinu í 

gegnum sumarstörf. Þessi reynsla getur gjarnan verðið kveikjan að áhuga þeirra á störfum og 

vakið upp væntingar til náms- og starfsframa. 

Í ljósi niðurstaðna rannsókna sem hér að framan er greint frá, er ljóst að mikilvægt er að 

nemendur hafi tækifæri til að afla sér menntunar í sínu heimahéraði á því sviði sem áhugi 

þeirra beinist að, þegar grunnskóla lýkur. Mikilvægt er að ungmennum sem ekki stefna á 

háskólanám en vilja ljúka framhaldsskólanámi, standi til boða að ljúka sínu 

framhaldsskólanámi í heimahéraði. 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna val 10. bekkinga á Suðurlandi og Norðurlandi 

eystra á námi í framhaldsskóla í ljósi mismunandi námsframboðs í framhaldsskólum í 

heimahéraði. Rannsóknin beindist að vali nemenda á námsbraut, viðhorfum og væntingum til 

náms og starfa og hvort val nemenda væri í samræmi við áhuga.  

Meginspurningarnar eru þessar: 

• Hvaða námsbrautir í framhaldsskóla eru nemendur í 10. bekk að velja? 

• Hver er áhugi nemenda í 10. bekk á námsbrautum í framhaldsskóla?  

• Eru nemendur að velja námsbrautir í samræmi við áhuga? 

• Hverjar eru aðstæður nemenda til náms í heimahéraði? 

• Hver er vitneskja nemenda um náms- og starfsmöguleika og hvaðan fá þeir hana? 

• Hver eru viðhorf nemenda til námstækifæra? 

• Hverjar eru væntingar nemenda til starfstækifæra? 

• Er munur á svörum nemenda á Suðurlandi og Norðurlandi eystra í ljósi mismunandi 

námsframboðs í framhaldsskólum í heimahéraði? 
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2. Aðferð 

Í rannsókninni var megindlegri aðferðafræði beitt. Með því móti fæst góð yfirsýn yfir 

tölulegar staðreyndir við samanburð á svörum nemenda eftir búsetu. Hannaður var 

spurningalisti sem lagður var rafrænt fyrir nemendur í 10. bekk. Í þessum kafla verður greint 

frá þátttakendum í könnuninni, mælitækinu, framkvæmd og úrvinnslu.  

2.1 Þátttakendur  

Þátttakendur voru nemendur úr fjórum grunnskólum á Suðurlandi og fjórum grunnskólum á 

Norðurlandi eystra. Við val á landshlutum var leitast við að finna svæði þar sem 

starfsmannafjöldi í hverri atvinnugrein væri sambærilegur og við það var stuðst við gögn frá 

Hagstofu Íslands. Við val á skólum í hvorum landshluta var leitast við að fá úrtak með svipað 

hlutfall nemenda eftir búsetu og fjarlægð frá framhaldsskóla og er í þýði. Valdir voru tveir 

grunnskólar í höfuðstað landshluta þar sem framhaldsskóli er staðsettur, einn grunnskóli í 

sveitarfélagi í landshlutanum, í nokkurri fjarlægð frá höfuðstað og að lokum var valinn 

fjölmennur dreifbýlisskóli í landshluta. Á Norðurlandi eystra voru skráðir 429 nemendur í 10. 

bekk haustið 2011, en nemendur í skólunum fjórum á Norðurlandi eystra sem tóku þátt í 

könnuninni voru 150 eða 35% allra 10. bekkinga í landshlutanum. Haustið 2011 voru 389 

nemendur skráðir í 10. bekk á Suðurlandi en í skólunum fjórum á Suðurlandi sem tóku þátt í 

könnuninni var 171 nemandi í 10. bekk, eða 44% allra 10. bekkinga í landshlutanum.  

Svarhlutfall nemenda á Norðurlandi eystra var 87% en á Suðurlandi 88%. Svarendur voru 

281 nemandi, 142 drengir og 139 stúlkur. 

2.2 Mælitækið 

Við gerð spurningalistans var rannsókn Jóns Torfa Jónassonar og Kristjönu Stellu Blöndal 

(2002), sem miðaði að því að skoða námsgengi og afstöðu til náms, notuð til viðmiðunar, 

ásamt spurningalista Guðbjargar Vilhjálmsdóttur (2004) um starfshugsun ungmenna. Einnig 

var stuðst við spurningalista Kniveton (2004) sem miðaði að því að skoða hvaða þættir það 

væru sem hefðu áhrif á starfsval 14-18 ára einstaklinga.   

 Spurningalistinn innihélt 27 meginspurningar en sumar þeirra voru í nokkrum liðum. 

Heildarfjöldi spurninga var 79 og tók 10-15 mínútur að svara listanum. Við gerð 

spurningalistans var ný Aðalnámskrá framhaldsskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið 

2011a) höfð til hliðsjónar við gerð spurninga er snéru að vali á námsbrautum. Í 
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spurningalistanum var leitast við að fá svör við fjórum þemum. Þemun eru; Námsval 

(fimmtán spurningar), Aðstæður til náms í héraði og vitneskja um náms- og starfsmöguleika 

(þrjátíu og níu spurningar), Viðhorf til náms- og starfstækifæra (tíu spurningar) og Væntingar 

til náms- og starfsframa (sex spurningar). Auk þess voru níu spurningar um bakgrunn 

þátttakenda (fylgiskjal 4).  

Námsval 

Nemendur voru spurðir ýmissa spurninga um námsval sitt. Þeir voru meðal annars beðnir um 

að meta hve mikinn áhuga þeir hefðu á skilgreindum námsbrautum framhaldsskólanna. Dæmi 

um spurningu var: ,,Hversu mikinn eða lítinn áhuga hefur þú á, að ljúka námi á eftirtöldum 

brautum? Merktu áhuga þinn við hverja grein. Ég hef áhuga á... Byggingagrein (t.d. 

húsasmíði, múraraiðn, pípulögn, málaraiðn).“ Svarmöguleikarnir voru á þriggja punkta Likert 

kvarða, mikinn áhuga (3), nokkurn áhuga (2) og engan áhuga (1). Því hærra meðaltal, því 

meiri áhuga höfðu nemendur á að ljúka námi á viðkomandi braut. Annað dæmi um spurningu 

um námsval er ,,Nám á hvaða braut ætlar þú að fara í að loknum grunnskóla? Settu kross við 

eina braut.“ Hér voru taldar upp allar þær brautir sem skilgreindar eru í Aðalnámskrá 

framhaldsskóla (2011), að viðbættum svarmöguleikanum ,,Ég ætla ekki í framhaldsskóla“.  

Aðstæður til náms í héraði og vitneskja um náms- og starfsmöguleika 

Nemendur voru beðnir um að meta hve miklar upplýsingar þeir töldu sig hafa fengið um 

framhaldsskólanám frá fjölskyldu, vinum og frá mismunandi boðleiðum innan grunn- og 

framhaldsskólastigsins. Svarmöguleikarnir voru á fimm punkta Likert kvarða, frá mjög litlar 

eða engar upplýsingar (1), til mjög miklar upplýsingar (5). Því hærra meðaltal, því meiri 

upplýsingar höfðu nemendur fengið. Nemendur voru beðnir um að taka afstöðu til fullyrðinga 

um aðstæður þeirra til náms, til dæmis til eftirfarandi fullyrðinga: ,,Ég verð að fara í 

framhaldsskóla sem næst heimili mínu“ og ,,Ég hef góð tækifæri til að læra það sem mig 

langar til.“ Svarmöguleikar voru frá mjög sammála (5) til mjög ósammála (1) á fimm punkta 

Likert kvarða. Því hærra meðaltal, því meira sammála voru nemendur fullyrðingunni. 

Nemendur voru beðnir um að meta hversu mikla hvatningu þeir höfðu fengið til að fara í nám 

að loknum grunnskóla frá fólki í sínu nánasta umhverfi. Svarmöguleikarnir voru á fimm 

punkta Likert kvarða frá mjög litla/enga (1) til mjög mikla (5) . Því hærra meðaltal því meiri 

hvatningu töldu nemendur sig fá frá viðkomandi aðilum. 

Viðhorf til náms- og starfstækifæra 

Nemendur voru beðnir um að meta hversu sammála eða ósammála þeir væru fullyrðingum um 

hvort þeir vildu stunda nám í heimahéraði, hve góðar upplýsingar þeir hefðu um störf og 
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áhuga á háskólanámi. Svarmöguleikar voru á fjögurra punkta Likert kvarða frá mjög 

ósammála (1) til mjög sammála (4). Því hærra meðaltal, því meira sammála voru þeir 

fullyrðingunum. Leitað var eftir viðhorfum nemenda til atriða er vörðuðu val á 

framhaldsskóla. Nemendur voru beðnir um að taka afstöðu til þess hve miklu máli ýmis atriði 

skiptu um val þeirra á framhaldsskóla og spurt um eftirtalda þætti; ,,hann er í mínu 

heimahéraði, vinir mínir ætla í hann, foreldrar mínir hvetja mig til þess, skólinn nýtur 

almennrar virðingar, hann býður upp á nám sem er góður undirbúningur fyrir það nám sem ég 

stefni á, hann býður upp á það nám sem ég vil ljúka“. Svarmöguleikar voru á þriggja punkta 

Likert kvarða, skiptir mjög miklu (3), frekar miklu (2) og frekar litlu eða engu (1). Jafnframt 

voru nemendur spurðir hvað þeir teldu að myndi hafa mest áhrif á val þeirra á framhaldsskóla 

og beðnir um að velja eitt atriði af þeim sex sem spurt hafði verið um afstöðu til.  

Væntingar til náms- og starfsframa 

Nemendur voru spurðir hvort þeir væru búnir að ákveða við hvað þeir ætluðu að starfa í 

framtíðinni, hvað þeir teldu að þeir ættu eftir að vera mörg ár í skóla og hvað þeim þætti 

mikilvægast þegar þeir hugsuðu um framtíðarstarf. Spurningar um framtíðarstarf voru 

eftirfarandi: ,,Nefndu 1, 2, eða 3 starf/störf hér fyrir neðan, sem þér finnst líklegt að þú eigir 

eftir að leggja fyrir þig í framtíðinni.“ Spurningin var opin og í kjölfar hennar kom önnur opin 

spurning; ,,Hvert þeirra finnst þér líklegast að verði fyrir valinu? (skrifaðu eitt af 

ofangreindum störfum í reitinn).“ 

Bakgrunnur 

Nemendur voru einnig spurðir um bakgrunn sinn, það er kyn, einkunn á samræmdum 

prófum, búsetu og menntun foreldra.  

Við gerð spurningalistans las leiðbeinandi hann yfir og gaf góð ráð og ábendingar. Listinn 

var forprófaður í einum 10. bekk á Suðurnesjum og svöruðu 23 nemendur í forprófuninni. 

Ekki komu ábendingar um efnislegt innihald listans og gekk forprófun mjög vel. Í forprófun 

kom fram, að nemendur sem áttu foreldra sem höfðu lokið gagnfræðaskólaprófi, voru ekki 

vissir um að það væri sambærilegt við grunnskólapróf og var bætt við útskýringu í þeim 

svarmöguleika.  

2.3 Framkvæmd 

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar (nr. S5636/2012) áður en gagnasöfnun hófst. 

Leyfi fræðslustjóra Akureyrar og Árborgar voru fengin fyrir könnuninni. Leitað var eftir 

samstarfi við skólana átta sem valdir höfðu verið til að taka þátt í könnuninni með því að 
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senda tvö bréf til skólastjórnenda, annað ætlað skóla (fylgiskjal 2) og hitt ætlað foreldrum 

barna í 10. bekk (fylgiskjal 3) og samþykki fékkst hjá öllum skólunum til að leggja könnunina 

fyrir. Skólarnir sáu um að senda bréf heim til foreldra til kynningar á rannsókninni og til að 

gefa fólki kost á að andmæla þátttöku síns barns. Ekki komu fram óskir frá foreldrum um að 

barn þeirra skyldi undanskilið þátttöku í könnuninni. Þátttakendur voru upplýstir um að 

könnunin væri nafnlaus og ekki væri hægt að rekja svör til þeirra né einstakra skóla. Um var 

að ræða netkönnun. Í formála að spurningalistanum í könnuninni var aftur greint frá tilgangi 

og markmiðum rannsóknarinnar. Að auki var þátttakendum gert ljóst að sleppa mætti einstaka 

spurningum en að það væri þó mikilvægt að þeir reyndu að svara sem flestum spurningum. 

Könnunin var lögð fyrir á tímabilinu 22. mars til 18. apríl árið 2012 í samráði við stjórnendur 

viðkomandi skóla. Forinnritun nemenda í 10. bekk, í framhaldsskólana fór fram á tímabilinu 

12. til 30. mars (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012) og höfðu foreldrar og 

nemendur því þegar fengið bréf frá ráðuneytinu með upplýsingum um innritun í 

framhaldsskóla vorið 2012, þegar könnunin fór fram.  

2.4 Úrvinnsla 

Í tölfræðilegri úrvinnslu gagna var notast við forritið SPSS, útgáfu 20. Skoðuð voru tengsl 

breyta (tíðni og hlutföll) og einnig kannað samband tveggja nafnbreyta ásamt sambandi 

nafnbreyta við raðbreytur. Til að kanna hvort munur hafi komið fram á vali nemenda á 

námsbrautum eftir búsetu, var notast við lýsandi tölfræði. Einnig var lýsandi tölfræði notuð til 

að bera saman áhuga nemenda á námsbrautum og að lokum var kannað hvort og hversu mikið 

samræmi væri milli vals nemenda á námsbrautum og áhuga þeirra á námsbrautum, eftir 

búsetu. Þannig fengust upplýsingar um hvort tölfræðilega marktækur munur hefði komið fram 

á hlutföllum í hópunum, í þessu tilviki á Suðurlandi og á Norðurlandi eystra. 

