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Útdráttur 

 

Markmið þessarar rannsóknar var tvíþætt. Að skilgreina habitushópa unglinga og kanna tengsl 
þeirra við félagslegu breyturnar kynferði, búsetu og stétt. Einnig að kanna hvort munur er á 
hugsun um störf eftir habitushópum, kynferði og búsetu. Rannsóknin náði til 373 nemenda í 
9. og 10. bekk grunnskóla á tveimur ólíkum búsetusvæðum. Fræðilegt sjónarmið 
rannsóknarinnar var kenning Bourdieu um habitus þar sem gert er ráð fyrir að manneskjan sé 
ekki frjáls í vali sínu heldur ráði félagslegur uppruni miklu. Með þáttagreiningu og 
klasagreiningu á vali á menningarafurðum og frístundaiðkun voru greindir fimm habitushópar 
sem höfðu tengsl við félagslegu breyturnar kynferði, búsetu og stétt föður. Marktækur munur 
kom fram eftir habitushópum, kynferði og búsetu í væntingum til starfa. Borin var mismikil 
virðing fyrir störfum eftir habitushópum og báru stelpur og unglingar úr borgarsamfélagi meiri 
virðingu fyrir störfum en strákar og unglingar úr sjávarbyggð. Niðurstöður styðja kenningu 
Bourdieu og gefa til kynna að félagslegir þættir ráði miklu um hugsun um störf. Nýta má 
niðurstöður við ráðgjöf til unglinga þar sem þeir eru hvattir til félagsgreiningar. Lagt er til að 
áhersla verið á rannsóknir á félagslegum áhrifaþáttum með það að markmiði að þróa habitus 
mælitæki og bæta þannig ráðgjöf til unglinga varðandi framtíðaráform. 
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Abstract 

The aim of this study was twofold. First to define habitus groups among teenagers and study 
their relationship to the social variables gender, place of living and class. Secondly to study 
difference in thinking about occupations among habitus groups, gender and place of living. 
Participants in this study were 373 9th and 10th grade students in two different societies in 
Iceland. The theoretical background of the study is Bourdieu´s habitus theory that postulates 
that choice is not free but affected by social origin. CPA and cluster analysis of cultural items 
revealed five distinct habitus groups that were connected to the social variables gender, place 
of living and class of father. Significant difference in occupational expectations was found 
between habitus groups, gender and place of living. Difference in occupational prestige was 
also found between habitus groups, gender and place of living. Results support Bourdieu’s 
habitus theory and show that social factors play a big role in thinking about occupations. The 
results can be used in counseling teenagers with socio analysis. A suggestion is made to further 
the studies of effects of social factors to develop a habitus measuring instrument for the 
purpose of bettering vocational counseling.  
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Formáli  

Þessi meistararitgerð í náms- og starfsráðgjöf greinir frá 30 eininga rannsókn á habitus 

unglinga á tveimur búsetusvæðum og tengsl habitus við annars vegar hugmyndir um 

framtíðarstarf og hins vegar virðingu við störfum. Einnig verður greint hvort munur er á hugsun 

um störf eftir kynferði og búsetu. Leiðbeinandi var Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, prófessor og 

Guðmundur Bjarni Arnkelsson dósent, var meðleiðbeinandi. 

Viðfangsefni varð fyrir valinu vegna áhuga rannsakanda á efninu. Ég er fædd og uppalin í 

Vestmannaeyjum og hef starfað við Grunnskóla Vestmannaeyja sem náms- og starfsráðgjafi í 

18 ár. Fljótlega eftir að ég hóf störf fór ég að velta fyrir mér hvað hefði áhrif á náms- og starfsval 

nemenda við skólann. Ég hafði á tilfinningunni að umhverfið réði þar miklu, sérstaklega hefðir 

og hvernig stemning væri innan fjölskyldna til mennta. 

Aðgengi að menntun eftir búsetu hefur einnig verði mér umhugsunarefni og hvaða áhrif 

búseta hefur á hugsun um nám og störf. Rannsóknir hafa sýnt að munur er á hvernig unglingar 

hugsa um störf eftir uppruna og hef ég sérstakan áhuga á að skoða mitt samfélag og bera það 

saman við annað með það í huga að skoða í hverju munurinn liggur. Í framhaldinu væri hægt 

að velta fyrir sér hvort ástæða er til jafna mun þeirra sem vaxa upp í umhverfi þar sem 

menntun þykir sjálfsagður og eðlilegur hluti af tilverunni og þar sem hún er það ekki. Þegar ég 

kynntist hugtakinu habitus og rannsóknum Guðbjargar Vilhjálmsdóttur fannst mér ég vera 

komin með í hendur kenningu og aðferðir sem fara nálægt því að breyta þessum vangaveltum 

í rannsókn. Vangavelturnar hafa vissulega breytt örlítið um stefnu og varð niðurstaðan sú sem 

greint er frá í þessari ritgerð. 

Þakkir fá leiðbeinendur mínir fyrir þolinmæði og góða leiðsögn. Svanhvít Friðþjófsdóttir 

íslenskukennari, fær þakkir fyrir yfirlestur. Rannveigu Óladóttur náms- og starfsráðgjafa í 

Grunnskóla Seltjarnarness þakka ég fyrir aðstoð við forprófun. Eiður Arnarson fær þakkir fyrir 

aðstoð við gerð tónlistarlista. Auk þess fá allir þakkir sem komu að gerð habituslistans með 

einum eða öðrum hætti. 

Að lokum vil ég þakka dætrum mínum, Rósu Sólveigu og Karen Rut, og móður minni 

Nicholínu Rósu, fyrir einstaka tillitsemi meðan á vinnu við rannsókn og skrif stóð. 
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1 Inngangur 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er tenging uppruna við hugsun um veröld starfanna. Ein 

mikilvægasta ákvörðun sem tekin er á lífsleiðinni er ákvörðunin um nám og störf. Það kemur 

því ekki á óvart að mikið hafi verið rannsakað hvernig þessar ákvarðanir eru teknar og margt 

er vitað um það ferli. Þó eru ekki öll kurl komin til grafar og má þar nefna tengsl og áhrif þátta 

sem tengjast uppruna, bæði félagslegum og menningarlegum. 

Heimurinn hefur tekið miklum breytingum síðustu áratugina og verður sífellt flóknari með 

aukinni tækni og vaxandi heimsviðskiptum (Savickas o.fl., 2009). Áður fyrr var ævi manns oft 

ákveðin mikið til við fæðingu, ef viðkomandi fæddist í sveit varð hann bóndi, ef hann var sonur 

sjómanns varð hann sjómaður og ef foreldrarnir voru fátækir urðu börnin það líka. Ákvörðunin 

sem unglingar standa frammi fyrir í dag þegar kemur að náms- og starfsvali er því flóknari en 

áður og líkir Blustein (2011) því við að feta sig í kviksyndi að átta sig á hvernig manneskjan 

fótar sig á starfsferlinum í flóknum heimi á nýrri öld. 

Þær kenningar sem ríkjandi hafa verið í náms- og starfsráðgjafarfræðum hafa að mestu lagt 

áherslu á sálræna þætti við ákvarðanatöku og litið svo á að einstaklingurinn hafi frjálst val 

(Blustein, 2011; Heppner og Jung, 2013). Starfshugsun (e. occupational conceptualization, 

vocational construct) er undirliggjandi þáttur í þróun starfsferils og áhuga fyrir störfum (Shivy, 

Rounds og Jones, 1999) og hefur þar af leiðandi áhrif á náms- og starfsval. Með starfshugsun 

er átt við hvernig hugsað er um störf og felur það m.a. í sér hvort fólk ber virðingu fyrir störfum 

eða hvort því finnst þau vera karla- eða kvennastörf (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðmundur 

Bjarni Arnkelsson, 2005). Því hefur einnig verið haldið fram að allir hugsi eins um störf þar sem 

virðing og kynferði hafa áhrif en hver og ein taki sér stöðu á hugrænu korti starfa eftir eigin 

sjálfsmynd (Gottfredson, 2005). Þetta hefur verið gagnrýnt og benda niðurstöður rannsókna 

til þess að kortin verði ólík eftir uppruna, kyni og búsetu og stétt (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 

2005; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðmundur B. Arnkelsson, 2013). Þó svo mikilvægi 

félagslegra breyta sé viðurkennt í starfsvali, þá skortir á útskýringar á því hvernig einstaklingar 

velja störf í tengslum við sitt félagslega umhverfi (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðmundur B. 

Arnkelsson, 2013). 

Kenning franska félagsfræðingsins Bourdieu um habitus tekur tillit til félagslegra þátta sem 

sterks áhrifavaldar í lífi fólks almennt þar sem smekkur og stétt tvinnast saman og eru ráðandi 

þættir. Manneskjan er ekki frjáls í vali sínu, heldur hefur habitus sterk áhrif. Þessi kenning 
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Bourdieu er því áhugaverð út frá vali á námi og störfum. Samkvæmt Bourdieu er habitus afurð 

reynslu og hefur áhrif á hugsun og hegðun í víðri merkingu. Habitus er ómeðvitaður og mótast 

í félagslegu samhengi af félagslegu umhverfi hvers og eins (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og 

Guðmundur B. Arnkelsson, 2013; Nauta, 2013). Habitus er þannig hugsanaformgerð sem á sér 

rætur í félagslegum veruleika og verður þess vegna svipaður hjá einstaklingum sem vaxa upp 

í sama félagslega veruleikanum. 

Samkvæmt Bourdieu geta umhverfið og einstaklingurinn ekki verið aðskilin og hafnaði 

hann tvíhyggju og sagði að einstaklingurinn sé alltaf afurð af því samfélagi sem hann lifir og 

hrærist í. Þrátt fyrir órjúfanleg tengsl umhverfis og einstaklings getur hver og einn haft áhrif á 

aðstæður sínar, eða sinn habitus. Forsenda þess að geta breytt habitus er að gera sér meðvitað 

grein fyrir honum og talaði Bourdieu um félagsgreiningu í því samhengi (Bourdieu, 1984). Auk 

þess sem manneskjan sjálf getur stuðlað að breytingum verða breytingar á habitus þegar fólk 

skiptir um umhverfi eins og við skil skólastiga (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðmundur B. 

Arnkelsson, 2013). 

Rannsóknir Guðbjargar Vilhjálmsdóttur á starfshugsun og habitus gefa til kynna að 

habitusgreining gefi fyllri mynd af félagslegum mun heldur en kynferði eða stétt ein og sér. 

Auk þess sem tengsl koma í ljós á milli vals á námsbraut og habitus. Habitus varpar þannig ljósi 

á mörg fyrirbæri tengd hugsun um störf sem vert er að gefa meiri gaum (Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir, 2005; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðmundur B. Arnkelsson, 2013). 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að skoða tvo hópa unglinga á ólíkum búsetusvæðum, 

annars vegar úr sjávarbyggð og hins vegar úr hverfi í höfuðborginni. Skoðað verður í fyrsta lagi 

hvort greina megi unglingana í habitushópa eftir menningarneyslu og frístundaiðkun þeirra og 

í öðru lagi hvort og hvernig unglingar í mismunandi hópum hugsa ólíkt um störf. Áhersla er 

annars vegar á tengsl félagslegu breytanna habitus, búsetu, kynferðis og stéttar og hins vegar 

hugsunar um störf í formi hugmynda um líkleg framtíðarstörf og mati á virðingu fyrir störfum. 

Hugtakið habitus, sem nánar verður fjallað hér á eftir, er meginhugtak rannsóknarinnar og er 

kenning Bourdieu fræðilegur grunnur rannsóknarinnar. Greint verður hvort habitushópar eru 

sams konar eða ólíkir eftir kynferði, búsetu, stétt og hugsun um störf, auk þess sem kannað 

verður hvort munur er á hugsun um störf eftir habitushópum, kynferði og búsetu. Í ljósi þess 

að félagslegur veruleiki hefur áhrif á starfsval er tilgátan sú að í öllum tilfellum greinist munur 

milli hópa. 
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1.1 Kenning Bourdieu  

Kenning franska félagsfræðingsins Pierre Bourdieu, sem er kenningarlegur bakgrunnur 

rannsóknarinnar, skýrir hvernig menning og menntakerfi viðhalda félagslegri mismunun 

(Gestur Guðmundsson, 2008). Habitus er meginhugtak rannsóknarinnar, auk þess sem 

hugtökin menningarauður (e. cultural capital), svið (e. field) og félagsgreining (e. socio-

analysis) og samspil þessara hugtaka eru til umfjöllunar. Habitus hefur með það að gera 

hvernig við veljum og höfnum í lífinu og er eins konar hugsunarháttur sem á sér félagslegar 

rætur. Habitus hvers og eins gerir það að verkum að hann getur tekið rökréttar ákvarðanir án 

umhugsunar (Bourdieu, 1984). 

Reynsla okkar hefur áhrif á hvernig við hugsum um störf og við hugsum ólíkt um störf eftir 

því hver habitus okkar er. Þar af leiðandi hefur habitus áhrif á náms- og starfsval og er hugtakið 

því sérstaklega áhugavert fyrir náms- og starfsráðgjafarfræðin (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 

2005; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðmundur B. Arnkelsson, 2013). Kenningin er lagskipt (e. 

multi layered) og fjallar að miklu leyti um tengsl á milli hugtaka. Því verður hér á eftir fjallað 

um habitushugtakið og hvernig það tengist hugtökunum svið og menningarauður. Í 

framhaldinu verður fjallað um félagsgreiningu,  habitushópa og þá habitus og val. 

1.1.1 Habitus, svið og menningarauður 

Bourdieu skilgreinir habitus sem félagslega huglægni sem birtist í því að við hegðum okkur og 

hugsum samsvarandi því félagslega umhverfi sem við lifum í. Habitus er afurð félagsheimsins 

(e. social space) og er innhverfður í manneskjuna sem þýðir að samhljómur er á milli 

félagslegrar tilveru manneskjunnar og þess hvernig hún hugsar (Bourdieu og Wacquant, 1992). 

Habitus er þó flóknara og margslungnara hugtak en þessi skilgreining gefur til kynna og 

þarfnast nánari útskýringar. 

Habitus er hluti af manneskjunni og birtist í eiginleikum sem stuðla að merkingarbærri 

hegðun og skilningi hennar á veruleikanum. Habitus er almennur, yfirfæranlegur og 

kerfisbundinn og hefur víðtæka skírskotun (Bourdieu, 1984). Habitus er því eins hjá 

einstaklingum í sams konar félagshópum, stöðugur á milli aðstæðna og birtist í öllum 

viðbrögðum manneskjunnar. Þannig verður það sem telst eðlileg hegðun eða viðhorf í einum 

hópi samfélagsins ekki endilega það sama og í öðrum hópi þess sama samfélags. Sem dæmi 

má nefna mismunandi afstöðu til tónlistar eftir búsetusvæðum. Þannig eiga sjávarbyggðir sér 

oft ríkan tónlistararf sem mæra sjósókn og hetjur hafsins. Tónlistin er inngróin í hug og hjörtu 
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heimamanna og þannig hluti af habitus þeirra. Ætla má að þessi tiltekna tegund tónlistar sé 

ekki hluti af habitus þeirra sem hafa búsetu í borgarsamfélaginu vegna þess að sjósókn sem 

tónlistin er byggð á er ekki hluti af þeirra habitus. 

Habitus verður til með hversdagslegri reynslu fremur en með beinni leiðsögn í uppeldinu 

(Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2015). Einstaklingurinn mótast þannig ómeðvitað af umhverfinu, af 

því hvernig aðrir haga sér, hugsa og velja. Væntingar og viðhorf unglingsins eru því í takt við 

það sem gerist í fjölskyldu hans og nánasta umhverfi. Hegðun og hugsun bæði einstaklinga og 

hópa sem mótast við líkar aðstæður er kerfisbundin vegna þess að hún er afurð sams konar 

hugarferla og því einnig kerfisbundið ólík því sem er í öðrum hópum (Bourdieu, 1984). 

Habitus er annars vegar hlutlægar aðstæður tilverunnar sem hægt er að flokka og hins 

vegar formgerð sem formgerir (e. structuring structure) (Bourdieu og Wacquant, 1992). 

Hlutlægar aðstæður tilverunnar sem hægt er að flokka vísar til skiptingar í félagshópa sem gera 

félagsheiminn skiljanlegan en skiptingin sjálf er afurð þess hvernig hugsað er um hópa. 

Formgerð sem formgerir vísar til hugsanaformgerða sem skipuleggja hegðun og skilning á 

hegðun í víðum skilningi þess orðs (Bourdieu, 1984). Hér er því um hringferli að ræða, habitus 

hefur áhrif á hvernig fólk hagar sér og hvernig fólk hagar sér hefur áhrif á habitus. Þetta gerist 

ómeðvitað þar sem habitus er svo samofinn manneskjunni að honum er oft beitt án 

umhugsunar (Bourdieu, 1984). 

Samhljómur er á milli habitus og uppbyggingar samfélagsins og eru tengslin þar á milli 

órjúfanleg. Þannig er félagsleg mismunun og hugarferli að stofni eins af því þau eru tengd að 

uppruna. Hið seinna (félagslega mismununin) er birting þess fyrra, habitus. Ytri veruleiki mótar 

eiginleika manneskjunnar og setur henni skorður í leiðinni (Bourdieu og Wacquant, 1992). Í 

þessu felst birtingarmynd samfélagsins og að það viðheldur sér í amstri hversdagsins án þess 

að við áttum okkur á því. Habitus hefur því þau áhrif að manneskjunni líður best á sínum 

heimavelli og hún hefur þá tilhneigingu að leita ekki út fyrir sinn habitus hvað varðar væntingar 

til lífsins. Þetta má hæglega yfirfæra á hugsun um og væntingar til náms og starfa og gera má 

ráð fyrir að unglingar sem hafa alist upp í ólíkum samfélögum eins og sjávarbyggð og 

menntuðu borgarsamfélagi hafi að einhverju leyti ólíkar væntingar til lífsins og því einnig til 

starfa í framtíðinni. 

Bourdieu sagði samfélagið skiptast í svið þar sem sérstakar reglur giltu á hverju sviði fyrir 

sig. Einstaklingar tilheyra mismunandi sviðum og fer staða þeirra á hverju sviði eftir habitus 
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viðkomandi og hversu miklu auðmagni hann býr yfir. Hegðunarmynstur fólks er afleiðing bæði 

habitus og menningarauðs og samspili þessara tveggja fyrirbæra við svið. Einstaklingur getur 

tilheyrt fjölda sviða sem oft skarast, þannig getur fjölskylda verið svið með sínar reglur, 

skólakerfi annað svið, sem og vinnustaðir eða áhugamál. Sviðin tilheyra öll hinum stóra 

félagsheimi þar sem skipting bæði efnalegs- og menningarlegs auðs (Edgerton og Roberts, 

2014). 

Auðmagn getur verið í formi fjármagns eða menningar. Menningarauður getur verið þrenns 

konar. Í fyrsta lagi stofnanabundin, t.d. prófskírteini eða önnur viðurkenning. Í annan stað 

hlutgerður, t.d. bækur og listaverk og í þriðja lagi innhverfður í einstaklinginn eða líkamlegt. 

Hér er átt við fas einstaklingsins, þekkingu og viðmót (Gestur Guðmundsson, 2008). 

Fjárhagslegt og menningarlegt auðmagn samtvinnast á þann hátt að fjárhagslegt auðmagn 

skapar tíma og svigrúm til að fjárfesta í menningarauði barna sem tengist velgengni þeirra í 

námi og starfi sem getur leitt af sér enn meiri söfnun fjárhagslegs auðmagns (Edgerton og 

Roberts, 2014). 

Menningarauður flyst á milli kynslóða og þannig flyst félagslegt misrétti einnig milli 

kynslóða. Einstaklingur sem elst upp á menningarheimili þar sem menningarauður er mikill 

hefur þannig forskot inn á svið menningar og menntunar fram yfir þann sem elst upp á heimili 

þar sem lítil áhersla er á menningu og menntun. Bourdieu skoðaði þetta í rannsókn á franska 

skólakerfinu og komst að því að börn menntamanna höfðu forskot á svið menntunar og voru 

þar á heimavelli en börn bænda og verkafólks sagði hann á útivelli (Gestur Guðmundsson, 

2008). 

Smekkur er birtingarmynd habitus og menningarauðs og gefur til kynna stöðu 

manneskjunnar í samfélaginu og með vali er fólk að láta í ljós smekk. Smekkur birtist í vali á 

athöfnum og eignum í víðum skilningi þess orðs m.a. val á bókum, húsgögnum, maka og 

matargerð. Smekkur er áunninn og gerir það að verkum að manneskjan bæði aðgreinir 

menningarafurðir og kann að meta þetta en ekki hitt. Þetta gerist ómeðvitað, áreynslulaust og 

án vilja og á sér rætur í habitus. Fólk sem á uppruna í líkum hópum velur því menningarafurðir 

út frá sams konar hugarferlum og valið verður því sams konar og jafnframt ólíkt fólki í öðrum 

hópum (Bourdieu, 1984). Á búsetusvæðunum tveimur sem eru til skoðunar er mikill munur á 

menntunarstigi og starfsstétt (Hagstofa Íslands, 2015) og þar sem habitus verður til í nánasta 

umhverfi má ætla að smekkur og menningarneysla unglinga sé einnig ólík. 
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Hornsteinninn í hugmyndafræði Bourdieu felst í samspili milli hlutlæga formgerða sem 

felast í sviðunum og innhverfðra formgerða sem felast í habitus (Bourdieu, 2001). 

Chudzikowski og Mayrhofer (2011) benda á að einn helsti styrkur hugtaka Bourdieu sé fjölþætt 

samspil milli sviðs, habitus og auðs. Habitus er hugtak sem snýst um tengsl en við tilurð habitus 

í félagslegu samhengi og sögu einstaklingsins og með hringlaga tengslum við viðkomandi svið 

er habitushugtakið tengt við auðmagn og því mikilvægt á viðkomandi sviði.  

1.1.2 Félagsgreining 

Nú mætti ætla að manneskjan hefði ekki stjórn á lífi sínu og að uppvöxturinn legði línurnar 

fyrir lífshlaupið sem framundan er. En það er ekki svo einfalt. Bourdieu talaði um að tvær leiðir 

væru til að breyta habitus, annars vegar að skipta um félagslegt umhverfi og hins vegar að 

leggjast í félagsgreiningu og verða meðvitaður um félagslega stöðu sína og áhrif hennar 

(Bourdieu, 1984, 2001). 

Bourdieu hafnaði tvíhyggju og taldi að einstaklingurinn og umhverfið gæti ekki verði 

aðskilin. Þrátt fyrir að habitus eigi sér djúpar rætur og sé fastmótaður er hann ekki 

óbreytanlegur. Eiginleikar habitus geta þróast, ný reynsla er skilin út frá þeim habitus sem 

þegar er fastur í sessi og því hefur reynsla áhrif á habitus (Bourdieu og Wacquant, 1992). 

Einstaklingurinn er afurð sögunnar, bæði sögu félagssviðsins (e. social space) alls og 

uppsafnaðrar reynslu á tilteknu sviði. Til þess að skilja hegðun manneskju er ekki nóg að vita 

staðsetningu viðkomandi á sviði, það þarf einnig að vita hvernig hún komst þangað, vegna þess 

að hvar manneskja tekur sér stöðu á sviði er innhverft í habitusinn (Bourdieu og Wacquant, 

1992). Það er erfitt að hafa stjórn á tilhneigingum habitus sem lærður er í uppvextinum en 

sjálfsskoðun (e. reflexive analysis) sem sýnir okkur að við sjálf gæðum aðstæðurnar þeirri virkni 

sem hún hefur á okkur, hjálpar okkur til að breyta skilningi okkar á ástandinu og þar af leiðandi 

viðbrögðum okkar við því (Bourdieu, 1984). 

Af ofangreindu má sjá að kenningin felur því í sér sameiningu á þeim sjónarmiðum að 

einstaklingurinn sé ekki frjáls annars vegar og að hann sé frjáls hins vegar og gefur til kynna 

órjúfanleg tengsl þar á milli. Habitus gerir það að verkum að einstaklingurinn tekur ákvarðarnir 

eða hegðar sér á ákveðinn hátt, sem stuðlar að því að habitus viðkomandi verður enn fastari í 

sessi (Chudzikowski og Mayrhofer, 2011). Lykilatriðið er samhljómur milli habitus og sviðs. Ef 

samræmi er á milli eiginleika habitus og aðstæðna á tilteknu sviði er breyting ólíkleg. Ef 

samræmið er lítið þá er óhjákvæmilegt að breytingar eigi sér stað. Hvort breytingarnar leiði til 
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árangurs eða framþróunar á sviðinu fer eftir því hvernig tekst til með aðlögun habitusins 

(Edgerton og Roberts, 2014). Þó svo habitus sé fyrirbæri sem við höfum ekki áhrif á í 

uppvextinum og uppruni hafi sterk áhrif á hvernig við högum lífi okkar getur það verið á okkar 

valdi að breyta og aðlaga habitus að breyttum aðstæðum. Við þurfum sem sagt að vita hvaðan 

við komum til að átta okkur á hvert við stefnum.  

Hér hefur verið fjallað um kenningu Bourdieu um habitus og helstu hugtök hennar sem 

snerta viðfangsefni rannsóknarinnar. Rannsóknir á habitus hafa stutt við kenningu Bourdieu 

þar sem sýnt hefur verið fram á að neysla menningarafurða tengist uppruna (Bourdieu, 1984; 

Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2005; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðmundur B. Arnkelsson, 2013; 

Guichard og Cassar, 1998) og verður nánar fjallað um íslenskar rannsóknir í kaflanum sem hér 

fer á eftir.  

1.1.3 Habitushópar  

Rannsóknir undir áhrifum kenninga Bourdieu hafa verið framkvæmdar í ýmsum fræðigreinum 

þar á meðal í mannfræði, félagsfræði og menntavísindum víða um heim. Beitt hefur verið 

vísindalegum aðferðum, bæði eigindlegum og megindlegum (Bourdieu og Wacquant, 1992). 

Ein þekktasta rannsókn Bourdieu (1984) var rannsókn hans á habitus þar sem hann skoðaði 

menningarneyslu með því að athuga smekk Frakka meðal annars á tónlist, mat og myndlist. 

Sýndu niðurstöður samsvörun milli hópa og stöðu þeirra eftir stétt, kyni og búsetu. 

