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Útdráttur 

Aðgengi nemenda að náms- og starfsráðgjöf er mjög misjafnt eftir landssvæðum og er 

staðan einna verst á Suðurlandi. Markmið þessarar rannsóknar var að kanna hversu upplýstir 

nemendur á lokaári í grunnskólum á landsbyggðinni eru um námsmöguleika þeirra að loknu 

skyldunámi. Til að fá fram þeirra sýn voru tekin opin viðtöl við tíu nemendur í 10. bekk í fimm 

grunnskólum á Suðurlandi þar sem ekki er starfandi náms- og starfsráðgjafi. Niðurstöður 

leiddu í ljós að upplýsingar um framhaldsskóla fá nemendur helst í skólaheimsóknum, frá 

eldri nemendum og fjölskyldumeðlimum. Þrátt fyrir að flestir viðmælendur leggi áherslu á að 

velja framhaldsskóla út frá staðsetningu í heimahéraði þykir nemendum miður að fá ekki 

kynningu á skólum á höfuðborgarsvæðinu. Ungmennin voru einhuga um að grunnskóli þeirra 

veitti of litlar upplýsingar um námsframboð að loknu skyldunámi. Þá var fræðsla skólanna 

um störf, þar sem hún var til staðar, mjög mismunandi að gerð og upplagi og var upplifun 

nemenda af henni í samræmi við það. Þær hugmyndir sem nemendur höfðu varðandi 

grunnskólalokin og væntingar um framhaldsskólaárin áttu hvoru tveggja rót í því að fara frá 

hinu kunna til hins ókunna.   
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Abstract 

Career counselling and education is legally mandated but not accessible for all students in 

Iceland especially not in rural areas. In the Southern part of Iceland only 19% of schools offer 

professional career counselling to the students. The aim of this study was to get insight into 

how informed rural students feel they are about their educational options after compulsory 

schooling (10th grade). Semi- structured interviews were conducted with ten students in the 

final year in five primary schools in rural areas in the south. Students get their information 

about upper secondary school mainly from site visits, from older students and family 

members. Although most interviewees emphasized choosing a school close to their home, 

they found it unfortunate not to be formally informed about secondary schools and 

educational options in the capital area. The students were unanimous in their opinion that 

their primary school did little to nothing to give them information on the educational options 

available after compulsory education. In the schools were they had education on jobs it was 

diverse and the student experience in accordance with that. The students’ ideas about the 

end of primary school and the expectations about secondary school had its roots in going 

from the known to the unknown.   
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Formáli 

Rannsókn þessi er 30 ECTS eininga lokaverkefni til meistaraprófs í náms- og starfsráðgjöf við 

Félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Rannsóknin, sem unnin var með eigindlegri 

rannsóknaraðferð, byggist á viðtölum við tíu nemendur úr fimm grunnskólum á Suðurlandi. 

Markmið hennar er að kanna hugmyndir og viðhorf grunnskólanemenda á landsbyggðinni til 

náms að loknu skyldunámi og skoða hversu upplýstir þeir telja sig vera til að taka ákvörðun 

um næstu skref í námi sínu.  

Áhugi minn á viðfangsefninu er tilkominn vegna eigin reynslu sem nemandi á 

landsbyggðinni. Sjálf hef ég rekið mig á að náms- og starfsval nemenda þaðan byggist oft á 

tíðum fremur á tilviljunum og jafnvel takmörkuðum möguleikum en af ígrunduðum 

ákvörðunum. Þegar kom að því að huga að lokaverkefni í náminu fannst mér ég hafa kjörið 

tækifæri til að skoða og varpa ljósi á stöðuna hjá nemendum í grunnskólum á landsbyggðinni 

í aðdraganda skólaskila og hversu reiðubúnir þeir telja sig vera til að taka ígrundaða 

ákvörðun um næstu skref.   

