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Útdráttur 
 

Í ritgerð þessari er greint frá niðurstöðum úr könnun sem gerð var á meðal 

útskriftarnemenda í Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra (FNV) vorið 2013. Þess má geta 

að aðeins er útskrifað nemendur einu sinni á ári. Könnunin var lögð fyrir 25 

útskriftarnemendur úr bóknámi í FNV og er markmiðið með henni að kanna hvað 

nemendur sem eru að ljúka bóknámi í Fjölbrautaskólanum á Norðurlandi vestra ætla að 

gera að skóla loknum. Í eftirfarandi ritgerð verður leitast við að svara þeirri spurningu. 

Lögð var fyrir spurningakönnun sem innihélt 10 spurningar. Helstu ástæður þess hvers 

vegna útskriftarnemar kjósa að flytja til nýrra staða eru greindar og gerð er greining á 

því hvort einhver einn staður stendur upp úr þegar kemur að framtíðaáformum. 

Jafnframt verður greint frá því hvort munur sé á nemendum eftir námsbrautum, kyni eða 

aðsetri og hvort þeir ætli að halda á einhvern ákveðinn stað eftir útskrift. 

Fleiri konur hafa útskrifast með stúdentspróf í gegnum árin en karlar. Aftur á móti þá er 

það hlutfall að jafnast út á landinu almennt líkt og niðurstöður úr könnuninni leiða í ljós 

en kynjaskipting á útskriftarhópi FNV er frekar jöfn, 52% stelpur og 48% strákar eru að 

útskrifast vorið 2013. Alls eru það 25 nemendur sem útskrifast úr bóknámi vorið 2013 

frá FNV en 26 af verknámsbrautinni. Verknámið var ekki hluti af rannsókninni. Þegar 

greint er hvaðan nemendur koma þá eru það 92% þátttakenda sem koma úr þéttbýli en 

aðeins 8% koma úr dreifbýli. Nemendur voru spurðir hvað þeir ætla sér að gera að námi 

loknu sem er undirstöðuspurning könnunarinnar og leiddu niðurstöður í ljós að flestir 

ætla að vinna eða að fara í áframhaldandi nám. Það eru aftur á móti góðar líkur á að þeir 

nemendur sem ætla sér ekki í áframhaldandi nám strax að lokinni útskrift fari seinna í 

nám. 
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Abstract 
 

In this thesis, results will be analysed from a survey that was conducted among 

graduating students from the college of Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra (FNV) in the 

spring of 2013. The main outcomes will be reported from the surveys which were 

answered by 25 graduating students from the academic departments of FNV. The aim of 

the project is to find out what these graduating students are going to do after their 

graduation from college. The thesis endeavours to answer to this question. 

The following research question was put forward: What do college students in their 

final year at FNV intend to do after graduation. The questionnaire comprised of 10 

questions, though the respondents could also skip part of the survey as some questions 

had options. The emphasis will be about the main reasons why graduating students 

choose to move away and an analysis conducted on whether one town/city is mostly 

chosen. Another analysis will be conducted on the difference between the graduates 

from various academic programmes, gender or where they are based and whether they 

intend to move to a particular town/city. 

Through the years, more women have graduated from college than men. On the other 

hand the rate is changing as the results from the survey showed that the gender 

difference from this particular group of graduating students from FNV was rather even, 

52% girls and 49% boys. A total of 25 students will graduate from the academic 

departments of FNV this spring and 26 students will graduate from the vocational 

departments. The latter is not included in this study. Most of the respondents, 92%, said 

that they came from urban areas (towns) as opposed to 8% from rural areas. When 

asked what they intend to do after graduation the results showed that the majority of the 

students intend to work or to further their studies. It is, though very likely that those 

who intend to work after graduation will later go on to study. 
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Þakkarorð 
 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA-prófs í fjölmiðlafræði við Háskólann á Akureyri. 

Ég vil fyrst og fremst þakka þátttakendum könnunarinnar fyrir að gefa sér tíma til að 

svara könnunni og ég er mjög þakklát fyrir þá svörun sem ég fékk og er í raun forsenda 

þess að geta unnið þessa rannsókn. Einnig vil ég þakka Margréti H. Hallsdóttur 

námsráðgjafa FNV fyrir aðstoðina. Ég þakka leiðbeinanda mínum Andreu Sigrúnu 

Hjálmsdóttur fyrir upplýsingar og góðar ábendingar. Svo vil ég þakka föður mínum 

Gunnari Helga Guðmundssyni innilega fyrir alla þá hjálp og stuðning sem ég hef fengið 

frá honum. Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir allan stuðninginn og þá 

þolinmæði sem ég fékk frá henni meðan á ritgerðarskrifum stóð.  
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1 Inngangur 
 

Þann 1. janúar 2013 var íbúafjöldi landsins 321.857 og var fjölgunin frá fyrra ári 2.282 

manns. Þeir sem fluttust frá landinu árið 2012 voru 6.276 (Hagstofa Íslands, 2013a). 