Rannsóknir í náms- og starfsráðgjöf og sálfræði hafa nýtt hugtök Bourdieu í megindlegum 

rannsóknum þar sem habitus er magnbundinn með smekk og mældur með menningarneyslu, 

eða smekk á menningarafurðum og því hvað fólk gerir í sínum frístundum (Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir, 2005; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðmundur B. Arnkelsson, 2013; Ingi Þór 

Pálsson, 2013; Sjöfn Þórarinsdóttir, 2012; Sædís Jana Jónsdóttir, 2013). Samkvæmt Bourdieu 

(1984) er smekkur á menningu ekki meðfæddur heldur afurð uppvaxtar og menntunar og 

þannig birtingarmynd habitus. 

Niðurstöður megindlegra rannsókna á habitus á Íslandi sem hafa leitað í þessa smiðju 

Bourdieu gefa til kynna að hægt er að skipta fólki í hópa eftir menningarneyslu og tengja við 

uppruna og aðra þætti sem fjallað verður nánar um í kaflanum hér á eftir um hugsun um störf. 

Greindir hafa verið fjórir til fimm habitushópar sem eru að mörgu leyti áþekkir. Í 

rannsóknunum hafa þátttakendur verið spurðir hvernig menningarneyslu þeirra er háttað og 
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hvað þeir gera í frítíma sínum t.d. hvaða tónlist þeir hlusta á, hvaða kvikmyndir þeir horfa á og 

hvað þeir lesa. 

Fyrsta rannsóknin var framkvæmd fyrir 20 árum þar sem þátttakendur voru nemendur í 10. 

bekk í grunnskólum bæði á landsbyggðinni og á höfuðborgarsvæðinu. Þar greindust fimm 

hópar (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2005). Tíu árum seinna í rannsókn á ungmennum á aldrinum 

19-22 ára komu í ljós fjórir hópar (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðmundur B. Arnkelsson, 

2013). Niðurstöður nýlegra rannsókna þar sem þátttakendur voru háskólanemar greindust í 

öllum tilfellum fimm hópar (Ingi Þór Pálsson, 2013; Sjöfn Þórarinsdóttir, 2012; Sædís Jana 

Jónsdóttir, 2013). Niðurstöður þessara rannsókna benda til þess að aðgreina megi unga 

Íslendinga í hópa eftir habitus þar sem margt sameiginlegt kemur í ljós. Í öllum tilfellum 

greinast hópar sem einkennast af bókmenntun, annar sem einkennist af hlustun á rokktónlist, 

kvikmyndum og íþróttum. Einnig greinist hópur sem kalla má popp og tísku. Í flestum tilfellum 

hafa einnig greinst hópar sem kalla má óvirka (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2005; Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir og Guðmundur B. Arnkelsson, 2013; Ingi Þór Pálsson, 2013; Sjöfn 

Þórarinsdóttir, 2012; Sædís Jana Jónsdóttir, 2013). Í rannsóknum þar sem háskólanemar hafa 

verið þátttakendur hefur greinst hópur sem kallaður hefur verið meðvitaðir og fylgist sá hópur 

vel með fréttum og dægurmálum (Ingi Þór Pálsson, 2013; Sjöfn Þórarinsdóttir, 2012; Sædís 

Jana Jónsdóttir, 2013).  

Í töflu 1 má sjá samanburð á niðurstöðum rannsóknanna fimm sem rætt er um hér að ofan. 

Þó er rétt að taka fram að hóparnir sem koma fram í mismunandi rannsóknum eru aldrei 

Tafla 1. Habitushópar í íslenskum rannsóknum.  

       Guðbjörg Vilhjálmsdóttir Ingi Þór Pálsson Sædís Jana Jónsdóttir Sjöfn Þórarinsdóttir 

10. bekkur 19-22 ára                                Háskólanemar 

1996 2006 2013 2012 2012 

Íþróttir og kvikmyndir Íþróttir og rokk Rokkarar Rokk og hasar Kvikmyndaunnendur 

Kvenleiki Popp og tíska Popparar Léttpopp og tíska Tónlistarunnendur 

Klassísk tónlist og ljóð Bókmenntir Bókaunnendur Bóklestur og jass Fagurfræðingar 

Vísindi og bókmenntir  Meðvitaðir Fréttir og dægurmál Meðvitaðir 

Tónlistarunnendur Tónlist Óvirkir Óvirkir  

    Grúskarar 

Höfundar rannsóknanna eru í efstu línu. Ártölin í rannsóknum Guðbjargar vísa til þess hvaða ár listarnir voru 
lagðir fyrir. 
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nákvæmlega eins en í töflunni eru hópar með sambærileg einkenni í sömu línu. Niðurstöður 

íslenskra rannsókna á habitushópum styðja því kenningu Bourdieu um habitus og þrátt fyrir 

að íslenskt samfélag sé frekar einsleitt virðist sem það skiptist auðveldlega í hópa eftir 

menningarneyslu. Þessi samhljómur í niðurstöðum gefur tilefni til að skoða hvernig nýta megi 

þessa þekkingu á hagnýtan hátt í náms- og starfsráðgjöf til að dýpka skilning ráðþega á því 

hvað mögulega ræður vali hans. 

1.1.4 Habitus og val  

Hér að ofan var greint frá niðurstöðum rannsókna hér á landi þar sem fólki var skipt í hópa 

eftir menningarneyslu þess. Bourdieu útskýrir þetta fyrirbæri með samhljómi í hegðun og 

ákvörðunum manneskju og þeirra sem tilheyra sama hópi. Sameiginlegur habitus allra í 

hópnum hefur ómeðvitað áhrif á allar ákvarðanir og hegðun viðkomandi og því verður val allra 

í hópnum líkt (Bourdieu og Wacquant, 1992). 

Bourdieu heldur því fram að ákvarðanataka verði betur skilin með áhrifum habitus en þess 

að manneskjan velji út frá því að meta kosti og galla á rökréttan hátt og gagnrýndi hann 

kenningar þar sem því er haldið fram að manneskjan sé frjáls í vali sínu (Bourdieu og 

Wacquant, 1992). Þekking og skilningur á umhverfinu mótast af félagslegum tengslum og 

hefur áhrif á hugsun og hegðun fólks. Sökum þess að heimur starfanna er hluti af félagslegum 

veruleika má ætla að habitus hafi áhrif á skilning á störfum. Mismundandi félagshópar hafa 

mismunandi sýn á veruleikann og þar af leiðandi mismunandi skilning á og hugsun um störf. 

Skilningur á því sem er líkt og ólíkt með störfum og flokkun þeirra er því mismunandi og í 

samræmi við habitus (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2015). Vegna þess að fólk velur út frá stöðu 

sinni á sviði og ómeðvituðum aðstæðum og möguleikum geta hugtökin habitus, 

menningarauður og svið aukið skilning á því hvernig fólk velur (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og 

Guðmundur B. Arnkelsson, 2013) og hvernig félagslegir áhrifaþættir virka í starfshugsun 

(Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2015). 

Hugtökin brjóstvit (e. practical sense) og táknræn valdbeiting (e. symbolic violence) varpa 

nánara ljósi á fyrirbærið val (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðmundur B. Arnkelsson, 2013). 

Ákvarðanir eru teknar út frá brjóstviti sem er ómeðvitað og mótað af habitus og staðsetningu 

á sviði. Ákvarðanir verða þannig skynsamlegar í umhverfi viðkomandi. Táknræn valdbeiting 

felur í sér að taka heiminum eins og hann er og efast ekki um að svona eigi hlutirnir að vera 

(Bourdieu og Wacquant, 1992). Þannig er ekki efast um völd ráðandi hópa og fólk undirgengst 
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misrétti og líður forréttindi oft án athugasemda. Þetta birtist í samskiptum, þekkingu eða 

tilfinningu og er óáþreifanlegt og ósýnilegt (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðmundur Bjarni 

Arnkelsson, 2005). Sú innbyggða auðsveipni sem felst í táknrænni valdbeitingu getur skýrt af 

hverju stelpur stefna á hefðbundin kvennastörf, það er viðtekin venja og þær velta ekki fyrir 

sér að fara inn á svið karlmanna (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðmundur B. Arnkelsson, 

2013).  

Af ofansögðu má ætla að manneskjan taki ákvarðanir út frá flóknu samspili félagslegra þátta 

en ekki eingöngu út frá einstaklingsbundnum sálrænum þáttum eins og oft er gert ráð fyrir í 

kenningum um starfsferil og rannsóknum á hvernig starfsferill þróast og hugsað er um störf. 

1.2 Val og kenningar um starfsferil 

Rannsóknir á starfsþróun hafa verið gagnrýndar fyrir að einblína um of á sálræna þætti sem 

áhrifavald á starfsferli en láta félagslega áhrifaþætti liggja milli hluta. Guichard (2003) heldur 

því fram að til þess að hægt verði að aðstoða fólk á starfsferlinum verði að skoða líf viðkomandi 

í víðu samhengi og telur hann það siðferðilega skyldu ráðgjafa að aðstoða fólk við að 

endurskoða stöðu sína í lífinu út frá félagslegum áhrifaþáttum. Young og félagar (2007) 

gagnrýna hversu lítið er horft til áhrifa menningar í starfsþróunarkenningum og telja að það 

geti verið hliðarafurð þeirrar tilhneigingar að veita algilda ráðgjöf sem byggð er á árangri (e. 

achievement) umfram væntingar einstaklingsins eða þeirra eiginleika sem hann býr yfir. Þeir 
leggja til að ef ráðgjöf eigi að koma að gagni þurfi að huga að nánum tengslum menningar og 

hegðunar. Í sama streng tekur Guðbjörg Vilhjálmsdóttir (2015) og telur hún að sökum þess að 

kenning Bourdieu tekur tillit til félagslegra þátta sem sterks áhrifavaldar í því hvernig fólk hagar 

lífi sínu, og þar af leiðandi í vali á námi og störfum, sé hún kjörin í rannsóknum og útskýringum 

á starfsferli. 

Hefðbundnar kenningar um starfsferil gera ráð fyrir að einstaklingurinn sé frjáls þegar 

kemur að vali. Þannig gerðu kenningar í árdaga náms- og starfsráðgjafar ráð fyrir því að para 

ætti saman einstakling og umhverfi en ekki var tekið tillit til annarra þátta sem gætu haft áhrif 

á líf viðkomandi (Phillips, 2015). Kenning um lífstíðarþróun leggur áherslu á samhengi 

hlutverks starfs og þroskaverkefna sem þarf að leysa á lífsleiðinni auk þroska sjálfsins (e. self-

concept) (Hartung, 2013). Hugsmíðahyggja leggur áherslu á þá merkingu sem einstaklingur 

leggur í líf sitt og störf og hvernig hann aðlagast breytingum sem eiga sér stað á starfsferlinum 

(Savickas, 2005). Hugræn og félagsleg kenning um starfsþróun tekur meira tillit til félagslegra 
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þátta og leggur áherslu á einstaklingsbundna þætti eins og trú á eigin færni (Sheu og Lent, 

2015). Þó svo víða sé fjallað um félagslega þætti fá þeir mismikið vægi og er það engu að síður 

sjálfið, eða sálrænir einstaklingsbundnir þættir, sem eru mestu áhrifavaldarnir í vali á 

starfsferlinum. 

Í takt við breytingar á vinnumarkaði eru kenningasmiðir farnir að horfa meira til þess að 

manneskjan sé ekki eins frjáls í vali sínu og gert er ráð fyrir hefðbundnum kenningunum. 

Umhverfið og það hvernig einstaklingurinn fetar sig í lífinu hafi vissulega áhrif og þannig er oft 

um að ræða samverkun manneskjunnar og umhverfisins (Heppner og Jung, 2013). Þannig 

fjallar Blustein (2011) um að líta þurfi á ákvarðanatöku á starfsferli í samhengi við fjölþætt ytri 

áhrif og tengsl manneskjunnar m.a. við uppruna og menningu. Hann telur hugmyndir um 

sjálfið í fyrri kenningum ekki standast þar sem þær gefi til kynna sjálfræði einstaklingsins þegar 

kemur að vali og að ekki sé litið á líf manneskjunnar sem heild. 

Guðbjörg Vilhjálmsdóttir (2015) bendir á að svo virðist sem kenning Bourdieu um habitus 

hafi ekki ratað yfir hafið til Norður - Ameríku þar sem megnið af fræðilegum störfum í náms- 

og starfsráðgjöf fer fram. Þó eru dæmi um kenningar sem byggja á svipuðum forsendum og 

kenning Bourdieu. Kenning Heppner og Jung (2013) um kynferði og stétt í starfsþróun (e. 

Gender and social class model of career development) eða GSCM, leggur áherslu á félagslega 

stöðu og uppruna einstaklingsins og litið er svo á að einstaklingurinn sé ekki frjáls þegar kemur 

að vali á námi og störfum. Margt í GSCM svipar til hugmynda Bourdieu og hvernig þær eru 

nýttar í fræðum náms- og starfsráðgjafar án þess þó að minnast á habitus eða skyld hugtök. 

Þannig er lögð áhersla á samspil einstaklings og samfélags við þróun starfsferils og eru kynferði 

og stétt ekki eingöngu lýsandi hugtök heldur eru þau áhrifaþáttur í að viðhalda valdi og 

forréttindum hópa sem hafa gott aðgengi að auðlindum, í þessu tilfelli menntun (Heppner og 

Jung, 2013). Einnig byggir kenning Kelly um persónulega hugsmíðar á sama grunni og kenning 

Bourdieu og með því að sameina þær nálgarnir gæti verið hægt að varpa ljósi á ýmis fræðileg 

vandamál þegar kemur að starfshugsun (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2015). 

Hodkinson og Sparks (1997) settu fram líkan um ákvarðanatöku á starfsferli, sem byggð var 

á kenningu Bourdieu, þar sem ferli ákvarðanatöku er mitt á milli þess að vera utan frjáls vilja 

og vals einstaklingsins. Töldu þeir að ákvarðanataka væri ferli sem stjórnaðist annars vegar af 

rökréttum ákvörðunum sem einstaklingur tekur út frá sínum habitus og samspili við þann 

menningarauð sem viðkomandi býr yfir. Hins vegar hefur staðsetning ákvörðunar á lífsleiðinni 

áhrif. Þegar Hodkinson (2008) endurskoðaði kenninguna taldi hann síðast töldu 
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staðhæfinguna ekki njóta eins mikils stuðnings rannsóknarniðurstaðna og hið fyrra og því væri 

ákvarðanataka undir meiri áhrifum þess sem einstaklingurinn hefur ekki stjórn á en frjálsum 

vilja. 

Í flóknari heimi eru kenningarnar farnar að taka meira tillit til ýmissa áhrifaþátta á val utan 

sjálfræðis manneskjunnar og er kenning um lífshönnun (e. Life-design) afurð fjölþjóðlegs hóps 

fræðimanna á þessum nótum (Savickas o.fl., 2009). Félagslegar breytur eins og menning og 

uppruni er einn af þessum þáttum, enn fer þó lítið fyrir útskýringum á hvernig þeir hafa áhrif 

(Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2003). 

1.3 Hugsun um störf 

Í þessari rannsókn er fjallað um virðingu fyrir störfum sem er ein grundvallarvíddin í 

starfshugsun (e. occupational conceptualization, vocational construct). Hugtakið felur í sér 

hvernig fólk skipuleggur hugsun sína um störf. Starfshugsun er undirliggjandi þáttur í þróun 

starfsferils og áhuga á störfum (Shivy o.fl., 1999). Hér er um fræðilegt hugtak að ræða sem 

mælt er á nokkrum kvörðum, m.a. hvort fólk beri virðingu fyrir störfum, eða hvort því finnist 

þau vera karla- eða kvennastörf (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðmundur Bjarni Arnkelsson, 

2005). 

Til þess að átta sig á hvað getur haft áhrif á hvernig unglingar hugsa um störf og hvað getur 

ráðið náms- og starfavali er mikilvægt að átta sig á hvaða áhrifaþættir eru að verkum. 

Samkvæmt kenningum um lífstíðarþróun eru fyrstu skrefin í starfshugsun fólgin í tveimur 

þroskaverkefnum, vexti og könnun. Fram að 14 ára aldri þegar einstaklingar eru á vaxtastiginu 

hefst mótun sjálfsins og börn fara að skilja heim starfanna út frá áhrifum umhverfisins, 

sérstaklega þeirra nánustu. Ef þetta þroskaverkefni er leyst á farsælan hátt hefur unglingurinn 

þróað með sér hugmyndir um sjálfan sig í tengslum við framtíðarstörf og hefur hafið að setja 

sér markmið um starfsferil. Könnunarstigið tekur við af vaxtastiginu og nær fram að 24 ára 

aldri. Hér er helsta verkefnið að máta hugmyndir um sjálfið við heim starfanna, safna og greina 

upplýsingar og taka ákvörðun um hvert skal halda á starfsferlinum. Ef vel tekst til á þessu stigi 

er einstaklingurinn með markmið, býr yfir þekkingu á heimi starfa og hefur hæfni til að taka 

ákvarðanir (Phillips, 2015). 

Linda Gottfredson (2005) setti fram kenningu um hugræn kort starfa og horfir þar til 

kenninga um lífstíðarþróun. Hún gerir ráð fyrir að starfsþróun feli í sér mat á þremur víddum, 
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kyni, virðingu og starfssviði og fjallar hún um hvernig ungt fólk tekst á við hina mörgu 

starfsmöguleika sem samfélagið býður upp á. 

Starfsvalið sjálft hefst með afmörkun (e. circumscription) þar sem einstaklingurinn útilokar 

störf sem hann telur ekki samræmast sjálfsmynd hans. Afmörkunin á sér stað þó svo að í 

flestum tilfellum viti börnin ekki hvað viðkomandi starf felur í sér. Öll börn fara í gegnum sömu 

fjögur stig afmörkunnar, það fer þó eftir vitsmunaþroska hversu hratt og nákvæmlega hvenær 

það á sér stað. Á fyrstu þremur stigum afmörkunar, sem ná fram að 13 ára aldri, kynnast börn 

kynhlutverkum og fara að greina og flokka kynin. Virðing fyrir störfum og félagsleg staða 

fjölskyldunnar og nánasta umhverfis fara einnig að hafa áhrif á starfshugsun. Þegar hér er 

komið við sögu virðist starfsval vera afurð þess að vilja tilheyra, öðlast virðingu og geta lifað 

þægilegu lífi miðað við félagslega stöðu. Menning er talin hafa hér áhrif en getur þó ekki skýrt 

þennan mun að fullu. Afstaða til innra sjálfs er fjórða stigið í afmörkun og á það sér stað frá 14 

ára aldri. Fram að þessu hefur afmörkunin aðallega falið í sér útilokun á óásættanlegum 

möguleikum en nú verður starfsþróunin meðvituð og börnin fara að meta hvort þeir 

möguleikar sem eftir standa samræmast þeirra eigin sjálfi. Afmörkun felur því í sér að ýmsir 

þættir takmarka starfsval á mismunandi aldri þar sem kyn, félagslegur bakgrunnur og virðing 

hafa mikil áhrif á starfsval (Gottfredson, 2005). 

Með afmörkun er einstaklingurinn að máta sig við alla mögulega og ómögulega kosti en 

með málamiðlun (e. compromise) er einstaklingurinn að laga starfsval sitt að raunverulegu 

aðstæðum. Gottfredson (2005) lýsir málamiðlun sem ferli sem snýst frekar um hindranir en 

val. Í byrjun einkennist málamiðlunin af takmarkaðri þekkingu á störfum og aðgengi að þeim 

og upplýsingaöflun afmarkast af félagslegu umhverfi einstaklingsins. Einnig skiptir máli hversu 

virkur einstaklingurinn er í upplýsingaöflun um störf og undirbúningi fyrir þau. Frumkvæði 

hefur mikið að segja og þess virkari sem einstaklingurinn er þess minni verður málamiðlunin. 

Málamiðlun felur einnig í sér að finna starf sem er innan félagslegrar stöðu og passar við 

starfsáhuga. Ef slíkt starf er ekki aðgengilegt leitar einstaklingurinn í störf sem eru innan þess 

hrings starfa sem hann hefur afmarkað út frá kyni og félagslegrar virðingar en leitar ekki út 

fyrir hann þó svo þar sé að finna ámóta störf sem henta honum jafnvel betur (Gottfredson, 

2005). Hugsun barna og unglinga um störf samkvæmt lífstíðarþróunarkenningum fela því í sér 

að einstaklingurinn er að átta sig á heimi starfanna og hvernig hann staðsetur sig í þeim heimi. 

Kenning Gottfredson segir vissulega að félagslegir þættir og umhverfi hafi áhrif, en ekki 
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hvernig. Gert er ráð fyrir að hugsun barna um störf, eða hugræn kort, séu algild og að allir 

hugsi eins um tiltekin störf. 

Það er samhljómur í kenningu Gottfredson og Bourdieu að því leyti að hugtökin kynferði og 

virðing eru mikilvæg þegar kemur að vali og þar af leiðandi hugsun um störf. Sú grunnhugmynd 

í kenningu Gottfredson að fólk hugsi um störf á sama hátt stenst þó ekki samkvæmt kenningu 

Bourdieu þar sem áhrif habitus og sviðs gera það að verkum að kortin verða ólík eftir uppruna, 

kyni, búsetu eða með öðrum orðum eftir habitus og staðsetningu á sviði (Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir og Guðmundur B. Arnkelsson, 2013; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðmundur 

Bjarni Arnkelsson, 2005). 

Í þessari rannsókn er hugsun unglinga um störf skoðuð út frá kynferði, búsetu og 

stéttarstöðu og tengslum þessara breyta við smekk á menningarafurðum og tómstundum, eða 

menningarneyslu. Menningarneysla er skilgreind út frá því hvað þátttakendur eyða frítíma 

sínum í, t.d. hvaða tónlist þeir hlusta á, hvaða kvikmyndir þeir horfa á og hvað þeir lesa og er 

þetta mælikvarði á habitus. Með kynferði er einfaldlega átt við hvort þátttakandi er stelpa eða 

strákur. Stéttarstaða er skilgreind út frá starfstétt foreldra eins og hún er flokkuð í Ístarf95 

(Hagstofa Íslands, 2009) og búseta er einföld, menntasvæði í höfuðborg og sjávarbyggð. Þetta 

eru einmitt breytur sem einstaklingurinn getur ekkert haft um að segja, þ.e. umhverfið sem 

hann fæðist inn í og kynferði. Þrátt fyrir að sumar af kenningum um starfsferil hafi tekið tillit 

til þessara breyta hefur engin þeirra gefið þeim það mikilvægi sem þarf til að lýsa áhrifum 

þeirra á val á starfsferli (Heppner og Jung, 2013). 

1.3.1 Kynferði 

Rannsóknir á stafshugsun hafa lagt áherslu á hvernig fólk hugsar um störf en ekki hvað býr þar 

að baki. Flestar rannsóknirnar skoða starfshugsun einstaklinga en endurtekið hafa niðurstöður 

sýnt fram á að kynin hugsa ólíkt um störf. Svo virðist vera sem stelpur sýni meiri áhuga á 

störfum sem tengjast því að hjálpa fólki en strákar þar sem viðfangsefni starfanna eru verkleg 

(Tracey og Robbins, 2005). Áherslan hefur þó ekki verið á að skoða þennan mun milli hópa og 

hafa rannsóknir verið gagnrýndar fyrir að huga ekki að mun sem gæti verið til kominn vegna 

félagslegra áhrifaþátta. Þar sem kynferði er grundvallarþáttur í habitus geta rannsóknir í þeim 

anda lagt mikið af mörkum til að skýra mun kynjanna í starfshugsun (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 

2015). 
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Kynferði hefur mótandi áhrif á hugsun um störf og eru hlutverk kynjanna orðin nokkuð skýr 

strax við upphaf grunnskólagöngu og börn eiga auðvelt með að greina hvað er karlastarf og 

hvað er kvennastarf (Gottfredson, 2005). Í rannsókn sem framkvæmd var hér á landi kom í ljós 

að elstu nemendur í leikskólum eru farnir að hugsa um störf í þessa veru (Agnes Ósk 

Snorradóttir, 2010). Fólk myndar kort í huganum af störfum á þremur víddum, kynferði, 

virðingu og starfssviði og staðsetur sig eftir því hvaða hugmyndir það hefur um sig sjálft 

(Gottfredson, 2005). Samkvæmt Gottfredson eru hugræn kort starfa algild, þ.e. allir hugsa eins 

um störf en sjálfið getur þróast í ólíkar áttir. Allir hafa því sömu hugmyndir um störf en meta 

þau ólíkt út frá þeirri mynd sem þeir hafa af sjálfum sér (Gottfredson, 2005).  

Kenningar í þessa veru hafa verið nokkuð ríkjandi í fræðum náms- og starfsráðgjafar. Þetta 

er þó ekki í samræmi við niðurstöður rannsókna þar sem fram hefur komið félagslegur munur 

í starfshugsun (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðmundur B. Arnkelsson, 2013; Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir og Guðmundur Bjarni Arnkelsson, 2005; Guichard og Cassar, 1998; Ji, Lapan og 

Tate, 2004). 

Rannsóknir þar sem starfshugsun er skoðuð út frá habitus hafa leitt í ljós verulegan mun á 

milli stráka og stelpna. Þannig var mikill munur eftir kynferði nemenda í 10. bekk í grunnskóla 

í mati á eiginleikum starfa sem gefur til kynna kerfisbundinn mun á sýn kynjanna á störf. 

Stelpur mátu hefðbundin kvennastörf virðingarmeiri, gagnlegri og að þau fælu í sér meiri 

ábyrgð. En lítill munur var á virðingu fyrir hefðbundnum karlastörfum. Áhugi stelpna tengdist 

virðingu en áhugi stráka hafði með mat á tekjum að gera (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og 

Guðmundur Bjarni Arnkelsson, 2005). Svipaðar niðurstöður fengust þar sem þátttakendur 

voru 19-22 ára (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðmundur B. Arnkelsson, 2013). Þar sem 

kynferði er einn af grundvallaráhrifaþáttum í habitus styðja þessar niðurstöður kenningu 

Bourdieu.  

Strákar og stelpur hugsa ólíkt um störf á margan hátt og getur það haft hamlandi áhrif á 

starfsval á þann hátt að unglingar útiloka störf sem mögulega gætu hentað þeim betur en þau 

sem eru hefðbundin fyrir kynin (Ji, Lapan og Tate, 2004). 