 Rannsóknin var unnin undir handleiðslu Dr. Sifjar Einarsdóttur og var Hrafnhildur 

Kjartansdóttir meðleiðbeinandi. Færi ég þeim mínar bestu þakkir fyrir gagnlegar ábendingar, 

hvatningu og aðstoð. Fríðu Björk Pálsdóttur, Bergrúnu Bjarnadóttur og Líneyju Björgu 

Sigurðardóttur færi ég mínar bestu þakkir fyrir yfirlestur og góðar ábendingar. Þá langar mig 

að þakka Guðna mínum og fjölskyldu fyrir ómælda þolinmæði, hvatningu og stuðning í 

náminu og við ritgerðarvinnuna. Síðast en ekki síst vil ég þakka viðmælendum mínum fyrir 

þátttöku í rannsókninni því án þeirra hefði hún ekki orðið að veruleika. 
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1 Inngangur 

Ungt fólk stendur á tímamótum þegar grunnskólaárunum er að ljúka og leiðir til 

framhaldsnáms standa þeim opnar (Björk Einisdóttir, 2012). Í fyrsta skipti á ævinni hafa þau 

val um hvert þau hyggjast stefna varðandi val á skóla og námi (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 

2000). Á þessum tímamótum reynist þeim oft erfitt að finna „réttu“ leiðina fyrir sig eða átta 

sig á hvert ferðinni er heitið (Gerður G. Óskarsdóttir, 1983). Ef áframhaldandi nám verður 

fyrir valinu er að ýmsu að huga og þurfa nemendur meðal annars að velja sér námsbraut. Það 

þurfa þeir að gera á eigin forsendum í samræmi við áhuga sinn (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 

2000).  

Sýnt hefur verið fram á að fyrirmyndir, foreldrar, aðrir fjölskyldumeðlimir og kennarar 

hafa mikil áhrif á náms- og starfsval einstaklinga (Kniveton, 2004; Schultheiss, Palma og 

Manzi, 2005; Líney Björg Sigurðardóttir, 2010). Þá skiptir búseta einnig óneitanlega máli við 

náms- og starfsval nemenda. Það er margt í umhverfi einstaklingsins, sem getur ýmist virkað 

hvetjandi eða letjandi, á hann til að gera sér grein fyrir möguleikum og tækifærum sem 

viðkomandi hefur (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðrún Á. Stefánsdóttir, 2006). Nú hefur 

námsframboð á framhaldsskólastig aukist jafnt og þétt síðustu áratugi og hafa unglingar fleiri 

valmöguleika en nokkru sinni fyrr. Það er staðreynd að mesta framboð framhaldsnáms er á 

höfuðborgarsvæðinu og að námsframboð nemenda er mismundandi eftir landshlutum. Það 

getur orðið til þess að unglingar sem búa í öðrum landshlutum, en á höfuðborgarsvæðinu, 

þar sem námsúrvalið er takmarkaðra eigi erfiðara með að finna nám við sitt hæfi og hætta 

þar af leiðandi jafnvel við að sækja um framhaldsnám (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands og 

Byggðarannsóknarstofnun, 2003).  

Það er mikilvægt að skólakerfið leggi áherslu á að nemendur upplifi sig sem mikilvæga 

einstaklinga innan veggja skólans og leggi jafnframt grunn að skýrt mótaðri og úthugsaðri 

framtíðarsýn nemenda (Björg Birgisdóttir, 2003). Nemendur þarfnast þess einnig að ferlið úr 

grunnskóla yfir í framhaldsskóla sé hnökralaust. Samkvæmt upplýsingum frá Efnahags- og 

framfarastofnuninni OECD (2004) skiptir máli að náms- og starfsráðgjöf sé hluti af ferlinu, 

sem aðstoðar nemendur við að auðvelda þessi tímamót í lífi þeirra. Mikilvægi náms- og 

starfsráðgjafar grundvallast á þörfum fólks fyrir aðgengi að upplýsingum um nám og störf og 