Tölur frá Hagstofu Íslands sýna að í upphafi 20. aldarinnar voru fjölmennustu staðirnir 

Reykjavík, Akureyri og Ísafjörður. Í dag hefur sú skipting breyst verulega, Reykjavík og 

nágrenni ásamt Akureyri eru fjölmennustu staðirnir en mannfjöldi á Ísafirði hefur í 

gegnum árin ekki fylgt sömu þróun og í raun dregist saman síðustu ár. Hagstofan 

greindi frá því 1. janúar 2013 að fjölmennasta sveitarfélagið væri Reykjavík með 

119.764 íbúa en fámennasta var Árneshreppur á Ströndum sem var með 54 íbúa. Í 

þéttbýli bjuggu alls 301.464 íbúar en í dreifbýli og í litlum byggðarkjörnum bjuggu alls 

20.393 íbúar. Ef litið er á kynjaskiptingu íbúa hérlendis 1. janúar 2013 eru karlar í 

meirihluta alls 161.438 en konur voru 160.419 (Hagstofa Íslands, 2013a).  

Íbúafjöldi á Norðurlandi vestra hefur undanfarin ár dregist saman samkvæmt 

upplýsingum frá Hagstofu Íslands. Þegar litið er á árin 1998-2013 hefur íbúum á 

Norðurlandi vestra fækkað um tæplega 1000 manns og þess má geta að konur eru 

minnihluti íbúanna. Margareta Dahlström (1996) sænskur prófessor í félagsvísindum 

hefur rannsakað og skrifað greinar um samskipti manns og umhverfis. Hún beinir 

sjónum sínum að litlum sveitarfélögum á norðurslóðum og hvers vegna fækkun ungar 

kvenna á sér stað í þessum samfélögum. Hún hefur bent á að mikilvægustu störfin þar 

eru ,,karlvæn-störf“ sem höfða þá frekar til karla en kvenna. Slík störf eru einkum 

landbúnaður og fiskveiðar. Konur taka þátt í þessum störfum en á allt annan hátt en 

karlarnir gera. Störf kvenna eru meira á bakvið tjöldin s.s. skrifstofustörf, bókhald, 

heimilisstörf og fleira. Einnig talar Dahlström um félagslega þætti sem hafa áhrif á 

brottflutning kvenna. Líkt og nefnt var hér að ofan þá eru þessi norðlægu sveitarfélög 

mun karlvænni og það er meira framboð starfa og athafna fyrir karlmenn heldur en 

konur. Hún nefnir að áhugamál kvenna séu ekki eins mikils metin og karla eins og t.d. 

hönnun, þjónustustörf og slíkt. Ungar konur flytjast frá landsbyggðum í leit að frekari 

tækifærum til menntunar og atvinnu (Dahlström, 1996). 

Í þessari ritgerð er sjónum fyrst og fremst beint að útskriftarnemendum úr bóknámi í 

FNV og megindleg rannsókn gerð á þeim hópi með könnun sem lögð var fyrir 
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nemendur. Bóknáms útskriftarhópurinn samanstendur af 25 nemendum og var 

svarhlutfall könnunarinnar 100%. 

Markmið með að svara rannsóknarspurningunni er að fá upp mynd af því hvað 

útskriftarnemendur stefna á að gera að því námi loknu. Hvort og þá hvert þeir ætli og 

hvort þeir sjái fram á það seinna meir að þeir snúi aftur tilbaka á heimaslóðir. Efnistök 

ritgerðarinnar snúa að byggðarþróun í samfélaginu og hvort ungt fólk sé að flytja í burtu 

frá sínum heimabæ og þá hvort það snúi aftur seinna. 

 

1.1 Sóknaráætlun 2020 
 

Sóknaráætlun 2020 er eitt af markmiðum ráðuneyta Íslands til að bæta atvinnulíf og 

samfélag okkar og hefur hún verið samþykkt af ríkisstjórn Íslands í janúar árið 2011. 

Helstu áform áætlunarinnar eru að styrkja og efla efnahaginn, menntun, menningu, 

nýsköpun, þróun, umhverfi og samfélag. Ýmsar nefndir og flokkar vinna í sameiningu 

að þessum markmiðum og þar má nefna verkalýðshreyfinguna, fulltrúa þingflokka, 

samtök atvinnulífsins, vísinda- og tækniráð, samtök sveitarfélaga og fleiri. Í áætluninni 

eru sett fram 15 mælanleg samfélagsmarkmið og 5 efnahags- og þróunarmarkmið sem 

verður unnið að. Verkefni sóknaráætlunarinnar eru unnin fyrir hvern landshluta fyrir 

sig. Aftur á móti er unnið að sameiginlegri áætlun fyrir allt Suðvesturhornið og sérstök 

áætlun fyrir Norðurland. Í áætluninni kemur fram að gera þurfi verknám að 

raunverulegum valkosti í skólakerfinu og auka virðingu fyrir slíku námi. Unnið verður 

að sameiningu háskólastofnana og tilgangurinn með sameiningunni er að tryggja betri 

kennslu og stuða að fjölbreytileika náms (Forsætisráðuneyti, 2013). 