1.3.2 Stétt og búseta  

Stétt, staða og menntun foreldra hefur áhrif á menntunarstig barna og hefur stétt sterkari 

áhrif en námsárangur eða vitsmunaleg geta (Bukodi, Erikson og Goldthorpe, 2014; Jackson, 

Erikson, Goldthorpe og Yaish, 2007). 
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Í rannsókn á áhrifum búsetu á starfshugsun gáfu niðurstöður til kynna kerfisbundin mun á 

því hvernig nemendur í 10. bekk í grunnskóla hugsuðu um störf eftir því hvort þeir bjuggu í 

höfuðborginni eða á landsbyggðinni. Þannig má ætla að hugsun um náms- og starfsval mótist 

út frá búsetu og eigi sér því félagslegar rætur. Störf sem kröfðust verkkunnáttu voru metin 

meira af landsbyggðarunglingum sem mátu störf rafvirkja, flutningabílstjóra, rafsuðumanns og 

sjómanns áhugaverðari og virðingarmeiri, auk þess sem þeir töldu nám til undirbúnings fyrir 

þessi störf erfiðari en unglingar á höfuðborgarsvæðinu (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðrún 

Ásbjörg Stefánsdóttir, 2006). Eins og í öðrum rannsóknum á habitus og starfshugsun styðja 

þessar niðurstöður þær hugmyndir Bourdieu að félagslega mótuð hugarferli, eða habitus, hafi 

áhrif á val. Í þessu tilfelli á hugsun um störf þar sem habitus gerir það að verkum að 

unglingarnir kunna betur að meta það sem þeim stendur nær og tengist þeirra félagslega 

veruleika. 

Í rannsókn Jóns Torfa Jónssonar og Kristjönu Stellu Blöndal (2002) kom fram að munur var 

á náms- og starfsvali hér á landi eftir búsetu og eru unglingar á landsbyggðinni líklegri til að 

velja verk- og starfsnám en unglingar á höfuðborgarsvæðinu sem völdu frekar bóknám sem 

leiðir til stúdentsprófs. Búseta og nálægð við framhaldsskóla var helsta ástæða fyrir vali á 

skóla, auk þess sem nemendur sem búa nálægt framhaldsskóla eru líklegri til að velja almennt 

bóknám sem leiðir til stúdentsprófs (Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002). Í 

rannsókn á hvað ræður vali á námssviði og háskóla kom í ljós að búseta hafði áhrif á val yngri 

nemenda og staðnema við val á háskóla (Ingi Rúnar Eðvarðsson og Guðmundur Kristján 

Óskarsson, 2010). Tengsl eru einnig milli menntunar foreldra og barna, þar sem líklegra er að 

þeir sem ljúka námi í framhaldsskóla eigi foreldra með háskólamenntun en þeir sem ekki ljúka 

námi. Þess meiri menntun sem foreldrarnir höfðu þess líklegra var að börn þeirra útskrifuðust 

úr framhaldsskóla (Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002). 

Búsetusvæðin sem þátttakendur rannsóknarinnar koma frá eru um margt ólík og má kalla 

annað menntað borgarsamfélag og hitt sjávarbyggð. Mikill munur er á menntunarstigi 

svæðanna en samkvæmt Bourdieu (1984) leiðir menntunarstig í ljós mun á samfélögum og 

taldi hann að menntun væri einn aðalþátturinn í að viðhalda mismunun í samfélaginu. 

Rúmlega fjórir af hverjum fimm í borgarsamfélaginu hafa lokið framhalds- eða háskólanámi 

sem æðsta stigi menntunar, þar af hefur ríflega helmingur lokið háskólanámi. Í sjávarbyggðinni 

hafa rúmlega helmingur lokið námi á framhalds- eða háskólastigi og innan við fimmtungur 
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háskólanámi. Á miðað við landið allt er menntunarstig í borgarsamfélaginu hátt en lágt í 

sjávarbyggðinni. Einnig er samsetning búsetusvæðanna ólík eftir starfsstéttum, þar sem mun 

fleiri í sjávarbyggðinni starfa við fiskveiðar og landbúnað og framleiðslugreinar en í 

borgarsamfélaginu þar sem nálægt níu af hverjum 10 starfa við þjónustugreinar (Hagstofa 

Íslands, 2015).  

Unglingar hafa ekki val um hvar þeir búa eða hvaða stétt þeir tilheyra. Uppruni eða þær 

aðstæður sem einstaklingurinn fæðist inn og hefur enga stjórn á sjálfur hefur að ofansögðu 

áhrif á starfshugsun, þar á meðal á hugmyndir um það sem unglingnum finnst líklegt sem 

framtíðarstarf sem fjallað er um í næsta kafla. 

1.3.3 Líklegt framtíðarstarf  

Auk þess að fjalla um habitus og félagslegar breytur sem tengjast uppruna er í þessari rannsókn 

fjallað um hugsun um störf út frá því sem þátttakendur telja líklegt að þeir komi til með að 

starfa við í framtíðinni annars vegar og virðingu fyrir störfum hins vegar. 

Um 11 ára aldur er starfsvitund orðin nokkuð raunsæ og um 14 ára aldur eru tilfinningar 

farnar að hafa áhrif á starfsvitund þar sem þekking á neikvæðum áhrifum vinnunnar hefur sitt 

að segja. Auk þess sem á þessum aldri eru börn farin að bera hæfni sína saman við störf og 

þau sjá að ákvörðun um nám og störf er verkefni sem þau standa frammi fyrir. Starfsvæntingar 

fara með aldri að samræmast gildum, hæfni og áhuga hvers og eins. Auk þess sem 

takamarkanir umhverfisins fara að skipta máli í starfshugsun. Þegar komið er að unglingsárum 

er áhuginn orðinn nokkuð stöðugur (Hartung, Porfeli og Vondracek, 2008). Þegar börn og 

unglingar hafa mótað sér hugmyndir um líkleg framtíðarstörf virðist sú hugsun vera fremur 

stöðug (Hung-Chang og Mei-Ju, 2014; Tracey og Robbins, 2005). Í þessari rannsókn er hugtakið 

líklegt framtíðarstarf byggt á þessum forsendum, þ.e. að hugsun um framtíðarstörf sé orðin 

nokkuð stöðug þegar kemur að unglingsárunum. 

Rannsóknir þar sem kannaðar eru hugmyndir um líkleg framtíðarstörf unglinga hafa gefið 

misvísandi upplýsingar og með breyttu samfélagsmynstri og breytingum úreltast rannsóknir á 

þessu sviði. Howard og félagar (2011) brugðust við þessu með því að skoða hugmyndir 22.000 

unglinga í 10. bekk í Miðvesturríkjum Bandaríkjanna um framtíðarstörf. Niðurstöður sýndu 

sterk tengsl milli hugmynda um framtíðarstörf og félagslegrar stöðu (e. socioeconomic status) 

og kynþáttar. Auk þess kom fram kynjamunur þar sem stelpur voru líklegri en strákar til að 

velja störf sem njóta meiri virðingar og krefjast meiri menntunar. Þau störf sem oftast voru 
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valin sem líkleg framtíðarstörf voru tengd listum, lögfræði og löggæslu. Í annarri nýlegri 

rannsókn þar sem þátttakendur voru fimm til 12 ára börn voru vinsælustu störfin einnig tengd 

löggæslu og listum, auk kennslu, læknisfræði og athafnamennsku (Hung-Chang og Mei-Ju, 

2014). 

Í skýrslu sem Námsmatsstofnun vann fyrir Samtök atvinnulífsins voru skoðaðar væntingar 

og veruleiki á vinnumarkaði. Í PISA rannsóknum sem lagðar eru fyrir á þriggja ára fresti voru 

nemendur í 10. bekk árin 2000, 2003 og 2006 spurðir hvaða starfi þau telji að þau komi til með 

að gegna við 30 ára aldur og voru svörin borin saman við gögn frá Hagstofunni um hlutfallslega 

skiptingu á vinnumarkaði. Yfir helmingur ætlaði sér að vera í störfum um þrítugt sem falla í 

flokk sérfræðinga en verulekinn var sá að innan við fimmtungur starfandi fólks féll í þennan 

flokk. Þetta var eini flokkurinn þar sem hlutföllin á milli væntinga og veruleika voru þannig að 

væntingarnar voru hærri. Í öllum öðrum flokkum ætluðu færri að starfa en gerðu það í 

raunveruleikanum (Ragnar F. Ólafsson og Almar M. Halldórsson, 2007). Þessar niðurstöður 

gefa til kynna ósamræmi milli væntinga til starfa og raunverulegrar stöðu á vinnumarkaði. 

1.3.4 Virðing fyrir störfum 

Eins og áður hefur komið fram felur starfshugsun í sér hvernig fólk hugsar um tiltekin störf eða 

starfsheiti, þar á meðal mat á því hvort fólki finnst starfið áhugavert, gagnlegt eða 

virðingarvert. Í fræðum náms- og starfsráðgjafar er iðulega fjallað um virðingu fyrir störfum 

sem grundvallarþátt í starfshugsun (Gottfredson, 2005; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2005; Shivy 

o.fl., 1999; Sodano og Tracey, 2008). 

Samkvæmt Gottfredson (2005) meta unglingar störf út frá kynferði og virðingu og félagsleg 

staða fjölskyldunnar og nánasta umhverfis hefur þau áhrif að þeir útiloka störf sem þeim 

finnast vera fyrir neðan þeirra virðingu. Samhengið milli starfs, menntunar og launa verður 

einnig ljóst þar sem möguleikar á að klífa virðingarstigann fara eftir menntun viðkomandi. 

Starfsval virðist því vera afurð þess að vilja tilheyra, öðlast virðingu og geta lifað þægilegu lífi 

miðað við félagslega stöðu. Hugræn kort starfa eru algild samkvæmt Gottfredson en þeirri 

niðurstöðu hefur verið hafnað af öðrum fræðimönnum. Þannig sýna niðurstöður rannsókna 

Guðbjargar Vilhjálmsdóttur (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2005; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og 

Guðmundur B. Arnkelsson, 2013) mun í hugrænni kortlagningu starfa og að unglingar meta 

virðingu starfa á ólíkan hátt bæði eftir búsetu og kynferði. Landsbyggðarunglingar mátu 

hefðbundin karlastörf jákvæðar en höfuðborgarbúar. Einnig mátu drengir hefðbundin 



26 

 

kvennastörf minna virðingarverð en hefðbundin karlastörf (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2005). 

Svipuð niðurstaða var í rannsókn þar sem ungmenni á aldrinum 19-22 ára voru þátttakendur 

(Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðmundur B. Arnkelsson, 2013). Í báðum rannsóknum kom 

fram munur í mati á virðingu fyrir störfum hjúkrunarfræðinga, grunnskólakennara og ritara 

sem telja má til hefðbundinna kvennastarfa og mátu stúlkur störfin virðingarmeiri en strákar. 

Munur á virðingu eftir búsetu felst í því að unglingar á landsbyggðinni bera meiri virðingu fyrir 

iðn- og starfsmenntastörfum (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðrún Ásbjörg Stefánsdóttir, 

2006). Einnig kom fram munur á habitushópum í virðingu fyrir störfum og þá helst á 

ófaglærðum störfum og iðnaðarstörfum (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2005; Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir og Guðmundur B. Arnkelsson, 2013). Uppruni í formi habitus hefur samkvæmt 

þessum niðurstöðum sterk áhrif á mat á virðingu fyrir störfum. 

Í þessari rannsókn er fjallað um virðingu fyrir störfum. Þar sem líklegt er að hugsun um störf 

sé undirliggjandi þáttur í starfsáhuga og þar af leiðandi starfsvali, er áhugavert að kanna hvort 

munur er á þessum þætti á milli unglinganna eftir habitus á búsetusvæðunum tveimur og 

öðrum félagslegum breytum. 

1.4 Íslenskir unglingar og habitus 

Núverandi rannsókn er unnin í anda rannsókna sem gerðar hafa verið á habitus íslenskra 

unglinga og ungmenna. Í rannsókn Guðbjargar Vilhjálmsdóttur (2005), þar sem þátttakendur 

voru 15-16 ára unglingar, komu í ljós fimm aðgreindir habitushópar. Hóparnir voru myndaðir 

af breytum tengdum tómstundaiðju og neyslu menningar (tónlist, sígild tónlist og ljóðlist, 

kvenleiki, íþróttir og kvikmyndir, vísindi og bókmenntir) og voru þeir nátengdir öðrum 

félagslegum breytum eins og kyni, búsetu og stétt. Svipuð niðurstaða kom í ljós í rannsókn á 

habitus íslenskra ungmenna (19-22 ára) en þá voru hóparnir fjórir (tónlist, bókmenntir, 

dægurtónlist og tíska, íþróttir og rokk) (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðmundur B. Arnkelsson, 

2013). Þessar niðurstöður benda til þess að val á tómstundaiðju og menningarafurðum tengist 

uppruna. 

Niðurstöður benda til þess að meiri munur komi fram á starfshugsun tengdri habitus en 

kynferði og öðum félagslegum breytum. Nokkur munur kom þó fram tengdur félagslegri stöðu, 

kyni og búsetu. Þannig meta bæði kyn karlastörf svipað út frá virðingu en strákar meta 

kvennastörf virðingarminni en stelpurnar. Hvað varðar búsetu má sjá mun í starfshugsun eftir 

búsetu sem gefur til kynna að mismunandi sýn á veruleikann þar sem ungmenni á 
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landsbyggðinni sýndu meiri áhuga á verkamannavinnu og iðnaðarstörfum en höfuðborgarbúar 

á sama aldri (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðmundur Bjarni Arnkelsson, 2005). 

1.5 Markmið rannsóknar og rannsóknarspurningar 

Flestar þær rannsóknir og kenningar sem vitnað hefur verið til hér að framan gera ráð fyrir 

margs konar mun en á misjöfnum forsendum. Þannig er gert ráð fyrir mun á starfshugsun og 

starfsvæntingum eftir kynferði, búsetu og stétt. Megininntak þessarar rannsóknar er hugtakið 

habitus og hvernig það tengist ofangreindum breytum og í fremur einsleitu samfélagi sem 

Ísland er á miðað við mörg önnur svæði í heiminum, þykir áhugavert að skoða hvort greina 

megi þennan mun á milli tveggja ólíkra búsetusvæða innanlands. Í þessu ljósi er markmið 

rannsóknarinnar tvíþætt. Í fyrsta lagi að skilgreina habitushópa unglinga út frá 

menningarneyslu og frístundaiðkun, skoða einkenni hópanna og tengsl þeirra við félagslegu 

breyturnar, kynferði, búsetu og stétt. Í öðru lagi að kanna hvort munur er á hugsun um störf 

eftir habitushópum, kynferði og búsetu. Rannsóknarspurningar eru því eftirfarandi: 

 Er hægt er að skilgreina habitushópa meðal unglinga í 9. og 10. bekk grunnskóla á tveimur 

ólíkum búsetusvæðum? 

 Tengjast habitushópar öðrum félagslegum breytum? 

o Er munur á habitushópum unglinga eftir búsetu? 

o Er munur á habitushópum eftir kynferði?  

o Er munur á habitushópum eftir stétt foreldra? 

 Er munur á virðingu fyrir störfum eftir habitushópum, kynferði og búsetu?  

 Er munur á hugsun um framtíðarstarf eftir habitushópum, kynferði og búsetu? 
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2 Aðferð 

Megindlegri aðferðafræði var beitt við úrvinnslu gagna sem aflað var meðal þátttakenda í 9. 

og 10. bekk á tveimur búsetusvæðum. Gagna var aflað með spurningalista sem lagður var fyrir 

nemendur á pappír í febrúar og mars 2015. Í þessum kafla verður greint frá þátttakendum í 

rannsókninni og búsetusvæðunum þeirra, mælitækjum, framkvæmd og tölfræðilegri 

úrvinnslu. 

2.1 Þátttakendur og búsetusvæði 

Tveir hópar voru í úrtakinu, alls 457 einstaklingar. Annars vegar allir nemendur í 9. og 10. bekk 

í Grunnskóla Vestmannaeyja með alls 123 nemendur þar af 52 í 9. bekk og 71 í 10. bekk. Hins 

vegar allir nemendur í sömu bekkjardeildum í Hagaskóla í Reykjavík, alls 334 talsins, 165 

nemendur í 9. bekk og 169 nemendur í 10. bekk.  

Þátttakendur voru 373 talsins, í Vestmannaeyjum voru 117 þátttakendur, eða 95,1% af 

úrtaki, þar af voru stelpur 68 talsins og strákar 49. Þátttakendur í Hagaskóla voru alls 256 

þátttakendur eða 76,6% af úrtakinu, 140 stelpur og 116 strákar . Þátttaka í heildina var 81,6%. 

Ástæða þess að þátttaka var mismunandi eftir hópum var að í Vestmannaeyjum átti 

rannsakandi greiðari aðgang að nemendum og því svöruðu þeir nemendur sem ekki voru 

mættir daginn sem lagt var fyrir, dagana á eftir. Í Hagaskóla var einn dagur fyrir fyrirlögn og 

svöruðu þeir nemendur sem voru mættir listanum. Lagt var fyrir einn bekk daginn eftir sem og 

nokkra nemendur sem höfðu farið í heimsókn í framhaldsskóla þegar fyrirlögn fór fram. 

Búsetusvæðin tvö sem þátttakendur koma frá eru ólík hvað varðar menntunarstig og 

starfstétt. Hagstofan birti í mars 2015 meginniðurstöður eftir svæðum úr Manntali 2011 þar 

sem landinu er skipt í 42 svæði þar sem kemur fram munur á búsetusvæðum eftir menntun 

og starfstétt. Vesturbær Reykjavíkur eru tvö svæði, norður og suður og Vestmannaeyjar eru 

eitt svæði. Birtar eru tölur yfir menntunarstig sem er hæsta stig menntunar sem er lokið hjá 

þeim sem eru 25 ára eða eldri (Hagstofa Íslands, 2015). Þrátt fyrir að menntun forelda sé ekki 

viðfangsefni í þessari rannsókn, heldur starfsstétt, eru þessar upplýsingar nýttar til að sýna 

fram á mun á búsetusvæðunum. 

Í fyrrgreindum niðurstöðum eftir svæðum eru ekki birtar tölur um starfsstéttir eins og þær 

eru flokkaðar í Ístarf95 (Hagstofa Íslands, 2009) en störf eru flokkuð samkvæmt alþjóðlegu 

starfagreinaflokkunarinni ISCO-08, sem Ístarf95 byggir einnig á. Þó svo flokkarnir séu ólíkir 
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þeim sem notaðir verða í þessari rannsókn er engu að síður áhugavert að skoða þá með tilliti 

til munar á búsetusvæðunum.  

Tafla 2. Samanburður á menntunarstigi og starfsstétt á búsetusvæðunum í rannsókninni. 

 
Vesturbær 

norður 
Vesturbær 

suður 
Vestmanna-

eyjar Landið allt 

Háskólamenntun 51,1% 52,5% 16,7% 29,2% 

Framhaldsskólamenntun 29,4% 29,3% 38,2% 35,6% 

Háskóla– eða framhaldsskólamenntun 80,5% 81,8% 54,9% 64,8% 

Landbúnaður og fiskveiðar 1,3% 1,5% 16,5% 5,9% 

Framleiðsla 10,4% 9,1% 28,5% 19,5% 

Þjónustugreinar 88,1% 89,6% 55,0% 74,6% 

 

Í töflu 2 má sjá hlutfall menntunarstigs og starfsstéttar á svæðunum þremur og samanburð 

við landið allt. Á vef Hagstofunnar er að finna yfirlit yfir starfandi fólk á vinnumarkaði flokkað 

samkvæmt Ístarf95 eins og gert er í þessari rannsókn (Hagstofa Íslands, 2014). Flokkunin er þó 

ekki eftir svæðum, heldur eru birtar tölur yfir landið allt og skiptingu eftir höfuðborgarsvæði 

og landsbyggð. Heildartölur verða þó nýttar þegar skoðuð er afstaða þátttakenda til líklegs 

framtíðarstarfs. 

2.2 Mælitæki 

Mælitæki rannsóknarinnar var 10 síðna spurningalisti á pappír með forsíðu og var lagt fyrir 

heilar bekkjardeildir í einu. Spurningalistinn samanstóð af habituslista sem mældi 

menningarneyslu og frístundaiðkun og atriðum sem mæla hugmyndir um líklegt 

framtíðarstarf, virðingu fyrir störfum og félagslega stöðu út frá starfstétt foreldra. Listinn var 

nafnlaus og ekki er hægt að rekja svör til einstaklinga (fylgiskjal 4). 

Habituslisti 

Byggt var á þremur listum sem þegar eru til á íslensku og hafa áður verið notaðir í rannsóknum. 

Þetta voru listar Guðbjargar Vilhjálmsdóttur (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2005) sem hún lagði 

fyrir árið 1996 þar sem þátttakendur voru grunnskólanemar og frá 2006 (Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir og Guðmundur B. Arnkelsson, 2013) þar sem þátttakendur voru á aldrinum 19 

til 22 ára. Einnig var stuðst við nýlegan lista úr rannsókn á habitus háskólanema (Ingi Þór 

Pálsson, 2013). Gerðar voru talsverðar breytingar á listanum og hann uppfærður á þann hátt 

að atriðin áttu betur við daginn í dag og liggja tvær ástæður þar að baki. Í fyrsta lagi að eina 

rannsóknin með þátttakendum á grunnskólaaldri er komin til ára sinna og menningarneysla 
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unglinga í dag inniheldur að mörgu leyti önnur atriði en áður vegna þess að nýir tónlistarmenn, 

kvikmyndir og þættir líta dagsins ljós. Í öðru lagi er að þátttakendur í habitusrannsóknum 

síðustu ára hafa verið eldri en þátttakendur í þessari rannsókn, eða að mestu háskólanemar. 

Átta undirflokkar eru á listanum sem mæla hlustun á tónlist, hlustun á útvarpsstöðvar, 

áhorf á sjónvarpsþætti annars vegar og kvikmyndir hins vegar, lestur, netnotkun, íþróttaiðkun 

og að lokum aðrar tómstundir. Svarmöguleikar voru fimm nema þegar spurt var um hlustun á 

útvarp og áhorf á kvikmyndir. 

Markmiðið við gerð habituslistans var að hann innihéldi fjölbreytt atriði sem næðu fram 

aðgreiningu í hópa eftir menningarneyslu og tómstundum. Því var leitast við að hafa atriði í 

undirflokkum sem jafnast eftir tegundum, t.d hvað varðar tónlistarstefnur og tegundir 

kvikmynda. 

Við uppfærslu listans var fengin aðstoð frá unglingum í 9. og 10. bekk bæði í 

Vestmannaeyjum, á Seltjarnarnesi og í Reykjavík. Þeir unglingar sem rætt var við voru allt frá 

einum einstaklingi til 10 manna hóps og verður hér eftir talað um rýnihópa. Einnig var leitað 

eftir áliti fólks á framhalds- og háskólaaldri sem og sérfræðings í tónlist. Stuðst var við ýmsa 

lista á Netinu, t.d. á imdb.com og hina ýmsu tónlistar-, kvikmynda- og sjónvarpsþáttasíður, 

bæði til að finna atriði á listann og ekki síður til að flokka atriði í tegundir eins og tónlist í t.d. 

rapp eða hiphop eða kvikmyndir í spennumyndir, hryllingsmyndir og svo framvegis. Við val á 

atriðum var haft í huga að aðgangur væri að þeim á báðum búsetusvæðum. Þetta átti við þegar 

kom að íþróttum, tómstundum og útvarpsstöðvum. Einnig var stuðst við niðurstöður 

rannsóknarinnar Ungt fólk 2014 (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2014) við gerð íþrótta- og 

tómstundalistanna. Hér á eftir fer nánari útlistun á hvernig undirlistarnir átta voru settir 

saman. 

Tónlistarlistinn innihélt 56 atriði sem voru heiti hljómsveita eða tónlistarmanna og kvenna. 

Af undirlistunum átta voru flest atriðin á þessum lista og var hann flóknastur í samsetningu, 

líklega vegna þess að fjölbreytileiki tónlistar í heiminum, sem er eitt svæði með tilkomu 

Netsins, er svo til óendanlegur og oft á tíðum er erfitt að flokka tónlist í einn flokk. Atriðin sem 

skráð voru niður við undirbúning listans náðu nokkrum hundruðum. Eftir samræður við 

rýnihópa og skoðun margs konar tónlistarlista á Netinu var álit fengið frá sérfræðingi í tónlist, 

Eiðs Arnarsonar tónlistarmanns og fyrrum útgáfustjóra hjá Senu, sem benti á nokkur atriði sem 

mátti taka út og önnur sem koma mættu í staðinn. Samkvæmt Eiði var góð breidd í atriðum á 

þann hátt að þau náðu yfir fjölbreyttar tegundir tónlistar, bæði eldri og nýrri. Af atriðunum 56 
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voru 31 sem hafa verið á fyrri listum, flest í rannsókn Inga Þórs (Ingi Þór Pálsson, 2013) en 

einungis fjögur voru á upphaflegum lista Guðbjargar Vilhjálmsdóttur frá 1996 (Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir, 2005). Þetta voru Jimi Hendrix, Metallica, Mozart og Guns N‘ Roses. Því voru 

25 atriðanna ný. 

Á listanum yfir útvarpsstöðvar voru einungis fimm atriði, þ.e. helstu stöðvar sem senda út í 

báðum sveitarfélögum. Þar sem þátttakendur í forprófum töluðu sérstaklega um hversu fá 

atriðin væru var atriðinu „annað“ bætt við þar sem þátttakendur gátu skrifað niður nöfn 

útvarpsstöðva sem ekki voru á listanum. 

Kvikmyndalistinn innihélt 31 atriði sem voru titlar kvikmynda. Við gerð hans var stuðst við 

álit rýnihópa sem og lista á Netinu, t.d. imdb.com. Tólf af atriðunum höfðu birst á fyrri 

habituslistum og því voru 19 ný atriði á núverandi lista. Bæði var um að ræða nýjar myndir 

sem höfðu ekki verið sýndar þegar fyrri listar voru notaðir sem og eldri myndir sem kom í ljós 

í undirbúningi að unglingar virtust vera að horfa á. Tvö af atriðunum voru á lista Guðbjargar 

Vilhjálmsdóttur 1996 (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2005), þ.e. Ace Venura og Die Hard. Þetta er 

eini listinn þar sem valmöguleikar eru þrír, „aldrei“, „1 sinni“ og „2 sinnum eða oftar“. Áður 

hafði þriðji möguleikinn verið „oft“, en því var breytt eftir ábendingar frá rýnihóp. Við flokkun 

atriða á listann var horft bæði til flokka kvikmynda, t.d. grín-, hryllings- og spennumynda og 

leitast við að hafa myndir í hverjum flokki bæði nýjar og gamlar. Sumar myndanna komu til 

sýninga áður en þátttakendur fæddust en í rýnihópum kom fram að auðvelt aðgengi 

kvikmynda á Netinu gerir það að verkum að margir unglingar eru vel kunnugir eldri 

kvikmyndum. 