Við úrvinnslu upplýsinga um aðstæður, viðhorf og væntingar þar sem leitast var við að 

finna mun á milli svara nemenda á Suðurlandi og Norðurlandi eystra, var ýmist reiknað úr 

gögnum með því að finna mun á svarhlutfalli eða notast við þýðisbundið próf sem er byggt á 

t-hlutfalli, oftast kallað t-próf, til að finna hvort munur væri á meðaltali svara hópanna í 

spurningum með þrepaskiptum svarkvörðum. Með marktektarprófi er hægt að sýna hvort 

alhæfa má niðurstöður úrtaks yfir á þýði miðað við 95% öryggismörk.  
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3. Niðurstöður  

Í þessum kafla verða kynntar niðurstöður um val 10. bekkinga á námi í framhaldsskóla, og 

viðhorf þeirra og væntingar til náms og starfa í ljósi búsetu. Fyrst er kynnt umfang og 

framboð náms á framhaldsskólastigi á Suðurlandi og Norðurlandi eystra. Í öðrum undirkafla 

eru kynntar niðurstöður um val og áhuga nemenda á námsbrautum í framhaldsskóla. Í þriðja 

undirkafla er fjallað um aðstæður nemenda til náms í héraði og vitneskju þeirra um náms- og 

starfsmöguleika. Í fjórða undirkafla eru viðhorf nemenda til náms- og starfstækifæra skoðuð 

og í fimmta undirkafla eru skoðaðar væntingar nemenda til starfsframa. 

3.1 Námsframboð í héraði 

Í Aðalnámsskrá framhaldsskólanna (Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2011a) má finna 

fjórtán skilgreindar námsbrautir sem hægt er að ljúka með útskrift, auk starfsbrautar fyrir 

fatlaða. Innan þessara brauta er gefinn kostur á að útskrifast af 99 brautum, þar af 53 brautum 

sem veita löggild starfsréttindi og fjölda annara brauta sem veita almenn starfsréttindi og 

brauta sem útskrifa nemendur fyirir frekara nám (sjá fylgiskjal 1). 

 

Norðurland eystra  

Haustið 2011 voru 4162 nemendur á grunnskólaaldri á Norðurlandi eystra, þar af 429 í 10. 

bekk (Hagstofan 2012a). Í héraðinu eru fimm framhaldsskólar. Haustið 2011 voru 2874 

nemendur skráðir í þessa fimm framhaldsskóla og skiptist hlutfall þeirra á milli skólanna sem 

hér segir: 6% í Framhaldsskólanum á Húsavík, 4% í Framhaldsskólanum að Laugum, 26% í 

Menntaskólanum á Akureyri, 61% í Verkmenntaskólanum á Akureyri og 3% í 

Menntaskólanum á Tröllaskaga (Hagstofan, 2012a). 

Framhaldsskólinn á Húsavík er með fjölbrauta- og áfangakerfi og útskrifar stúdenta af 

félagsfræði- og náttúrufræðibraut, auk viðbótarnáms til stúdentsprófs í framhaldi að loknu 

skilgreindu starfsnámi á framhaldsskólastigi. Starfsnámsbrautir eru níu; félagsliðabraut og 

félagsliðabrú, námsbraut og námsbrú fyrir leiðbeinendur í leikskóla, námsbraut og námsbrú 

fyrir  stuðningsfulltrúa í grunnskólum, skólaliðabraut og skólaliðabrú og sjúkraliðabraut. Auk 

þess er við skólann starfsbraut. 

Framhaldsskólinn að Laugum útskrifar stúdenta af náttúrufræðibraut og félagsfræðibraut. 

Auk þess eru nemendur útskrifaðir af 60 eininga ferðamálabraut og íþróttabraut.  
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Menntaskólinn á Akureyri útskrifar stúdenta af fjórum brautum; tungumála- og 

félagsgreinasviði, raungreinasviði, tónlistarsviði og almennri braut sem skiptist í hraðlínu og 

stoðlínu. 

Verkmenntaskólinn á Akureyri útskrifar stúdenta af sjö brautum; listnámsbraut sem hefur 

þrjú kjörsvið, hönnunar- og textílkjörsvið, myndlistarkjörsvið og tónlistarkjörsvið, 

félagsfræðibraut, náttúrufræðibraut, viðskipta- og hagfræðibraut, íþróttabraut, nám til 

stúdentsprófs að loknu starfsnámi og tæknibraut sem ætluð er iðnaðarmönnum, 2. stigs 

vélstjórum og nemum af tveggja ára grunndeildum sem hyggja á tækninám, t.d. iðntækni, 

tæknifræði, rekstrartækni eða verkfræði og uppfylla tæiknitstúdentar inntökuskilyrði HR, HA 

og Verkfræðideildar HÍ.  Starfsnámsbrautir við Verkmenntaskólann eru átta; Listnámsbraut, 

Matvælanám þar sem hægt er að læra að vera kokkur, þjónn, kjötiðnaðarmaður og 

matartæknir, sem allt eru löggiltar starfsgreinar sem lokið er með sveinsprófi. Á 

Heilbrigðissviði er hægt að ljúka sjúkraliðanámi. Á Hársnyrtibraut er hægt að ljúka námi í 

hársnyrtiiðn með sveinsprófi. Hægt er að ljúka námi til sveinsprófs af brautum 

Byggingagreina, Rafiðngreina, Málmiðngreina og Bifvélavirkjun, í húsasmíði, 

húsgagnasmíði, málaraiðn, pípulögnum, rafvirkjun, rafeindavirkjun, bifvélavirkjun, auk 

málmsmíði og stálsmíði.  Vélstjórnarnámi er hægt að ljúka með fjórum mismunandi 

starfsréttindum. Á Viðskipta- og íþróttasviði er hægt að ljúka námi á þrem mismunandi 

brautum. Auk þessara átta starfsnámsbrauta og námsbrauta til stúdentsprófs, er boðið upp á 

almennt undirbúningsnám og starfsbraut. 

Menntaskólinn á Tröllaskaga býður upp á fimm brautir; félags- og hugvísindabraut, 

íþrótta- og útivistarbraut, listabraut, náttúruvísindabraut og starfsbraut. Skólinn útskrifar 

stúdenta af öllum brautum nema starfsbraut.  

Auk þess að ljúka námi til stúdentsprófs á Norðurlandi eystra, er hægt að ljúka námi á 30 

brautum sem veita almenn starfsréttindi og þar af er hægt að ljúka námi í 19 löggiltum 

starfsgreinum auk styttri sérhæfðra námsbrauta. Brautir sem hægt er að ljúka með löggiltum 

og almennum starfsréttindum eru á sviði uppeldis- og menntunarmála, skrifstofu- og 

ferðaþjónustu, matvælaiðnaðar, heilbrigðissviði, snyrtiiðna, bygginga- og mannvirkjagreina, 

rafiðna og bifreiða- og málmiðna.  

Suðurland 

Haustið 2011 voru 3326 nemendur á grunnskólaaldri á Suðurlandi, þar af 389 í 10. bekk 

(Hagstofan 2012a). Á Suðurlandi eru þrír framhaldsskólar. Haustið 2011 var 1431 nemandi 

skráður í þessa þrjá framhaldsskóla og skiptist hlutfall þeirra á milli skólanna sem hér segir: 
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18% í Framhaldsskólanum í Vestmannaeyjum 11% í Menntaskólanum að Laugarvatni og 

71% í Fjölbrautaskóla Suðurlands (Hagstofa Íslands, 2012a). Langflestir nemenda sem skráðir 

eru í nám við Menntaskólann að Laugarvatni og Fjölbrautaskóla Suðurlands, eru búsettir í 

héraðinu. Vegna landfræðilegra þátta eiga nemendur sem sækja nám í Framhaldsskólann í 

Vestmannaeyjum ekki um annan kost að ræða en að vera búsettir í eyjunum meðan á námi 

stendur en nemendur sem sækja hina framhaldsskóla héraðsins eiga þess flestir kost að geta 

búið í foreldrahúsum kjósi þeir það, þar sem akstur skólabíla fer vítt um allt héraðið dag 

hvern, í þeim tilgangi að flytja nemendur til og frá skóla. 

Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum útskrifar stúdenta af fjórum brautum; 

félagsfræðibraut, viðskipta- og hagfræðibraut, málabraut, og náttúrufræðibraut. Auk þess er 

hægt að ljúka námi til starfsréttinda af sex brautum það er, sjúkraliðabraut, vélstjórnarbraut A 

og B og þremur mismunandi réttindum til skipsstjórnar. Einnig er boðið upp á grunnnám í 

rafiðn, málmgreinum og bygginga- og mannvirkjagreinum. Til viðbótar ofantöldu er boðið 

upp á félags- og tómstundabraut og 70 eininga grunnnám á skrifstofu- og verslunarbraut. 

Menntaskólinn að Laugarvatni útskrifar nemendur með stúdentspróf af tveimur brautum, 

náttúruvísindabraut og félags- og hugvísindabraut. 

Fjölbrautaskóli Suðurlands (FSu) útskrifar nemendur með stúdentspróf af fjórum brautum; 

félagsfræðibraut, málabraut, náttúrufræðibraut og viðskipta- og hagfræðibraut. Að auki er 

boðið upp á grunnnám í rafiðn, byggingagreinum, málmiðn og bíliðn. Við skólann eru einnig 

brautir tengdar hestamennsku, listnámi og íþróttum sem nota má sem kjörsvið á 

stúdentsbrautum. Að auki eru við skólann fjórar almennar undirbúningsbrautir og starfsbraut. 

Þessar brautir veita ekki starfsréttindi í sjálfu sér en opna nemendum leiðir til frekara náms 

sem þeir þurfa að sækja utan landshlutans. Auk þessara brauta, þar sem nemendur eru 

undirbúnir til frekara náms, er hægt að ljúka námi til sveinsprófs í húsasmíði. Skólinn hefur 

einnig boðið upp á að ljúka námi á sjúkraliðabraut þar sem nemendur útskrifast sjúkraliðar að 

loknu starfsnámi á sjúkrastofnun til viðbótar náminu í skólanum. Námið á sjúkraliðabraut í 

FSu er þó þeim annmörkum háð, að teknir eru inn nemendur á þriggja ára fresti, þ.e. einn 

hópur hefur nám og klárar námið á þremur árum og þá er nýr hópur tekinn inn. Veturinn 

2012-2013 stendur til að bjóða upp á tveggja anna 42 eininga bóklegt nám í söðlasmíði þar 

sem nemendur bera sjálfir ábyrgð á að komast á samning hjá meistara. Það má því segja að 

það séu aðeins tvö störf, það er, að verða húsasmiður eða að verða sjúkraliði sem séu einu 

starfsréttindin sem nemendum Suðurlands utan Vestmannaeyja, stendur til boða að ljúka námi 

í, í sinni heimabyggð.  
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3.2 Námsval og áhugi á námsbrautum 

- eru nemendur að velja námsbrautir í samræmi við áhuga? 

Á mynd 1 má sjá hvert fyrirhugað val nemenda er, á námsbrautum í framhaldsskóla að 

loknum grunnskóla. Ekki kom fram marktækur munur á fyrirhuguðu vali nemenda á 

námsbrautum eftir búsetu,   (14, N= 269)=9,08, p=0,84.  

 

  

Mynd 1 Fyrirhugað val nemenda á námsbrautum að loknum grunnskóla (N = 269). 

Langflestir nemendur hyggjast velja bóknámsbraut til stúdentsprófs eða helmingur nemenda, 

bæði á Norðurlandi eystra og á Suðurlandi. Mjög fáir í báðum landshlutum ætla ekki í 

framhaldsskóla að loknum grunnskóla, 1% á Norðurlandi eystra og 4% á Suðurlandi. 

Á mynd 2 má sjá fyrirhugað val nemenda á námsbrautum í framhaldsskóla samandregið í  

sex flokka til að bregðast við lágri tíðni svara við einstaka brautir og gefa betri heildarmynd. 

Þeim nemendum var sleppt sem sögðust ekki ætla í framhaldsskóla. Í báðum landshlutum 

völdu færri en fimm nemendur snyrtigreinar, skrifstofu- og verslunargreinar, hönnunar- og 

handverksgreinar eða upplýsinga- og fjölmiðlagreinar og var ákveðið að setja þessar greinar í 

flokk með listnámsbraut. Þeir sem ljúka námi til löggildra starfsréttinda í sjávarútvegs og 

siglingagreinum þurfa að taka greinar innan Málm- og véltæknigreina sem hluta af sínu námi 
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en þeir sem ljúka námi til löggildra starfsréttinda í Málm- og véltæknigreinum þurfa að auki 

að bæta starfsnámi við þær greinar. Því eru nemendur þessara greina að jafnaði samhliða í 

náminu sem fram fer innan skóla og því voru þær flokkaðar saman. Heilbrigðis- og 

félagsgreinar og uppeldis- og tómstundagreinar eru oft taldar til umönnunargreina og því voru 

þær settar í sama flokk. Nemendur byggingagreina, rafiðna og bíliðna þurfa að taka marga 

sömu áfangana í sínu námi og því voru þær flokkaðar saman. Ákveðið var að flokka ekki 

matvæla- og ferðaþjónustugreinar með öðrum greinum enda náði svörun þar yfir fimm 

einstaklinga í hvorum landshluta. 

 

 

Mynd 2 Fyrirhugað val nemenda á námsbrautum að loknum grunnskóla, samandregið (N = 263). 

Ekki kom fram marktækur munur milli landshluta á vali nemenda á námsbrautum að loknum 

grunnskóla,   (5, N   263)   2,06, p = 0,84.  

Á mynd 3 má sjá svör nemenda við spurningunni; „Hversu mikinn eða lítinn áhuga hefur 

þú á, að ljúka námi á eftirtöldum brautum?“ Myndin sýnir hlutföll nemenda með mikinn eða 

nokkurn áhuga eftir búsetu.  
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Mynd 3 Nemendur með mikinn eða nokkurn áhuga á námsbrautum í framhaldsskóla (N = 270). 

Flestir nemendur, 78% kváðust hafa mikinn eða nokkurn áhuga á brautum til stúdentsprófs. 

Næstflestir, 58% kváðust hafa mikinn eða nokkurn áhuga á listnámsbrautum og þar á eftir 

sögðust 55% nemendur hafa mikinn eða nokkurn áhuga á matvæla- og ferðaþjónustugreinum. 