 

1.2 Skólinn 
 

Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra var stofnaður 1979 og gekk hann þá undir nafninu 

Fjölbrautaskólinn á Sauðárkróki. Þeir sem stofnsettu skólann voru ríkissjóður og 

sveitarfélög á Norðurlandi vestra. Skólinn býður bæði uppá bók- og verknám og 

heimavist er til staðar. Fram til ársins 2010 var Jón F. Hjartarson skólameistari FNV en 

það sama ár tók Ingileif Oddsdóttir við af honum. Helsta nýjung skólans er Fab Lab 
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stofa sem er rafræn smiðja og er í samstarfi við Sveitarfélagið Skagafjörð og 

Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Jafnframt hefur skólinn nýlega boðið upp á 

kvikmyndabraut sem er í samstarfi við Skottu Kvikmyndafjelag ehf. Starfsmenn skólans 

eru 53 en 39 af þeim starfa við kennslu. Þess má geta að kynjaskiptingin er frekar jöfn 

meðal starfsmanna sem og meðal nemenda (Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra, 2013). 

 

1.3 Skagafjörður 
 

Sauðárkrókur er fjölmennasti bærinn á Norðurlandi vestra en aftur á móti er bærinn 

annar stærsti á öllu Norðurlandi á eftir Akureyri. Bærinn var löggiltur verslunarstaður 

árið 1858 en árið 1871 er talið að föst búseta hefjist á Sauðárkróki. Íbúar í dag eru 2.576 

talsins en nýjustu tölur frá Hagstofu Íslands sýna að á Norðurlandi vestra sé íbúafjöldi 

7.271 manns (Hagstofa Íslands, 2013a). Atvinnulíf í Skagafirði einkennist af fjölbreytni 

í öflugu landbúnaðarhéraði með verslun, útgerð, iðnað, opinberar stofnanir og þjónustu 

á Sauðárkróki. Kaupfélag Skagfirðinga er stærsti atvinnurekandinn á svæðinu auk þess 

er mikil þjónusta við sterkt landbúnaðasvæði í sveitum Skagafjarðar (Skagafjöður, 

2013). 

2 Fræðilegt yfirlit 
 

Niðurstöður úr könnuninni gefa okkur einhverja vísbendingu um væntanlega 

byggðarþróun á Norðurlandi vestra. En íbúum þar hefur farið fækkandi í gegnum árin 

og hefur Norðurland vestra ásamt Vestfjörðum fengið hvað mest framlag frá 

Jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Norðurland eystra og höfuðborgasvæðið eru einu 

landssvæðin á síðustu tveimur árum sem ekki er fólksfækkun á. Í skýrslu Íslandsbanka 

um sveitarfélög á Íslandi kemur fram að sveitarfélögum hefur fækkað um 64% á 

árunum 1990-2013. Sveitarfélögin voru 204 talsins fyrir 23 árum en hefur nú fækkað í 

74. Fækkunin er ekki af slæmum toga heldur um er að ræða sameiningu sveitarfélaga 

sem ætti að einfalda stjórnsýslu (Íslandsbanki hf., 2013).  

Fólksfækkun á landsbyggðinni hefur í för með sér að það myndast gjá í kynslóðum. Í 

sumum samfélögum vantar heilu kynslóðirnar inn í samfélögin sem hefur sérstaklega 

slæm áhrif, einkum á minni samfélög þar sem hver og einn einstaklingur hefur meira 
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vægi en í þeim stærri. Brottflutningur ungs fólks frá dreifbýli er hættuleg þróun fyrir 

dreifbýlisstaði. Ein af helstu ástæðum fyrir að gjá myndast í kynslóðum er 

brottflutningur ungra kvenna frá dreifbýli. Líkt og fram kemur í inngangi eru það ungar 

konur sem eiga það frekar til að flytjast frá dreifbýli en karlar þar sem umhverfið býður 

upp á fleiri möguleika fyrir þá en konurnar. Hættan liggur í því að með fækkun kvenna 

minnkar fæðingartíðni og íbúafjöldi annað hvort stendur í stað eða jafnvel fækkar 

(Dahlström, 1996). Niðurstöður úr könnuninni á útskriftarnemendum FNV sýna að 12% 

stráka ætla að vera áfram í heimabyggð að námi loknu en 8% stelpna. Það þykir þó 

merkilegt að 88% svarenda telja sig líklega til að flytja einhvern tíma aftur í sinn 

heimabæ.  

Kynjaskipting útskriftarnema er frekar jöfn í FNV en líkt og kemur fram í niðurstöðum 

þessarar ritgerðar þá eru fleiri stelpur að útskrifast með stúdentspróf en drengir. Ekki 

virðist til mikið af upplýsingum um kynjahlutfall stúdenta í gegnum árin aðrar en hjá 

Hagstofu Íslands. 

 

2.1 Bók- og verknám 
 

Fjölmargir framhaldsskólar bjóða upp á verklegt nám í dag. Bóknám hefur síðustu 

misserin verið algengara nám en verknám og eru mun fleiri sem útskrifast úr bóknámi 

en verknámi. Gögn frá Hagstofu Íslands sýna, að meðaltali hafa u.þ.b. 93 nemendur 

útskrifast árlega úr iðnnámi hérlendis árin 2006-2010 á aldrinum 19 til 24 ára. Þeir sem 

hafa lokið stúdentsprófi á árunum 2006-2010 eru að meðaltali um 2267 nemendur á ári 

á sama aldursbili, það er 19 til 24 ára. Útskriftarnemendur úr iðnnámi/verknámi eru ekki 

nema um 4% af heildar útskriftarhópi (Hagstofa Íslands, 2013b). Í könnuninni sem hér 

var gerð á útskriftarnemum FNV voru nemendur af verknámsbraut í meirihluta eða um 

51% af útskriftarnemum sem er mjög svo athyglisvert miðað við landsmeðaltal.  
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3 Aðferðafræði 
 

Í þessum kafla verður greint frá helstu niðurstöðum rannsóknarspurningarinnar: Hvað 

ætla framhaldsskólanemar í FNV á útskriftarári að stefna að/gera að lokinni útskrift. 