Alls voru 23 atriði var á listanum yfir þætti, allt heiti á sjónvarpsþáttum. Þar sem áhorf á 

sjónvarp hefur færst mikið yfir á Netið var spurt „Hvað af eftirfarandi þáttum horfir þú á?“ í 

stað þess að spyrja um hvað þátttakendur horfðu á í sjónvarpinu eins og gert var í fyrri 

rannsóknum. Hér eftir verður því talað um þætti í stað sjónvarpsþátta. Þættir á listanum voru 

hvoru tveggja á dagskrá sjónvarpsstöðva sem nást á báðum búsetusvæðum og þættir sem 

unglingar í rýnihópum sögðust nálgast á Netinu. Í sumum tilfellum var horft á sömu þættina í 

sjónvarpi og á Netinu. Þrettán af þáttunum voru ekki á fyrri listum, sem þýðir að 10 atriði höfðu 

verið það. Eina sambærilega atriðið sem var á elsta listanum var „fréttir og veður“ en á 

listanum frá 1995 var atriðið „fréttir“. 

Einungis voru sjö atriði á listanum þar sem spurt var um íþróttaiðkun. Í fyrsta lagi vegna 

þess að í fyrri rannsóknum hefur íþróttaiðkun ekki gefið mikla aðgreiningu, nema þá helst 
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fótbolti. Önnur ástæða var að samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar Ungt fólk 2014 

(Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2014) er í flestum tilfellum yfir 90% unglinga sem ekki stunda tilteknar 

íþróttir reglulega og því líklega ekki von á mikilli aðgreiningu. Að síðustu var íþróttagreinum 

sem ekki er möguleiki á að stunda á öðru búsetusvæðinu sleppt, t.d. körfubolti og dans. 

Á listanum sem mældi tómstundir voru 11 atriði. Við val á atriðum var horft til fyrri lista, 

viðtala við rýnihópa og niðurstöður rannsóknarinnar Ungt fólk 2014 (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 

2014). Sama forsenda var höfð að leiðarljósi við val á atriðum á íþróttalistann, horft var til 

tómstunda sem líklegt væri að hefðu þó nokkra ástundun. Einnig var aðgengi að tómstundum 

á búsetusvæðunum tveimur haft í huga. Fjögur atriði voru óbreytt frá fyrri listum 

(tónlistarnám, ljósmyndun, semja sögur, ljóð eða leikrit og tölvuleikir). Í fyrri listum voru tvö 

atriði sem náðu yfir félagsstarf, annars vegar innan skóla og hins vegar utan hans. Eftir samtöl 

við rýnihópa og þegar niðurstöður Ungt fólk 2014 (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2014) voru hafðar til 

hliðsjónar var þessum tveimur atriðum skipt í þrennt. Félagsstarf í skólanum, félagsstarf í 

félagsmiðstöð og félagsstarf í félagasamtökum. Þrjú atriði voru ný, útivist, samfélagsmiðlar og 

að „hanga“ í sjoppu eða verslunarmiðstöð. 

Listinn um vefsíður innihélt 12 atriði þar sem vefsíður voru flokkaðar og dæmi voru nefnd. 

Í fyrri rannsóknum var talað um „vefsíður eða blogg“ en í núverandi rannsókn er talað um 

„vefsíður“ vegna þess að hugtakið „blogg“ er unglingum ekki tamt í dag. Ellefu af atriðunum 

eru þau sömu og í rannsókn Inga Þórs Pálssonar (2013), að því undanskildu að „handverkssíður 

eða handverksblogg“ var tekið út og atriðinu „slúðursíður“ var bætt við. Að einhverju leyti var 

dæmum í sviga fyrir aftan atriðin breytt til þess að auðvelda þátttakendum að glöggva sig á því 

hvað átt var við. 

Atriði á listanum sem mældi lestur voru 17 og eins og í vefsíðulistanum voru atriðin flokkuð. 

Titlar bóka eða blaða voru nefnd í sviga sem dæmigerð fyrir viðkomandi flokk. Sem fyrr var 

stuðst við fyrri lista, álit rýnihópa og einnig var rætt við afgreiðslustúlku í bókaverslun. Frá fyrri 

listum hefur atriðum fækkað hér, t.d. var ekki spurt um íslenskar fornsögur þar sem flestir 

nemendur í grunnskóla lesa sömu söguna og því ekki von á aðgreiningu. Einnig var atriðunum 

„fræðibækur“ og „handbækur“ sleppt eftir samræður við rýnihópa og „unglingabækur“ bætt 

við. 

Þegar upp var staðið samanstóð habituslistinn af átta undirlistum með samtals 162 

atriðum. 
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Framtíðarstarf 

Fyrirætlanir varðandi framtíðarstarf voru skoðaðar með því að þátttakendur greindu frá hvort 

og þá hvaða starf þeir ætluðu sér sem framtíðarstarf. Ef þeir voru ekki vissir voru þeir beðnir 

um að forgangsraða þremur störfum og greina frá hvað væri líklegast af þeim sem 

framtíðarstarf. Einnig var spurt hvert væri óskastarfið ef allir vegir væru færir. Með því að 

spyrja á ólíkan máta um ætluð framtíðarstörf má leiða að því líkum að mælingin á hugtakinu 

framtíðarstarf verði næmari. Þegar ekki var samræmi á milli óskastarfs og þess sem 

þátttakandi taldi líklegast að yrði framtíðarstarf, var hið seinna skráð af þeirri einföld ástæðu 

að það var breytan sem verið var að mæla. Einnig var spurt um hversu ákveðnir þátttakendur 

voru varðandi val á framtíðarstörfum. Spurningarnar voru teknar svo til orðréttar úr 

spurningalista Guðbjargar Vilhjálmsdóttur frá 1996. 

Virðing fyrir störfum 

Þátttakendur voru beðnir um að greina frá hversu mikla virðingu þeir báru til 18 starfa með 

því að merkja við eitt gildi á sjö punkta raðkvarða þar sem svarmöguleikar voru frá „lítil virðing“ 

til „mikil virðing“. Ellefu af störfunum voru á lista sem Guðbjörg Vilhjálmsdóttir notaði í 

rannsókn sinni árið 1996 (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2005) Eitt af þessum störfum var 

sjómennska. Þar sem hluti úrtaksins er frá sjávarplássi og sjómaður getur falið í sér nokkur 

starfsheiti var það hugtak brotið niður í skipstjóri, háseti og vélstjóri. Af sömu ástæðu var 

starfsheitinu fiskiðnaðarmaður bætt á listann. Til þess að gæta jafnræðis og til að leitast við 

að endurspegla veruleika þátttakenda í báðum úrtökum var starfsheitunum listamaður, 

hagfræðingur og leikskólakennari einnig bætt við. 

Grunnupplýsingar 

Spurt var um kyn, bekk, aldur og búsetu. Upplýsinga um félagslega stöðu var aflað út frá 

störfum foreldra. Ístarf95 (Hagstofa Hagstofa Íslands, 2009) var notað til að flokka störf 

foreldra, sem og líkleg framtíðarstörf þátttakenda. Ístarf95 er íslensk starfsflokkun sem byggir 

á alþjóðlegu starfaflokkunarkerfinu ISOC-88. Flokkarnir eru níu í Ístarf95 en við úrvinnslu voru 

flokkar sameinaðir og unnið var með fimm flokka: 1) stjórnendur og embættismenn, 2) 

sérfræðingar, 3) sérmenntað starfsfólk, 4) skrifstofu-, þjónustu- og verslunarfólk, hér voru 

flokkarnir skrifstofufólk og þjónustu-, sölu- og afgreiðslufólk sameinaðir, 5) iðnaðar- og 

verkafólk. Síðasti flokkurinn, iðnaðar- og verkafólk varð til úr fjórum flokkum, bændur og 

fiskimenn, iðnaðarmenn og sérhæft iðnverkafólk, véla- og vélagæslufólk og sá síðasti ósérhæft 

starfsfólk. 
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Störfum foreldra var skipt í tvennt til að fá fram stétt. Þar voru flokkar 1 og 2, stjórnendur 

og embættismenn annars vegar og sérfræðingar hins vegar, settir saman og mynduðu þeir efri 

stétt. Aðrir flokkar voru settir saman og mynduðu þeir lægri stétt. Þetta er sambærileg leið og 

var farin við úrvinnslu niðurstaðna á rannsókna á habitus íslenskra ungmenna (Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir og Guðmundur B. Arnkelsson, 2013). Starfaflokkunin í Ístarf95 tengist 

kunnáttustigum á þann hátt að sérfræðingar eru á fjórða kunnáttustigi þar sem gert er ráð 

fyrir a.m.k. þriggja ára framhaldsnámi á háskólastigi sem leiðir til BA, BS eða sambærilegra 

gráða og efri gráða. Sérmenntað starfsfólk er á kunnáttustigi þrjú þar sem gert er ráð fyrir að 

fólk hafi lokið stuttu starfsnámi eða hagnýtu námi á háskólastigi. Annað kunnáttustig felur í 

sér að lokið hefur verið námi á framhaldsskólastigi. Miðað er við lok skyldunáms á fyrsta 

kunnáttustiginu (Hagstofa Íslands, 2009). Á þessum forsendum var skiptingin í stétt, þeir sem 

gera má ráð fyrir að lokið hafi lengra námi í háskóla og þeir sem hafa það ekki. 

Forprófun spurningalistans 

Forprófun spurningalistans fór fram í skóla í sveitarfélagi á höfuðborgarsvæðinu. Alls tóku 10 

nemendur í 9. og 10. bekk þátt í forprófuninni og var kynjahlutfall jafnt. Markmið forprófunnar 

var að athuga hvernig fyrirlögn gengi fyrir sig, hversu langan tíma nemendur væru að svara 

listanum og hvort eitthvað væri í uppbyggingu listans eða orðalagi sem þyrfti að laga. Eftir 

forprófun komu fram nokkrar athugasemdir sem tekið var tillit til, t.d. hvað varðar 

svarmöguleika á kvikmyndalista og atriðum sem mæla félagsstarf, var fjölgað úr tveimur í þrjú. 

Forprófun gekk vel og voru þátttakendur 10 til 20 mínútur að svara listanum. 

2.3 Framkvæmd 

Leyfi fyrir rannsókninni var fengið frá Skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar (fylgiskjal 1) 

og skólastjórum beggja skóla. Foreldrum þátttakenda var boðið að hafna þátttöku (fylgiskjal 

2) og fengið var upplýst samþykki þátttakenda við upphaf fyrirlagnar. Enginn hafnaði þátttöku. 

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar. 

Gagna var aflað með því að leggja spurningalistann fyrir heila bekkjardeild, eina í hvert sinn. 

Í Vestmannaeyjum sá rannsakandi um fyrirlögn, þeir sem ekki voru mættir daginn sem lagt var 

fyrir svöruðu listanum undir umsjón kennara dagana á eftir. Á fyrirlagnardegi í Hagaskóla 

dreifði rannsakandi spurningalistum til kennara auk stuttra leiðbeininga (fylgiskjal 3). Lagt var 

fyrir alla þátttakendur á sama tíma og sáu kennarar um fyrirlögn. Fyrirlögn gekk, að sögn 

kennara, vel og haft var á orði að nemendum hefði fundist skemmtilegt að svara listanum. 
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2.4 Tölfræðileg úrvinnsla 

Fyrsta skrefið í gagnavinnslu var að gefa störfum foreldra og hugmyndum þátttakenda um 

líklegt framtíðarstarf númer samkvæmt Ístarf95 (Hagstofa Íslands, 2009). Í einhverjum 

tilfellum reyndist það nokkuð flókið sökum þess að Ístarf95 er ekki tæmandi, t.d. fellur 

„verkefnisstjóri hjá sveitarfélagi“ ekki augljóslega í flokk. Bætt var við númeri fyrir 

heimavinnandi, atvinnulaus, öryrki og nemi. 

Tölfræðileg úrvinnsla var framkvæmd með SPSS forritinu, útgáfu 20, og var beitt lýsandi 

tölfræði og ályktunartölfræði. Gerð var þáttagreining á habituslistanum og klasagreining á 

þeim þáttum sem komu fram auk þess sem homalsgreining var framkvæmd til að skoða tengsl 

breyta. Við athugun á hvort marktækan mun væri að finna milli hópa var beitt 

kíkvaðratprófum, t-prófum og dreifigreiningu. 

 Við undirbúning úrvinnslu á habituslistanum kom í ljós að nokkuð var um kerfisbundið 

brottfall. Þannig voru tilvik þar sem þátttakendur slepptu að svara stuttum undirlistum eins og 

um útvarpsstöðvar og íþróttir. Einnig var nokkuð um að þátttakendur byrjuðu á að svara 

listanum en hættu þegar leið á og slepptu því síðustu blaðsíðunni eða blaðsíðunum. Misjafnt 

var hve mörgum atriðum var sleppt, fimm þátttakendur slepptu 100 atriðum eða fleiri og sá 

sem sleppti flestum atriðum sleppti 138. Þrettán þátttakendur slepptu 10 til 45 atriðum og 

fimm slepptu 51 til 92 atriðum. Af þessari ástæðu var ákveðið að fella brott þá þátttakendur 

sem slepptu að svara 10 atriðum eða fleiri og voru svör 24 (6,5%) þátttakenda því ekki með í 

úrvinnslu habituslistans. 

Tvö þrep voru framkvæmd til að greina habitusbreyturnar. Í fyrsta lagi var beitt 

meginhlutagreiningu (e. principal component analysis) til að greina atriði á habituslistanum í 

þætti. Markmið þess að nota meginhlutagreiningu er að skoða fylgni milli atriða, fækka 

breytum með því að setja þær saman í þætti, aðgerðabinda undirliggjandi þætti og prófa 

tilgátu um undirliggjandi breytu. Meginhlutagreining felur í sér að þau atriði á listanum sem 

hafa háa fylgni og eru óháðar öðrum breytum mynda þætti (Tabachnick og Fidell, 1989). 

Þáttunum voru gefin lýsandi heiti í samræmi við atriðin sem mynduðu þættina. 

Á grundvelli þáttanna var framkvæmd klasagreining (e. K-means cluster algorithm) til að 

greina hvernig einstaklingar falla í hópa eftir svörum þeirra á habituslistanum, á þann hátt að 

aðaleinkenni hópanna komu fram. Stöðugasta lausnin voru tveir þættir með þremur klösum. 

Næst stöðugasta lausnin voru tveir þættir með þremur klösum og loks þrír þættir með fimm 
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klösum. Það var mat rannsakanda að fjalla um þrjá þætti með fimm klösum þar sem sú lausn 

gaf meiri upplýsingar en hinar lausnirnar. 

Þegar habitushópar lágu fyrir var framkvæmd homalsgreining til að skoða tengsl 

habitushópanna við félagslegu breyturnar kyn, búsetu og stétt. Homalsgreining sýnir 

myndræna framsetningu gagna úr krosstöflu þar sem flokkar með svipaða niðurstöðu og 

flokkar á annarri breytu eru nálægt hvor annarri (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðmundur 

Bjarni Arnkelsson, 2013). 

Alls fengust upplýsingar frá 330 þátttakendum (88,5%) um líklegt framtíðarstarf, sem þýðir 

að frá 43 (11,5%) þátttakenda fengust ekki upplýsingar um hvað þeim finnst líklegast að þeir 

komi til með að starfa við í framtíðinni. Þar sem hluti þátttakenda var ekki með í úrvinnslu 

habitushópa voru 311 þátttakendur í samanburði líklegra framtíðarstarfa eftir habitushópum, 

en 330 þegar líklegt framtíðarstarf var borði saman við kynferði og búsetu. 

Virðing fyrir störfum var mæld á sjö punkta raðkvarða sem innihélt 18 atriði sem allt voru 

starfsheiti. Gildið 1 þýddi lítil virðing og 7 mikil virðing. Ekki fengust upplýsingar um virðingu 

fyrir einstaka starfsheitum frá þremur til 12 þátttakenda þar sem fæstir slepptu því að meta 

virðingu fyrir starfi læknis og flestir slepptu við að meta virðingu fyrir starfi rafsuðumanns. 

Notuð voru þrenns konar marktektarpróf, kíkvaðratpróf, t-próf og dreifigreining til að 

kanna hvort munur væri milli hópa. 

Kíkvaðratpróf (e. chi-square test) er hentug aðferð við tilgátuprófun þegar könnuð eru 

tengsl nafnbreyta í krosstöflu. Kíkvaðratprófi var því beitt til að athuga hvort munur væri milli 

habitushópa eftir félagslegum breytum og hvort munur væri á hugsun um líklegt 

framtíðarstarf eftir habitushópum, kynferði og búsetu.  

Til þess að kanna mun eftir kynferði og búsetu í mati á virðingu fyrir störfum voru 

framkvæmd t-próf óháðra úrtaka. Þeirri aðferð er beitt við tilgátuprófun þegar verið er að bera 

saman meðaltöl tveggja hópa þar sem dreifingin í þýðinu er ekki þekkt. 

Dreifigreiningu, (e. Analysis of variance) var beitt til að finna svör við því hvort munur væri 

á mati á virðingu fyrir störfum eftir habitushópum. Dreifigreining er aðferð sem hentar vel við 

tilgátuprófun þar sem borin eru saman meðaltöl þriggja hópa eða fleiri. Til að greina nánar 

hvaða meðaltöl eru ólík er gerður eftirásamanburður. Þar sem verið var að prófa margar 

fylgibreytur var höfð stjórn á alpha mistökum með því að beita Bonferroni samanburði. 
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3 Niðurstöður  

Í þessum kafla verður verður fjallað um greiningu habitushópa, fjölda þeirra og einkenni. Þá 

kemur umfjöllun um tengsl habitushópa við kynferði, búsetu og stétt foreldra. Þar á eftir er 

umfjöllun um niðurstöður mælinga á hugsun um störf út frá habitushópum, kynferði og búsetu 

hvað varðar líklegt framtíðarstarf og virðingu fyrir störfum. Að lokum verður greint frá 

grunnupplýsingum um þátttakendur og niðurstöðum sem tengjast ekki prófun á 

rannsóknarspurningum en eru áhugaverðar fyrir viðfangsefnið engu að síður. 

3.1 Þáttagreining habituslistans 

Habituslistinn var þáttagreindur og þættirnir klasagreindir í þeim tilgangi að skoða hvort hægt 

væri að skilgreina habitushópa meðal unglinga í 9. og 10. bekk grunnskóla. Við þáttagreiningu 

komu í ljós þrír þættir sem sjá má í töflu 3. Atriði var talið tilheyra þætti ef það fékk hleðsluna 

0,30 eða hærra á viðkomandi þætti. Þáttunum voru gefin heiti samkvæmt þeim atriðum sem 

hlóðust á þættina. 

Á fyrsta þættinum var mikið um vinsæla dægurtónlist þar sem viðfangsefnið er oft á tíðum 

samskipti kynjanna eins og Rihanna, Beyonce, Sam Smith, Iggy Azalea og Taylor Swift eins og 

sjá má í töflu 3. Einnig voru kvikmyndirnar Mean Girls sem fjallar um stelpnaeinelti, The Fault 

in our Stars sem fjallar um veika stúlku og dans- og söngvamyndin Hairspray á þættinum en 

kalla má þessar myndir dæmigerðar stelpumyndir. Lestur ástar- og ævintýrasagna tilheyrði 

einnig þættinum. Fótbolti var eina íþróttagreinin sem féll á þennan þátt. Netsíður sem flokkast 

sem tækni- og tölvuleikja- og teiknimyndasíður voru á þættinum. Af frístundum voru 

félagsstarf í félagasamtökum og að hanga í sjoppu eða verslunarmiðstöð. Dæmi voru um 

neikvæða hleðslu atriða við þáttinn og tengdust þau öll kvikmyndum eða þáttum sem gera má 

ráð fyrir að höfði frekar til stráka, eins og Star Wars myndirnar og South Park þættirnir. Einnig 

hafði atriðið bækur og blöð um lífsstíl og heilsu neikvæða hleðslu við þáttinn. Með hliðsjón af 

þeim atriðum sem tilheyrðu fyrsta þættinum fékk hann heitið Dægurpopp, léttmeti og 

ástarsögur. 

Níu af fyrstu 10 atriðunum á öðrum þættinum voru öll rokktónlistarmenn eða hljómsveitir 

eins og Nirvana, Bítlarnir, Metallica og Jimi Hendrix. Tómstundaatriðið að semja sögur, ljóð 

eða leikrit var eina atriðið af þeim 10 hæstu sem ekki tilheyrði tónlist. Einnig var tónlistarnám 

og klassísk tónlist eins og Beethoven og Mozart, auk lesturs tónlistarbóka eða blaða atriði á 

þættinum. Af íþróttum voru það frjálsar íþróttir, fimleikar og sund sem rötuðu á þáttinn. 
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Tölvunotkun virðist einnig einkenna þáttinn þar sem tölvuleikir, samfélagsmiðlar auk frétta-, 

slúður- og matreiðslusíður eru allt atriði sem tilheyra þættinum. Einu kvikmyndirnar sem 

tilheyra þessum þætti voru hryllingsmyndin The Shining, stríðsmyndin Saving Private Ryan og 

ævintýra- og hasarmyndirnar X-Men. Þessi þáttur einkennist því mikið af tónlist, sérstaklega 

rokktónlist, auk tölvunotkunar. Á grundvelli atriðanna sem tilheyrðu þættinum fékk hann 

heitið Rokk, tónlist og tölvunotkun. 

Ólíkt hinum tveimur þáttunum var það ekki tónlist sem hafði hæstu hleðsluna á þriðja 

þættinum og dreifðust atriði af undirlistum habituslistans meira hér. Þannig voru þau fimm 

atriði sem hlóðu hæst á þáttinn öll úr sitt hvorum undirlistanum. Fræðslusíður var efsta atriðið 

og líkamsrækt þar á eftir, þá kom Sunnudagsmessan sem er sjónvarpsþáttur um fótbolta. 

Tónlistaratriðin á þættinum flokkast sem hiphop og rapp eins og Jay Z og Drake, auk þess sem 

nokkuð var um íslenska tónlist eins og Bubba, Nýdönsk og XXX Rottweiler. Grínefni var á 

þættinum, t.d. kvikmyndirnar 22 Jump Street og Dumb and Dumber og sjónvarpsþátturinn 

Hraðfréttir. Nokkuð var um lestur eins og teiknimyndabækur eða blöð en neikvæð hleðsla var 

við lestur tónlistarbóka eða blaða. Með hliðsjón af atriðunum fékk þátturinn heitið Hiphop, 

íslensk tónlist, fræðsla og líkamsrækt. 

Tafla 3. Þáttagreining habituslistans.  