Fæstir höfðu áhuga á sjávarútvegs- og siglingagreinum eða 21% nemendur. Marktækur munur 

var á áhuga nemenda eftir búsetu á námsbrautum til stúdentsprófs,   (1, N = 269) = 4,45, p = 

0,04. Hærra hlutfall nemenda á Suðurlandi hafði mikinn eða nokkurn áhuga á námsbrautum 

til stúdentsprófs heldur en nemenda á Norðurlandi eystra. Einnig kom fram marktækur munur 

á áhuga nemenda eftir búsetu, á námsbrautum í matvæla- og ferðaþjónustugreinum   (1, N = 

267) = 5,55, p = 0,02. Hærra hlutfall nemenda á Norðurlandi eystra hafði mikinn eða nokkurn 

áhuga á matvæla- og ferðaþjónustugreinum en nemenda á Suðurlandi. Athygli vekur á mynd 

3 að umtalsverður fjöldi nemenda eða 62% á Norðurlandi eystra og 48% á Suðurlandi hefur 

mikinn eða nokkurn áhuga á matvæla-og ferðaþjónustugreinum þrátt fyrir að mjög lágt 
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hlutfall þeirra, 5% á Norðurlandi eystra og 4% á Suðurlandi, stefni á nám á þeim brautum eins 

og kemur fram á mynd 1. Sama má segja um áhuga nemenda á Listnámsbrautum en á 

Norðurlandi eystra hefur 59% nemenda og 56% nemenda á Suðurlandi mikinn eða nokkurn 

áhuga á þeim brautum þrátt fyrir að einungis 8% nemenda stefni á slíkt nám.  

Á mynd 4 má sjá samræmi milli fyrirhugaðs vals nemenda (sjá mynd 1) og áhuga á 

námsbrautum í framhaldsskóla (sjá mynd3). Samræmi á við þegar nemandi ætlar að velja 

braut sem hann hefur mikinn áhuga á. Nokkuð samræmi á við þegar nemandi ætlar að velja 

braut sem hann hefur nokkurn áhua á. Ekki er samræmi milli vals og áhuga ef nemandi hefur 

engan áhuga á þeirri braut sem hann ætlar að velja.  

 

 

Mynd 4 Samræmi milli vals á námsbrautum og áhuga á námsbrautum eftir búsetu (N = 281). 

Flestir nemendur velja sér námsbraut í samræmi við áhuga sinn eða 74%. Aftur á móti völdu 

11% nemenda námsbraut sem þeir höfðu engan áhuga á og 15 % völdu sér braut sem þeir 

höfðu nokkurn áhuga á. Ekki kom fram marktækur munur milli landshluta á samræmi milli 

vals og áhuga,   (2, N = 281) = 1,49, p = 0,47, í framhaldsskóla. 
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3.3 Aðstæður til náms í héraði og vitneskja um náms- og starfsmöguleika  

Mat nemenda á því hve miklar upplýsingar þeir töldu sig hafa fengið um framhaldsskólanám 

frá fjölskyldu, vinum og mismunandi boðleiðum innan grunn- og framhaldsskólastigsins, er 

sýnt í töflu 1. 

Tafla 1 Upplýsingar um framhaldsskólanám.  

  

Meðaltöl og staðalfrávik 

 

  

Samtals 

 

Suðurland 

Norðurland 

eystra 

 

Marktekt 

 M Sf M Sf M Sf fg t-gildi p-gildi 

Frá kennurum 3,65 0,97 3,73 0,99 3,57 0,94 269 1,289 0,198 

Frá vinum 3,48 0,93 3,46 1,00 3,50 0,85 266 -0,445 0,657 

Frá foreldrum 

mínum 

3,92 0,92 3,90 0,94 3,94 0,89 265 -0,265 0,791 

Í skólakynningum  4,06 0,92 3,94 0,88 4,20 0,95 265 -2,276   0,024* 

Í náms- og 

starfsfræðslu 

3,58 1,12 3,48 1,17 3,69 1,06 266 -1,542 0,124 

Hjá námsráðgjafa 3,75 1,16 3,72 1,19 3,79 1,13 267 -0,462 0,644 

Á heimasíðu 

framhaldsskóla 

3,63 1,05 3,63 1,07 3,63 1,03 267 0,048 0,961 

Í heimsóknum í 

framhaldsskóla  

3,93 1,04 3,75 1,05 4,13 1,01 264 -2,941   0,004** 

Hjá systkinum 

mínum, afa eða 

ömmu 

3,08 1,34 2,99 1,38 3,18 1,28 267 -1,146 0,253 

     * p < 0,05   ** p < 0,01  

 

Nemendur telja sig að jafnaði hafa fengið mestar upplýsingar um framhaldsskólanám í 

skólakynningum, í heimsóknum í framhaldsskóla og hjá foreldrum sínum. Eins og sjá má í 

töflu 1 töldu nemendur á Norðurlandi eystra sig að jafnaði hafa fengið meiri upplýsingar um 

framhaldsskólanám í skólakynningum og í heimsóknum í framhaldsskólana en nemendur á 

Suðurlandi. Það vekur athygli að nemendur á Suðurlandi telja sig að jafnaði hafa fengið meiri 

upplýsingar um framhaldsskólanám frá foreldrum sínum (M = 3,90) heldur en í heimsóknum í 

framhaldsskóla (M = 3,75). 
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Nemendur voru beðnir um að meta hversu mikla hvatningu þeir hefðu fengið til að fara í 

nám að loknum grunnskóla frá fólki í sínu nánasta umhverfi. Niðurstöður eru sýndar í töflu 2. 

Tafla 2 Hvatning til að fara í nám að loknum grunnskóla. 

  

Meðaltöl og staðalfrávik 

 

  

Samtals 

 

Suðurland 

Norðurland 

eystra 

 

Marktekt 

 M Sf M Sf M Sf fg t-gildi p-gildi 

Frá kennurum 4,17 0,99 4,19 9,40 4,14 1,04 266 0,412 0,681 

Frá vinum 4,15 0,95 4,08 0,98 4,23 0,93 266 -1,338 0,182 

Frá foreldrum 

mínum 
4,65 0,71 4,61 0,73 4,70 0,69 264 -941 0,348 

Frá 

skyldmennum 

öðrum en 

foreldrum 

4,39 0,96 4,34 0,99 4,44 0,93 265 -890 0,374 

 

Almennt telja nemendur sig hafa fengið mjög mikla hvatningu frá foreldrum, skyldmennum, 

kennurum og vinum til að fara í nám að loknum grunnskóla. Ekki kom fram munur eftir 

búsetu.  

Nemendur voru spurðir um hversu sammála eða ósammála þeir væru átta fullyrðingum er 

snertu undirbúning undir náms- og starfsval. Niðurstöðurnar má sjá í töflu 3 þar sem því 

hærra meðalta því meira sammála eru nemendur viðkomandi fullyrðingu. Nemendur voru 

mest sammála þeim fullyrðingum að þeir hefðu góð tækifæri til að læra það sem þá langaði til 

og hafi tekið sjálfstæða ákvörðun um á hvaða námsbraut þeir ætluðu en flestir voru mjög 

sammála eða sammála þessum fullyrðingum. Munur kom fram eftir búsetu þar sem nemendur 

á Suðurlandi voru að jafnaði tilbúnari en nemendur á Norðurlandi eystra til að fara að heiman 

í framhaldsskóla ef það nám sem þá langar í er ekki í boði í þeirra heimahéraði. Auk þess 

töldu nemendur á Suðurlandi síður en nemendur á Norðurlandi eystra að þeir hefðu góð 

tækifæri til að læra það sem þá langaði til. Það er í samræmi við niðurstöður spurningar um 

hvort það sem þá langaði til að læra í framhaldsskóla væri hægt að læra í þeirra heimahéraði 

en hærra hlutfall nemenda á Norðurlandi eystra (91,3%) en á Suðurlandi (77,2%) taldi svo 

vera, ,   (1, N = 251) = 9,06, p = 0,003. 
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Tafla 3 Undirbúningur fyrir náms- og starfsval. 

  

Meðaltöl og staðalfrávik 

 

  

Samtals 

 

Suðurland 

Norðurland 

eystra 

 

Marktekt 

 M Sf M Sf M Sf fg t-gildi p-gildi 

Ég tel mig vel 

undirbúinn/búna til að 
takast á við frekara nám. 

4,07 0,94 4,17 0,91 3,96 0,96 259 1,798 0,073 

Ég er tilbúin/n til að fara 

að heiman í 
framhaldsskóla ef það 

nám sem mig langar í er 

ekki í mínu heimahéraði. 

3,90 1,11 4,11 1,06 3,69 1,13 259 3,114 0,002** 

Ég veit á hvaða 

starfsvettvangi mig langar 

til að starfa í framtíðinni. 

3,70 1,23 3,67 1,23 3,74 1,24 260 -0,423 0,673 

Ég tók sjálfstæða 

ákvörðun um það á hvaða 

námsbraut ég ætla. 

4,36 0,91 4,35 0,98 4,37 0,82 254 -0,181 0,856 

Mér finnst ég vera vel 

undirbúin/n undir það 

nám sem ég ætla í. 

4,00 0,87 4,02 0,95 3,98 0,78 259 0,352 0,725 

Ég hef góð tækifæri til að 

læra það sem mig langar 

til. 

4,37 0,81 4,29 0,89 4,49 0,68 234 -0,196 0,052* 

Ég verð að fara í 

framhaldsskóla sem næst 

heimili mínu. 

2,77 1,28 2,81 1,35 2,73 1,18 236 0,482 0,631 

Starfið sem mig langar að 

vinna við er hefðbundið 

starf fyrir mitt kyn 
(karlastarf ef ég er 

drengur, kvennastarf ef ég 

er stúlka. 

3,09 1,25 3,12 1,28 3,07 1,22 234 0,309 0,757 

    * p ≤ 0,05   ** p < 0,01 

 

Nemendur voru beðnir um að svara hversu sammála eða ósammála þeir væru fjórum 

staðhæfingum varðandi vitneskju um starfsmöguleika. Á mynd 5 má sjá fjölda nemenda sem 

voru sammála og algjörlega sammála staðhæfingunum.  
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Mynd 5  Hlutfall svarenda sem eru sammála eða algjörlega sammála staðhæfingum varðandi 

 vitneskju um starfsmöguleika og þekkingu á störfum (N = 243). 

 

Flestir nemendur telja atvinnumöguleika sína almennt góða og að þeir þekki vel til þeirra 

starfa sem þá langi til að læra. Um helmingur nemenda sögðust hafa fengið tækifæri til að 

vinna við starf sem þá langaði til að læra. Munur kom fram á afstöðu nemenda eftir búsetu á 

tveimur af fjórum fullyrðingum. Hærra hlutfall nemenda á Norðurlandi eystra (95,3%) en á 

Suðurlandi taldi að almennt yrðu atvinnumöguleikar sínir góðir í því starfi sem þá langaði til 

að læra (85,7%),   (1, N = 239) = 5,98, p = 0,01. Hærra hlutfall nemenda á Norðurlandi 

eystra (82,2%) en á Suðurlandi (62,4%) taldi einnig atvinnumöguleika sína góða í 

heimahéraði í því starfi sem þá langaði til að læra   (1, N = 240) = 11,39, p = 0,001. 

3.4 Viðhorf til náms- og starfstækifæra  

Nemendur voru beðnir um að meta hversu sammála eða ósammála þeir væru fullyrðingum um 

hvort þeir vildu stunda nám í heimahéraði, hve góðar upplýsinga þeir hefðu um störf og áhuga 

á háskólanámi.  
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Mynd 6 Hlutfall svarenda sem eru frekar eða mjög sammála staðhæfingum um nám og störf (N =267). 

Flestir nemendur sögðust vilja stunda framhaldsskólanám í sínu heimahéraði og 77% 

nemenda sögðust hafa áhuga á að fara í háskólanám. Hærra hlutfall nemenda á Norðurlandi 

eystra en á Suðurlandi var frekar eða mjög sammála því að vilja stunda framhaldsskólanám í 

heimahéraði,   (1, N= 267) = 11,63, p = 0,001. 

Nemendur voru beðnir um að taka afstöðu til fullyrðinga um mikilvægi ýmissa þátta við 

val þeirra á framhaldsskóla. Á mynd 7 má sjá hlutfall nemenda sem taldi þá þætti sem spurt 

var um skipta þá frekar miklu eða mjög miklu máli, eftir búsetu. Flestir nemendur sögðu það 

skipta sig mjög miklu eða frekar miklu máli að skólinn byði upp á það nám sem þeir stefndu 

á. Munur kom fram á viðhorfi nemenda varðandi það að skólinn væri í heimahéraði. 

Hlutfallslega fleiri nemendum á Norðurlandi eystra en á Suðurlandi fannst það skipta sig 

miklu eða frekar miklu máli við val á framhaldsskóla að hann væri í heimahéraði,   (1, N = 

259) = 10,93, p = 0,001. Jafnframt fannst hlutfallslega fleiri nemendum á Norðurlandi en á 

Suðurlandi það skipta miklu eða frekar miklu máli fyrir val þeirra á framhaldsskóla að hann 

byði upp á það starfsnám sem þeir vildu ljúka   (1, N= 259) = 7,11, p = 0,008. Ennfremur 

voru hlutfallslega fleiri nemendur á Suðurlandi en á Norðurlandi eystra sem taldi það skipta 

mjög eða frekar miklu við val þeirra á skóla að foreldrar hvöttu þá til að velja tiltekinn skóla, 

  (1, N= 256) = 3,79, p = 0,05.  
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Mynd 7 Hlutfall nemenda sem segja að ofantalin atriði skipti þá mjög miklu eða frekar miklu máli við  

 val á framhaldsskóla (N = 258). 

Nemendur voru einnig beðnir um að segja til um hver ofantaldra þátta (mynd 7) hefði mest 

áhrif á það hvaða framhaldsskóla þeir veldu og sjá má þær niðurstöður á mynd 8. 

 

  

Mynd 8  Það sem hefur mest áhrif á val á framhaldsskóla, skipt eftir búsetu (N = 259). 