Þýðið breyttist í úrtak og er raun hvoru tveggja. Í rannsókninni voru 25 einstaklingar og 

fékkst 100% svörun. Heildarfjöldi útskriftarnema er 51 en aðeins voru teknir 

útskriftarnemar úr bóknámi sem voru 25 talsins en útskriftarnemum í verknámi var 

sleppt sem eru 26 talsins. Ástæða þess að verknámið var ekki tekið inn í könnunina var 

sú, að lág svörun fékkst við henni frá verknámsnemum og þótti það draga úr 

áreiðanleika niðurstaðna. Aðeins 7 svör fengust af 26 verknámsnemendum eða um 27%. 

Skýrsluhöfundur setti sig í samband við námsráðgjafa FNV Margréti H. Hallsdóttur og 

aðstoðaði hún við að finna nemendur á lokaári í skólanum sem og leggja könnunina 

fyrir þá. Þegar könnun var lögð fyrir útskriftarnemendur FNV var sú aðferð valin að 

leggja könnunina skriflega fyrir nemendur í stað þess að senda hana í tölvupósti eða á 

rafrænu formi. Ástæða þess að sú aðferð var valin er sú að með þeirri aðferð mætti 

reikna með betri svörun. Svörun var frekar treg í byrjun og því var brugðið á það ráð, að 

senda könnunina rafrænt þeim sem ekki náist að leggja könnunina skriflega fyrir. 

Samskiptavefurinn Facebook var notaður til að senda könnunina ásamt tölvupóstum. 

Svörun könnunnar var á endanum 100% en eftir þó nokkra eftirfylgni. 

 

3.1 Þátttakendur 
 

Líkt og fram hefur komið voru það 25 nemendur sem svöruðu könnuninni. 

Könnunarlistinn skiptist í 10 spurningar og var nemendum frjálst að sleppa einstökum 

spurningum ef þeim þótti svo. Kynjaskiptingin var mjög jöfn, stelpur voru samt í 

meirihluta svarenda eða 52% á móti 48% strákum. Í umfjölluninni hér að neðan verður 

gert grein fyrir helstu niðurstöðum sem fengust út úr könnuninni og leitast við að greina 

hvort einhver fylgni sé á milli einhverra tiltekinna hópa/flokka.  

Þátttakendur könnunarinnar eru á svipuðum aldri og má sjá aldursdreifinguna í töflu 1 

hér að neðan. Meðalaldur stúlkna er 20,7 ár en stráka 21,4 ár. Flestir nemenda eru 

fæddir árið 1993 og fæstir á árunum 1988 og 1990.  
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4 Niðurstöður 
 

Mynd 1 hér að neðan greinir búsetu/lögheimili nemenda. Í ljós kom að 8% tilheyrðu 

dreifbýli á meðan 92% taldist til þéttbýlis. Lögheimili nemenda var greint á sex staði. 

Lang flestir koma frá Sauðárkróki sem kemur reyndar ekki á óvart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Athyglisvert er að aðeins 8% úrskriftarnemenda í bóknámi eru úr dreifbýli en 92% eru 

úr þéttbýli. Skilgreining á þéttbýli er: Miðað er við að þéttbýlisstaðurinn hafi skýrt 

gatnakerfi, sérstakt heiti eða ekki séu meira en 200 metrar milli húsa. Einnig eiga 

þéttbýlisstaðir að hafa að lágmarki 200 íbúa (Hagstofa Íslands, 2013a).  
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TAFLA 1. FÆÐINGARÁR NEMENDA Í FNV 

MYND 1. LÖGHEIMILI NEMENDA Í FNV 
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Tafla 1 hér að ofan sýnir fjölda nemenda eftir kyni og aldursári. Flestir eru fæddir árið 

1993 en fæstir eru fæddir á árunum 1988 og 1990. Meðalaldur stelpna er 20,7 ár en 

stráka 21,4 ár. Það eru aðeins tveir nemendur sem koma úr dreifbýli og eru það stelpur á 

sama aldursári, fæddar 1993. Báðar eru að útskrifast af viðskipta- og hagfræðabraut en 

af þeirri braut eru útskriftarnemendur aðeins þrír. Með tilkomu Menntaskólans á 

Tröllaskaga árið 2010 sem staðsettur er á Ólafsfirði hefur nemendum bæði frá Siglufirði 

og Ólafsfirði fækkað í FNV. Menntaskólinn á Tröllaskaga býður upp á nám til 

stúdentsprófs og framhaldsskólaprófs (Menntaskólinn á Tröllaskaga, 2013). 