 Atriði 

Dægurpopp, 
léttmeti og 
ástarsögur 

Rokk, tónlist og 
tölvunotkun  

Hiphop, íslensk 
tónlist, fræðsla 
og líkamsrækt 

♫ Rihanna 0,80 -0,15 0,14 

♫ Beyonce 0,78 -0,16 0,28 

🎥 Mean Girls (2004) 0,72 0,03 -0,21 

🎥 The Fault in our Stars (2014) 0,71 0,05 -0,22 

♫ Sam Smith 0,69 -0,19 0,27 

♫ Iggy Azalea 0,66 -0,15 0,18 

 Pretty Little Liars 0,64 0,01 -0,06 

♫ Taylor Swift 0,62 0,03 -0,12 

🎥 Hairspray 0,62 0,07 -0,12 

♫ Bruno Mars 0,61 -0,15 0,23 

♫ Ed Sheeran 0,61 -0,15 0,22 

♫ Adele 0,60 0,14 0,03 

🎥 If I stay (2014) 0,60 -0,11 -0,06 

♫ Jón Jónsson 0,57 -0,10 0,41 

 Félagsstarf í skólanum  0,57 0,31 -0,20 

♫ Meghan Trainor 0,56 -0,04 0,05 

♫ Lana del Ray 0,55 0,15 -0,07 

    ♫ tónlist, útvarpsstöðvar, 🎥 kvikmyndir, sjónvarpsþættir, ⚽ íþróttir, tómstundir, 🌎 vefsíður, 📖 lestur. 
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 Atriði 

Dægurpopp, 
léttmeti og 
ástarsögur 

Rokk, tónlist og 
tölvunotkun  

Hiphop, íslensk 
tónlist, fræðsla 
og líkamsrækt 

🌎 Tæknisíður  0,55 0,06 0,29 

♫ Lorde 0,54 0,16 0,05 

📖 Bækur eða blöð um lífsstíl og heilsu -0,54 0,14 0,18 

🌎 Tölvuleikjasíður  0,54 0,14 0,10 

🎥 Star Wars (I, II, III, IV, V eða VI) -0,50 0,27 -0,06 

♫ Katy Perry 0,49 0,09 0,23 

🎥 The Notebook (2004) 0,49 0,02 -0,01 

 Americas Next Top Model 0,49 -0,04 -0,03 

 Grey‘s Anatomy 0,49 -0,04 -0,01 

⚽ Fótbolta 0,49 0,18 0,15 

 FM 957 0,46 -0,29 0,43 

♫ Hozier 0,45 0,07 0,14 

🎥 Frozen (2013) 0,45 0,12 -0,22 

 Félagsstarf í félagasamtökum  0,43 0,28 -0,01 

♫ Frank Ocean 0,42 -0,05 0,37 

♫ Amabadama 0,42 0,13 0,23 

♫ Páll Óskar 0,41 0,28 0,15 

🎥 Sound of Music (1965) 0,40 0,28 -0,24 

 Hanga í sjoppu eða verslunarmiðstöð 0,39 0,24 0,10 

🎥 Monty Python  -0,38 0,37 -0,16 

📖 Ástarsögur  0,38 0,26 -0,13 

📖 Ævintýrabækur 0,38 0,04 -0,09 

♫ Retro Stefson 0,37 0,27 0,23 

📖 Listabækur eða blöð  0,35 0,25 -0,13 

🎥 The Shawshank Redemption (1994) -0,34 0,24 0,10 

🎥 X-Men (hverja sem er) -0,33 0,30 -0,02 

 Modern Family 0,33 -0,01 -0,02 

🎥 Die Hard (1988) -0,31 0,21 0,25 

 South Park -0,31 0,27 0,10 

 Mindy Project 0,31 0,01 -0,03 

 Breaking Bad -0,30 0,07 0,18 

🌎 Teiknimyndasíður  0,30 0,26 0,10 

♫ Nirvana -0,08 0,67 -0,02 

♫ Led Zeppelin -0,11 0,65 -0,06 

♫ The Beatles 0,10 0,64 0,12 

♫ Queen -0,04 0,63 0,11 

♫ Guns N‘ Roses -0,13 0,61 0,27 

♫ Metallica -0,10 0,57 0,06 

♫ Jimi Hendrix -0,09 0,55 0,19 

♫ Sex Pistols -0,08 0,55 -0,01 

 Semja sögur, ljóð eða leikrit -0,01 0,54 -0,26 

♫ Foo Fighters -0,14 0,50 0,03 

    ♫ tónlist, útvarpsstöðvar, 🎥 kvikmyndir, sjónvarpsþættir, ⚽ íþróttir, tómstundir, 🌎 vefsíður, 📖 lestur. 
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 Atriði 

Dægurpopp, 
léttmeti og 
ástarsögur 

Rokk, tónlist og 
tölvunotkun  

Hiphop, íslensk 
tónlist, fræðsla 
og líkamsrækt 

 Útivist  0,06 0,50 -0,04 

♫ Artic Monkeys 0,09 0,49 -0,08 

 Hannyrðir  0,22 0,49 -0,05 

♫ Radiohead 0,07 0,47 0,06 

♫ Skálmöld -0,09 0,45 0,09 

♫ Beethoven -0,04 0,45 -0,22 

 Tölvuleiki 0,11 0,45 -0,07 

♫ U2 0,02 0,44 0,31 

♫ Stevie Wonder 0,07 0,44 0,15 

 Samfélagsmiðla á Netinu  0,06 0,43 0,12 

♫ Sigur Rós 0,05 0,42 -0,06 

📖 Tónlistarbækur eða blöð 0,19 0,42 -0,30 

⚽ Frjálsar íþróttir -0,15 0,42 -0,06 

⚽ Fimleikar 0,10 0,42 0,03 

 Tónlistarnám  -0,17 0,42 0,11 

♫ Mozart -0,06 0,41 -0,20 

🎥 The Shining (1980) -0,11 0,41 0,08 

🌎 Fréttasíður  -0,15 0,41 -0,01 

🌎 Slúðursíður  -0,15 0,39 0,06 

 Félagsstarf í félagsmiðstöð -0,08 0,39 0,20 

♫ Louis Armstrong 0,01 0,38 0,03 

🌎 Tískusíður  -0,05 0,38 0,07 

♫ Mumford and Sons 0,13 0,36 0,19 

♫ Mugison 0,13 0,36 0,23 

♫ Ásgeir Trausti 0,27 0,34 0,19 

📖 Ljóðabækur 0,22 0,33 0,10 

♫ Vilhjálmur Vilhjálmsson 0,12 0,32 0,27 

🎥 Saving Private Ryan (1998) -0,18 0,32 0,18 

🌎 Matreiðslusíður 0,08 0,31 0,22 

⚽ Sund 0,20 0,30 0,12 

🌎 Fræðslusíður  -0,13 -0,15 0,72 

⚽ Líkamsrækt í líkamsræktarstöð -0,09 -0,03 0,67 

 Sunnudagsmessan -0,12 -0,01 0,54 

📖 Ævisögur  -0,16 -0,13 0,54 

♫ Jay Z 0,40 -0,24 0,52 

♫ Drake 0,30 -0,22 0,46 

♫ Martin Garrix 0,03 0,07 0,46 

 Hraðfréttir 0,00 0,12 0,46 

♫ Bubbi 0,04 0,39 0,45 

♫ Nýdönsk 0,09 0,26 0,44 

⚽ Bardaga/sjálfavarnaríþróttir -0,03 0,24 0,44 

🎥 22 Jump Street (2014) -0,01 -0,14 0,38 

    ♫ tónlist, útvarpsstöðvar, 🎥 kvikmyndir, sjónvarpsþættir, ⚽ íþróttir, tómstundir, 🌎 vefsíður, 📖 lestur. 
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 Atriði 

Dægurpopp, 
léttmeti og 
ástarsögur 

Rokk, tónlist og 
tölvunotkun  

Hiphop, íslensk 
tónlist, fræðsla 
og líkamsrækt 

🌎 Vísindasíður  0,10 0,10 0,38 

♫ XXX Rottweiler 0,03 0,17 0,37 

📖 Teiknimyndabækur eða blöð 0,14 -0,11 0,37 

♫ Sálin hans Jóns míns 0,14 0,24 0,36 

♫ Valdimar 0,14 0,25 0,31 

🎥 Dumb and Dumber (I eða II) -0,04 -0,03 0,31 

📖 Unglingabækur 0,04 0,16 0,30 

    ♫ tónlist, útvarpsstöðvar, 🎥 kvikmyndir, sjónvarpsþættir, ⚽ íþróttir, tómstundir, 🌎 vefsíður, 📖 lestur. 

     

 

Sá undirlisti habituslistans sem veitti besta aðgreiningu á þætti var tónlistarlistinn, en af 56 

atriðum voru einungis tvö sem ekki náðu hleðslu á neinn þátt. Af 162 atriðum á 

habituslistanum voru 45 sem ekki höfðu nógu háa hleðslu til að tilheyra þætti. Aðeins eitt atriði 

af fimm á listanum yfir útvarpsstöðvar rataði á þátt sem og um helmingur atrið af kvikmynda- 

þátta- og íþróttalistum. Töflu með þáttagreiningu allra atriða á habituslistanum er að finna í 

fylgiskjali 5. 

3.2 Habitushópar 

Með klasagreiningu sem gerð var á grundvelli þáttanna kom í ljós að hentugt var að skipta 

þátttakendum í fimm habitushópa. Hóparnir fengu lýsandi heiti í samræmi við hvernig þeir 

komu út á þáttunum þremur og fengu þeir heitin Dægurpopp og ástarsögur, Rokk og 

tölvunotkun, Tónlist og íþróttir, Óvirkir og að lokum Hiphop og líkamsrækt. 

Fyrsti hópurinn fékk heitið Dægurpopp og ástarsögur. Eins og sjá má í töflu 4 hafði hann 

hæsta meðaltalið á þættinum Dægurpopp, léttmeti og ástarsögur en lágt meðaltal á þáttunum 

Rokk, tónlist og tölvunotkun og Hiphop, íslensk tónlist, fræðsla og líkamsrækt. Þessi hópur 

virðist því samanstanda af unglingum sem hlusta á vinsæla popptónlist og horfa á dæmigerðar 

stelpumyndir, lesa ástar- og ævintýrasögur og stunda fótbolta og annað félagsstarf. Hópurinn 

hlustar ekki á rokktónlist. 

Tafla 4. Meðaltöl habitushópa við þætti habituslistans. 

Þættir 

Dægurpopp og 

ástarsögur 

Rokk og 

tölvunotkun 

Tónlist 

og íþróttir Óvirkir 

Hiphop og 

líkamsrækt 

Dægurpopp, léttmeti og ástarsögur 0,99 -0,58 0,94 -0,90 -0,59 

Rokk, tónlist og tölvunotkun -0,46 1,23 1,71 -0,45 -0,40 

Hiphop, íslensk tónlist, fræðsla og líkamsrækt -0,31 -0,80 1,29 -0,41 1,27 
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Annar hópurinn fékk heitið Rokk og tölvunotkun. Þessi hópur var með hátt meðaltal á 

þættinum Rokk, tónlist og tölvunotkun. Þessi hópur virðist samanstanda af unglingum sem 

hlustar á rokktónlist, bæði nýja og gamla auk þess að hlusta á klassíska tónlist og vera í 

tónlistarnámi. Þessi hópur virðist einnig nota tölvur mikið og stunda bæði tölvuleiki og vafra á 

Netinu. Einnig stundar þessi hópur frjálsar íþróttir og fimleika og fer í sund. Þessi hópur hlustar 

ekki á vinsælt dægurpopp.  

Tónlist og íþróttir er heitið sem þriðji hópurinn fékk. Þessi hópur er með hátt meðaltal á 

öllum þáttum þar af hæst á Rokk, tónlist og tölvunotkun. Unglingar í þessum hópi virðast 

hlusta á fjölbreyttar tegundir tónlistar, einna mest á rokktónlist auk þess að hlusta einnig á 

hiphop, íslenska tónlist og dægurtónlist. Menningarneysla og tómstundaiðkun þessa hóps 

virðist vera fjölbreytt og svo virðist sem hópurinn sé vel virkur í íþróttum og frístundum. 

Fjórði hópurinn fékk heitið Óvirkir. Þessi hópur er með lágt meðaltal á öllum þáttum, þar af 

lægst á Dægurpopp, léttmeti og ástarsögur. Hópurinn virðist því vera samsettur af unglingum 

sem taka lítinn þátt bæði í menningarneyslu og frístundum. 

Fimmti hópurinn fékk heitið Hiphop og líkamsrækt. Þessi hópur var með hátt meðaltal á 

þættinum Hiphop, íslensk tónlist, fræðsla og líkamsrækt en lágt meðaltal á hinum þáttunum. 

Hópurinn samanstendur að því er virðist af unglingum sem hlusta mest á hiphop og íslenska 

tónlist, horfa á grínefni, sækja sér fræðslu á Netið og stunda líkamsrækt. Tómstundir og 

menningarneysla þessa hóps virðist vera fjölbreytt sökum þess að þau atriði sem hlóðust efst 

á þáttinn komu úr ýmsum áttum. 

Í töflu 4 má sjá að hópurinn Tónlist og íþróttir sker sig úr og er með hátt meðaltal við alla 

þætti habituslistans og er með tvö hæstu meðaltölin fyrir heildina. Hópurinn Óvirkir hefur 

aftur á móti lágt meðalta á öllum þáttum og þá sérstaklega á þættinum dægurpopp léttmeti 

og ástarsögur. Hinir þrír hóparnir eru allir með hátt meðaltal á einum þætti, allt á sitt hvorum 

þættinum. Það er því ljóst að hægt var að greina habitushópa meðal unglinga 9. og 10. bekk á 

tveimur ólíkum búsetusvæðum eftir menningarneyslu og tómstundaiðkun. 

3.2.1 Tengsl habitushópa við félagslegar breytur 

Tengsl habitushópa við félagslegu breyturnar kynferði, búsetu og stétt voru skoðuð með 

krosstöflum og homalsgreiningu. 

Í töflu 5 sést að kynin skiptast ólíkt í habitushópa. Eingöngu stelpur eru í hópnum 

Dægurpopp og ástarsögur og þær eru einnig fjölmennari en strákar í Tónlist og íþróttir. 
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Hópurinn Hiphop og líkamsrækt var svo til eingöngu strákar auk þess sem þeir voru 

fjölmennari í hópnum Óvirkir. Svo til jöfn kynjaskiptin var í hópnum Rokk og tölvunotkun. 

Niðurstöður kíkvaðratprófs sýndu að munur er marktækur milli hópa, χ2(4, N = 349) = 

183,85, p < 0,000.  

Einnig má sjá í töflu 5 að munur er á habitushópum eftir búsetu, þannig voru Vesturbæingar 

fjölmennastir í öllum hópum nema í Tónlist og íþróttir, χ2(4, N = 349) = 24,87, p < 0,000.  

Tafla 5. Dreifing og hlutfall kynferðis, búsetu og stéttar í habitushópum. 

 Kynferði     

Habitushópar Strákar   Stelpur  

Dægurpopp og ástarsögur 0 0% 120 100% 
Rokk og tölvunotkun 30 50,8% 29 49,2% 
Tónlist og íþróttir 8 30,8% 18 69,2% 
Óvirkir 57 72,2% 22 27,8% 
Hiphop og líkamsrækt 60 92,3% 5 7,7% 
Samtals 155  194  

 Búseta     

Habitushópar Vesturbær Reykjavíkur   Vestmannaeyjar 

Dægurpopp og ástarsögur 94 78,3% 26 21,7% 
Rokk og tölvunotkun 42 71,2% 17 28,8% 
Tónlist og íþróttir 8 30,8% 18 69,2% 
Óvirkir 57 72,2% 22 27,8% 
Hiphop og líkamsrækt 40 61,5% 25 38,8% 
Samtals 241  108  

    Stétt móður   

Habitushópar Efri   Lægri  

Dægurpopp og ástarsögur 48 53,9% 41 46,1% 
Rokk og tölvunotkun 21 46,7% 24 53,3% 
Tónlist og íþróttir 11 52,4% 10 47,6% 
Óvirkir 35 56,5% 27 43,5% 
Hiphop og líkamsrækt 28 52,4% 28 47,6% 
Samtals 143  130  

     Stétt föður   

Habitushópar Efri   Lægri  

Dægurpopp og ástarsögur 38 37,3% 64 62,7% 
Rokk og tölvunotkun 24 48,0% 26 52,0% 
Tónlist og íþróttir 7 30,4% 16 69,9% 
Óvirkir 26 43,3% 34 56,7% 
Hiphop og líkamsrækt 8 19,0% 34 81,0% 
Samtals 103  174  

 

Í töflunni sést að lítill er munur á habitushópum eftir stétt móður og ekki er hægt að 

staðfesta með tölfræðiaðferðum að um mun sé að ræða χ2(4, N = 273) = 1,21, p = 0,876.  Aftur  
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á móti er munur milli habitushópa eftir stétt föður þar sem í öllum hópum eru fleiri sem 

tilheyra lægri stétt föður. Mesti munurinn er í hópunum Hiphop og líkamsrækt, þar á eftir kom 

hópurinn Tónlist og íþróttir. Jafnasta hlutfallið eftir efri og lægri stétt föður var í hópnum Rokk 

og tölvunotkun. Niðurstöður kíkvaðratprófs sýndu að munur milli habitushópa eftir stétt föður 

var marktækur χ2(4, N = 277) = 9,84, p = 0,043. 

Til þess að fá gleggri mynd af tengslum habitushópa og félagslegu breytanna kynferðis, 

búsetu og stéttar móður og föður var framkvæmd homalsgreining. Niðurstöður úr 

homalsgreiningunni má sjá á mynd 1 og eru þær myndræn framsetning á þeim upplýsingunum 

sem fram koma í töflu 5. Rétt er að minna á að habitushóparnir eru myndaðir af neyslu 

menningarafurða og iðkun tómstunda, en ekki út frá félagslegu breytunum. Á myndinni 

myndar kynferði lárétta vídd og búseta myndar lóðrétta vídd og tengist stétt einnig þeirri vídd. 

Gildi breytanna raðast á myndina eftir afstöðu þeirra til víddanna. Þannig sést að hópur númer 

1 á myndinni, Dægurpopp og ástarsögur, er stelpuhópur og hópur númer 5, Hiphop og 

líkamsrækt er strákahópur. Einnig má sjá að hópur 3, Tónlist og íþróttir, er 

Vestmannaeyjahópur. Sjá má að hópur 2, Rokk og tölvunotkun tengist frekar Vesturbænum. 

 

Mynd 1. Homalsgreining. Kort af tengslum habitushópa við aðrar félagslegar breytur. 

 

Homalsgreiningin leiðir í ljós að það að tilheyra tilteknum habitushópi samsvarar ólíku mynstri 

sem byggist upp á kynferði , búsetu og stétt. Þessar niðurstöður sýna að þó svo habitushópar 
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hafi myndast út frá neyslu og smekk þátttakenda á menningarafurðum og tómstundaiðkunum 

þá hafa þeir tengsl við félagslegar breytur eins og kynferði, búsetu og stétt. 

3.3 Líklegt framtíðarstarf 

Líklegt framtíðarstarf þátttakenda var greint eftir habitushópum, kynferði og búsetu. Í töflu 6 

má sjá hvernig líklegt framtíðarstarf tengist þeim habitushópi sem þátttakendur tilheyra.  

Tafla 6. Líkleg framtíðarstörf eftir habitushópum. 

 
Dægurpopp 

og ástarsögur 
Rokk og 

tölvunotkun 
Tónlist og 

íþróttir Óvirkir 
Hiphop og 
líkamsrækt Samtals 

 n % n % n % n % N % n % 

Stjórnendur og 
embættismenn 

4 3,7 3 5,9 1 3,8 1 1,6 3 4,8 12 100 

Sérfræðingar 77 70,6 32 62,7 16 61,4 39 62,9 20 31,7 184 100 

Sérmenntað starfsfólk 15 13,8 10 19,6 4 15,4 16 25,8 34 54,0 79 100 

Skrifstofu-, þjónustu- 
og verslunarfólk 

15 11,0 2 3,9 4 15,4 2 3,2 4 6,3 24 100 

Iðnaðar- og verkafólk 1 0,9 4 7,8 1 3,8 4 6,5 2 3,2 12 100 

Samtals 109 100 51 100 26 100 62 100 63 100 311    100 

 

Í fjórum habitushópum stefna flestir á störf sérfræðinga. Þar á eftir koma störf í flokknum 

sérmenntað starfsfólk. Hópurinn Hiphop og líkamsrækt sker sig úr þar sem hann er eini 

hópurinn þar sem fleiri stefna á störf í flokki sérmenntaðs starfsfólks en sérfræðinga. Einnig 

eru hlutfallslega margir í hópnum Óvirkir sem stefna á þann flokk þó svo flestir þar nefni störf 

í flokki sérfræðinga. Af þeim sem nefna líkleg framtíðarstörf í flokknum skrifstofu-, þjónustu- 

og verkafólk eru unglingar í Tónlist og íþróttir hlutfallslega fjölmennastir. Í flokknum iðnaðar- 

og verkafólk eru hlutfallslega flestir í hópnum Rokk og tölvunotkun sem nefna hann og þar á 

eftir Óvirkir. Niðurstöður kíkvaðratprófs sýndu að marktækur munur var milli habitushópa 

hvað varðar líkleg framtíðarstörf, χ2(4, N = 311) = 51,90, p < 0,000. 

 Tafla 7. Líkleg framtíðarstörf eftir kynferði. 

 Strákar Stelpur Samtals 

 n  %  n     %         n   % 

Stjórnendur og embættismenn 5 3,6  7 3,7  12 3,6 
Sérfræðingar 63      45,0  129 67,9  192 58,2 
Sérmenntað starfsfólk 54 38,6  29 15,3  83 25,2 
Skrifstofu-, þjónustu- og verslunarfólk 9 6,4  21 11,1  30 9,1 
Iðnaðar- og verkafólk 9 6,4  4 2,1  13 3,9 

Samtals 140 100  190 100  330 100 
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Í töflu 7 sjást tengsl milli hugsunar um líklegt framtíðarstarf og kynferðis (χ2(4, N = 330) = 

30,40,  p < 0,000). Sjá má að strákar nefna frekar störf sem falla í flokka sérmenntaðs starfsfólks 

en stelpur nefna frekar störf sem falla í flokka sérfræðinga og skrifstofu- þjónustu- og 

verslunarfólks. 

Einnig reyndust tengsl milli hugsunar um líklegt framtíðarstarf og búsetu (χ2(4, N = 330) = 

33,75, p < 0,000). Í töflu 8 er athyglisvert að sjá má að einungis unglingar í Vesturbæ stefna á 

störf sem falla í flokk stjórnenda, auk þess sem þeir stefna frekar á störf í flokki sérfræðinga 

og sérmenntaðs starfsfólks en unglingar í Vestmannaeyjum. Vestmannaeyingar nefna frekar 

störf í flokkum skrifstofu- þjónustu- og verslunarfólk og iðnaðar- og verkafólk þar sem þeir eru 

mun fjölmennari en Vesturbæingarnir. 

Tafla 8. Líkleg framtíðarstörf eftir búsetu. 

 

Mynd 2 sýnir samanburð á líklegu framtíðarstarfi bæði eftir kynferði og búsetu þar sem 

kynferði eru súlur og búseta línur. Glögglega má sjá að flestir þátttakenda stefna á störf sem  

 

 

Mynd 2. Líklegt framtíðarstarf eftir kynferði og búsetu. 
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 n  %  n     %         n   % 

Stjórnendur og embættismenn 12 5,4  0 0,0  12 3,6 
Sérfræðingar 142 63,4  50 47,2  192 58,2 
Sérmenntað starfsfólk 55    24,6  28 26,4  83 25,2 
Skrifstofu-, þjónustu- og verslunarfólk 13 5,8  17 16,0  30 9,1 
Iðnaðar- og verkafólk 2 0,9  11 10,4  13 3,9 
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tilheyra flokki sérfræðinga og er mikill kynjamunur þar sem 67,9% stelpna hafa væntingar um 

sérfræðingsstarf en einungis 45% stráka. Svipaður munur er í flokknum sérmenntað starfsfólk 

en þar snýst kynjamunurinn við og finnst 38,6% stráka líklegt að framtíðarstarf þeirra falli í 

þann flokk en einungis 15,3% stelpna. Einnig má sjá að hlutfallslega fleiri unglingar í 

Vesturbænum stefna á sérfræðingsstarf en unglingar í Vestmannaeyjum. 

3.4 Virðing fyrir störfum 

Mat á virðingu fyrir störfum var skoðað út frá habitushópum, kynferði og búsetu. Eins og sjá 

má í töflu 9 leiddi dreifigreining í ljós marktækan mun á meðaltölum í mati á 17 störfum af 18 

eftir habitushópum. Eina starfið þar sem ekki kom fram marktækur munur í mati á virðingu 

milli hópa var flutningabílstjóri. 

 

Mynd 3. Virðing fyrir störfum eftir habitushópum.  

 

Gerður var Bonferroni eftirásamanburður til að skoða hvar munurinn lægi milli 

habitushópa. Í ljós kom að hópurinn Dægurpopp og ástarsögur bar meiri virðingu fyrir öllum 

störfunum en hópurinn Óvirkir, að undanskildu flutningabílstjórastarfinu. Auk þess bar 

hópurinn meiri virðingu fyrir störfum en hópurinn Hiphop og líkamsrækt í fimm tilfellum, þ.e. 

fyrir störfunum hjúkrunarfræðingur, skipstjóri, bifvélavirki, læknir, vélstjóri. Einna mestur 

munur var á hópunum Tónlist og íþróttir og Óvirkir þar sem fyrri hópurinn bar marktækt meiri 
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virðingu fyrir helmingi starfanna en sá seinni. Hópurinn sem oftast var með hæsta matið á 

virðingu var Tónlist og íþróttir, en sá hópur sem mat virðing starfa lægsta voru Óvirkir. Mesti 

breytileiki í mati á virðingu starfa var hjá hópnum Hiphop og líkamsrækt eins og sjá má á mynd 

3. 

Tafla 9. Virðing fyrir störfum eftir habitushópum. 

 

Samtals 

Dægurpopp 
og 

ástarsögur 
Rokk og 

tölvunotkun 
Tónlist og 

íþróttir Óvirkir 
Hiphop og 
líkamsrækt Marktekt 

  m  sf m  sf m  sf m  sf m  sf m  sf fg t-gildi p-gildi 

Rafvirki 5,04 1,68 5,36 1,67 4,93 1,63 5,46 1,56 4,63 1,69 4,89 1,70 4 2,86 0,024 

Hjúkrunarfræðingur 5,80 1,59 6,31 1,12 5,60 1,66 6,12 1,48 5,27 1,87 5,58 1,67 4 6,38 0,000 

Skipstjóri 5,74 1,50 5,93 1,36 5,52 1,55 6,27 0,96 5,11 1,71 6,12 1,38 4 6,48 0,000 

Fiskiðnaðarmaður 5,03 1,74 5,22 1,67 4,68 1,69 5,65 1,65 4,48 1,89 5,40 1,55 4 4,65 0,001 

Hagfræðingur 5,40 1,61 5,87 1,36 4,93 1,74 5,81 1,30 4,82 1,89 5,49 1,38 4 7,20 0,000 

Flutningabílstjóri 4,46 1,91 4,76 1,92 4,39 1,89 4,85 1,93 3,94 1,92 4,45 1,80 4 2,55 0,039 

Bifvélavirki 4,98 1,71 5,11 1,75 5,19 1,43 5,62 1,65 4,48 1,80 4,91 1,68 4 3,07 0,017 

Leikskólakennari 5,37 1,78 5,96 1,40 5,43 1,56 5,77 1,51 4,65 2,08 4,95 1,89 4 8,29 0,000 

Læknir 6,38 1,36 6,81 0,70 6,02 1,11 6,54 1,85 5,86 1,27 6,48 1,60 4 7,47 0,000 

Ritari 4,79 1,79 5,17 1,68 4,88 1,72 5,38 1,60 4,22 1,82 4,48 1,87 4 4,82 0,001 

Rafsuðumaður  4,72 1,82 5,01 1,85 4,60 1,61 5,00 1,94 4,23 1,80 4,75 1,82 4 2,37 0,052 

Háseti á fiskiskipi 5,34 1,65 5,53 1,62 5,16 1,58 5,96 1,37 4,75 1,82 5,62 1,42 4 4,73 0,001 

Grunnskólakennari 5,22 1,86 5,95 1,44 5,07 1,73 5,42 1,77 4,61 2,02 4,70 2,08 4 8,80 0,000 

Sölumaður  4,75 1,79 5,19 1,65 4,78 1,51 5,15 1,97 4,05 1,97 4,60 1,70 4 5,50 0,000 

Verkfræðingur  5,57 1,54 5,87 1,34 5,48 1,47 6,08 1,16 5,15 1,77 5,40 1,66 4 3,62 0,007 

Vélstjóri  5,43 1,58 5,62 1,50 5,24 1,59 6,19 1,27 4,84 1,77 5,68 1,35 4 5,64 0,000 

Listamaður  5,42 1,72 5,82 1,47 5,74 1,36 5,62 1,68 4,95 1,90 4,91 1,91 4 5,35 0,000 

Sjómaður  5,56 1,61 5,74 1,50 5,36 1,55 6,50 0,91 4,80 1,88 5,98 1,31 4 9,18 0,000 

 
Gerð voru t-próf til að kanna hvort munur væri á meðaltölum virðingar sem borin var fyrir 

hverju starfi fyrir sig eftir kynferði. Marktækur munur var á meðaltölum í mati á virðingu fyrir 

11 af 18 störfum þar sem stelpur mátu störfin virðingarmeiri í öllum tilfellum eins og sjá má í 

töflu 10. Mesti munurinn var í mati á starfi grunnskólakennara, leikskólakennara, ritara og 

hjúkrunarfræðings í þessari röð, en þessi störf hafa oft verið flokkuð sem hefðbundin 

kvennastörf. Minnstur munur var í mati á virðingu fyrir starfi skipstjóra, vélstjóra og 

fiskiðnaðarmanns, sem eru allt störf sem tengjast sjávarútvegi. Á mynd 4 má sjá kynjamun í 

mati á virðingu fyrir störfum þar sem glögglega má sjá að stelpur báru oftar meiri virðingu fyrir 

störfum en strákar. Störfunum er raðað á myndina þannig að það starf sem naut mestrar 

virðingar á mælingunni er lengst til vinstri og svo koll af kolli. 
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Tafla 10. Virðing fyrir störfum eftir kynferði. 