Flestir nemendur nefndu það að skólinn byði upp á nám sem væri góður undirbúningur fyrir 

það nám sem þeir stefndu á, að hann byði upp á nám sem þeir vildu ljúka og að hann væri í 

þeirra heimahéraði, hefði mest áhrif á það hvaða framhaldsskóla þeir veldu. Munur kom fram 

eftir búsetu á því hvað skipti nemendur mestu máli við val á framhaldsskóla. Hlutfallslega 

fleiri nemendur á Norðurlandi eystra en á Suðurlandi sögðu að það, að skólinn byði upp á 
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nám sem væri góður undirbúningur fyrir það nám sem viðkomandi stefndi á, skipti mestu 

máli,   (5, N = 259) = 20,03, p = 0,001. Ennfremur sögðu hlutfallslega fleiri nemendur á 

Norðurlandi eystra en á Suðurlandi, að það að skólinn byði upp á það nám sem þeir vildu 

ljúka, skipti þá mestu máli,   (5, N = 257) = 18,99, p = 0,002.  

3.5 Væntingar til náms- og starfsframa 

Nemendur voru spurðir um hvað þeir héldu að þeir ættu eftir að vera mörg ár í skóla eftir að 

þeir ljúka grunnskóla. Tæp 40% búast við að eiga eftir að vera í fimm til sjö ár í skóla og um 

þriðjungur gerir ráð fyrir að vera 3-4 ár í skóla að grunnskóla loknum, eins og sjá má í töflu 4.  

 

Tafla 4 Fjöldi ára í skóla að loknum grunnskóla.  

 Suðurland 
% 

Norðurland eystra 
% 

Samtals 
% 

2 ár eða styttra 6,8 2,9 5,1 

3-4 ár 31,6 33,7 32,5 

5-7 ár 36,8 37,5 37,1 

8 ár eða lengur 24,8 26,0 25,3 

Samtals 100 100 100 

 

Flestir nemendur gera ráð fyrir að þeir fari í frekara nám að loknum grunnskóla eða 71% 

nemenda bæði á Suðurlandi og á Norðurlandi eystra, en 29% nemenda reikna með að fara út á 

vinnumarkaðinn að loknum framhaldsskóla. Aðspurður sagðist rúmlega helmingur nemenda 

(57%) vera búinn að ákveða við hvað þeir ætluðu að starfa í framtíðinni. 

Til að fá upplýsingar um þætti sem nemendur telja vera þá mikilvægustu þegar þeir 

hugsuðu um framtíðarstarf, voru þeir beðnir um að merkja við þrjú atriði af fjórtán (sjá töflu 

5) sem þeir mætu þá mikilvægustu. Nemendur voru ekki beðnir um að leggja mat á hvert 

þeirra þriggja atriða væri mikilvægara en annað, einungis að merkja við þrjú atriði. Langflestir 

nefna það, að hafa ánægju af starfinu og að hafa góð laun, sem eitt af þeim þremur 

mikilvægustu þáttum. Fæstir nemendur nefndu það, að fá að ráða vinnutíma sínum sem 

mikilvægast, þegar þeir hugsuðu um framtíðarstarf.  
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Tafla 5 Heildarsvörun yfir það mikilvægasta þegar hugsað er um framtíðarstarf. 

 

 

Ef skoðuð eru svör nemenda eftir búsetu í töflu 6, kemur í ljós að flestir nemendur á 

Norðurlandi eystra meta það mikilvægast að hafa ánægju af starfinu sem þeir koma til með að 

vinna við, en flestir nemendur á Suðurlandi meta það, að hafa góð laun mikilvægast.  

Tafla 6 Það mikilvægasta þegar hugsað er um framtíðarstarf, skipt eftir búsetu.  

 

 

Fjöldi

svara

Hlutfall

svara

Hlutfall

svarenda

Að ég hafi ánægju af starfinu sem ég vinn við 196 19,0% 83,8%

Að ég hafi góð laun 185 18,0% 79,1%

Að ég fái að vinna við það sem ég er góð/ur í 116 11,3% 49,6%

Að ég njóti virðingar 76 7,4% 32,5%

Að ég geri gagn 72 7,0% 30,8%

Að ég geti hjálpað öðrum 72 7,0% 30,8%

Að ég nái að afreka eitthvað 55 5,3% 23,5%

Að ég njóti starfsöryggis 52 5,1% 22,2%

Að ég fái góð eftirlaun 48 4,7% 20,5%

Að starfið auki sjáfstraust mitt 45 4,4% 19,2%

Að ég fái góðan yfirmann 36 3,5% 15,4%

Að ég fái tækifæri til að vinna með mörgum 30 2,9% 12,8%

Að ég nái frama eða upphefð með starfinu 27 2,6% 11,5%

Að ég ráði vinnutímanum 19 1,8% 8,1%

100,0%

Suðurland

Norðurland 

eystra

Fjöldi

svarenda

Að ég hafi ánægju af starfinu sem ég vinn við 82,8% 85,0% 196

Að ég hafi góð laun 84,3% 72,0% 185

Að ég fái að vinna við það sem ég er góð/ur í 52,2% 46,0% 116

Að ég njóti virðingar 30,6% 35,0% 76

Að ég geri gagn 27,6% 35,0% 72

Að ég geti hjálpað öðrum 25,4% 38,0% 72

Að ég nái að afreka eitthvað 23,9% 23,0% 55

Að ég njóti starfsöryggis 22,4% 22,0% 52

Að ég fái góð eftirlaun 19,4% 22,0% 48

Að starfið auki sjáfstraust mitt 15,7% 24,0% 45

Að ég fái góðan yfirmann 16,4% 14,0% 36

Að ég fái tækifæri til að vinna með mörgum 12,7% 13,0% 30

Að ég nái frama eða upphefð með starfinu 12,7% 10,0% 27

Að ég ráði vinnutímanum 8,2% 8,0% 19

Fjöldi alls 134 100 234
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Það sem næst flestir nefna á Suðurlandi sem mikilvægast er það, að hafa ánægju af starfinu 

en næst flestir á Norðurlandi eystra nefna það að hafa góð laun, sem það mikilvægasta. Í 

þriðja sæti hjá báðum landshlutum kemur það, að fá að vinna við það sem viðkomandi er 

góður í, sem mikilvægast. 

Nemendur voru beðnir um að nefna þrjú störf sem þeim þætti líklegt að þeir ættu eftir að 

leggja fyrir sig í framtíðinni og því næst voru þeir beðnir um að nefna hvert þeirra þriggja 

starfa þeim þætti líklegasta að yrði fyrir valinu sem framríðarstarf. Starfsheitin sem nemendur 

nefndu sem líklegustu framtíðarstörf voru flokkuð í þrjá flokka eftir menntunarkröfum sem 

gerðar eru til starfanna; störf sem krefjast ekki sérstakrar menntunar, störf sem krefjast 

starfsnáms eða framhaldsskólamenntunar og störf sem krefjast háskólamenntunar. Tveir 

þriðju þátttakenda eða 188 nemendur nefndu líklegasta framtíðarstarfið. 

 
 

Mynd 9 Menntunarkröfur fyrir líklegasta framtíðarstarfið (N = 188). 

Hlutfallslega flestir nemendur sem svöruðu spurningunni, nefndu störf sem krefjast 

starfsnáms eða framhaldsskólamenntunar sem líklegasta framtíðarstarfið en fjórðungi 

nemenda þótti líklegast að eiga eftir að vinna við starf sem ekki krefst sérstakrar menntunar. 

Ekki komu fram marktæk tengsl milli menntunarkrafna sem gerðar eru til starfa sem 

nemendur nefndu sem líklegasta framtíðarstarfið og búsetu. 
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3.6 Bakgrunnur 

Í töflu 7 má sjá samantekt á fjölda nemenda sem tóku þátt í könnuninni eftir búsetu. 

 

Tafla 7 Fjöldi nemenda sem tóku þátt í könnuninni.  

 Suðurland Norðurland eystra Samtals 

stúlkur 73 64 137 

drengir 77 67 144 

Samtals 150 131 281 

 

Nemendur voru beðnir um að upplýsingar um hvað þau teldu vera hæsta menntunarstig sem 

ætti við foreldra sína. Í töflu 8 má sjá svör nemenda þegar svörin höfðu verið endurflokkuð í 

þrjá flokka. 

Tafla 8 Menntun foreldra eftir landshlutum, gefin upp í prósentum. 

 Suðurland Norðurland eystra Samtals 

meðaltal 

 Mæður 
% 

Feður 
% 

Mæður 
% 

Feður 
% 

Mæður 
% 

Feður 
% 

Grunnskólapróf 32 34 21 15 26,5 24,5 

Iðnmenntun , bóklegt 

framhaldsskólapróf eða 

starfsnám 

33 40 39 59 36 49,5 

Háskólapróf 35 26 40 26 37,5 26 

Samtals 100 100 100 100 100 100 

  

Flestir feður höfðu iðnnám eða bóklegt framhaldsskólapróf en fæstar mæður höfðu einungis 

grunnskólapróf. Marktækur munur kom fram á menntun feðra eftir búsetu,   (3, 

N 228)  11,698, p= 0,008. Fleiri feður á Suðurlandi (34%) en á Norðurlandi eystra (15%) 

höfðu einungis grunnskólapróf eins og sjá má í töflu 5. Feður sem höfðu að baki iðnnám, 

bóklegt framhaldsskólapróf eða starfsnám, voru mun færri á Suðurlandi (40%) en á 

Norðurlandi eystra (59%). Svipaður fjöldi feðra á Suðurlandi og feðra á Norðurlandi eystra 

höfðu háskólamenntun. Ekki kom fram marktækur munur á menntun mæðra eftir búsetu, 

  (3, N=228) = 4,08, p = 0,253. Það vekur athygli þegar bornar eru saman mynd 9 og tafla 8, 

að fjórðungi nemenda þótti líklegast að eiga eftir að vinna við starf sem ekki krefst sérstakrar 

menntunar og sama hlutfall foreldra hafði einungis grunnskólamenntun að baki.  
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4. Umræður  

Markmið rannsóknarinnar var að kanna val 10. bekkinga á Suðurlandi og Norðurlandi eystra á 

námi í framhaldsskóla í ljósi mismunandi námsframboðs í framhaldsskólum í heimahéraði. 

Rannsóknin beindist að vali nemenda á námsbraut, viðhorfum og væntingum til náms og 

starfa og hvort val nemenda væri í samræmi við áhuga. Könnunin náði til 171 nemanda á 

Suðurlandi og 150 nemenda á Norðurlandi eystra. Meginniðurstöður voru þær að langflestir 

nemendur hugðust velja bóknámsbraut til stúdentsprófs í framhaldsskóla eða helmingur 

nemenda í báðum héruðum. Munur kom fram á áhuga nemenda eftir búsetu á 

bóknámsbrautum til stúdentsprófs þar sem hærra hlutfall nemenda á Suðurlandi hafði mikinn 

eða nokkurn áhuga á þeim brautum heldur en nemendur á Norðurlandi eystra. Einnig kom 

fram munur á áhuga nemenda eftir búsetu á námsbrautum í matvæla- og 

ferðaþjónustugreinum þar sem hærra hlutfall nemenda á Norðurlandi eystra sýndi þeim 

brautum mikinn eða nokkurn áhuga heldur en nemendur á Suðurlandi. Ekki kom fram munur 

eftir búsetu á fyrirhuguðu vali nemenda á námsbrautum né á samræmi milli vals og áhuga á 

námsbrautum. Flestir nemendur hyggjast velja sér námsbrautir í samræmi við áhuga en 

athygli vekur að rúmlega tíundi hver nemandi velur sér braut sem hann hefur engan áhuga á.  

 

Námsframboð:  

Allt frá aðdraganda og undirbúningi setningu laga um framhaldsskóla á Íslandi árið 1973 þar 

sem veitt var heimild í lögum til stofnunar fjölbrautaskóla í Reykjaví til reynslu (Þingskjal 

146, 1972-1973), hafa námsleiðir fyrir framhaldsskólanema stórlega aukist. Á haustþingi 

1972 fluttu tveir alþingismenn Suðurlandskjördæmis þeir Ágúst Þorvaldsson og Ingólfur 

Jónsson lagabreytingafrumvarp um menntaskóla. Samkvæmt því skyldi stofna menntaskóla á 

Austurlandi og annan á Selfossi til viðbótar við þá menntaskóla sem fyrir voru. 

Flutningsmenn höfðu ekki í huga hefðbundinn bóknámsskóla heldur „valgreinaskóla“ sem 

kæmi til móts við áhuga hvers og eins og byggi ungt fólk undir þátttöku í atvinnulífinu, eins 

og segir í greinargerð þeirra með frumvarpinu (Þingskjal 64, 1972-1973).  

Það er ekki síður í dag, fjörutíu árum eftir þessa lagasetningu, mikilvægt að ungmenni hafi 

aðgengi að fjölbreyttu námsvali og hafi sett sér skýr markmið varðandi námsval þegar þau 

hefja framhaldsskólanám. Auknir námsmöguleikar geta hins vegar aukið vanda þeirra sem eru 

óákveðnir en mörg ungmenni geta líka breytt áformum sínum um námsleiðir eftir að 
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framhaldsskólanám er hafið þar sem starfshugsun og starfsáhugi eru ekki fullmótuð á þeim 

árum sem flestir hefja framhaldsskólagöngu (Super 1957, 1983, 1990).  