Hlutfall dreifbýlis á Norðurlandi vestra er 33% en en í þéttbýli búa 67% íbúa 

Norðurlands vestra. Nýjustu tölur frá Hagstofu Íslands um mannfjölda á Norðurlandi 

vestra 1. desember 2012 sýna að íbúafjöldinn var 7299. Þeir staðir sem teknir eru inn í 

þéttbýlisskilgreiningu Norðurlands vestra eru: Laugarbakki, Hvammstangi, 

Sauðárkrókur, Varmahlíð, Hofsós, Skagaströnd, Blönduós og Hólar eða 4864 mans 

(67%). Mannfjöldi dreifbýlis er 2435 (33%) (Hagstofa Íslands, 2013c). Þegar litið er á 

hlutfall þeirra sem eru að útskrifast og koma úr dreifbýli virðast fáir skila sér úr 

dreifbýlinu miðað við íbúahlutfall á Norðurlandi vestra. Áhugavert væri að kanna hvort 

nemendur í dreifbýli leiti þá meira í verknám eða hvort dreifingin sé svipuð og þá hver 

ástæða þess sé. Einnig er það athyglisvert að enginn úr útskriftarhópnum kemur frá 

Húnavatnssýslum og væri það áhugavert að líta á heildarhlutfalla þeirra sem eru 

nemendur við FNV og sjá hvort þeir fari þá frekar í verknám. 

Útskriftarnemar úr verknámi FNV eru 51% af heildar útiskriftarnemum 2013. 

Samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands 2006-2010 eru útskriftarnemar úr verknámi á 

landinu aðeins 4% af heildar útskriftarnemendum. Það þykir því mjög athugavert að sjá 

hvað verknámið í FNV er töluvert fjölmennara en landsmeðaltal (sjá kafla 2.1). Þess má 

geta að útskriftarnemendur úr bóknámi voru 34 vorið 2012, það nemur u.þ.b. 15% hærra 

hlutfalli útskriftarnema úr bóknámi árið 2012 (Margrét H. Hallsdóttir, námsráðgjafi í 

FNV, munnleg heimild, 18. apríl 2013). 
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MYND 3. PRÓSENTUSKIPTING NEMA Á NÁMSBRAUT FNV 

Af þeim 25 einstaklingum sem eru að útskrifast úr bóknámi er kynjahlutfallið frekar 

jafnt líkt og fram kemur á mynd 2 hér að neðan. Stelpur í meirihluta 52% á móti 48% 

strákum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ef litið er á tölur frá Hagstofu Íslands árin 1998-2010 þá eru fleiri stelpur að brautskrást 

á landinu öllu en strákar. Á þessum árum eru að meðaltali 916 (u.þ.b. 40%) strákar að 

útskrifast á móti 1372 stelpum (Hagstofa Íslands, 2013d). Það er því áhugavert að sjá 

hversu jöfn kynjaskiptingin er á útskriftarhópi FNV í samanburði við tölur frá 

Hagstofunni um landsmeðaltal. Niðurstöður könnunarinnar geta verið vísbending um að 

kynjahlutfall útskriftarnema í bóknámi sé að jafnast út. 

 

 

 

 

 

 

 

MYND 2. HLUTFALL KYNJA Í FNV 
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Eins og mynd 3 sýnir þá er félagsfræðibrautin er stærsta brautin í FNV og er rúmur 

helmingur útskriftarnemenda á þeirri braut eða 56%. 

Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra býður upp á fjórar bóknámsbrautir, ekki var flokkað 

í undirflokka þessa fjögurra brauta aðeins voru teknir yfirflokkarnir. Undirflokkarnir eru 

svo kallaðir stígar og hægt er að taka sem dæmi, félagsfræðibraut með náttúrufræðistíg 

en í boði eru fleiri möguleikar á stígum. Ákveðið var að hafa skiptinguna ekki 

kynjaskipta. Þær brautir sem skólinn býður upp á eru: náttúrufræðibraut, 

félagsfræðibraut, málabraut og viðskipta- og hagfræðibraut. Sú braut sem flestir 

nemendur eru að útskrifast af vorið 2013 er félagsfræðibraut og er það meira en 

helmingur nemenda sem útskrifast af þeirri braut eða 56% allra útskriftarnema. 

Náttúrufræðibraut er næst stærst eða 28% og eftir henni er viðskipta- og hagfræðibraut 

12% en það er aðeins einn nemandi sem útskrifast af málabraut og er það 4% af 

heildinni. Þess má geta að félagsfræðibraut er eins konar almenn braut og er því vinsæl 

meðal þeirra sem kjósa almennt nám frekar en sérhæfðara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4 sýnir greiningu á því hvar nemendur ætla að hafa búsetu að lokinni útskrift. 

Niðurstöður sýna að 28% stráka stefna á að fara til Reykjavíkur en aðeins 12% stelpna. 

Að framhaldsnámi loknu halda nemendur á hinar ýmsu slóðir en í könnuninni var meðal 

annars spurt hvar nemendur ætli að hafa aðsetur að lokinni útskrift. 

MYND 4. PRÓSENTUSKIPTING KYNJA Í FNV EFTIR FYRIRHUGAÐRI BÚSETU AÐ LOKNU 

NÁMI 

% 
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MYND 5. PRÓSENTUSKIPTING NEMA Í FNV EFTIR ÞVÍ HVAÐ NEMENDUR ÆTLA AÐ GERA AÐ NÁMI LOKNU 

Eftir að niðurstöður höfðu verið greindar þá var búsetu skipt niður í fjóra flokka: 

Heimabyggð, Reykjavík, erlendis og annað. Greint er frá niðurstöðum búsetu/aðseturs 

og skipt eftir kyni. Í ljós kom að 12% stráka ætla að hafa búsetu í heimabyggð en 8% 

stelpna. Heimabyggð eru þá þeir staðir sem nemendur teljast koma frá og telja vera sína 

heimabyggð. Þegar kemur að búsetu á höfuðborgasvæðinu eru strákar einnig í 

meirihluta eða 28% ætla að búa þar en meira en helmingi færri stelpur falla undir 

þennan hóp eða 12%.  