 Meðaltöl og staðalfrávik 
 

   

 
Samtals          Strákar            Stelpur Marktekt 

 M Sf M Sf M Sf fg t-gildi p-gildi 

Rafvirki   5,04 1,68 4,77 1,74 5,24 1,67 343 -2,61 0,010 

Hjúkrunarfræðingur 5,80 1,59 5,39 1,84 6,11 1,33 288 -4,20 0,000 

Skipstjóri 5,74 5,80 5,71 1,59 5,74 1,51 341 -0,14 0,887 

Fiskiðnaðarmaður 5,03 5,80 4,98 1,81 5,08 1,73 341 -0,58 0,565 

Hagfræðingur 5,40 1,61 5,11 1,71 5,60 1,58 333 -2,80 0,005 

Flutningabílstjóri 4,46 1,91 4,26 1,88 4,60 1,94 352 -1,74 0,084 

Bifvélavirki 4,98 1,71 4,84 1,76 5,07 1,74 347 -1,30 0,194 

Leikskólakennari 4,98 1,71 4,90 1,94 5,73 1,59 311 -4,41 0,000 

Læknir 6,38 1,36 6,07 1,67 6,58 1,10 269 -3,40 0,001 

Ritari 4,79 1,79 4,38 1,90 5,10 1,71 331 -3,78 0,000 

Rafsuðumaður  4,72 1,82 4,44 1,86 4,91 1,83 338 -2,39 0,018 

Háseti á fiskiskipi 5,34 1,65 5,20 1,69 5,44 1,66 342 -1,33 0,183 

Grunnskólakennari 5,22 1,86 4,68 2,05 5,66 1,63 304 -4,99 0,000 

Sölumaður  4,75 1,79 4,48 1,85 4,95 1,79 344 -2,46 0,014 

Verkfræðingur  5,75 1,54 5,36 1,72 5,70 1,47 319 -1,98 0,048 

Vélstjóri  5,43 1,58 5,36 1,63 5,46 1,62 349 -0,58 0,562 

Listamaður  5,42 1,72 5,02 1,96 5,69 1,55 304 -3,57 0,000 

Sjómaður  5,56 1,61 5,45 1,69 5,66 1,57 337 -1,24 0,215 

 

 

 

 Mynd 4. Virðing fyrir störfum eftir kynferði. 
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Með t-prófum kom í ljós marktækur munur á meðaltölum í mati á virðingu fyrir 12 af 18 

störfum eftir búsetu. Í öllum tilfellum þegar um marktækan mun var að ræða voru unglingar í 

Vesturbæ Reykjavíkur að meta störfin virðingarmeiri en unglingar í Vestmannaeyjum eins og 

sjá má í töflu 11. Mestur var munurinn á meðaltölum virðingar fyrir starfi grunnskólakennara, 

leikskólakennara, ritara og listamanns og minnstur munur fyrir starfi háseta, skipstjóra og 

sjómanns. 

Tafla 11. Virðing fyrir störfum eftir búsetu. 

 Meðaltöl og staðalfrávik 
 

   

 
Samtals 

Vesturbær 
Reykjavíkur Vestmannaeyjar Marktekt 

 M Sf M Sf M Sf fg t-gildi p-gildi 

Rafvirki   5,03 1,72 5,18 1,63 4,70 1,87 199 2,39 0,018 

Hjúkrunarfræðingur 5,79 1,61 6,03 1,37 5,26 1,94 170 3,86 0,000 

Skipstjóri 5,73 1,54 5,76 1,45 5,66 1,74 194 0,54 0,590 

Fiskiðnaðarmaður 5,04 1,77 5,11 1,74 4,87 1,82 218 1,20 0,234 

Hagfræðingur 5,38 1,65 5,61 1,51 4,89 1,84 185 3,66 0,000 

Flutningabílstjóri 4,45 1,92 4,67 1,86 3,98 1,97 215 3,17 0,002 

Bifvélavirki 4,97 1,75 5,06 1,69 4,76 1,86 203 1,51 0,132 

Leikskólakennari 5,36 1,80 5,70 1,55 4,61 2,08 176 5,05 0,000 

Læknir 6,35 1,41 6,60 0,97 6,81 1,95 143 4,17 0,000 

Ritari 4,78 1,83 5,12 1,62 4,05 2,03 187 5,02 0,000 

Rafsuðumaður  4,70 1,85 4,96 1,75 4,17 1,96 204 3,66 0,000 

Háseti á fiskiskipi 5,34 1,68 5,33 1,67 5,35 1,70 223 -0,12 0,906 

Grunnskólakennari 5,23 1,88 5,68 1,56 4,24 2,14 173 6,49 0,000 

Sölumaður  4,74 1,83 5,06 1,67 4,07 1,97 196 4,69 0,000 

Verkfræðingur  5,41 1,62 5,82 1,41 4,96 1,79 185 4,61 0,000 

Vélstjóri  5,39 1,77 5,35 1,59 5,56 1,69 213 -1,11 0,268 

Listamaður  5,56 1,63 5,72 1,53 4,68 2,04 179 4,90 0,000 

Sjómaður  5,03 1,72 5,50 1,61 5,69 1,65 222 -1,03 0,306 

 

Ekki reyndist marktækur munur á virðingu unglinga eftir búsetu fyrir sex störfum. Þetta 

voru öll fimm störfin sem tengjast sjávarútvegi, skipstjóri, fiskiðnaðarmaður, háseti, vélstjóri 

og sjómaður. Auk þess var ekki marktækur munur á meðaltölum hópanna á virðingu fyrir starfi 

bifvélavirkja. Minnstur munur reyndist á virðingu fyrir starfi háseta á fiskiskipi og skipstjóra. Í 

þremur tilfellum voru meðaltöl Vestmannaeyinga hærri, það voru háseti, vélstjóri og sjómaður 

en munurinn var ekki marktækur. 
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Á mynd 5 má sjá röð starfa eftir virðingu þar sem það starf sem naut mestrar virðingar 

samtals er lengst til vinstri og síðan koll af kolli. 

 

Mynd 5. Virðing fyrir störfum eftir búsetu. 

 

3.5 Þátttakendur og fleiri niðurstöður 

Fleiri niðurstöður reyndust áhugaverðar en þær sem svöruðu rannsóknarspurningum og 

verður hér greint frá því sem þátttakendur nefndu oftast sem líklegt framtíðarstarf, auk 

samanburðar væntinga og raunveruleika á vinnumarkaði. Skoðað var hvort munur væri á stétt 

foreldra eftir kynferði og búsetu. Einnig verður greint frá samanburði milli hópa út frá því hvort 

þeir hefðu hugsað mikið eða lítið um framtíðarstarf. Fyrst verður þó greint frá þátttakendum. 

Alls voru 457 einstaklingar í úrtakinu sem samanstóð af öllum nemendur í 9. og 10. bekk í 

Grunnskóla Vestmannaeyja og Hagaskóla í Vesturbæ Reykjavíkur. Alls tóku 373 þátt í 

rannsókninni, eða 81,6% úrtaks. Í Vestmannaeyjum voru þátttakendur 117 eða 95,1% og í 

Vesturbæ Reykjavíkur tóku 256 talsins þátt eða 76,6% úrtaks. 

Tafla 12. Þátttakendur eftir búsetu, kyni og bekk. 

 9. bekkur 10. bekkur  

      Vesturbær Vestmannaeyjar    Vesturbær Vestmannaeyjar      Samtals 

        n         %        n         %      n         %       n          %      n         % 

Strákar 60     36,4 17     10,3 56      33,9 32      19,4 165     44,2 

Stelpur  83     39,9 30     14,4 57      27,4 38      18,3 208     55,8 

Samtals      143    38,2 47     12,6       113      30,4 70      18,8 373     100 
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Skipting þátttakenda milli 9 og 10 bekkjar var nokkuð jöfn, 190 (50,9%) í 9. bekk og 183 

(49,1%) í 10. bekk. Kynjaskipting þátttakenda var ekki eins jöfn og voru stelpur fleiri, eða 208 

(55,8%) og strákar 165 (44,2%). Nánari skiptingu þátttakenda eftir búsetu, bekk og kyni má sjá 

í töflu 12. 

Áhugavert þótti að skoða frekar hvað þátttakendur nefndu sem líklegt framtíðarstarf og 

hvort þær væntingar væru í takt við raunveruleikann á vinnumarkaði. Í töflu 13 eru störf þau 

sem nefnd voru fimm sinnum eða oftar sem líkleg framtíðarstörf. Flestir þátttakendur telja 

líklegt framtíðarstarf falla í flokk sérfræðinga, eða tæplega 60%, næst á eftir kom sérmenntað 

starfsfólk. Það starf sem oftast var nefnt í flokki sérfræðinga var læknir, þar á eftir komu 

tónlistarmaður, lögfræðingur, sálfræðingur og leikari eins og sjá má í töflu 13. 

Tafla 13. Störf sem oftast voru nefnd sem líkleg framtíðarstörf. 

    Tíðni  % Flokkur í Ístarf95 

Atvinnumaður í íþróttum/þjálfari 45      12,1 Sérmenntað starfsfólk 

Læknir 35 9,4 Sérfræðingar 

Tónlistarmaður 17 4,6 Sérfræðingar 

Hönnuður (fata, innanhúss) 15 4,0 Sérmenntað starfsfólk 

Lögfræðingur 14 3,8 Sérfræðingar 

Sálfræðingur 12 3,2 Sérfræðingar 

Leikari 11 2,9 Sérfræðingar 

Forstjóri/framkvæmdastjóri 10 2,7 Stjórnendur og embættismenn 

Snyrtifræðingur/nuddari 10 2,7 Sérfræðingar 

Listamaður 9 2,4 Sérfræðingar 

Rithöfundur/blaðamaður 8 2,1 Sérfræðingar 

Flugmaður 8 2,1 Sérmenntað starfsfólki 

Matreiðslumaður 7 1,9 Iðnaðar- og verkafólk 

Byggingaverkfræðingur 6 1,6 Sérfræðingar 

Arkitekt 6 1,6 Sérfræðingar 

Tannlæknir 6 1,6 Sérfræðingar 

Viðskiptafræðingur 6 1,6 Sérfræðingar 

Dansari 6 1,6 Sérfræðingar 

Ljósmyndun, mynd og hljóðupptaka 6 1,6 Sérmenntað starfsfólki 

Flugþjónn 6 1,6 Iðnaðar- og verkafólk 

Forritari 5 1,3 Sérfræðingar 

Dýralæknir 5 1,3 Sérfræðingar 

Sjúkraþjálfari 5 1,3 Sérfræðingar 

Hjúkrunarfræðingur 5 1,3 Sérfræðingar 

 

Í Ístarf95 eru störf flokkuð þannig að nokkur fá sömu númer, þannig er t.d. atvinnumaður í 

íþróttum, einkaþjálfari og íþróttaþjálfari með sama númerið þar sem þau flokkast öll sem 
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„Störf íþróttamanna, þjálfara og annarra við iðkun íþrótta“ (Hagstofa Hagstofa Íslands, 2009, 

bls. 92). Algengast var að þátttakendur nefndu störf í þessum tiltekna flokki, þar á eftir kom 

starf læknis, þá tónlistarmaður. 

Á vef Hagstofunnar er að finna upplýsingar um fjölda starfandi fólks eftir starfsstéttum, kyni 

og landssvæðum 1991-2014 (Hagstofa Hagstofa Íslands, 2014). Athyglisvert var að bera saman 

væntingar um líklegt framtíðarstarf og veruleikann á vinnumarkaði. Á mynd 6 má sjá að mun 

fleiri þátttakendur stefna á starf sérfræðings eða störf sérfræðinga en störfuðu í þessum 

flokkum á síðasta ári. Kynjamunur er þó nokkur þar sem algengara er að stelpur stefni á 

sérfræðistarf en strákar stefna frekar á störf í flokknum sérmenntað starfsfólk. Mun færri ætla 

sér að starfa sem skrifstofu-, þjónustu- og verslunarfólk en er raunin og sérstaka athygli vekur 

hversu fáum finnst líklegt að þeir eigi eftir að starfa sem iðnaðar- og verkafólk. 

Þátttakendur voru spurðir að því hvort þeir hefðu hugsað mikið um framtíðarstarf og voru 

svarmöguleikar tveir, já og nei. Alls svöruðu 341 þátttakandi spurningunni (91,4%). 

Niðurstöður kíkvaðratprófs sýndu að hvorki voru tengsl milli kynferðis og þess að hafa hugsað 

um framtíðarstarf (χ2(1, N = 341) = 3,57, p = 0,058), né búsetu (χ2(1, N = 341) = 3,57, p = 0,059). 

Ekki var munur milli 9. og 10. bekkjar (χ2(1, N = 341) = 2,07, p = 0,151). 

 

 

Mynd 6. Samanburður á starfandi fólki á vinnumarkaði og líklegu framtíðarstarfi þátttakenda.

  

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Stjórnendur og
embættismenn

Sérfræðingar Sérmenntað
starfsfólk

Skrifstofu-,
þjónustu- og
verslunarfólk

Iðnaðar- og
verkafólk

%

Starfandi karlar 2014 Starfandi konur 2014 Strákar Stelpur



54 

 

4 Umræður  

Markmið rannsóknarinnar var í fyrsta lagi að skilgreina habitushópa ungmenna á tveimur 

ólíkum búsetusvæðum, skoða einkenni hópanna og tengsl þeirra við félagslegu breyturnar 

kynferði, búsetu og stétt. Í öðru lagi að kanna hvort munur væri á hugsun um störf eftir 

habitushópum, kynferði og búsetu. Hugsun um störf var mæld út frá líklegu framtíðarstarfi og 

mati á virðingu starfa. Tilgátan var að munur væri á milli hópa bæði hvað varðar habitus og 

félagslegar breytur sem og hugsun um störf. Þátttakendur í rannsókninni voru 373 nemendur 

í 9. og 10. bekk í Grunnskóla Vestmannaeyja og Hagaskóla í Vesturbæ Reykjavíkur. 

Meginniðurstöður voru þær að greina má fimm habitushópa á búsetusvæðunum tveimur 

meðal unglinga í 9. og 10. bekk grunnskóla og að hóparnir tengdust sterkt kynferði og búsetu 

og höfðu einnig tengingu við stétt föður. Þessar niðurstöður styðja því kenningu Bourdieu um 

að fólk velji menningarafurðir út frá habitus og að valið verði líkt innan hóps og jafnframt ólíkt 

öðrum hópum (Bourdieu og Wacquant, 1992). Unglingarnir hugsuðu ólíkt um framtíðarstörf 

eftir habitushópum, kynferði og búsetu. Flestir stefndu á sérfræðistörf. Af habitushópunum 

var einungis einn hópur sem stefndi frekar á starf sem fellur í flokkinn sérmenntað starfsfólk. 

Stelpur stefndu í ríkara mæli á sérfræðistörf en strákar sem stefndu oftar en stelpur á störf í 

flokknum sérmenntað starfsfólk. Unglingar í Vesturbænum stefndu frekar á sérfræðistörf en 

unglingar í Vestmannaeyjum sem voru líklegri en Vesturbæingarnir til að stefna á störf sem 

falla í flokka skrifstofu-, þjónustu- og verslunarfólks og iðnaðar og verkafólks. Mikill munur var 

á virðingu fyrir einstaka störfum eftir habitushópum og meiri virðing var borin fyrir störfum af 

stelpum en strákum og Vesturbæingar mátu störf almennt virðingarmeiri en 

Vestmannaeyingar. Er þetta í samræmi við kenningu Bourdieu sem sagði að bæði kynferði og 

búseta væru megin víddir í habitus. Það er sérstaklega athyglisvert að meiri munur greindist á 

virðingu fyrir störfum eftir habitushópum en bæði kynferði og búsetu. 

Þessi rannsókn hefur þá sérstöðu, miðað við aðrar rannsóknir um sama efni, að náð er til 

yngri aldurshópa, en ekki hafa nemendur í 9. bekk áður tekið þátt í rannsókn af þessum toga. 

Einnig er nýmæli að bera sama tvö ólík búsetusvæði. 

Habitushópar 

Með þáttagreiningu komu í ljós þrír þættir sem fengu heitin Dægurpopp, léttmeti og 

ástarsögur, Rokk, tónlist og tölvunotkun og að lokum Hiphop, íslensk tónlist, fræðsla og 

líkamsrækt. Þetta eru færri þættir en hafa greinst í öðrum íslenskum rannsóknum á habitus 
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sem beita sömu aðferðum, en þá hafa greinst fjórir þættir (Ingi Þór Pálsson, 2013; Sjöfn 

Þórarinsdóttir, 2012; Sædís Jana Jónsdóttir, 2013), sex þættir (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2005) 

og þrír til átta þættir eftir undirlistum (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2008). Möguleg skýring á því 

að nú greinast eingöngu þrír þættir gæti verið sú að þýðið úr þessari rannsókn eru unglingar á 

tveimur ólíkum búsetusvæðum sem er ólíkt hinum rannsóknunum. 

Á fyrstu tveimur þáttunum voru tónlistaratriði áberandi og höfðu þau sterkustu tenginguna 

við viðkomandi þætti. Af undirlistunum átta á habituslistanum aðgreindi tónlistarlistinn 

afgerandi best á milli þátta líkt og komið hefur fram í öðrum rannsóknum (Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir, 2005; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðmundur B. Arnkelsson, 2013). Þriðji 

þátturinn innihélt meiri blöndu atriða af undirlistum þar sem netsíður, íþróttagrein, 

sjónvarpsþáttur og lestraratriði hlóðust efst á þáttinn. 

Á grundvelli þáttanna var framkvæmd klasagreining sem leiddi í ljós fimm habitushópa sem 

aðgreindust eftir menningarneyslu og gefur það til kynna að aðgreina megi unglinga á 

búsetusvæðunum tveimur eftir smekk sem stýrir vali á tómstundum og menningarafurðum. 

Þar sem smekkur mótast af habitus styður þetta kenningu Bourdieu um að habitus hafi áhrif á 

val á menningarafurðum og að valið verði líkt innan félagshópa og jafnframt ólíkt vali í öðrum 

hópum. Þessar niðurstöður eru svipaðar og í öðrum rannsóknum þar sem komið hafa fram 

habitushópar (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2005; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðmundur B. 

Arnkelsson, 2013; Ingi Þór Pálsson, 2013; Sjöfn Þórarinsdóttir, 2012; Sædís Jana Jónsdóttir, 

2013). Þegar meðaltöl hópanna við þætti er skoðuð má sjá að þrír hópar höfðu hátt meðaltal 

á einum þætti, allt sitt hvor þátturinn, einn var hár á öllum þremur þáttunum og einn hópur 

var með lágt meðaltal á öllum þáttum. 

Eins og áður hefur komið fram hafa verið gerðar fimm megindlegar rannsóknir á Íslandi 

síðustu 20 árin sem greina habitushópa og einkenni þeirra (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2005; 

Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðmundur B. Arnkelsson, 2013; Ingi Þór Pálsson, 2013; Sjöfn 

Þórarinsdóttir, 2012; Sædís Jana Jónsdóttir, 2013). Niðurstöður núvarandi rannsóknar eiga 

margt sameiginlegt með þessum fimm, en einnig er ýmislegt ólíkt. 

Hópurinn Dægurpopp og ástarsögur er mjög áþekkur hópum sem hafa komið fram í öllum 

fimm rannsóknunum. Stelpur og konur hafa verið í miklum meirihluta í þessum hópum en 

núverandi rannsókn sker sig úr að því leyti að eingöngu eru stelpur í hópnum. Einnig hefur í 

öllum rannsóknunum komið fram hópur sem tengist rokktónlist og á það sama við hér. 
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Rokkhópurinn í núverandi rannsókn er ólíkur á þann hátt að kynjahlutfall er svo til jafnt auk 

þess sem hópurinn á ýmis sameiginleg einkenni með hópum þar sem áhersla hefur verið á 

klassíska tónlist og tónlistarnám. Sammerkt er með niðurstöðum að í öllu tilfellum greinist 

hópur sem kalla má óvirkan, en þetta er hópur sem virðist ekki vera virkur í neyslu menningar, 

alltént ekki þeirri sem mæld er á habituslistum. 

Hópurinn Hiphop og líkamsrækt virðist nokkuð ólíkur því sem komið hefur fram áður, þó á 

hann líklega mest sameiginlegt með hópnum Íþróttir og kvikmyndir sem kom fram í fyrri 

rannsókn Guðbjargar Vilhjálmsdóttur (2005) sem samanstóð af strákum sem voru virkir í 

íþróttum og horfðu mikið á kvikmyndir. 

Hópurinn sem kenndur er við Tónlist og íþróttir skar sig úr og var með hátt meðaltal á öllum 

þáttum og virðist ekki vera um ámóta hóp að ræða í öðrum rannsóknum. Í rannsóknum meðal 

háskólanema hafa ekki greinst hópar sem eru með hátt meðaltal á öllum þáttum (Ingi Þór 

Pálsson, 2013; Sjöfn Þórarinsdóttir, 2012; Sædís Jana Jónsdóttir, 2013). Einnig virðist ekki vera 

líkur hópur í rannsóknum Guðbjargar Vilhjálmsdóttur (2005; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og 

Guðmundur B. Arnkelsson, 2013). 

Þrátt fyrir að margt sé sammerkt með niðurstöðum rannsóknanna allra þá virðist sem 

núverandi rannsókn skeri sig mest úr hvað varðar einkenni hópa. Rokk og 

tölvunotkunarhópurinn blandast inn í aðra hópa, Tónlistar og líkamsræktarhópurinn er mjög 

virkur í allri menningarneyslu og Hiphop og líkamsræktarhópurinn neytir fjölbreyttrar 

menningar. 

Ýmsar skýringar geta verið á því af hverju einkenni hópanna mælast þó þetta ólíkt nú. Ein 

ástæðan gæti verið að í núverandi rannsókn er skiptingu í habitushópa byggð á þremur þáttum 

úr þáttagreiningu habituslistans en í öðrum rannsóknum hafa þeir verið fleiri. Úrtaksaðferðir 

hafa einnig verið ólíkar og hafa ber í huga við lestur núverandi rannsóknar að tilgangur hennar 

var að bera saman tvö ólík búsetusvæði en ekki úrtak úr þýði. 

Annar handleggur er svo hvort breyttur heimur hafi áhrif á menningarneyslu unglinga. Fyrir 

20 árum þegar Guðbjörg Vilhjálmsdóttir (2005) lagði rannsókn sína fyrir grunnskólanema var 

Netið rétt að slíta barnsskónum og net- og tölvu notkun ekki nándar nærri eins algeng og nú. 

Í dag virðist sem mikill hluti bæði tónlistahlustunar og áhorfs á kvikmyndir og þætti fari fram 

á Netinu og er aðgengi að afþreyingarefni orðið mun auðveldara en áður var. Það er 
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rannsóknarefni út af fyrir sig hvort Netið með öllum sínum kostum og göllum hafi breytt 

menningarneyslu unglinga frá því sem áður var. 

Habitus og félagslegar breytur 

Sérstaklega athyglisvert er að skoða niðurstöður núverandi rannsóknar og fyrri rannsókna á 

tengslum habitus og félagslegra breyta. Þegar mynd úr homalsgreiningu er borin saman við 

sams konar myndir úr eldri rannsóknum (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2005; Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir og Guðmundur B. Arnkelsson, 2013) kemur berlega í ljós mikill samhljómur. 

Þannig birtist greinilega kynferðisvídd og önnur búsetuvídd sem einnig tengist stétt. Í öllum 

rannsóknunum greinast hópar sem eru að meirihluta annað hvort strákar eða stelpur og gefur 

það til kynna sterkan kynjahabitus sem Bourdieu taldi einn mikilvægasta þáttinn í habitus. 

Einnig má sjá að hópar tengjast búsetu mjög sterkt, en Bourdieu taldi að búseta væri annar 

mikilvægur þáttur í habitus. Tenging við stétt foreldra er til staðar eins og í fyrir rannsóknum 

en nú kom fram munur milli habitushópa eftir stétt föður en ekki móður, sem er öfugt við það 

sem hefur verið í öðrum rannsóknum (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2005; Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir og Guðmundur B. Arnkelsson, 2013). Tengingin við kyn og búsetu er jafnvel 

enn meiri í núverandi rannsókn en áður, skýringin á því getur falist í mismunandi 

úrtaksaðferðum Í rannsóknum Guðbjargar var tekið hentugleikaúrtak þar sem bekkir voru 

valdir úr skólum alls staðar af landinu en í núverandi rannsókn voru tvö ólík búsetusvæði valin 

þar sem allir í tveimur árgöngum voru þátttakendur. Þrátt fyrir þennan mun á úrtaksaðferð er 

ákaflega margt sameiginlegt í niðurstöðum og þrátt fyrir að einkenni habitushópanna séu að 

sum leyti ólík raðast þeir líkt á mynd samkvæmt homalsgreiningu út frá félagslegum breytum. 

Tenging habitushópa við félagslegar breytur styður fyrri rannsóknir (Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir, 2005; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðmundur B. Arnkelsson, 2013) og að 

neysla meninningarafurða tengist öðrum félagslegum breytum. Kenning Bourdieu um að það 

sem fólk gerir tengist félagslegum uppruna fær hér því frekari stuðning, en þetta er eitt 

megininntakið í kenningunni.  