Á síðustu árum hefur mikil og blómleg umræða farið fram um mikilvægi þess að bjóða 

fólki uppá að geta aflað sér háskólamenntunar í héraði og að efla þurfi rannsóknir í tengslum 

við sérstöðu hvers svæðis og hafa verið opnuð háskólasetur hringinn í kringum landið í þeim 

tilgangi og ber að fagna þessu framtaki. Á Norðurlandi eystra hefur frá árinu 1987, fólki gefist 

kostur á að sækja fjölbreytt háskólanám í Háskólanum á Akureyri. Á Suðurlandi hefur 

rannsóknarsetur HÍ verið opnað bæði í Hveragerði og á Selfossi, auk þess sem Háskólafélag 

Suðurlands er starfrækt í sama húsnæði og Rannsóknarsetur HÍ á Selfossi. Í ljósi þessa aukna 

metnaðar manna gagnvart menntun á háskólastigi, er ekki úr vegi að huga þurfi vel að 

menntun unga fólksins í héraði og mikilvægt er að auka framboð námstækifæra á 

framhaldsskólastigi sem tekur mið af atvinnulífi hvers svæðis. Með rannsókninni sem hér er 

greint frá gefst vonandi tækifæi til að opna augu fólks fyrir þeirri brýnu þörf að auka þurfi 

fjölbreytni í námsframboði á framhaldsskólastigi sérstaklega á Suðurlandi. 

Það vekur sérstaka athygli þegar bornir eru saman þessir tveir landshlutar, að svipaður 

fjöldi nemenda á Suðurlandi og á Norðurlandi eystra er að klára grunnskólanám á hverju ári. 

Vorið 2012 voru 9,7% grunnskólanemenda á landinu sem klára 10. bekk á Norðurlandi eystra 

á móti 9% allra grunnskólanemenda á landinu sem kláruðu grunnskóla á Suðurlandi. Hins 

vegar eru 9.8% allra framhaldsskólanema á landinu sem stunda nám í framhaldsskólum á 

Norðurlandi eystra, en einungis 4,8% allra framhaldsskólanema á landinu sem stunda nám í 

framhaldsskólum á Suðurlandi. Hlutfall nemenda af öllu landinu sem útskrifast úr 

grunnskólum og þeirra sem stunda framhaldsskólanám helst í hendur á Norðurlandi eystra en 

það sama er ekki hægt að segja um hlutfall nemenda á Suðurlandi.  

Suðurland er eitt stærsta landbúnaðar- og matvælaframleiðsluhérað landsins. Þrátt fyrir það 

er ekki hægt að afla sér neinnar menntunar í héraðinu sem lokið er með starfsréttindum sem 

tengist þeim störfum sem unnin eru í þessum iðnaði. Héraðið státar af elsta starfandi fyrirtæki 

landsins Sláturfélagi Suðurland (SS), stofnað 1907 sem er stærsti vinnuveitandi á Suðurlandi 

með um 400 ársverk. Í engu sláturhúsi á landinu fer fram jafn mikil slátrun og í sláturhúsi 

félagsins á Selfossi. Sláturhúsið á Selfossi er með útflutningsleyfi á markaði ESB. 

Kjötvinnsludeild Sláturfélagsins á Hvolsvelli sem er stærsti einstaki aðili í kjötiðnaði hér á 

landi með markaðshlutdeild einstakra vörutegunda á Íslandi, allt að 80% og framleiðslu á 

tilbúnum réttum, með 65% markaðshlutdeild (Sláturfélag Suðurlands, e.d.) Það segir sig sjálft 

að í kringum slíka starfssemi þarf mikla fagþekkingu, allt frá framleiðslu vörunnar, slátrun, 
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kjötvinnslu, þróunar- og rannsóknarstörfum, markaðssetningu, skrifstofuhald og lengi mætti 

telja, en enga menntun er að hafa í héraði sem tengist þessari starfssemi. Sama má segja um 

mjólkurframleiðsluna. MS á Selfossi er stærsta mjólkurbú á Íslandi. Hjá MS á Selfossi starfa í 

dag alls um 110 manns og þar fer fram um 40% allrar landsframleiðslu mjólkurafurða. MS 

hefur flutt út vörur á Bandaríkjamarkað frá árinu 2008 sem unnar eru úr sem nemur 4 

milljónum lítra af mjólk á ári hverju (Mjólkursamsalan MS, e.d.) en ekki er hægt að afla sér 

neinnar menntunar í héraði sem tengist þessari framleiðslu. Þessu til viðbótar mætti líka nefna 

öfluga vefnaðarvöruframleiðslu bæði í Vík (Víkurprjón, e.d.) og á Hvolsvelli (Varma, e.d.), 

starfssemi í hrossarækt, ferðaþjónustu, vatnsframleiðslu til útflutnings, landgræðslustörf, 

fiskeldi, og ylrækt, svo fátt eitt sé nefnt. Í engum landshluta á Íslandi er meiri 

raforkuframleiðsla en á Suðurlandi og þar eru fleiri raforkuver en í nokkrum öðrum landshluta 

(Landsvirkjun, e.d.; Suðurland tækifæranna, e.d.) Þessi störf kalla á fjölbreytta fagþekkingu 

og ýmiskonar iðnað sem tengist þessum störfum s.s. vélsmíði, járnsmíði, vélaverkstjórn, 

matreiðslustörf, söðlasmíði, rafiðn, hönnun og lengi mætti telja. Öll þessi starfsemi kallar 

einnig á víðtæka þjónustu s.s. skrifstofuhald, verslunar- og viðhaldsþjónustu við einstakar 

greinar. Auk þjónustu við greinarnar er nauðsyn á fjölbreyttri þjónustu við allt það fólk sem 

vinnur í héraðinu sem tengist meðal annars snyrtiiðngreinum, líkams- og heilsurækt, fataiðn 

og vinnufataframleiðslu og lengi mætti telja. Það eina sem hægt er að mennta sig til og ljúka 

námi í, í héraðinu, er að verða smiður eða sjúkraliði. Ekki skal gert lítið úr störfum húsasmiða 

eða sjúkraliða og það tekið fram, að á Suðurlandi hafa útskrifast frábærir starfsmenn með þá 

menntun, en óneitanlega er þetta fábrotið framboð af menntun í héraði sem státar af 

fjölbreyttu atvinnulífi. 

Vegna stöðu ríkisfjármála og aðgerða til að draga úr útgjöldum ríkisins hefur lögum um 

framhaldsskóla verið breytt á þann veg, að frestur framhaldsskólanna til að setja sér nýjar 

námsbrautalýsingar samkvæmt nýrri námsskrá, var framlengdur frá 1. ágúst 2011 til 1. ágúst 

árið 2015 (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011d). Þrátt fyrir þetta hafa margir 

framhalssskólar þegar hafið vinnu við innleiðingu á nýju námi og ber að fagna því. Með því 

að hafa upplýsingar um áhuga nemenda á skilgreindum námsbrautum Aðalnámsskrár 

framhaldsskóla fæst góð yfirsýn yfir það hvaða nám nemendum hugnast og ættu slíkar 

upplýsingar að geta nýst við setningu og skipulag námsbrautalýsinga og verið gagnlegar fyrir 

náms- og starfsráðgjöf.  

Þegar námstækifæri í þessum tveimur landshlutum eru borin saman má sjá að mun meira 

framboð er af námsleiðum á framhaldsskólastigi á Norðurlandi eystra og einnig er meira úrval 
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af námi sem hægt er að ljúka með starfsréttindum á Norðurlandi eystra heldur en á 

Suðurlandi. Hér hljóta því að felast tækifæri til að gera enn betur í uppbyggingu 

menntakerfisins á Suðurlandi. 

 

Námsval: 

Niðurstöður rannsóknarinnar sem hér um ræðir gefa til kynna að ekki er munur eftir búset á 

vali nemenda á námsbrautum. Af þessum niðurstöðum má sjá, að þrátt fyrir að mun færri 

brautir séu í boði í framhaldsskólum á Suðurlandi en á Norðurlandi eystra, þá er val nemenda 

svipað og því má ætla að einhverjir nemendur á Suðurlandi muni hugsanlega koma til með að 

þurfa að sækja sína menntun utan heimahéraðs. Einnig má velta því fyrir sér hvort verið gæti 

að ástæða þess að fleiri nemendur á Suðurlandi ætli sér ekki í nám að loknum grunnskóla, geti 

legið í því að það nám sem þeir hugsanlega gætu haft áhuga fyrir, sé ekki í boði í héraðinu og 

þess vegna ætli þeir sér ekki í skóla. Þess ber þó að geta að mjög fáir nemendur ætla ekki í 

framhaldsskóla að loknum grunnskóla. Í rannsókn Tryggva Þórs Herbertssonar og Grétars 

Þórs Eyþórssonar (2003) sem miðaði að athugun á búsetu- og starfsskilyrðum á 

landsbyggðinni, kom fram að fólk lagði áherslu á að geta bæði valið um bóklegt nám og 

verklegt í heimahéraði og töldu rannsakendur að ef bæði verklegt og bóklegt nám væri í boði, 

gæti það stuðlað að því að brottfall úr námi yrði minna en ella. Einnig kom fram í rannsókn 

Jóns Torfa Jónassonar og Kristjönu Stellu Blöndal (2002) að peningavandræði voru meðal 

algengustu ástæðna fyrir því að nemendur hættu framhaldsskólanámi. Þar sem bæði 

húsnæðis- og ferðakostnaður eru nú í sögulegu hámarki má ætla að einhverjir setji þann 

kostnað fyrir sig þegar kemur að því að þurfa að sækja nám um langan veg. Það má velta því 

fyrir sér hvort ástæða þess að nemendur á Suðurlandi hafa meiri áhuga á bóknámsbrautum en 

nemendur á Norðurlandi eystra, geti legið í því að þeir hafi einfaldlega meiri áhuga fyrir því 

að fara í nám sem er í boði í héraðinu heldur en að þurfa að sækja sína menntun utan þess.  

Munur kom fram eftir búsetu á áhuga nemenda á bóknámsbrautum til stúdentsprófs og 

brautum sem tilheyra matvæla- og ferðaþjónustugreinum. Hlutfallslega fleiri nemendur á 

Suðurlandi sýndu bóknámsbrautum til stúdentsprófs áhuga en á Norðurlandi eystra, hins 

vegar hafði hærra hlutfall nemenda á Norðurlandi eystra áhuga á matvæla- og 

ferðaþjónustugreinum en nemendur á Suðurlandi. Athygli vekur að tiltölulega fáir nemendur í 

báðum héruðum ætla sér í matvæla- og ferðaþjónustugreinar, þrátt fyrir að sú atvinnugrein sé 

mjög blómleg bæði á Suðurlandi og á Norðurlandi eystra. 
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Samkvæmt kenningu Super (1957, 1990) er líklegt að um það leyti sem ungmenni ljúka 

grunnskóla sé líklegt að þau fari að koma auga á heppilegt starfsval (Sharf, 2010). Börn eru 

nokkuð ung þegar þau er komin með ákveðnar hugmyndir um framtíð sína (Gottfredsson, 

1981; Kniveton, 2004; Super, 1957, 1990). Það sem mótar áhuga nemenda á námi og hefur 

áhrif á námsval er flókið ferli félagslegra þátta, tilfinninga og hagnýtra atriða og eru 

námsframboð og nálægð við skóla meðal þessara þátta (Grytnes, 2011). Það námsframboð 

sem stendur ungmennum til boða í nærsamfélaginu getur haft áhrif á námsval án þess að 

nemendur geri sér grein fyrir því, því samkvæmt Habitus-kenningu Bourdieu mótast 

einstaklingurinn af því umhverfi sem hann býr í (Bourdieu, 1992). 

Á Norðurlandi eystra hafa nemendur aðgengi að fjölbreyttara framhaldsskólanámi í sínu 

heimahéraði heldur en á Suðurlandi. Þar er í boði nám á öllum skilgreindum brautum 

Aðalnámskrár framhaldsskólanna og nemendur hafa val um að ljúka námi á 30 brautum sem 

veita almenn starfsréttindi, þar af námi í 19 löggiltum starfsgreinum, auk stúdentsprófsins. Á 

Suðurlandi geta nemendur hins vegar einungis lokið námi í tveimur löggiltum starfsgreinum, 

auk stúdentsprófs, í sínu heimahéraði. Það er því ekki ólíklegt að það nám sem stendur 

nemendum til boða að grunnskóla loknum geti mótað áhuga þeirra fyrir þeim möguleikum 

sem þeir sjá fyrir sér og væri fróðlegt að gera rannsókn á því hvað það er, sem mótar náms- og 

starfsáhuga nemenda á Suðurlandi.  

Ekki kom fram munur eftir búsetu á samræmi á milli vals nemenda á námsbrautum og 

áhuga þeirra. Þrír fjórðu nemenda voru með samræmi en þó hærra hlutfall nemenda á 

Norðurlandi eystra en á Suðurlandi. Rúmlega 15% nemenda í báðum landshlutum voru með 

nokkuð samræmi en á Norðurlandi eystra voru 8,3% nemenda ekki með samræmi á móti 

12,8% nemenda á Suðurlandi. Þetta bendir til þess að í báðum landshlutum sé meirihluti 

nemenda að velja námsbrautir í samræmi við áhuga og því má gera ráð fyrir að stærri hluti 

nemenda á Suðurlandi ætli sér að sækja sína menntun út fyrir sitt heimahérað. Einungis 1% 

nemenda á Norðurlandi eystra sagðist ekki ætla í skóla að loknum grunnskóla en á Suðurlandi 

voru það 4% nemenda. Þetta er áhyggjuefni og hugsanlegt er að þessir einstaklingar hafi ekki 

komið auga á heppilegt nám fyrir sig í héraði og séu ekki tilbúnir til að sækja sér menntun 

utan heimahéraðs.  
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Aðstæður til náms í héraði og vitneskja um náms- og starfsval: 

Í rannsókninni voru aðstæður til náms í héraði skoðaðar út frá svörum nemenda við 

spurningum er snertu upplýsingar um framhaldsskólanám, hvatningu, undirbúnings til náms, 

og þekkingu nemenda á störfum.  