Eftirtektavert þykir að aðeins stelpur stefna á að hafa búsetu erlendis eða 16%, aftur á 

móti er enginn strákur sem ætlar sér að hafa búsetu erlendis. Í skýrslu frá Hagstofu 

Íslands ársins 2012 um mannfjöldaþróun kemur fram að flestir sem flytja úr landi fara 

til Noregs, Svíþjóðar og Danmerkur. Þeir nemendur sem ætla að flytja erlendis eru 

fjórir, annar helmingurinn ætla til Danmerkur en hinn stefnir á Spán. Athyglisvert er að 

helmingur stefnir á að flytja til Spánar en sá staður fellur ekki undir þá sem meirihlutinn 

Íslendinga kýs að flytja til. Einnig kemur fram í sömu skýrslu að flestir brottfluttra voru 

á aldrinum 20-24 ára (Hagstofa Íslands, 2013a). Undir hópinn annað flokkast 24% 

nemenda og sá hópur var þá óviss með búsetu að loknu námi. Þeir sem flokkuðust undir 

þennan hóp nefndu tvo staði og flokkast þau svör því undir hópinn annað. 

Kynjaskiptingin var jöfn 12% strákar og jafnmargar stelpur falla undir þann hóp. 
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MYND 6. LÍKUR Á ÞVÍ AÐ NEMENDUR Í FNV SEM EKKI FARA STRAX Í FRAMHALDSNÁM GERI ÞAÐ SÍÐAR 

Mynd 5 hér fyrir ofan sýnir skiptingu eftir því hvað nemendur ætla að gera að námi 

loknu (óháð kyni). Niðurstöður úr könnuninni eru greindar í fjóra flokka eftir því hvað 

nemendur ætla að gera að námi loknu. Skiptingin var: Óvíst, nám, nám og vinna, vinna. 

Skiptingin var óháð kyni að þessu sinni og aðeins var verið að einblína á heildina. 

Niðurstöður sýna að 44% ætla sér að vinna að útskrift lokinni. En 36% ætla í 

áframhaldandi nám og þeir sem ætla bæði að vinna og stunda nám eru 12% en þeir sem 

töldu óvíst hvað þeir ætli sér að gera voru 8%. Hér um bil helmingur eða 48% nemenda 

ætla sér beint í nám að lokinni útskrif ef flokkarnir nám & vinna og nám eru teknir 

saman. Hugsanlega hefði þetta hlutfall verið mun hærra fyrir hrun. Í dag þurfa 

nemendur að safna sér pening áður en þeir fara í áframhaldandi nám þar sem skólagjöld 

hafa hækkað ásamt öllu öðru í samfélaginu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þeir nemendur sem ekki stefna að því að fara í áframhaldandi nám beint eftir útskrift 

voru spurðir hve miklar líkur væru á því að þeir færu í áframhaldandi nám síðar og sýnir 

mynd 6 svör nemendanna. Í boði voru fjórir svarmöguleikar: engar líkur, litlar líkur, 

ágætis líkur, miklar líkur. Skiptingin var jöfn á milli tveggja möguleika 50% ágætis 

líkur og 50% miklar líkur. Svo það eru því góðar líkur á að nemendur haldi þá síðar í 

áframhaldandi nám. Það er jákvætt að nemendur telja það vera ágætis eða miklar líkur á 

því að þeir fari síðar í áframhaldandi nám. Á seinustu árum hefur námsframboð breyst 

% 
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MYND 7. SÝNIR HLUTFALL ÞEIRRA SEM TELJA SIG SÍÐAR SETJAST AÐ Í SÍNUM HEIMABÆ 

mikið með tilkomu fleiri háskóla í landinu og meiri fjölbreytni. Það er mögulega ein af 

ástæðum þess að nemendur telja sig vera líklega til að fara í áframhaldandi nám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 7 sýnir svör nemendanna við spurningu um það hvort nemendur sjái fram á það 

að flytja aftur í sinn heimabæ. Mikill meirihluti nemenda telur sig eiga eftir að flytja 

aftur heim og helstu ástæður fyrir því að flytja aftur voru: Gott væri að búa í 

heimabænum og fjölskylduvænt umhverfi. 