Líklegt framtíðarstarf 

Unglingar stefndu á ólík framtíðarstörf eftir habitushópum. Það kom því ekki á óvart að einnig 

var marktækur munur um hugsun um framtíðarstörf bæði eftir kynferði og búsetu þar sem 

bæði kynferði og búseta eru grundvallandi í habitus (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2015).  
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Flestir stefndu á störf sem falla í flokk sérfræðinga og á það við í öllum habitushópum nema 

í Hiphop og líkamsrækt þar sem fleiri stefndu á störf sem flokkast í sérmenntað starfsfólk. 

Stelpur stefna frekar á sérfræðistörf en strákar og þá sérstaklega stelpur í Vesturbænum. 

Sérfræðistörfin krefjast meiri menntunar og voru oft nefnd störf eins og læknir, 

tónlistarmaður, lögfræðingur og sálfræðingur og er það í samræmi við aðrar niðurstöður sem 

benda til þess að stelpur stefni fremur á störf sem krefjast háskólamenntunar (Howard o.fl., 

2011). Mun fleiri strákar stefna á störf sem falla í flokk sérmenntað starfsfólk, en þar eru störf 

sem krefjast menntunar á framhaldsskólastigi eins og hönnuðir, flugmaður, snyrtifræðingur 

eða nuddari sem oft voru nefnd sem líkleg framtíðarstörf. Það sem var efst á blaði í þessum 

flokki var atvinnumaður í íþróttum eða þjálfari. 

Þessar niðurstöður eru í samræmi við fyrri rannsóknir þar sem munur var eftir uppruna og 

öðrum félagslegum breytum í hugsun um framtíðarstörf (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2005; 

Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðmundur B. Arnkelsson, 2013). 

Þó það tengist ekki rannsóknarspurningum er áhugavert að skoða samanburð á væntingum 

til framtíðarstarfa og veruleika á vinnumarkaði. Þannig stefna flestir þátttakendur 

rannsóknarinnar á að verða sérfræðingar og eru það fleiri en eru nú á vinnumarkaði.   Ákaflega 

fáir stefna á störf sem falla í flokk skrifstofu-, þjónustu- og verslunarfólks eða á að verða 

iðnaðar- eða verkafólk. Þetta er ansi fjarri raunveruleikanum þar sem fleiri starfa í síðast töldu 

flokkunum en sem sérfræðingar og eru þessar niðurstöður í samræmi við aðrar niðurstöður 

(Ragnar F. Ólafsson og Almar M. Halldórsson, 2007). Draga má þá ályktun að miðað við 

landslag vinnumarkaðar í dag þá eru væntingar unglinganna á búsetusvæðunum tveimur 

óraunhæfar því mun fleiri stefna á störf sem krefjast mikillar menntunar en eru í boði á 

vinnumarkaðinum. Hafa ber þó í huga að breytingar hafa verið miklar á vinnumarkaði síðustu 

áratugi og gætu þessar niðurstöður því verið nær raunveruleikanum að einhverju leyti en 

núverandi staða á vinnumarkaði segir til um. 

Virðing fyrir störfum 

Allur samanburður á virðingu fyrir störfum í núverandi rannsókn sýndu mun á milli hópa. 

Þannig voru habitushópar að meta virðingu fyrir öllum störfum nema einu á ólíkan hátt, 

stelpur töldu 11 af 18 störfum virðingarmeiri en strákar og unglingar í Vesturbæ Reykjavíkur 

mátu 12 af 18 störfum virðingarmeiri en unglingar í Vestmannaeyjum. Greinilegt mynstur 

kemur í ljós þegar matið er skoðað eftir habitushópum, þannig ber Óvirki hópurinn minnstu 

virðingu fyrir störfunum, stelpurnar í Dægurpoppinu bera yfirleitt frekar mikla virðingu fyrir 
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öllum störfunum, Tónlist og íþróttir bera oftast mestu virðinguna, meiri sveiflur eru hjá 

Rokkurum en mesti munurinn á virðingu fyrir einstaka störfum innan hóps var hjá hópnum 

Hiphop og líkamsrækt. Þessi munur gefur til kynna að ólíkur félagslegur uppruni leiði af sér 

mismunandi sýn á störf. 

Eins og niðurstöður margra rannsókna sýna er munur í mati kynjanna á virðingu fyrir 

störfum. Í þeim 12 tilfellum þar sem kynjamunur var í mati á virðing fyrir störfum voru stelpur 

alltaf að meta störfin virðingarmeiri en strákar og það sama á við um búsetumuninn, 

Vesturbæingarnir báru í öllum tilfellum meiri virðingu fyrir stöfum en Vestmannaeyingarnir. 

Það er áhugavert að skoða hvaða störf það eru sem njóta sömu virðingar óháð kynferði eða 

búsetu. Þetta voru allt störf sem tengjast sjávarútvegi, skipstjóri, háseti á fiskiskipi, vélstjóri, 

sjómaður og fiskiðnaðarmaður, auk þess sem ekki var munur eftir kynferði í mati á starfi 

bifvélavirkja. Störfin sem tengjast sjávarútvegi, að undanskildu starfsheitinu sjómaður, voru 

ekki í fyrri rannsóknum á þessu efni (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2005; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir 

og Guðmundur Bjarni Arnkelsson, 2005) en ákveðið var að hafa þau með í núverandi rannsókn 

vegna þess að annar hópur þátttakenda í rannsókninni kemur frá sjávarbyggð og þótti 

áhugavert að athuga hvort nálægð við störfin hefði áhrif á hugsun um störf. Í rannsókn 

Guðbjargar Vilhjálmsdóttur (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðmundur Bjarni Arnkelsson, 2005) 

kom fram að grunnskólanemar á landsbyggðinni báru meiri virðingu fyrir verkamanna- og  

iðnaðarstörfum en höfuðborgarbúar, þar á meðal sjómannsstarfinu. Hér kemur þessi munur 

ekki fram en engu að síður má sjá mynstur þar sem sjávarútvegsstörfin sem sannarlega eru 

verkleg eru metin á svipaðan hátt eftir kynferði og búsetu á meðan öll önnur störf eru metin 

ólíkt. 

Kynin meta einnig störf sem hafa verið kölluð hefðbundin kvennastörf ólíkt þar sem stelpur 

meta starf hjúkrunarfræðings, leikskólakennara, grunnskólakennara og ritara virðingarmeira 

en strákar og er þetta sambærilegt við niðurstöður fyrri rannsókna, (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir 

og Guðmundur Bjarni Arnkelsson, 2005), en ekki kemur fram sami munur á virðingu fyrir 

hefðbundnum karlastörfum að því undanskildu að stelpur telja starf bæði rafvirkja og 

rafsuðumanns virðingarmeira en strákar. Niðurstöður núverandi rannsóknar á virðingu fyrir 

störfum eiga því margt sameiginlegt með fyrri rannsóknum, en helsti munurinn liggur í því 

hversu afgerandi stelpur og Vesturbæingar meta störf almennt virðingarmeiri en strákar og 

Vestmannaeyingar. 
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Þessar niðurstöður eru í andstöðu kenningu Gottfredson um algilt kort starfa en styðja við 

niðurstöður rannsókna þar sem komið hefur fram kerfisbundin munur á sýn á störf bæði eftir 

búsetu og kynferði (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2004; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðmundur 

B. Arnkelsson, 2013; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðrún Ásbjörg Stefánsdóttir, 2006). 

Samkvæmt Gottfredson (2005) blasa störfin eins við okkur öllum. Líkja má hugmynd hennar 

um hugræn kort starfa við landakort þar sem löndin (störfin) eru á ákveðnum stað og það fer 

svo eftir því hvað hentar okkur (sjálfsmyndin) hvert við ferðumst (starfsvalið). Samkvæmt 

niðurstöðum rannsókna á starfshugsun í anda habituskenningarinnar liggur munurinn í því að 

við sjáum staðsetningu landa (starfa) á ólíkan hátt eftir uppruna okkar og félagslegum 

veruleika. Uppruninn mótar hvernig við hugsum og birtist það í niðurstöðum þessarar 

rannsóknar í mismunandi mati á bæði virðingu fyrir störfum og hugsun um framtíðarstörf.  

Það sem er sérstaklega áhugavert er að þó svo munur komi fram í mati á meirihluta 

starfanna eftir bæði kynferði og búsetu þá var munurinn enn meiri eftir habitushópum. Af því 

má draga þá ályktun að habitus hafi sterkari áhrif á þennan þátt í starfshugsun en bæði 

kynferði og búseta. 

Kenningarlegar nálganir 

Hefðbundnar kenningar um starfsferil hafa gert ráð fyrir því að manneskjan sé frjáls í vali sínu 

og að innri sálrænir þættir ráði mestu. Þar sem fjallað er um félagslega áhrifaþætti fá þeir 

yfirleitt ekki mikið vægi. Þó virðist sem hreyfing sé í þá átt að líta á ákvarðanatöku á starfsferli 

sem flóknara ferli þar sem sjálfræði einstaklings er ekki endilega sterkasti áhrifaþátturinn 

heldur hafa félagslegar breytur og uppruni mikil áhrif á hvernig fólk fetar sig á starfsferlinum 

(Blustein, 2011; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2015; Heppner og Jung, 2013; P. Hodkinson og 

Sparkes, 1997). Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að félagslegar breytur hafi sterk 

áhrif, bæði á hugsun um líkleg framtíðarstörf og mat á virðingu fyrir störfum. Álykta má að hér 

sé að verkum áhrif habitus og staðsetningar á sviði eins og fjallað er um í kenningu Bourdieu. 

Kenning Bourdieu um habitus er ekki í samræmi við þessar hugmyndir um sjálfræði þar sem 

manneskjan er bundin af uppruna sínum í öllu vali, þar af leiðandi einnig í vali á námi og 

störfum. Það eru ytri þættir, umhverfi uppvaxtar og það umhverfi sem manneskjan lifir og 

hrærist í sem mótar þankaganginn sem hefur áhrif á hugsun og hegðun, þar á meðal val. Þetta 

gerist án þess að viðkomandi geri sér grein fyrir því. Samkvæmt Bourdieu (1984) getur 
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umhverfi og einstaklingur ekki verið aðskilin og þar af leiðandi getur manneskjan ekki tekið 

ákvarðanir, hugsað eða hegðað sér án áhrifa umhverfisins. 

Auk habituskenningar eiga kenningar eins og Careership Hodkinson og Sparks (2008; 1997), 

GSCM kenning Heppner og Jung (Heppner og Jung, 2013) ágætlega við hugmyndafræði og 

niðurstöður rannsóknarinnar enda gera þær ráð fyrir áhrifum félagslegra þátta á val og 

starfshugsun á afgerandi hátt. Auk þess sem Guðbjörg Vilhjálmsdóttir hefur bent á líkindi 

kenningar Kelly og Bourdieu (2015). Rannsakandi tekur undir þau sjónarmið að taka þurfi 

meira tillit til félagslegra og menningarlegra þátta í kenningum og rannsóknum til að auka 

skilning á vali og hugsun um nám og störf (Blustein, 2011; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2015; 

Guichard, 2003; Young o.fl., 2007). Þar sem kenningar eru grunnurinn að þeim aðferðum sem 

þróaðar eru í náms- og starfsráðgjöf skiptir miklu máli að þær taki tillit til allra þeirra þátta sem 

hafa áhrif á hvernig manneskjan fetar sig á starfsferlinum. 

Að jafna félagslegan mun 

Hvað er hægt að gera til að jafna þann mun sem kemur í ljós eftir habitus, kynferði, búsetu og 

stétt? Langa svarið við því gæti verið efni í margar meistararitgerðir, en stutta svarið er í raun 

og veru einfalt að mati rannsakanda og felst í tvennu. Í fyrsta lagi að hvetja unglinga til 

félagsgreiningar, að þau geri sér grein fyrir því að uppruni þeirra getur haft áhrif á 

ákvarðanatöku. Það getur hvatt þau til að hugsa út fyrir sinn habitus og á þann hátt verður 

habitus ekki hamlandi þegar kemur að náms- og starfsvali. Ein af meginhugmyndunum í 

kenningu Bourdieu er að habitus er manneskjunni dulinn og hún gerir sér ekki grein fyrir 

áhrifum hans. Habitusinn gerir það að verkum að manneskjan er ekki frjáls, en með 

félagsgreiningu getur hún öðlast aukið frelsi. Þannig gæti mælitæki sem greindi habitus orðið 

hagnýtt í náms- og starfsráðgjöf. 

Habitus sem mælitæki gefur upplýsingar um félagslega stöðu en einnig áhuga, t.d. á tónlist, 

þar sem fjallað er um tegundir tónlistar í samhengi við félagslegt umhverfi. Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir og Guðmundur Bjarni Arnkelsson (2013) hafa bent á að þar sem brjóstvit er 

hluti af habitus þýði það að fólk velji án umhugsunar og með habitusmælingu gæti verið 

tækifæri til að ræða við ráðþega hvaðan val hans er upprunið og hvaða félagslegu kraftar eru 

að verkum, skilja þá og bregðast við þeim. Áhrif táknrænnar valdbeitingar gætu einnig 

minnkað með skilningi á því að hægt er að skilja heiminn á margan hátt. Mælitæki í þessa veru 

gæti gefið náms- og starfsráðgjöfum gagnlegar upplýsingar um bæði félagslega áhrifaþætti og 
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einstaklingsbundna og þannig víkkað sjóndeildarhring ráðþegans. Dæmi um þetta gæti verið 

að ef í ljós kæmi að nemandi í grunnskóla í sjávarbyggð ætti meira sameiginlegt með unglingi 

úr menntuðu borgarsamfélagi sýndi það fram á að hann væri ekki eingöngu að skera sig úr 

sem einstaklingur, heldur einstaklingur í ákveðinni félagslegri stöðu.  

Í beinu framhaldi af þessu er hægt að segja að það sem í öðru lagi er hægt að gera til að 

jafna félagslegan mun er að laga kenningar og aðferðir að þeim raunveruleika sem kemur fram 

í ritgerðinni og öðrum ámóta rannsóknum og nýta kenning Bourdieu enn frekar eins og 

Guðbjörg Vilhjálmsdóttir bendir ítrekað á, auk þess sem huga mætti frekar að kenningum um 

Careership og GSCM, skoða samspil þeirra og kenningar Bourdieu og hvernig hægt væri að 

byggja á sameiginlegri hugmyndafræði til að þróa aðferðir í náms- og starfsráðgjöf. 

Annmarkar við rannsóknina 

Úrtaksaðferðin gerir það að verkum að erfitt er að alhæfa niðurstöður yfir á alla unglinga, en 

hafa ber í huga að tilgangurinn var að skoða tvö ólík búsetusvæði og kanna hvort félagslegar 

breytur hafi áhrif á hugsun um störf. 

Velta má fyrir sér hvort það að bæta við störfum tengdum sjávarútvegi í mælingu á virðingu 

fyrir störfum hafi skipt einhverju máli. Niðurstöður gáfu til kynna svipað mat á störfunum og 

því gæti verið að þessi viðbót hafi verið óþarfi, en kannski tilraunarinnar virði. 

Mælikvarðinn á stétt var út frá starfi foreldra sem voru flokkuð samkvæmt Ístarf95 í fimm 

flokka. Verið getur að hér sé um að ræða of einfalda mælingu á flókna fyrirbærinu stétt og 

væri það efni í mun stærri rannsókn að nota mælikvarða sem eru næmari á hugtakið stétt en 

þessi rannsókn gefur tilefni til.  

Í framhaldinu 

Niðurstöður þessarar rannsóknar og vinnan við hana gefa tilefni til að skoða ýmsa þætti nánar. 

Huga mætti að frekari þróun habituslistans með það að markmiði að búa til nýtanlegt 

mælitæki í náms- og starfsráðgjöf sem tæki til greina ólíkan uppruna og áhrif hans á hugsun 

um störf og náms- og starfsval. 

Skoða mætti betur hópinn Óvirkir, hvort hann er það raunverulega eða hvort mælingin nær 

ekki til hans. Einnig væri áhugavert að kanna hvort breytt samfélag hefur leitt af sér breytta 

menningarneyslu unglinga og hvaða áhrif það gæti mögulega haft á habitus. 



63 

 

Áhugavert gæti verið að skoða frekari mun á búsetusvæðunum og hvaða áhrif samsetning 

menntunarstigs, starfsstéttar og jafnvel tekna á svæðinu getur haft á hugsun unglinga á störf, 

en þau störf sem gefa hæstu tekjurnar í sjávarbyggðum eru ekki endilega tengd menntun. 

Að lokum 

Niðurstöður styðja kenningu Bourdieu um að smekkur á menningarafurðum sé til þess fallinn 

að greina fólk í hópa eftir uppruna og að uppruni hafi áhrif á hvernig hugsað er um störf. Það 

er því ekki frjáls vilji einn og sér sem ræður för eins og sumar kenningar í fræðunum halda á 

lofti. Manneskjan er bundin af uppruna sínum að vissu marki og getur það haft þau áhrif að 

hún skoðar ekki alla þá möguleika sem í boði eru, heldur fylgir straumnum sem er eðlilega 

viðmiðið í hennar hópi. Það hvort þú ert strákur eða stelpa, ert fæddur og uppalinn í 

sjávarbyggð eða í höfuðborg, hvers konar tónlist þú hlustar og í hvað þú eyðir frítíma þínum 

tengist því hvernig þú hugsar um störf. 

Í þessari rannsókn birtist habitus í vali á menningarafurðum. Habitus birtist einnig sterklega 

í hugsun um störf þar sem habitushópar meta störf á mismunandi hátt. Ef miðað er við mun á 

búsetusvæðunum tveimur út frá menntunarstigi og starfstéttum er óhætt að tala um þau sem 

tvö ólík svið, þar sem mismunandi menningarauður og habitus hefur áhrif á val og hugsun um 

störf. Þannig má sjá að Vesturbæingar stefna frekar á sérfræðingsstörf sem er frekar í takt við 

raunveruleikann á þeirra búsetusvæði en Vestmannaeyingar stefna síður á sérfræðingsstörf 

sem samræmist þeirra veruleika. Vesturbæingarnir virðast bera meiri virðingu fyrir störfum 

sem krefjast meiri menntunnar, sem er í takt við þeirra umhverfi og habitus, á móti bera 

Vestmannaeyingarnir minni virðingu fyrir störfum sem krefjast meiri menntunnar sem er 

einnig í takt við þeirra umhverfi og habitus. 

Niðurstöður má nýta í ráðgjöf til grunnskólanema um framtíðaráform þeirra með áherslu á 

að þeir geri sér grein fyrir að uppruni þeirra hefur áhrif á þankagang þeirra og að hvetja þá til 

að skoða möguleika sem eru utan þeirra habitus. Þannig gæti habitusmælitæki bætt við 

áhugakannanir þar sem áhugi yrði skoðaður í samspili við félagslegan veruleika. Til þess að það 

verði að veruleika þarf frekari rannsóknir til. 
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Fylgiskjöl 

Fylgiskjal 1. Beiðni um rannsóknarleyfi til Skóla- og frístundasviðs  
Reykjavíkurborgar 

Vestmannaeyjum 25. febrúar 2015. 

 

Til skóla – og frístundasviðs Reykjavíkurborgar. 

Beiðni um rannsóknarleyfi. 
 

Undirrituð stundar meistaranám í náms- og starfsráðgjöf við Háskóla Íslands og er að framkvæma 

rannsókn undir leiðsögn Guðbjargar Vilhjálmsdóttur prófessors og Guðmundar Arnkelssonar dósents. 
 

Rannsóknin ber vinnuheitið „Félagslegir áhrifaþættir á hugmyndir unglinga í tveimur sveitarfélögum 

um framtíðarstörf“. Markmið rannsóknarinnar er í fyrsta lagi að skoða hvort skilgreina megi hópa 

íslenskra unglinga út frá menningarneyslu þeirra (með menningarneyslu á ég við hvaða tónlist þeir 

hlusta á, hvað þeir gera í frístundum og fleira í þeim dúr). Í örðu lagi hvort hóparnir (sem væntanlega 

greinast) tengjast hugmyndum um framtíðarstörf og virðingu fyrir störfum. Að síðustu er athugað hvort 

munur er á milli hópa eftir búsetu. Spurningalistar verða lagðir fyrir í Vestmannaeyjum og í Reykjavík. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa væntanlega auknar upplýsingar um félagslega áhrifaþætti á náms- 

og starfsval sem má nýta við ráðgjöf og fræðslu um nám og störf. Rannsóknin er megindleg. 
 

Þátttakendur eru nemendur í 9. og 10. bekk í vesturbæ Reykjavíkur og í Vestmannaeyjum. Allir 

nemendur í þessum bekkjum í Grunnskóla Vestmannaeyja (GRV) og Hagaskóla taka þátt. Vilyrði hefur 

verið fengið hjá aðstoðarskólastjóra Hagaskóla. Fyrirlögn hefur farið fram í GRV. 

Því er hér óskað eftir rannsóknarleyfi í Hagaskóla. 
 

Framkvæmd rannsóknar. Samkvæmt samtali við aðstoðarskólastjóra Hagaskóla mun spurningalistinn 

verða lagður fyrir alla nemendur í 9. og 10. bekk í skólanum á sama tíma og munu kennarar sjá um 

fyrirlögn, með einföldum leiðbeiningum frá undirritaðri sem verður á staðnum. Lagt verður fyrir á 

pappír og er spurningalistinn 9 blaðsíður. Fyrirlögn tekur um 20 mínútur. Nöfn þátttakenda koma ekki 

fram og því ekki hægt að rekja svör til einstaka þátttakenda. Ekki er falast eftir viðkvæmum 

persónulegum upplýsingum og hefur rannsóknin verið tilkynnt til Persónuverndar (tilkynninganúmer 

S7252).  
 

Tími gagnaöflunar verður vonandi um miðjan mars, það er ekki alveg frágengið. 
 

Kynning. Bréf verður sent til foreldra þátttakenda þar sem rannsóknin verður kynnt og falast eftir 

þátttöku.  

 

Meðfylgjandi er afrit af spurningalista og bréf til foreldra. 

Kær kveðja. 

Helga Tryggvadóttir. 

Meistaranemi í náms- og starfsráðgjöf við HÍ. 

Kt. 220266 4789 
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Fylgiskjal 2. Bréf til foreldra þátttakenda1 

Vestmannaeyjum 10. mars 2015. 

 

Kæra foreldri / forráðamaður nemanda í 9. og/eða 10. bekk. 

 

Efni þessa bréfs er að óska eftir leyfi fyrir því að þitt barn í 9. og/eða 10. bekk í Hagaskóla taki 

þátt í rannsókn sem felur í sér að svara spurningalista. 

 

Allir nemendur í 9. og 10. bekk Hagaskóla eru í úrtakinu. Fyrirlögnin mun fara fram í skólanum 

mánudaginn 23. mars og mun undirrituð hafa umsjón með henni. Spurningalistinn er nafnlaus og því er 

ekki hægt að rekja svör til einstaka þátttakenda. Ekki er beðið um viðkvæmar persónulegar upplýsingar. 

Um 20 mínútur tekur að svara listanum. 

 

Rannsóknin ber heitið „Félagslegir áhrifaþættir á hugmyndir unglinga í tveimur sveitarfélögum um 

framtíðarstörf“. Markmið rannsóknarinnar er í fyrsta lagi að skoða hvort skilgreina megi hópa íslenskra 

unglinga út frá menningarneyslu þeirra (með menningarneyslu á ég við hvaða tónlist þeir hlusta á, hvað 

þeir gera í frístundum og fleira í þeim dúr). Í öðru lagi hvort hóparnir (sem væntanlega greinast) tengjast 

hugmyndum um framtíðarstörf og virðingu fyrir störfum. Að síðustu er athugað hvort munur er á milli 

hópa eftir búsetu og kyni. Spurningalistar verða lagðir fyrir í Vestmannaeyjum og í Reykjavík. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa væntanlega auknar upplýsingar um félagslega áhrifaþætti á náms- 

og starfsval sem má nýta við ráðgjöf og fræðslu um nám og störf. 

Spurningalistinn verður lagður fyrir um 500 nemendur á fyrrgreindum svæðum. Rannsóknin er 

meistaraverkefni undirritaðrar í náms- og starfsráðgjöf við Háskóla Íslands undir leiðsögn Guðbjargar 

Vilhjálmsdóttur prófessors og Guðmundar Arnkelssonar dósents. 

Skólastjórnendur Hagaskóla og Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar hafa veitt leyfi fyrir 

rannsókninni og hún hefur verið tilkynnt til persónuverndar (tilkynninganúmer S7252). 

 

Ef þú ert samþykk/ur þátttökunni þarft þú ekki að bregðast við þessum pósti. En ef þú vilt ekki 

að barnið þitt taki þátt sendu þá póst á helga@grv.is . 

 

Ef spurningar vakna um rannsóknina er hægt að senda póst á sama netfang eða hringja í síma 862 

2293. 

 

Með bestu kveðjum og von um jákvæðar viðtökur, 
Helga Tryggvadóttir 

helga@grv.is 
  

                                                      

 

 

 

1 Ámóta bréf var sent til foreldra nemenda í Grunnskóla Vestmannaeyja. 

mailto:helga@grv.is
mailto:helga@grv.is
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Fylgiskjal 3. Leiðbeiningar í fyrirlögn til kennara 

Mars 2015 

 

Til kennara í Hagaskóla sem leggja fyrir „Könnun á hugmyndum grunnskólanema um störf og 
frístundir“. 

 

Ég vil byrja á að þakka þér fyrir aðstoðina. Það er ekki sjálfgefið að koma inn í skólana með 
rannsóknir og því er ég ákaflega þakklát fyrir að fá að klípa af tíma þínum og nemenda þinna. 

 

Auk spurningalista fyrir nemendur í þínum hópi er einn listi fyrir þig til að hafa við hendina 
meðan á fyrirlögn stendur. 

 

Fyrirlögnin sjálf er einföld, en mig langar að biðja þig um að fylgja eftirfarandi: 

1. Dreifa listum. 

2. Lesa texta á forsíðu með nemendum. 

3. Biðja nemendur um að hafa hljóð og svara hver fyrir sig. 

4. Biðja nemendur um að lesa fyrirmæli og valkosti við hverja spurningu/atriði 
vandlega. 

5. Ítreka að nemendur svari eins nákvæmlega og þeir geta. Þetta á sérstaklega við þegar 
spurt er um störf foreldra og framtíðarstörf á bls. 1 og 2 (ég flokka störfin eftir á 
samkvæmt Ístarf95 og flokkunin verður bæði auðveldari og marktækari eftir því sem 
svörin eru nákvæmari). 