Munur kom fram eftir búsetu varðandi það hversu miklar upplýsingar nemendur töldu sig 

hafa fengið um framhaldsskóla. Nemendur á Suðurlandi töldu sig að jafnaði hafa fengið minni 

upplýsingar heldur en nemendur á Norðurlandi eystra í skólakynningum og í heimsóknum í 

framhaldsskóla. Þetta leiðir hugann að því hvort framhaldsskólar á Suðurlandi þurfi ekki að 

bæta um betur og efla kynningar á sínu skólastarfi fyrir grunnskólanemendur sem standa 

frammi fyrir ákvörðun um áframhaldandi nám. Ekki kom fram munur milli landshluta 

varðandi svör nemenda við því hversu mikla hvatningu þeir höfðu fengið til frekara náms, en í 

ljós kom að mesta hvatningu til að fara í nám að loknum grunnskóla höfðu nemendur í báðum 

landshlutum fengið frá foreldrum sínum. Þetta er í samræmi við niðurstöður margra 

rannsókna sem sýnt hafa fram á að stuðningur og hvatning foreldra skipti nemendur miklu 

máli og er einnig í samræmi við rannsókn Kristjönu Stellu Blöndal og Jóns Torfa Jónassonar 

(2002) þar sem fram kom að þrír af hverjum fjórum nemendum töldu sig hafa fengið nokkra 

eða mikla hvatningu frá foreldrum sínum.  

Munur kom fram eftir búsetu á afstöðu nemenda til þess hvort þeir væru tilbúnir til að fara 

að heiman til að sækja framhaldsskóla þar sem nemendur á Suðurlandi voru tilbúnari en 

nemendur á Norðurlandi eystra til að fara að heiman. Jafnframt sögðu færri nemendur á 

Suðurlandi að hægt væri að læra það sem þá langaði að læra, í sínu heimahéraði. Þetta 

staðfestir það að minna framboð er af námstækifærum fyrir nemendur á Suðurlandi en á 

Norðurlandi eystra og að nemendur á Suðurlandi þurfi frekar en nemendur á Norðurlandi 

eystra að horfa til þess að sækja framhaldsskólanám út fyrir sitt heimahérað.  

 

Viðhorf til náms- og starfstækifæra: 

Fleiri nemendur á Norðurlandi eystra en á Suðurlandi töldu að almennt yrðu 

atvinnumöguleikar þeirra góðir í því starfi sem þá langaði til að læra. Jafnframt töldu fleiri 

nemendur á Norðurlandi eystra að atvinnumöguleikar sínir yrðu góðir í heimahéraði við það 

starf sem þá langaði til að læra. Þetta leiðir hugann að því hvort verið geti að nemendur á 

Norðurlandi eystra séu farnir að huga fyrr að starfsvali en nemendur á Suðurlandi. Það segir 

sig sjálft að þar sem fjölbreytt námsframboð er í boði í nærumhverfi fyrir ungmenni, hljóti 
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þeir að fara fyrr að máta sig við ákveðnar náms- og starfsleiðir heldur en þar sem ekki er um 

slíkt námsframboð að ræða.  

Þegar spurt var um hversu miklu máli atriði skiptu nemendur við val á framhaldsskóla, 

kom fram munur eftir búsetu á viðhorfi til þess að skólinn væri í heimahéraði. Fleiri 

nemendur á Norðurlandi eystra en á Suðurlandi töldu að það skipti sig frekar eða mjög miklu 

máli en nemendur á Suðurlandi. Þegar nemendur voru hins vegar spurðir um hvað skipti þá 

mestu máli við val á framhaldsskóla sagði hærra hlutfall nemenda á Suðurlandi en á 

Norðurlandi eystra, að það hafi skipti þá mestu máli við val á framhaldsskóla að skólinn væri 

í heimahéraði. Nemendur á Norðurlandi eystra lögðu meira upp úr því en nemendur á 

Suðurlandi að skólinn sem þeir veldu byði upp á nám sem væri góður undirbúningur undir 

nám sem þeir stefndu á og að hann byði upp á starfsnám sem þeir vildu ljúka. Greinilegt er að 

fyrir nemendur á Suðurlandi er helsta ástæðan fyrir vali þeirra á framhaldsskóla, staðsetning 

hans í héraði en nemendur á Norðurlandi meta aðra kosti mikilvægari. Draga má þá ályktun af 

þessu,að nemendur á Suðurlandi sætti sig frekar við að þurfa að leita út fyrir héraðið til að 

sækja sér menntun ef hún er ekki í boði í héraðinu og sennileg skýring á því er, að Suðurland 

er í meiri nálægð við höfuðborgina þar sem fjölbreyttara nám er í boði. 

 

Væntingar til náms- og starfsframa: 

Meirihluti nemenda gerir ráð fyrir að fara í frekara nám að loknum grunnskóla og flestir búast 

við að eiga eftir að vera fimm til sjö ár í skóla að grunnskóla loknum. Það er áhyggjuefni að 

um 7% nemenda á Suðurlandi reikna ekki með að verða lengur en tvö ár í skóla að loknum 

grunnskóla en á Norðurlandi eystra eru það 3% nemenda. Í rannsókninni kom fram að 

rúmlega helmingur svarenda segist vera búinn að ákveða við hvað þeir ætli að starfa í 

framtíðinni. Þeir þrír þættir sem flestir nemendur telja vera þá mikilvægustu þegar þeir hugsa 

um framtíðarstarf eru þeir, að hafa ánægju af starfinu, að hafa góð laun og að fá að vinna við 

það sem þeir eru góðir í. Þetta er í samræmi við niðurstöður rannsóknar Kniveton (2004) sem 

hann gerði í Bretlandi til að kanna hvað það væri sem hefði áhrif á náms- og starfsval 14 til 18 

ára einstaklinga en þar komu fram sömu niðurstöður.  

Forvitnilegt er að skoða hverjar eru menntunarkröfur fyrir líklegasta framtíðarstarf sem 

nemendur voru beðnir um að nefna. Þar kom ekki fram munur eftir búsetu en flestir nefna 

störf sem krefjast starfsnáms eða framhaldsskólamenntunar. Athygli vekur, að þriðjungur 

svarenda nefnir störf sem krefjast háskólamenntunar, þrátt fyrir að 77% nemenda hafi sagst 

hafa áhuga fyrir háskólanámi. Skýringa gæti verið að leita í því að margir eru ekki búnir að 



60 

gera upp hug sinn. Nemendur geta hugsanlega verið ákveðnir í að fara í háskólanám en ekki 

búnir að ákveða á hvaða starfsvettvangi þeir vilja starfa.  

Þegar á heildina er litið má sjá að nemendur á Norðurlandi eystra eru sáttari við það 

framhaldsskólanám sem þeim stendur til boða í heimahéraði heldur en nemendur á 

Suðurlandi. Þar sem ekki kom fram munur eftir búsetu á vali nemenda á námsbrautum má 

ætla að nemendur á Suðurlandi sæki frekar sína framhaldsskólamenntun utan heimahéraðs þar 

sem mun fleiri námsbrautir eru í boði á Norðurlandi eystra en á Suðurlandi. Sá munur sem 

kom fram á áhuga á námsbrautum, þar sem nemendur á Suðurlandi sýndu meiri áhuga á 

námsbrautum til stúdentsprófs, gæti verið til kominn vegna þess að flestir nemendur voru 

búnir að gera upp hug sinn varðandi það, á hvaða braut þeir ætla sér eftir grunnskóla þegar 

könnunin fór fram. Þar sem ekki er um marga kosti að ræða utan stúdentsprófsins á 

Suðurlandi er hugsanlegt að einhverjir nemendur segist hafa áhuga á stúdentsbrautum af því 

að þeir eru búnir að taka ákvörðun um að fara á þá braut. Þetta samrýmist niðurstöðum 

rannsóknar Hirschi og Läge (2008) þar sem 12-16 ára nemendur fóru í gegnum 

starfslæsisnámskeið. Þar kom fram að þegar þeir höfðu lokið námskeiðinu gerðu þeir sér mun 

betri grein fyrir hvaða störf hentuðu þeim eða vektu áhuga þeirra en þrátt fyrir það breyttu 

nemendur ekki ákvörðun sinni varðandi fyrirhugað nám. Rannsakendur töldu að það gæti hafa 

haft áhrif á niðurstöðuna að nemendur þurftu að vera búnir að velja sér braut snemma á 

lífsleiðinni og því ekki haft svigrúm til breytinga, þar af leiðandi hafi aukið starfslæsi ekki 

haft áhrif á niðurstöður um námsfyrirætlanir.  

Í rannsókninni kom fram að munur var á menntun foreldra eftir búsetu, þar sem mun fleiri 

foreldrar á Suðurlandi höfðu einungis grunnskólapróf en foreldrar á Norðurlandi eystra. Þegar 

ungmenni hefja framhaldsskólagöngu sína eru þau 16 ára og enn á framfæri foreldra sinna. 

Vitað er að laun ófaglærðra einstaklinga eru að jafnaði lægri en þeirra sem hafa menntun og 

því getur skýringa verið að leita í því að foreldrar nemenda á Suðurlandi geti síður eða minna 

stutt fjárhagslega við bakið á börnum sínum og því síður haft bolmagn til að senda þau til 

náms. Í rannsókn Líneyjar Bjarga Sigurðardóttur (2010) kom fram að foreldrar á 

landsbyggðinni töldu að kostnaður gæti ráðið því í hvað skóla börn þeirra færu því kostnaður 

við menntun ungmenna getur verið mikill. Þetta er í samræmi við það sem kom einnig fram í 

rannsókn Jóns Torfa Jónassonar og Kristjönu Stellu Blöndal (2002), þar sem peningavandræði 

voru meðal algengustu ástæðna fyrir því að nemendur hættu námi.  

Þar sem ekki kom fram munur eftir búsetu á samræmi milli námsvals og áhuga og að 

námsfyrirætlanir nemenda á Norðurlandi eystra og á Suðurlandi eru áþekkar, gefur það til 
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kynna að þrátt fyrir að munur hafi komið fram á áhuga á tveimur brautum þurfi nemendur á 

Suðurlandi frekar en nemendur á Norðurlandi eystra að sækja sína menntun út fyrir sitt 

heimahérað. Því er áhugavert að skoða sérstaklega áhuga nemenda á Suðurlandi á 

skilgreindum brautum nýrrar Aðalnámsskrár (fylgiskjal 5) þar sem slíkar upplýsingar geta 

komið að góðu gagni við skipulag og uppbyggingu endurskoðunar námsbrauta 

framhaldsskólanna á Suðurlandi og verið gagnlegar fyrir grunnskólana sem eru að undirbúa 

nemendur fyrir nám á framhaldsskólastigi.  
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5. Lokaorð 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að skoða hvort 10. bekkingar væru að velja námsbrautir í 

framhaldsskóla í samræmi við áhuga og kannað hvort munur væri á vali nemenda eftir búsetu 

með hliðsjón af ólíku framboði námstækifæra á Suðurlandi og á Norðurlandi eystra. Einnig 

voru aðstæður nemenda til náms kannaðar, viðhorf þeirra til námstækifæra og væntingar 

þeirra til starfsframa. Þegar dregnar eru saman meginniðurstöður þessarar rannsóknar má 

segja að þær sýni, að samræmi sé á milli vals nemenda á námsbrautum og áhuga þeirra á 

námsbrautum. Þetta gefur til kynna að ekki er munur eftir búsetu á námsfyrirætlunum 

nemenda. Því má gera ráð fyrir að fleiri nemendur á Suðurlandi en á Norðurlandi eystra þurfi 

að sækja sína framhaldsskólamenntun út fyrir sitt heimahérað þar sem margar af þeim 

námsleiðum sem nemendur á Suðurlandi hafa áhuga á og hyggjast velja eru ekki í boði í 

héraðinu. Niðurstöður benda til að efla þurfi kynnigar á námsleiðum framhaldsskólanna á 

Suðurlandi og að bjóða þurfi nemendum þar upp á fleiri námsleiðir en nú eru í boði. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að mun fleiri nemendur á Norðurlandi eystra en á 

Suðurlandi sögðu að helsta ástæða þeirra fyrir vali á framhaldsskóla væri að skólinn biði upp 

á nám sem væri góður undirbúningur fyrir nám sem þeir stefndu á og vildu ljúka en fleiri 

nemendur á Suðurlandi en á Norðurlandi eystra sögðu að helsta ástæða fyrir vali á 

framhaldsskóla væri að hann væri í þeirra heimahéraði. Það vekur athygli að fleiri nemendur á 

Suðurlandi en á Norðurlandi eystra reikna með að eiga einungis eftir að vera tvö ár eða 

skemur í framhaldsskóla. Einnig er það athyglisvert, að í báðum héruðum sögðust 77% 

nemenda hafa áhuga á háskólanámi þrátt fyrir að einungis þriðjungur þeirra í báðum héruðum 

hefðu væntingar til framtíðarstarfs sem krefst háskólamenntunar.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru í samræmi við aðrar rannsóknir og sýna að 

námsfyrirætlanir nemenda þessara tveggja landsbyggðahópa eru sambærilegir en fróðlegt væri 

að skoða hvort áhugi og fyrirætlanir nemenda af höfðuborgarsvæðinu væru aðrar. Einnig gefa 

niðurstöður til kynna að aðstæður og nánasta umhverfi hafa áhrif á viðhorf nemenda til náms- 

og starfstækifæra eins og margar rannsóknir hafa sýnt.  

Með innleiðingu nýrrar menntastefnu sem birtist í Aðalnámskrá framhaldsskólanna í 

kjölfar endurskoðunar löggjafar um menntamál (Lög nr. 91/2008 um grunnskóla) er 

mikilvægt að allir framhaldsskólar marki sér stefnu hvað varðar innra starf skólanna og 

námsframboð. Í löggjöfinni er gert ráð fyrir að framhaldsskólarnir taki upp nýtt 
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einingamatskerfi þar sem lögð er áhersla á að nemendum standi til boða fjölbreytilegir 

valkostir og að allir eigi að hafa möguleika á að geta lokið skilgreindu framhaldsskólaprófi á 

mismunandi hæfnisþrepum. Flest ungmenni hefja framhaldsskólagöngu strax að loknum 

grunnskóla. Eftir að sjálfræðisaldur var hækkaður í 18 ár má segja, að ábyrgð foreldra til að 

tryggja velferð barna sinna, hafi verið færð inn í framhaldsskólastigið. Ungmenni hljóta að 

geta gert kröfu á að hafa tækifæri til að búa í foreldrahúsum og sótt þá menntun sem hugur 

þeirra stendur til, án þess að þurfa að yfirgefa heimahagana. Stuðningur og hvatning foreldra 

eru ungmennum ákaflega mikilvægir þættir og geta skipt sköpum hvað varðar það að sporna 

við brottfalli nemenda úr námi. Mikið brottfall úr námi er staðreynd en mest er 

brotthvarfshættan snemma á námsferlinum. Í nýju lögunum er líka gert ráð fyrir auknu flæði 

nemenda á milli skólastiga og þá er mikilvægt að hafa greiðan aðgang að námi sem 

ungmennum hugnast.  