Það voru 88% nemenda sem svöruðu já við þeirri spurningu þegar spurt var hvort þeir 

sjái fyrir sér að flytja aftur í sinn heimabæ í framtíðinni. Nei sögðu 8% en 4% töldu það 

vera óvíst. Borin er saman viðhorfskönnun frá árinu 2012 sem Byggðastofnun gerði á 

íbúum Norðurlands vestra á aldrinum 20-39 ára. Spurning Byggðastofnunar var: 

Ætlarðu að flytja frá byggðarlaginu á næstu fimm árum. Svarhlutfall var að vísu mjög 

lágt eða aðeins 30 af 286 svöruðu. Einhverja vísbendingu má þó fá á heildarmyndina frá 

svörunum. Niðurstöður sýndu að 38% sögðu já en 62% svörðu nei. Hlutfall þeirra sem 

telja sig flytja eða ekki búa í sínum heimabæ í framtíðinni er mun hærra í seinni 

könnuninni sem Byggðarstofnun gerði og niðurstöður hennar eru ekki í samræmi við 

áform útskriftarnemenda FNV 2013 (Byggðastofnun, 2013). 
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MYND 8. SÝNIR ÞÁ SKÓLA SEM SVARENDUR ÆTLA SÉR Í 

Þar sem um er að ræða fólksfækkun á Norðurlandi vestra telst það þó vera jákvæð þróun 

að nemendur FNV telja sig vera líklega að flytja aftur í sinn heimabæ í framtíðinni. Slík 

þróun getur þá bent til þess, að fólk fer að flytja aftur í dreifbýli sem getur leitt til þess 

að fleiri atvinnumöguleikar skapast úti á landi og aukin fólksfjölgun gæti átt sér þar 

stað. Einnig gæti spilað inn í að húsnæðisverð skuli vera lægra í dreifbýli. Aftur á móti 

eru þessar niðurstöður ekki tæmandi einkum vegna þess, að ekki er hægt að tryggja það 

að nemendur flytji aftur í sinn heimabæ. Viðhorf þeirra í dag gæti breyst á næstu árum 

og þess vegna er ekki hægt að alhæfa um niðurstöður út frá þessum svörum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mynd 8 hér að ofan sýnir þá skóla sem nemendur ætla sér í og hvernig dreifingin er. 

Nám erlendis var með jafn hátt hlutfall og Háskóli Íslands eða báðir hópar með 30,8%. 

Nemendur voru spurðir að því hvaða skóla þeir ætla í ef þeir fari í áframhaldandi nám 

og voru það 13 nemendur sem falla undir þann hóp. Ekki eru niðurstöðurnar 

kynjaskiptar og leiddu þær í ljós að nemendur skiptust í sjö flokka eftir skólum. 

Háskólinn í Reykjavík og Háskóli Íslands voru settir saman undir einn flokk vegna þess 

að einn nemandi nefndi báða. Íþróttaháskólinn á Laugarvatni, FÍH-tónlistarskóli, 

Háskólinn á Akureyri, nám erlendis, Háskólinn í Reykjavík, Háskóli Íslands. Það nám 

sem stóð upp úr er nám erlendis og Háskóli Íslands sem hvort um sig fékk 30.8% og 
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voru það fjórir nemendur sem völdu sitt hvorn flokkinn. HR/HÍ, Laugarvatn, FÍH, HA, 

og HR voru allir jafnir eða 7,7% og var aðeins einn nemandi í hverjum flokki. 

Niðurstöður leiða í ljós að nám erlendis og Háskóli Íslands eru vinsælasti kostur meðal 

útskriftarnemenda FNV. Það þykir lágt hlutfall þeirra sem ætla að sækja Háskólann á 

Akureyri miðað við þá stuttu fjarlægð sem er á milli bæjarfélaganna. Aðeins einn 

nemandi hyggst sækja nám í HA af 13 nemendum sem ætla sér beint í áframhaldandi 

nám. Þar sem menning Skagafjarðar er rík af hestamenningu þykir mér því áhugavert að 

sjá að enginn nemandi í FNV tekur stefnuna í Háskólann á Hólum.  

Á árunum 2007-2008 voru um 2100 nemendur við framhaldsnám innanlands og 

erlendis. Þeir sem voru erlendis í námi á þessum árum voru u.þ.b. 800 eða 38% allra 

nemenda sem voru í framhaldsnámi. Ef bera skal þessar tölur saman við nemendur úr 

FNV sem ætla sér í nám erlendis þá er hlutfall FNV 7% lægra en landsmeðaltal áranna 

2007-2008. Þessar tölur sem koma frá LÍN eru þó ekki tæmandi vegna þess að einungis 

eru teknir þeir námsmenn sem nýta sér námslán hjá LÍN (Lilja Hrönn Baldursdóttir, 

2010). Þrátt fyrir að FNV sé undir landsmeðaltali þá eru samt margir sem eru að fara 

erlendis. Eftir hrunið og gengisfall íslensku krónunnar varð uppihalds- og 

framfærslukostnaður mun dýrari fyrir Íslendinga erlendis. Það er áhugavert að sjá að 

12% nemenda sem ætla sér í áframhaldandi nám erlendis þó svo að hrunið hafi breytt 

verðlagi og kostnaður námsmanna erlendis hafi hækkað mikið eftir hrun. Aftur á móti 

fylgir framfærslan hjá LÍN þeirri þróun. 

Gerð var könnun árið 2007 á 15-16 ára unglingum hvað varðar hreyfanleika og 

menningarlega sjálfsmynd þeirra á landinu og var svarhlutfall könnunarinnar 81%. 