6. Ítreka að listarnir yfir tónlist, frístundir o.s.frv. (bls. 4-9) eru ekki tæmandi, heldur 
dæmi. 

7. Gott að vita: ef svarað er já í spurningu 8 og starfsheiti skráð má sleppa spurningu 9 og 
fara beint í spurningu 10. 

 

Enn og aftur, hjartans þakkir fyrir aðstoðina. 

Helga Tryggva, 

meistaranemi í náms- og starfsráðgjöf við HÍ. 

 

E..s. Ef þú leggur leið þína til Eyja áttu inni kaffi- eða tebolla hjá mér  
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Fylgiskjal 4. Spurningalisti 

 

KÖNNUN Á HUGMYNDUM 
GRUNNSKÓLANEMA UM 
STÖRF OG FRÍSTUNDIR 

 

 

 

 

  

      
FEBRÚAR/MARS 2015 

HELAG TRYGGVADÓTTIR 
Meistaranemi í náms- og starfsráðgjöf við Háskóla Íslands 

Þessi spurningalisti er lagður fyrir þig til að afla upplýsinga um hugmyndir 
nemenda í 9. og 10. bekk um möguleg framtíðarstörf, viðhorf til nokkurra 
starfa og hvað unglingar gera í frístundum.               
 
Þú ræður hvort þú tekur þátt og þér er frjálst að hætta við eða sleppa 
einstaka spurningum. Það er þó mikilvægt fyrir rannsóknina að sem flestir 
taki þátt og svari sem flestum spurningum eins nákvæmlega og hægt er.  
 
Það tekur um 20 mínútur að svara spurningalistanum.          
 
Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar og skólastjórnendur Hagaskóla og 
Grunnskóla Vestmannaeyja veittu leyfi fyrir könnuninni og rannsóknin var 
tilkynnt til Persónuverndar. Foreldrar þínir fengu bréf þar sem rannsóknin 
var kynnt og þeim boðið að hafna þátttöku fyrir þína hönd.                                                                                                                          
 
Listinn er lagður fyrir um 500 nemendur í Reykjavík og Vestmannaeyjum.     
Könnunin er nafnlaus og því ekki hægt að vita hver svarar. 

 



72 

 

Grunnupplý singar  
 

1. Kyn:  

 Stelpa 

 Strákur 

 

2. Bekkur:  

 9. bekkur 

 10. bekkur 

 

3. Hvað ertu gömul/gamall? 

 

______ ára 

  

4. Hvar býrðu núna? 

 Reykjavík 

 Vestmannaeyjum  

 

 

5. Við hvað starfar mamma/fósturmamma þín?  

Skrifaðu starfsheiti hennar og lýstu starfinu í stuttu máli. Ef mamma/fósturmamma þín er ekki í 

launuðu starfi núna, skrifaðu þá niður hvað hún vann við síðast. 

Starfsheiti:_____________________________________________ 

Stutt lýsing (t.d. vinnustaður eða hvað hún gerir í vinnunni):  

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Við hvað starfar pabbi/fósturpabbi þinn?  

Skrifaðu starfsheiti hans og lýstu starfinu í stuttu máli. Ef pabbi/fósturpabbi þinn er ekki í 

launuðu starfi núna, skrifaðu þá niður hvað hann vann við síðast. 

 

Starfsheiti:_____________________________________________ 

 

Stutt lýsing (t.d. vinnustaður eða hvað hann gerir í vinnunni):  

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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Spurningar um mö gulegt framtí ðarstarf 
 

Hér á eftir fara spurningar um mögulegt framtíðarstarf þitt.  

 

7. Ef þér væru allir vegir færir og þú gætir unnið við það sem þú óskaðir helst (án þess að 

þurfa að hugsa um hluti eins og nám eða búsetu), hvert væri þá óskastarfið? 

 

____________________________________________________________ 

 

 

 

8. Ertu búin(n) að ákveða hvað þú ætlar að starfa við í framtíðinni? 

 

 Nei.  

 

 Já. Hvað: _________________________________________  svaraðu næst spurningu 10. 

 

 

9. Hvaða störf finnst þér líklegast að þú leggir fyrir þig í framtíðinni? 

 

a. _____________________________________________ 

 

b. _____________________________________________ 

 

c. _____________________________________________ 

 

 

9. A)   Hvert þeirra finnst þér líklegast að verði fyrir valinu? 

______________________________________________ 

 

10. Hefurðu hugsað mikið um val á framtíðarstarfi? 

 

 Já 

 

 Nei 
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Virðing fýrir stö rfum 
 

Á þessari blaðsíðu ertu beðin(n) um að merkja við hversu mikla virðingu þú berð fyrir nokkrum störfum. 

Merktu við þann tölustaf, frá 1 til 7 sem þér finnst henta hverju sinni. 1 þýðir að þú berð litla virðingu fyrir 

starfinu og 7 þýðir að þú berð mikla virðingu fyrir starfinu.  

 

Merktu einungis við einn tölustaf við hvert starfsheiti. 

 

Rafvirki   Lítil virðing 1 2 3 4 5 6 7 Mikil virðing 

Hjúkrunarfræðingur Lítil virðing 1 2 3 4 5 6 7 Mikil virðing 

Skipstjóri Lítil virðing 1 2 3 4 5 6 7 Mikil virðing 

Fiskiðnaðarmaður Lítil virðing 1 2 3 4 5 6 7 Mikil virðing 

Hagfræðingur Lítil virðing 1 2 3 4 5 6 7 Mikil virðing 

Flutningabílstjóri Lítil virðing 1 2 3 4 5 6 7 Mikil virðing 

Bifvélavirki Lítil virðing 1 2 3 4 5 6 7 Mikil virðing 

Leikskólakennari Lítil virðing 1 2 3 4 5 6 7 Mikil virðing 

Læknir Lítil virðing 1 2 3 4 5 6 7 Mikil virðing 

Ritari Lítil virðing 1 2 3 4 5 6 7 Mikil virðing 

Rafsuðumaður  Lítil virðing 1 2 3 4 5 6 7 Mikil virðing 

Háseti á fiskiskipi Lítil virðing 1 2 3 4 5 6 7 Mikil virðing 

Grunnskólakennari Lítil virðing 1 2 3 4 5 6 7 Mikil virðing 

Sölumaður  Lítil virðing 1 2 3 4 5 6 7 Mikil virðing 

Verkfræðingur  Lítil virðing 1 2 3 4 5 6 7 Mikil virðing 

Vélstjóri  Lítil virðing 1 2 3 4 5 6 7 Mikil virðing 

Listamaður  Lítil virðing 1 2 3 4 5 6 7 Mikil virðing 

Sjómaður  Lítil virðing 1 2 3 4 5 6 7 Mikil virðing 
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Tö mstundir ög afþreýing 
Restin af þessari könnun eru spurningar sem fjalla um tómstundaiðkun þína og hvað þú gerir þér til 

afþreyingar. Þú svarar þessum spurningum með því að merkja við í þann reit sem á við um þig.  

Lestu valmöguleikana vel, því þeir eru ekki alltaf eins. 

 

Hversu oft hlustar þú á eftirfarandi tónlistarmann eða hljómsveit?  

 3 sinnum 

eða oftar í 

viku 

1-2 sinnum    

í viku 

2-3 sinnum    

í mánuði 

1 sinni í 

mánuði eða 

sjaldnar 

Hlusta   

aldrei á 

Robyn      

Bruno Mars      

Skálmöld      

Jay Z      

Skrillex      

Frank Ocean      

Mumford and Sons      

Jimi Hendrix      
Páll Óskar       

Sigur Rós      
Adele      

Royal Blood      

Beyonce      

Foo Fighters      

Beethoven      

Lorde      

Led Zeppelin      

U2      

Iggy Azalea      
Drake      

Mugison      

Amabadama      

Louis Armstrong      
Guns N‘ Roses      
Ásgeir Trausti      

Martin Garrix      

Nirvana      

Sálin hans Jóns míns      

Meghan Trainor      

Artic Monkeys      
Taylor Swift      
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3 sinnum 

eða oftar í 

viku 
1-2 sinnum    

í viku 
2-3 sinnum    

í mánuði 

1 sinni í 

mánuði eða 

sjaldnar 

Hlusta   

aldrei á 

Ed Sheeran      
Radiohead      
Mozart      
The Black Dahlia Murder      
Hozier      
Retro Stefson      
Stevie Wonder      
Vilhjálmur Vilhjálmsson      
Lana del Ray      
Sex Pistols      
Jón Jónsson      
Queen      
Bubbi      
Katy Perry      
The Beatles      
Slayer      
Valdimar      
Ray Charles      
Sam Smith      
Dimma      
Rihanna      
Alt J      
Nýdönsk      
Metallica      
XXX Rottweiler      

 

Í útvarpinu hlustar þú á: 

 Alltaf Oft Einstaka sinnum Aldrei 

FM 957     

Rás 2     

Bylgjan     

Rás 1     

X-ið      

Annað: _________________________________________ 
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Hverjar af eftirfarandi kvikmyndum hefur þú séð? 

 

 

2 sinnum 

eða oftar 1 sinni Aldrei 

22 Jump Street (2014)    
Die Hard (1988)    

Nói Albínói (2003)    

If I stay (2014)    

Star Wars (I, II, III, IV, V eða VI)    

Ace Ventura: Pet Detective (1994)    

The Notebook (2004)    

Monty Python (The Holy Grail, Life of Brian eða 

Meaning of Life) 
   

Hairspray (2007)    

Wall-E (2007)    

The Shining (1980)    

Amelie (2001)    

The Shawshank Redemption (1994)    

The Fault in our Stars (2014)    

The Hunger games (I, II eða III)    

Boyhood (2014)    
Dumb and Dumber (I eða II)    

Schindlers List (1993)    
Mean Girls (2004)    

X-Men (hverja sem er)    

Paddington (2014)    

Sveppamyndirnar    

Frozen (2013)    

The Interview (2014)    

Sound of Music (1965)    
Planet Earth (2006,  David Attenborough)     
12 Years a Slave (2013)    
Forrest Gump (1994)    
The Conjuring (2013)    
Með allt á hreinu (1982)     
Saving Private Ryan (1998)    
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Hverja af eftirfarandi þáttum horfir þú á? 

 Horfi alltaf 

eða svo til 

alltaf Horfi oft 

2-3 

sinnum í 

mánuði 

Horfi 

einstaka 

sinnum 

Horfi aldrei 

eða svo til 

aldrei 

Landinn      

Criminal Minds (Glæpahneigð)      

Americas Next Top Model       

Nágrannar      

Kastljós       

Modern Family       

Mythbusters      

The Biggest Loser      

Breaking Bad      

MasterChef       

Hraðfréttir      

South Park      

Fréttir og veður      

American Horror Story      

ET Weekend      

Ævar vísindamaður      

Dr. Phil      

The Walking Dead      

Grey‘s Anatomy      

Fortitude      
Pretty Little Liars      
Sunnudagsmessan      
Mindy Project      

 

Hverjar af neðangreindum íþróttum leggur þú stund á í frítíma þínum? 

 

4-7 sinnum í 
viku 

1-3 sinnum í 
viku 

1-3 sinnum í 
mánuði 

Sjaldnar en  
1 sinnum í 

mánuði 

Aldrei 
(sjaldnar en 
1 sinni á ári) 

Handbolta     

Frjálsar íþróttir     

Sund     

Fimleikar     

Líkamsrækt í líkamsræktarstöð     

Fótbolta     

Bardaga/sjálfavarnaríþróttir     

Annað:_________________________________________ 
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Hvað af neðangreindu leggur þú stund á í frítíma þínum, innan eða utan skólans? 

 

 4-7 
sinnum í 

viku 

1-3 
sinnum í 

viku 

1-3 
sinnum í 
mánuði 

Sjaldnar 
en 1 

sinnum í 
mánuði 

Aldrei 
(sjaldnar 
en 1 sinni 

á ári) 

Tónlistarnám      

Samfélagsmiðla á Netinu (t.d. Facebook)     

Félagsstarf í félagsmiðstöð     

Ljósmyndun     

Hannyrðir (t.d. prjóna eða hanna og sauma föt)     

Félagsstarf í skólanum (t.d. bekkjarkvöld)     

Semja sögur, ljóð eða leikrit     

Útivist (t.d. fjallgöngur eða útilegur)     

Tölvuleiki     

„Hanga“ í sjoppu eða verslunarmiðstöð     

Félagsstarf í félagasamtökum (t.d. skátastarf, 
Rauði krossinn)     

 

Hvað skoðar þú á Netinu þér til afþreyingar? 

 3 sinnum  í 

viku eða 

oftar 

1-2 sinnum     

í viku 

2-3 sinnum 

í mánuði 

1 sinni í 

mánuði eða 

sjaldnar 

Skoða 

aldrei 

Íþróttasíður (t.d. fotbolti.net)      

Fræðslusíður (t.d. ted.com, 

visindavefur.is) 
     

Tískusíður (t.d. vouge.com, 

trendnet.com) 
     

Tölvuleikjasíður (t.d. n4g.com, 

tolvuleikir.is) 
     

Tónlistarsíður (t.d. spotify.com, 

tonlist.is) 
     

Kvikmyndasíður (t.d. kvikmyndir.is, 

imbd.com) 
     

Matreiðslusíður      

Teiknimyndasíður (t.d. 

hugi.is/myndasogur) 
     

Fréttasíður (t.d. ruv.is, visir.is)      

Vísindasíður (t.d. visindi.is)      

Slúðursíður (t.d. bleikt.is, 

sedogheyrt.is) 
     

Tæknisíður (t.d. tomshardware.com, 

linux.com) 
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Hvaða bækur eða blöð lestu þér til afþreyingar? 

 

3 sinnum í 

viku eða 

oftar 

1-2 

sinnum í 

viku 

2-3 

sinnum í 

mánuði 

1 sinni í 

mánuði 

eða 

sjaldnar Les aldrei 

Teiknimyndabækur eða blöð      

Glæpa- eða spennusögur (t.d. eftir 

Arnald Indriðason, Camilla Läckberg) 
     

Íslenskar skáldsögur (t.d. eftir Halldór 

Laxness, Vigdísi Grímsdóttur) 
     

Íþróttabækur eða blöð      

Mannlífs- eða tískublöð (t.d. 

Cosmopolitan, Nýtt líf) 
     

Ævisögur (t.d. Líf mitt, Luis Suárez)      

Tölvubækur eða blöð      

Kvikmyndabækur eða blöð      
Bækur eða blöð um bíla og tækni      

Frétta- eða dagblöð      
Listabækur eða blöð (t.d. 

ljósmyndabækur) 
     

Ástarsögur (t.d. eftir John Green)      

Ævintýrabækur (t.d. 

Hringadróttinssaga)  
     

Tónlistarbækur eða blöð      

Ljóðabækur      

Bækur eða blöð um lífsstíl og heilsu      

Unglingabækur (t.d. eftir Bryndísi 

Björgvinsdóttur, Þorgrím Þráinsson) 
     

 

 

 

 

 

 

Hjartans þakkir fyrir þátttökuna. 
  



81 

 

Fylgiskjal 5. Hleðsla atriða habituslistans á þætti samkvæmt þáttagreiningu 

Atriði   Dægurpopp og 
ástarsögur 

Rokk, tónlist og 
tölvunotkun  

Hiphop, íslensk 
tónlist, fræðsla 
og líkamsrækt 

♫ Rihanna 0,80 -0,15 0,14 

♫ Beyonce 0,78 -0,16 0,28 

🎥 Mean Girls (2004) 0,72 0,03 -0,21 

🎥 The Fault in our Stars (2014) 0,71 0,05 -0,22 

♫ Sam Smith 0,69 -0,19 0,27 

♫ Iggy Azalea 0,66 -0,15 0,18 

 Pretty Little Liars 0,64 0,01 -0,06 

♫ Taylor Swift 0,62 0,03 -0,12 

🎥 Hairspray 0,62 0,07 -0,12 

♫ Bruno Mars 0,61 -0,15 0,23 

♫ Ed Sheeran 0,61 -0,15 0,22 

♫ Adele 0,60 0,14 0,03 

🎥 If I stay (2014) 0,60 -0,11 -0,06 

♫ Jón Jónsson 0,57 -0,10 0,41 

 Félagsstarf í skólanum  0,57 0,31 -0,20 

♫ Meghan Trainor 0,56 -0,04 0,05 

♫ Lana del Ray 0,55 0,15 -0,07 

🌎 Tæknisíður  0,55 0,06 0,29 

♫ Lorde 0,54 0,16 0,05 

📖 Bækur eða blöð um lífsstíl og heilsu -0,54 0,14 0,18 

🌎 Tölvuleikjasíður  0,54 0,14 0,10 

🎥 Star Wars (I, II, III, IV, V eða VI) -0,50 0,27 -0,06 

♫ Katy Perry 0,49 0,09 0,23 

🎥 The Notebook (2004) 0,49 0,02 -0,01 

 Americas Next Top Model 0,49 -0,04 -0,03 

 Grey‘s Anatomy 0,49 -0,04 -0,01 

⚽ Fótbolta 0,49 0,18 0,15 

 FM 957 0,46 -0,29 0,43 

♫ Hozier 0,45 0,07 0,14 

🎥 Frozen (2013) 0,45 0,12 -0,22 

 Félagsstarf í félagasamtökum  0,43 0,28 -0,01 

♫ Frank Ocean 0,42 -0,05 0,37 

♫ Amabadama 0,42 0,13 0,23 

♫ Páll Óskar 0,41 0,28 0,15 

🎥 Sound of Music (1965) 0,40 0,28 -0,24 

 Hanga í sjoppu eða verslunarmiðstöð 0,39 0,24 0,10 

🎥 Monty Python  -0,38 0,37 -0,16 

📖 Ástarsögur  0,38 0,26 -0,13 

📖 Ævintýrabækur 0,38 0,04 -0,09 

♫ Retro Stefson 0,37 0,27 0,23 

 ♫ tónlist, útvarpsstöðvar, 🎥 kvikmyndir, sjónvarpsþættir, ⚽ íþróttir, tómstundir, 🌎 vefsíður, 📖 lestur 
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Atriði   Dægurpopp og 
ástarsögur 

Rokk, tónlist og 
tölvunotkun  

Hiphop, íslensk 
tónlist, fræðsla 
og líkamsrækt 

📖 Listabækur eða blöð  0,35 0,25 -0,13 

🎥 The Shawshank Redemption (1994) -0,34 0,24 0,10 

🎥 X-Men (hverja sem er) -0,33 0,30 -0,02 

 Modern Family 0,33 -0,01 -0,02 

🎥 Die Hard (1988) -0,31 0,21 0,25 

 South Park -0,31 0,27 0,10 

 Mindy Project 0,31 0,01 -0,03 

 Breaking Bad -0,30 0,07 0,18 

🌎 Teiknimyndasíður  0,30 0,26 0,10 

♫ Nirvana -0,08 0,67 -0,02 

♫ Led Zeppelin -0,11 0,65 -0,06 

♫ The Beatles 0,10 0,64 0,12 

♫ Queen -0,04 0,63 0,11 

♫ Guns N‘ Roses -0,13 0,61 0,27 

♫ Metallica -0,10 0,57 0,06 

♫ Jimi Hendrix -0,09 0,55 0,19 

♫ Sex Pistols -0,08 0,55 -0,01 

 Semja sögur, ljóð eða leikrit -0,01 0,54 -0,26 

♫ Foo Fighters -0,14 0,50 0,03 

 Útivist  0,06 0,50 -0,04 

♫ Artic Monkeys 0,09 0,49 -0,08 

 Hannyrðir  0,22 0,49 -0,05 

♫ Radiohead 0,07 0,47 0,06 

♫ Skálmöld -0,09 0,45 0,09 

♫ Beethoven -0,04 0,45 -0,22 

 Tölvuleiki 0,11 0,45 -0,07 

♫ U2 0,02 0,44 0,31 

♫ Stevie Wonder 0,07 0,44 0,15 

 Samfélagsmiðla á Netinu  0,06 0,43 0,12 

♫ Sigur Rós 0,05 0,42 -0,06 

📖 Tónlistarbækur eða blöð 0,19 0,42 -0,30 

⚽ Frjálsar íþróttir -0,15 0,42 -0,06 

⚽ Fimleikar 0,10 0,42 0,03 

 Tónlistarnám  -0,17 0,42 0,11 

♫ Mozart -0,06 0,41 -0,20 

🎥 The Shining (1980) -0,11 0,41 0,08 

🌎 Fréttasíður  -0,15 0,41 -0,01 

🌎 Slúðursíður  -0,15 0,39 0,06 

 Félagsstarf í félagsmiðstöð -0,08 0,39 0,20 

♫ Louis Armstrong 0,01 0,38 0,03 

🌎 Tískusíður  -0,05 0,38 0,07 

♫ Mumford and Sons 0,13 0,36 0,19 

♫ Mugison 0,13 0,36 0,23 

♫ tónlist, útvarpsstöðvar, 🎥 kvikmyndir, sjónvarpsþættir, ⚽ íþróttir, tómstundir, 🌎 vefsíður, 📖 lestur 
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Atriði   Dægurpopp og 
ástarsögur 

Rokk, tónlist og 
tölvunotkun  

Hiphop, íslensk 
tónlist, fræðsla 
og líkamsrækt 

♫ Ásgeir Trausti 0,27 0,34 0,19 

📖 Ljóðabækur 0,22 0,33 0,10 

♫ Vilhjálmur Vilhjálmsson 0,12 0,32 0,27 

🎥 Saving Private Ryan (1998) -0,18 0,32 0,18 

🌎 Matreiðslusíður 0,08 0,31 0,22 

⚽ Sund 0,20 0,30 0,12 

🌎 Fræðslusíður  -0,13 -0,15 0,72 

⚽ Líkamsrækt í líkamsræktarstöð -0,09 -0,03 0,67 

 Sunnudagsmessan -0,12 -0,01 0,54 

📖 Ævisögur  -0,16 -0,13 0,54 

♫ Jay Z 0,40 -0,24 0,52 

♫ Drake 0,30 -0,22 0,46 

♫ Martin Garrix 0,03 0,07 0,46 

 Hraðfréttir 0,00 0,12 0,46 

♫ Bubbi 0,04 0,39 0,45 

♫ Nýdönsk 0,09 0,26 0,44 

⚽ Bardaga/sjálfavarnaríþróttir -0,03 0,24 0,44 

🎥 22 Jump Street (2014) -0,01 -0,14 0,38 

🌎 Vísindasíður  0,10 0,10 0,38 

♫ XXX Rottweiler 0,03 0,17 0,37 

📖 Teiknimyndabækur eða blöð 0,14 -0,11 0,37 

♫ Sálin hans Jóns míns 0,14 0,24 0,36 

♫ Valdimar 0,14 0,25 0,31 

🎥 Dumb and Dumber (I eða II) -0,04 -0,03 0,31 

📖 Unglingabækur 0,04 0,16 0,30 

♫ Skrillex 0,03 0,17 0,23 

♫ Alt J 0,08 0,23 0,05 

 Rás 2 0,05 0,29 -0,12 

 Bylgjan 0,18 0,18 0,18 

 Rás 1 0,00 0,28 -0,16 

 X-ið 0,16 0,25 0,00 

🎥 Nói Albínói (2003) 0,02 0,15 -0,07 

🎥 Ace Ventura: Pet Detective (1994) -0,23 0,26 0,11 

🎥 Wall-E (2007) 0,02 0,19 -0,24 

🎥 Amelie (2001) 0,06 0,23 -0,24 

🎥 The Hunger games (I, II eða III) 0,27 -0,01 0,17 

🎥 Boyhood (2014) 0,07 0,16 -0,06 

🎥 Schindlers List (1993) -0,10 0,27 0,17 

🎥 Paddington (2014) 0,01 0,16 0,01 

🎥 Sveppamyndirnar 0,25 0,02 0,29 

🎥 The Interview (2014) -0,01 0,01 0,20 

🎥 Planet Earth (2006) -0,18 0,17 0,00 

♫ tónlist, útvarpsstöðvar, 🎥 kvikmyndir, sjónvarpsþættir, ⚽ íþróttir, tómstundir, 🌎 vefsíður, 📖 lestur 
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Atriði   Dægurpopp og 
ástarsögur 

Rokk, tónlist og 
tölvunotkun  

Hiphop, íslensk 
tónlist, fræðsla 
og líkamsrækt 

🎥 12 Years a Slave (2013) -0,06 0,11 0,20 

🎥 Forrest Gump (1994) 0,03 0,26 0,13 

🎥 The Conjuring (2013) 0,19 0,12 0,11 

🎥 Með allt á hreinu (1982)  0,15 0,15 0,06 

 Landinn 0,03 0,13 0,07 

 Criminal Minds (Glæpahneigð) 0,17 -0,03 0,17 

 Nágrannar 0,22 -0,40 0,15 

 Kastljós 0,18 0,16 0,10 

 Mythbusters -0,26 0,20 0,00 

 The Biggest Loser 0,27 -0,07 0,23 

 MasterChef 0,24 0,05 0,29 

 Fréttir og veður 0,03 0,17 0,26 

 American Horror Story 0,16 0,21 -0,12 

 ET Weekend 0,27 0,18 0,10 

 Dr. Phil 0,18 0,12 0,10 

 The Walking Dead -0,22 0,09 0,04 

📖 Glæpa eða spennusögur  0,10 0,21 0,01 

📖 Íslenskar skáldsögur  0,05 0,14 0,17 

📖 Mannlífs- eða tískublöð  0,11 0,02 0,29 

📖 Tölvubækur eða blöð -0,05 0,13 0,00 

📖 Kvikmyndabækur eða blöð 0,05 0,28 -0,29 

📖 Bækur eða blöð um bíla og tækni 0,28 -0,08 0,18 

📖 Frétta- eða dagblöð 0,03 0,18 0,14 

🌎 Íþróttasíður  0,00 0,14 -0,07 

🌎 Tónlistarsíður  -0,26 0,26 0,12 

🌎 Kvikmyndasíður  -0,16 0,23 0,20 

⚽ Handbolta -0,15 0,28 -0,03 

 Ljósmyndun 0,07 0,27 0,14 

     ♫ tónlist, útvarpsstöðvar, 🎥 kvikmyndir, sjónvarpsþættir, ⚽ íþróttir, tómstundir, 🌎 vefsíður, 📖 lestur 
 

 

 