Frestur framhaldsskólanna til að setja sér nýjar námsbrautalýsingar samkvæmt nýrri 

Aðalnámsskrá er til ársins 2015. Sú rannsókn sem hér hefur verið til umfjöllunar ætti því að 

hafa hagnýtt gildi fyrir skipulag námsframboðs fyrir ungmenni sem eru að hefja 

framhaldsskólagöngu. Í rannsókninni kemur fram hversu mikinn áhuga nemendur sýna 

skilgreindum námsbrautum nýrrar Aðalnámskrár framhaldsskólanna, hvaða brautir þeir ætla 

að velja og gefur sýn inn í aðstæður nemenda til náms í héraði, viðhorf þeirra til náms- og 

starfstækifæra og ekki síst væntinga þeirra til náms- og starfsframa. Niðurstöður 

rannsóknarinnar benda til að bæta þurfi kynningar á framhaldsskólanámi á Suðurlandi fyrir 

grunnskólanemendur þar sem nemendur á Norðurlandi eystra töldu sig fá meiri kynningu 

bæði af heimasíðum skólanna og í skólakynningum en nemendur á Suðurlandi. Þetta er í 

samræmi við niðurstöður rannsóknar Sigrúnar Ágústsdóttur sem bentu til að grunnskólarnir 

þurfi að undirbúa nemendur betur undir það að hefja framhaldsskólanám og jafnframt að 

framhaldsskólinn þurfi að styðja betur við nýnema þegar þeir hefja framhaldsskólagöngu sína 

(Sigrún Ágústsdóttir, 1994). Sérstaka athygli vekur að nemendur á Suðurlandi töldu sig að 

jafnaði hafa fengið meiri upplýsingar um skólana frá foreldrum sínum heldur en í náms- og 

starfsfræðslu, hjá námsráðgjafa, á heimasíðum framhaldsskólanna og í skólaheimsóknum. 

Niðurstöður benda til þess að efla þurfi til muna náms- og starfsráðgjöf í grunnskólum. Þetta 

er ekki hvað síst mikilvægt í ljósi þess að langflestir nemendur nefndu það að hafa ánægju af 

starfinu, vera það mikilvægasta þegar þeir hugsuðum um framtíðarstarf og því er mikilvægt 

að nemendur séu að velja sér nám sem þeir hafa áhuga á.  
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Fylgiskjöl 

Fylgiskjal 1. Námsbrautir í framhaldsskóla 

Brautir í framhaldsskóla  
einingar 

annir í 
skóla 

starfsnám 
(vikur) 

löggilt 
starf 

I.  Almenn námsbraut undirb.nám    

II. Listnámsbrautir:     

1. Klassískur listdans 105 6   

2. Nútímalistdans 105 6   

3. Almenn hönnun 105 6   

4. Handverkshönnun 105 6   

5.Margmiðlunarhönnun 105 6   

6. Myndlist 105 6   

7. Tónlist 105 6   

III. Stúdentspróf:     

1. Félagsfræðibraut 140 8   

2. Mæalabraut 140 8   

3. Náttúrufræðibraut 140 8   

4. Uppl.- og tæknibraut 140 8   

5. Viðsk.- og hagfr.br. 140 8   

6. Viðbótarn. til stúd.p. breytilegt    

IV. Starfsbr. f. fatlaða: einstakl.miðað    

V. Starfsnámsbrautir:     

1. Bygginga- og 
mannvirkja greinar 

    

Húsasmíði 172 5 72 x 

Húsgagnasmíð 172 5 72 x 

Múraraiðn 176 5 72 x 

Málaraiðn 176 4 96 x 

Pípulangir 175 4 96 x 

Veggfóðrun og dúkal. 176 3 120 x 

2. Farartækja- og 
flutningsgreinar 

    

Bílamálun 114 5 72 x 

Bifreiðasmíði 144 5 72 x 

Bifvélavirkjun 144 5 72 x 

3. Heilbrigðis- og 
félagsgreinar 

    

Félagsliði 178 3 16 x 
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Fótaaðgerðafræði 130 7 12 x 

Heilbrigðisritari 80 4 12  

Hjúkrunar og 
mótt.ritari 

68 3 24  

Lyfjatækni 162 7-8 14 x 

Læknaritari 81 4 24 x 

Nuddari 121 6 25  

Sjúkraliði 120 6 16 x 

Tannsmíði (vantar uppl.) 6 104 x 

Tanntækni 86 3 36 x 

4. Hönnunar og 
handverksgreinar 

    

Gull- og silfursmíði 170 5 72 x 

Kjólasaumur 157 7 24 x 

Klæðskurður 157 7 24 x 

Skósmíði 131 2 96 x 

Söðlasmíði 134 2 96 x 

Grunnnám fataiðna 32 2 0  

Fatatækni 81 4 8  

Handíðabraut 40 2 0  

Útstyllingabraut (vantar uppl.) 4 150 kls.  

Tækniteiknun 109 5 0  

5. Matvæla og 
ferðaþjónustugreinar 

    

Bakaraiðn 186 3 126 x 

Framreiðsla 140 3 80 x 

Kjötiðn 186 3 126 x 

Matreiðsla 186 3 126 x 

Matartækni 140 3 80 x 

Hússtjórnarbr. 
grunnám 

19 1 0  

Matsveinanám 47 1 24  

Nám í kjötskurði 120 2 80  

Nám f. aðstoðarþjóna 51 2 12  

Nám í slátrun 40 1 24  

Nám f. aðstoðarkokka 92 2 52  

Smurbrauðsnám 140 3 80  

Leiðsögunám 37 2 0  

Starfsn. í ferðam.fræði 48 2 12  
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6. Málm- véltækni- og 
framleiðslugreinar 

    

Blikksmíði 177 6 60 x 

Rennismíði 177 6 60 x 

Stálsmíði 177 6 60 x 

Vélvirkjun 179 6 60 x 

Netagerð 120 5 72 x 

Málmsuða 75 4 60 x 

7. Rafiðngreinar     

Rafeindavirkjun 164 7 24 x 

Rafvirkjun (verkn.leið) 164 7 24 x 

Rafvirkjun (samn.b. l.) 163 6 48 x 

Rafvélavirkjun (ve.n.l.) 164 7 24 x 

Rafvélavirkjun (s.b.l.) 163 6 48 x 

Rafveituvirkjun 163 6 48 x 

Kvikmyndasýningarstj. 92 4 300 kls.  

8. Sjávarútvegs- og 
siglingagreinar 

    

Skipstjórnarbraut A 46 2 samkv.lögum  

Skipstjórnarbraut B 79 4 “ x 

Skipstjórnarbraut C 142 7 “ x 

Skipstjórnarbraut D 160 8 “ x 

Skipstjórnarnám 178 9 “ x 

Vélstjórnarbraut A 38 2 “ x 

Vélstjórnarbraut B 126 6 “ x 

Vélstjórnarbraut C 188 9 “ x 

Vélstjórnarbraut D 208 10 “ x 

Vélstjórn/Vélavörður uppl.v. uppl. v. “ x 

9. Snyrtigreinar     

Hársnyrtiiðn 168 5 72 x 

Snyrtifræði 152 6 40 x 

10. Uppeldis og 
tómstundagreinar 

    

Félagsm.-og tómst.gr. 72 4 7  

Íþróttabraut 75 4 4  

Skólaliðabraut 32 2 3  

Leikskólaliðabraut 59 3 9  

Stuðningsf.t. f. gr.sk. 62 3 9  

11. Uppl.- og fjölm.gr.     
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Bókband 79 4 48 x 

Ljósmyndun 79 4 48 x 

Prentun 79 4 48 x 

Prentsm/Grafísk miðlun 70 4 48 x 

Bókasafnstækni 79 4 48  

Fjölmiðlatækni 79 4 48  

Nettækni 79 4 48  

Veftækni 79 4 48  

Tölvunarfræði 108 6 0  

12.Skrifstofu- og 
verslunargreinar 

    

Grunnn. þjónustugr. 52 3 0  

Verslunarbraut 77 4 10  

 Skrifstofubraut 77 4 10  
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Fylgiskjal 2. Bréf til skólastjóra vegna rafrænnar könnunar 

                                                                   Selfossi vorönn 2012 

 

Bréf til skólastjóra. 

Ég undirrituð er að ljúka MA námi í náms- og starfsráðgjöf við Félags- og mannvísindadeild 

Háskóla Íslands.  Lokaverkefni mitt er unnið undir handleiðslu Kristjönu Stellu Blöndal 

lektors í náms- og starfsráðgjöf.   

Ég er að skoða hvað liggur til grundvallar vali 10. bekkinga, á námi að loknum grunnskóla.  

Ég hyggst kanna hvort nemendur eru að velja námsbrautir í samræmi við áhuga og 

starfsvonir.  Leitað verður eftir þáttum sem einkum hafa  áhrif á starfsval nemenda og 

væntingar til starfsframa að teknu tilliti til kyns og námsframboðs.   

Í lokaverkefninu er rafræn könnun lögð fyrir nemendur í 10. bekk, í 4 skólum á Suðurlandi 

og  4 skólum á Norðurlandi. Það tekur nemendur 10-15 mínútur að svara könnuninni.  

 Svör þátttakenda er á engan hátt hægt að rekja til einstakra svarenda eða skóla og 

hefur rannsóknin verið tilkynnt til Persónuverndar.  

Ég leita hér eftir að fá að leggja rafræna könnun fyrir nemendur í 10. bekk í þínum skóla.  Í 

þeim skólum þar sem  náms- og starfsráðgjafar eru starfandi hef ég hugsað mér að þeir yrðu 

mér innan handar með að leggja könnunina fyrir, en að öðrum kosti yrði það eftir 

samkomulagi við skólastjóra.  

Nemendum yrði afhent bréf sem ég útbý, til foreldra, til að tilkynna um væntanlega könnun 

og þeim gefinn kostur á að tilkynna til skóla ef þau vildu ekki að sitt barn tæki þátt.   

 

Virðingarfyllst  

Olga Sveinbjörnsdóttir 

MA nemi í náms- og starfsráðgjöf.  
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Fylgiskjal 3. Bréf til foreldra vegna rafrænnar könnunar 

Selfossi vorönn 2012 

Kæra foreldri/forráðamaður  

 

Ég undirrituð er að ljúka MA námi í náms- og starfsráðgjöf við Háskóla Íslands.  

Lokaverkefni mitt er unnið undir handleiðslu Kristjönu Stellu Blöndal lektors í náms- og 

starfsráðgjöf. 

Ég er að skoða hvað liggur til grundvallar vali 10. bekkinga, á námi að loknum grunnskóla.  

Ég hyggst kanna hvort nemendur eru að velja námsbrautir í samræmi við áhuga og 

starfsvonir.  Einnig verður leitað eftir þáttum sem einkum hafa  áhrif á starfsval nemenda og 

væntingar til starfsframa að teknu tilliti til kyns og námsframboðs.  Það tekur um 15 mínútur 

að svara könnuninni. 

Í lokaverkefninu er rafræn könnun lögð fyrir nemendur í 10. bekk í fjórum skólum á 

Suðurlandi og fjórum skólum á Norðurlandi.    

Könnunin er nafnlaus og svör þátttakenda er á engan hátt hægt að rekja til einstakra svarenda 

eða skóla og hefur rannsóknin verið tilkynnt til Persónuverndar.  

Ef þú ert andvíg/ur þátttöku þíns barns í þessari rannsókn, vinsamlegast sendu þá tölvupóst til 

umsjónarkennara eða náms-og starfsráðgjafa, einnig getur þú hringt í skólann, til að tilkynna 

að þú viljir ekki að þitt barn taki þátt.   

Ef þú ert ekki andvíg/ur þátttöku barns þíns þarftu ekki að gera neitt og barnið tekur sjálfkrafa 

þátt í henni.      

Ef spurningar vakna um könnunina er hægt að hafa samband við Olgu Sveinbjörnsdóttur 

netfang; olgas@vallaskoli.is 

 

          Virðingarfyllst 

Olga Sveinbjörnsdóttir  

      MA nemi í náms- og starfsráðgjöf. 
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Fylgiskjal 4. Rafræn könnun í 10. bekk vorið 2012 

 

Rafræm könnun. Lögð fyrir nemendur í 10. bekk  

Olga Sveinbjörnsdóttir 

Náms- og starfsráðgjafi 

 

1. Ég er... 

 

 drengur 

 stúlka 

 

 

 

2. Hversu mikinn eða lítinn áhuga hefur þú á, að ljúka námi á eftirtöldum brautum?  

         Merktu áhuga þinn við hverja grein.  

         Ég hef áhuga á... 