Teknir voru tveir af sex svarmöguleikum sem fengu hæstu svörunina. Einn af 

möguleikunum var: Mjög líklegt að flytja á brott í eitt ár eða lengur og var 

svarhlutfallið þar 21%. Sá síðari fékk meira en helmings svörun eða 67% sem voru: 

Mjög stolt af þjóðerni. Samkvæmt niðurstöðum úr sömu rannsókn eru stelpur líklegri að 

flytja frá Íslandi en strákar (Atli Hafþórsson og Þóroddur Bjarnarson, 2008). Þær 

niðurstöður eru í samræmi við þær sem fengust út úr könnuninni á útskriftarnemum 

FNV, þar sem aðeins stelpur ætla að búa erlendis að lokinni útskrift eða 16% allra 

útskriftarnema. 
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Lokaorð 
 

Í síbreytilegu samfélagi okkar sem og með byggðaþróun í landinu í huga þá vakna upp 

alls kyns spurningar um hvernig byggðarlög munu koma til með að þróast í framtíðinni. 

Fólksfækkun í dreifbýli með tilheyrandi afleiðingum valda áhyggjum um það hvort 

dreifbýli munu á næstu árum þynnast enn frekar. Fækkun íbúa dreifbýlis leiðir til þess 

að öll þjónusta og rekstur verður óhagkvæmari og getur bitnað á skólunum alveg eins og 

heilbrigðisþjónustu sem er staðreynd víða í dag og er Sauðárkrókur þar á meðal. 

Niðurstöður úr könnun á nemendum FNV eru ekki í takt við þá þróun þar sem 88% 

svara játandi þeirri spurningu að þeir sjái fyrir sér að flytja aftur í heimbæ sinn í 

framtíðinni. Sú niðurstaða er þó ekki sannfærandi og nemendur geta skipt um skoðun í 

framtíðinni af mörgum ástæðum. Ekki síst þar sem hópurinn er ungur og margir 

nemenda, einkum þeir sem koma frá Sauðárkróki, hafa ekki önnur viðmið þar sem þeir 

hafa einungis búið í sinni núverandi heimabyggð. Þess vegna geta þessi viðhorf breyst 

síðar meir t.d. eftir framhaldsnám erlendis eða t.d. í Reykjavík. Gaman væri að skoða 

þennan hóp eftir svo sem tíu ár og spyrja þá sömu spurningar. 

Athyglisvert fannst mér að skortur er á sambærilegum rannsóknum og ekki var því 

mögulegt að bera þessar niðurstöður saman við kannanir úr öðrum landshlutum sem 

hefði getað orðið áhugavert. Einnig gæti verið áhugavert að skoða frekar hvers vegna 

svona fáir nemendur komi úr dreifbýlinu og þá sérstaklega unglingar úr 

Húnavatnssýlum en enginn þaðan er í þessum útskriftarhópi. Fróðlegt væri að skoða 

frekar hvers vegna nemendur velji ákveðna skóla í framhaldsnámi fram yfir aðra. 

Mér fannst mjög gefandi að fá tækifæri til að gera þessa rannsókn en hefði viljað geta 

gert meiri samanburð við aðrar álíka rannsóknir og kannanir á framhaldsskólanemum. 

Því vil ég hvetja til þess að gerðar verði sambærilegar rannsóknir fyrir önnur svæði. Ég 

held að sams konar rannsóknir geti hjálpað til við að greina veikleika og styrkleika í 

dreifbýlinu og verið hjálpartæki fyrir sveitarfélög til að berjast við íbúafækkun. 
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Viðauki 1. Könnun meðal útskriftarnemenda í FNV 
 

 

Hvað ætla framhaldskólanemar í FNV á útskriftarári að stefna að/gera að lokinni 

útskrift? 

 

1) Kyn 

 KK □    KVK □ 

 

 

2) Fæðingarár?  19______ 

 

 

3) Hvað er póstnúmer lögheimilis þíns? _______________ 

 
 

4) Af hvaða námsbraut ertu að 

útskrifast?____________________________________ 
 

 

5) Hvar ætlar þú að hafa aðsetur eftir 

útskrift?_______________________________ 
 

 

6) Hvað ætlar þú að gera eftir útskrift? (a,b,c) 

a. Nám? □ 

Hvaða 

skóla?____________________________________________________ 
Nám/braut?___________________________________________________

__ 

Hvers vegna valdir þú þann skóla? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________ 
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b. Vinna? □ 

Við hvað? 
______________________________________________________ 

Hvers vegna? 
___________________________________________________ 

_____________________________________________________________

__ 

Hvar?________________________________________________________

__ 

 

c. Annað? □ (t.d. flytja erlendis, ferðast eða fleira?) 

Hvað?_______________________________________________________

__________________________________________________________

________ 

Hvers 

vegna?____________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 

 

7) Ef þú ætlar ekki í áframhaldandi nám beint eftir útskrift hverjar telur þú 

að séu líkurnar á því að þú farir seinna í nám? 

engar líkur  litlar líkur  ágætis líkur  miklar líkur 

□   □   □   □ 

 
8) Hver er ástæðan fyrir því að þú ætlar ekki í áframhaldandi nám? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

9) Ef þú ætlar í áframhaldandi nám hvað er það sem dregur þig að þeim stað 

sem þú ætlar að flytja til? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________ 
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10)  Sérðu fram á það að þú flytjir aftur í þinn heimabæ í framtíðinni? 

Já? □ Hvers vegna? 

______________________________________

______________________________________

______ 

 

Nei? □ Hvers vegna ekki? 

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 