 

 mikinn  

áhuga 

nokkurn  

áhuga 

engan  

áhuga 
Byggingagrein  

(t.d. húsasmíði, múrara, pípulögn, málaraiðn) 
   

Bíliðngrein  

(t.d. bílamálun, bifvélavirkjun,bifreiðasmíði) 
   

Heilbrigðis- og félagsgrein  

(t.d. læknaritari, fótaaðgerðafræði, sjúkraliði, nuddari, tanntækni) 
   

Hönnunar- og handverksgrein (t.d. gullsmíði, söðlasmíði, 

fatatækni, útstillingar, tækniteiknun) 
   

Matvæla- og/eða ferðaþjónustugrein  (t.d. bakaraiðn, kjötiðn, 

matreiðsla, kjötskurði, slátrun, ferðamálafræðum) 
   

Málm- og véltækni 

(t.d. blikksmíði, stálsmíði, vélvirkjun, málmsuða) 
   

Rafiðngrein  (t.d. rafeindavirkjun, rafvirkjun, rafveituvirkjun, 

kvikmyndasýningastjórn) 
   

Sjávarútvegs- og siglingagrein  

(t.d. skipstjórn, vélstjórn) 
   

Snyrtigrein  

(t.d. hársnyrtiiðn, snyrtifræði) 
   

Uppeldis- og tómstundagrein  

(t.d. félagsmálabraut, íþróttabraut, leikskólaliðabraut) 
   

Upplýsinga- og fjölmiðlagrein  (t.d. bókband, ljósmyndun, 

prentiðn, grafísk miðlun,tölvunet-/veftækni) 
   

Skrifstofu- og verslunargrein  

(t.d. verslunarbraut, skrifstofubraut) 
   

Stúdentsprófi  (t.d. málabraut, náttúrufræðibraut, 

félagsfræðibraut, eða stúdentsprófi af starfsbraut) 
   

Listnámsbraut  (t.d. dans, almenn hönnun, margmiðlunarhönnun, 

myndlist, tónlist) 
   

 

 

 

3. Nám á hvaða braut ætlar þú að fara í, að loknum grunnskóla? 
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    Settu kross við eina braut. 

 

 Byggingagreinabraut  

      (t.d. húsasmíði, múrara, pípulögn, málaraiðn) 

 Bíliðngrein  

      (t.d. bílamálun, bifvélavirkjun,bifreiðasmíði) 

 Heilbrigðis- og félagsgreinum   

      (t.d. læknaritari, fótaaðgerðafræði, sjúkraliði, nuddari, tanntækni) 

 Hönnunar- og handverksgreinum  

      (t.d. gullsmíði, söðlasmíði, fatatækni, útstillingar, tækniteiknun) 

 Matvæla- og ferðaþjónustugreinum  

      (t.d. bakaraiðn, kjötiðn, matreiðsla, kjötskurði, slátrun, ferðamálafræðum) 

 Málm- og véltæknigreinum  

      (t.d. blikksmíði, stálsmíði, vélvirkjun, málmsuða) 

 Rafiðngrein  

      (t.d. rafeindavirkjun, rafvirkjun, rafveituvirkjun, kvikmyndasýningastjórn) 

 Sjávarútvegs- og siglingagreinum  

      (t.d. skipstjórn, vélstjórn) 

 Snyrtigrein  

      (t.d. hársnyrtiiðn, snyrtifræði) 

 Uppeldis- og tómstundagreinum  

      (t.d. félagsmálabraut, íþróttabraut, leikskólaliðabraut) 

 Upplýsinga- og fjölmiðlagreinum  

      (t.d. bókband, ljósmyndun, prentiðn, grafísk miðlun,tölvunet-/veftækni) 

 Skrifstofu- og verslunargreinum  

      (t.d. verslunarbraut, skrifstofubraut) 

 Stúdentspróf  

      (t.d. málabraut, náttúrufræðibraut, félagsfræðibraut, eða stúdentsprófi af  

      starfsbraut) 

 Listnámsbraut  

      (t.d. dans, almenn hönnun, margmiðlunarhönnun, myndlist, tónlist) 

 Ég ætla ekki í framhaldsskóla 

 

 

 

4. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum?  

         Athugaðu að heimahérað kallast það svæði sem þú býrð á, t.d. Reykjanes, Suðurland eða  

         Norðurland. Merktu einn kross við hverja línu. 

 

 mjög  

sammála 

frekar  

sammála 

frekar  

ósammála 

mjög  

ósammála 
    Ég vil stunda framhaldsskólanám í mínu  

    heimahéraði. 
  

 

  

   Ég hef góðar upplýsingar um þau störf sem    

   standa mér til boða að námi loknu. 
    

   Ég hef áhuga á að fara í háskólanám.     

 

 

 

5. Er náms- og starfsráðgjafi í þínum grunnskóla? 

 

 já 

 nei 
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6. Hversu miklar upplýsingar hefur þú fengið um framhaldsskólanám? 

         Merktu einn kross við hverja línu.Frá: 

 

 mjög  

miklar 

frekar  

miklar 

hvorki  

né 

frekar  

litlar 

mjög 

litlar/engar 
Kennurum      

Vinum      

Foreldrum mínum      

Í skólakynningum      

Í náms- og starfsfræðslu      

Hjá námsráðgjafa      

Á heimasíðu framhaldsskóla      

Í heimsóknum í framhaldsskóla      

Hjá systkinum mínum,  

     afa eða ömmu 

     

 

 

 

7. Hversu mikla hvatningu hefur þú fengið til að fara í nám að loknum grunnskóla? 

         Merktu einn kross við hverja  línu. 

         Frá: 

 

 mjög  

mikla 

frekar  

mikla 

hvorki  

né 

frekar  

litla 

mjög  

litla/enga 
Kennurum      

Vinum      

Foreldrum mínum      

Frá skyldmennum öðrum en    

     foreldrum (t.d. systkinum,    

     ömmu  og/eða afa 

     

 

 

 

8. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum?    

         Merktu einn kross við hverja línu. 

 

 mjög  

sammála 

frekar 

sammála 

hvorki 

sammála né 

ósammála 

frekar 

ósammála 

mjög  

ósammála 

Ég tel mig vel undirbúinn/búna    

     úr grunnskóla til að takast á við  

     frekara nám. 

      

Ég er tilbúin/n til að fara að  

     heiman í famhaldsskóla ef það     

     nám sem mig langar í er ekki í  

     mínu heimahéraði 

     

Ég veit á hvaða starfsvettvangi  

     mig langar til að starfa í  

     framtíðinni 

     

Ég tók sjálfstæða ákvörðun um  

     það á hvaða námsbraut ég ætla 

     

Mér finnst ég vera vel  

     undirbúin/n undir það nám sem  

     ég ætla í 
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9. Á hvaða bili var einkunn þín á samræmdu prófi í 10. bekk í íslensku?  

 

 0 - 4,5 

 5 - 7,5 

 8 - 10 

 

 

 

9b. Á hvaða bili var einkunn þín á samræmdu prófi í 10. bekk í stærðfræði? 

 

 0 - 4,5 

 5 - 7,5 

 8 - 10 

 

 

 

10. Hvort líkar þér betur verklegt eða bóklegt nám? 

      (Með verklegu námi er t.d. átt við textílmennt, smíði, myndlist og heimilisfræði). 

 

 Mér líkar betur við bóklegt nám 

 Mér líkar álíka vel við bóklegt og verklegt nám 

 Mér líkar betur við verklegt nám 

 

 

 

11. Hve miklu máli skipta eftirtalin atriði við val þitt á framhaldsskóla? 

           Merktu einn kross við hverja línu. 

 

 mjög  

miklu 

frekar  

miklu 

frekar litlu  

eða engu 
Hann er í mínu heimahéraði.    

Vinir mínir ætla í hann.    

Foreldrar mínir hvetja mig til þess að velja ákveðinn skóla.    

Skólinn sem ég vel nýtur almennrar virðingar.    

Hann býður upp á nám sem er góður undirbúningur fyrir  

      það nám sem ég stefni á. 

   

Hann býður upp á það starfsnám sem ég vil ljúka.    

 

 

 

12. Hvað telur þú að muni hafa mest áhrif á val þitt á framhaldsskóla? 

            Krossaðu við einn valmöguleika. 

 

 Hann er í mínu heimahéraði 

 Vinir mínir ætla í hann 

 Foreldrar mínir hvetja mig til þess 

 Skólinn nýtur almennrar virðingar 

 Hann býður upp á nám sem er góður undirbúningur fyrir það nám sem ég stefni á 

 Hann býður upp á það nám sem ég vil ljúka 

 

 

 

 

13. Ég bý: 
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 á Suðurlandi 

 á Norðurlandi 

 

 

 

14. Hvort áttu heima í þéttbýli eða dreifbýli? 

 

 Þéttbýli, sem er þorp eða bær með fleiri en 1000 íbúa. 

 Dreifbýli, sem er sveit eða þorp með færri en 1000 íbúa. 

 

 

 

 

15. Hver er fjarlægð næsta framhaldsskóla frá heimili þínu? 

 

 10 kílómetrar eða meiri 

 Minni en 10 kílómetrar 

 

 

 

 

16. Svaraðu með já eða nei eftir því sem á við þig.  

           Athugaðu að heimahérað kallast það svæði sem þú býrð á, 

           t.d.Reykjanes, Suðurland eða Norðurland. 

 

 já nei 
Það sem mig langar að læra í framhaldsskóla er hægt að læra í mínu    

      heimahéraði. 

  

Ég vel skóla í mínu heimahéraði frekar en skóla utan heimahéraðs,  

      þrátt fyrir að það sem mig langar til að læra sé ekki í boði í honum. 

  

Foreldrar mínir hafa hvatt mig til að fara í þann framhaldsskóla sem  

      ég tel að undirbúi mig best fyrir það nám sem mig langar til að læra. 

  

 

 

 

 

17. Hversu vel eða illa eiga þessar staðhæfingar við um þig? 

 

 Algjörlega 

sammála 

Sammála Ósammála Algjörlega 

ósammála 
Ég þekki vel til starfa á því sviði sem mig langar  

      til að læra 

    

Ég hef fengið tækifæri til að vinna við starf/störf  

      sem tengjast því sem mig langar til að læra 

    

Ég tel að ég hafi góða atvinnumöguleika í mínu  

      heimahéraði,við það starf sem mig langar til að  

      læra 

    

Ég tel að almennt verði atvinnumöguleikar mínir  

      góðir í því starfi sem mig langar til að læra 
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18. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum? 

 

 Algjörlega 

sammála 

Sammála Ósammála Algjörlega 

ósammála 
Mér finnst ég vera að minsta kosti jafn mikils  

      virði og aðrir. 

    

Ég er misheppnuð/misheppnaður.     

Mér finnst ég hafa ýmsa góða eiginleika.     

Ég get gert margt jafn vel og aðrir.     

Mér finnst ég ekki hafa mikið til að vera  

      stolt/ur af. 

    

Ég lít jákvæðum augum á sjálfa/n mig.     

Í heildina er ég ánægð/ur með sjálfa/n mig.     

Ég vildi að ég bæri meiri virðingu fyrir    

     sjálfri/sjálfum mér. 

    

Stundum finnst mér að ég sé gagnslaus.     

Stundum finnst mér ég einskins nýt/ur.     

 

 

 

 

 

19. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum? 

 

 mjög  

sammála 

frekar 

sammála 

hvorki 

sammála né 

ósammála 

frekar 

ósammála 

mjög 

ósammála 

Ég hef góð tækifæri til að læra   

     það sem mig langar til. 

     

Ég verð að fara í framhalds- 

     skóla sem næst heimili mínu. 

     

Starfið sem mig langar að vinna   

      við er hefðbundið starf fyrir mitt  

      kyn (karlastarf ef ég er drengur,  

      kvennastarf ef ég er stúlka). 

     

 

 

 

 

 

20. Hvað heldur þú að þú eigir eftir að vera lengi í skóla eftir grunnskóla? 

 

 2 ár eða styttra 

 3-4 ár 

 5-7 ár 

 8 ár eða lengur 

 

 

 

21. Hvað heldur þú að þú farir að gera að framhaldsskóla loknum? 

 

 Fari í frekara nám. 

 Fari út á vinnumarkaðinn. 
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22. Merktu við þrjú atriði hér fyrir neðan, sem þú telur vera þau mikilvægustu þegar þú    

           hugsar um framtíðarstarf. 

           Lestu fyrst yfir öll atriðin.  

 

 Að ég hafi góð laun 

 Að ég hafi ánægju af starfinu sem ég vinn við 

 Að ég fái að vinna við það sem ég er góð/ur í 

 Að ég nái að afreka eitthvað 

 Að ég geri gagn 

 Að ég njóti virðingar 

 Að ég njóti starfsöryggis 

 Að ég ráði vinnutímanum 

 Að ég nái frama eða upphefð með starfinu 

 Að ég geti hjálpað öðrum 

 Að ég fái tækifæri til að vinna með mörgum 

 Að ég fái góð eftirlaun 

 Að ég fái góðan yfirmann 

 Að starfið auki sjáfstraust mitt 

 

 

 

23. Ertu búin/n að ákveða við hvað þú ætlar að starfa í framtíðinni? 

 

 já 

 nei 

 

 

 

24. Nefndu 1, 2, eða 3 störf (skrifaðu eitt starf inn í hvern reit) hér fyrir neðan, 

            sem þér finnst líklegt að þú eigir eftir að leggja fyrir þig í framtíðinni. 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 
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25. Hvert þeirra finnst þér líklegast að verði fyrir valinu? (Skrifaðu eitt af ofangreindum  

           störfum inn í reitinn). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Hvaða menntun hefur móðir þín / uppeldismóðir þín? 

      Merktu við hæsta menntunarstig sem þú telur eiga best við. 

 

 Grunnskólapróf, gagnfræðaskólapróf eða annað skyldunám  

 Iðnnám eða annað starfsnám, 

      t.d. smiður, hársnyrtir, sjúkraliði, lögregla, vélstjóri, skipstjóri o.fl. 

 Bóklegt framhaldsskólapróf,  

      t.d. stúdentspróf eða verslunarpróf (ekki á háskólastigi) 

 Háskólapróf 

 

 

 

27. Hvaða menntun hefur faðir þinn / uppeldisfaðir þinn? 

      Merktu við hæsta menntunarstig sem þú telur eiga best við. 

 

 Grunnskólapróf, gagnfræðaskólapróf eða annað skyldunám  

 Iðnnám eða annað starfsnám,  

      t.d. smiður, hársnyrtir, sjúkraliði, lögregla, vélstjóri, skipstjóri o.fl. 

 Bóklegt framhaldsskólapróf,  

      t.d. stúdentspróf eða verslunarpróf (ekki á háskólastigi) 

 Háskólapróf 

 

 

 Könnun Suðurland/Norðurland-203 
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Fylgiskjal 5. Hlutfall nemenda með mikinn eða nokkurn áhuga á námsbrautum 
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Hlutfall nemenda með mikinn eða nokkurn áhuga  á skilgreindum 
námsbrautum Aðalnámskrár framhaldsskólanna frá 2011.                                                                         
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