aðgengið þarf að vera óháð búsetu og aðstæðum. Það eru forsendur þess að einstaklingar 

geti tekið ígrundaðar ákvarðanir um þá stefnu sem þeir velja sér varðandi nám og starf 
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(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2015). Samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands 

eru starfandi náms- og starfsráðgjafar færri í grunnskólum á landsbyggðinni en á 

höfuðborgarsvæðinu (Haukur Pálsson, munnleg heimild, 30. nóvember 2015). Þetta er 

vissulega áhyggjuefni þar sem lög um grunnskóla nr. 91/2008 kveða á um að allir nemendur 

eigi rétt á aðgengi að náms- og starfsráðgjafa og það af til þess bærum sérfræðingum. Þegar 

litið er til aðgengis að náms- og starfsráðgjöfum eftir landshlutum (tafla 1) kemur Suðurland 

hvað verst út, þar sem langflestir nemendur eru þar á bak við hvern náms- og starfsráðgjafa 

(Haukur Pálsson, munnleg heimild, 30. nóvember 2015).  

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna hugmyndir nemenda á lokaári í grunnskólum á 

landsbyggðinni, nánar til tekið á Suðurlandi, um hvað þeir telja að taki við að loknu 

skyldunámi sínu og hvað hefur mestu áhrifin þar á. Áhersla er lögð á að fá fram hvaðan 

nemendur fá helstu upplýsingar um nám og störf og hversu upplýstir þeir telja sig vera. 

Hingað til hafa rannsóknir af þessu tagi einna helst beinst að nemendum á 

höfuðborgarsvæðinu með hliðsjón af möguleikum sem þar eru til staðar. Þess vegna telur 

höfundur mikilvægt að kanna stöðu nemenda á þessum tímamótum víðar á landinu.  

1.1 Frá grunnskóla yfir í framhaldsskóla 

Líf hvers einstaklings skiptist í mismunandi tímabil og á lífsferlinum upplifa flestir mótandi 

þáttaskil (e. transitioning) (Cowan, 1991; Dunlop og Fabian, 2007; Gerður G. Óskarsdóttir, 

2012). Þáttaskilin eru oft tengd við ýmis konar valkosti, sem verða á vegi einstaklinga í 

gegnum lífið vegna menntunar, vinnu eða innan fjölskyldu viðkomandi (Mortimer, Zimmer-

Gembeck, Holmes og Shanahan, 2002). Einnig hefur verið talað um þáttaskil þegar 

einstaklingurinn tekst á við hið óþekkta, nýja menningu, nýjan stað, nýtt fólk, hlutverk og 

reglur (Dunlop og Fabian, 2007). Táningsárunum fylgja ýmsar breytingar á lífi einstaklingsins 

sem heyra undir þáttaskil. Breytingar eiga sér stað á einstaklingnum sjálfum, innan fjölskyldu 

hans og sömuleiðis í samskiptum hans við jafningja. Ein fyrstu og mögulega afdrifaríkustu 

þáttaskilin sem ungt fólk stendur frammi fyrir er við lok grunnskóla þegar velja þarf nám á 

framhaldsskólastigi (Seidman, Lambert, Allen og Aber, 2003).  

Í þessum kafla verður fjallað um hvernig grunnskólanum ber að undirbúa nemendur fyrir 

væntanleg skipti á milli skólastiga. Í kjölfarið verður farið yfir rannsóknir sem gerðar hafa 

verið um hugmyndir nemenda á þeim tímamótum þegar þeir standa frammi fyrir að þurfa að 

taka ákvörðun um framhaldsnám. 
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1.1.1 Hlutverk grunnskólans í undirbúning fyrir skólaskil 

Í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 kemur fram í 2. grein laganna að hlutverk grunnskóla sé 

að stuðla að alhliða þroska allra nemenda sinna og einnig þátttöku þeirra í 

lýðræðisþjóðfélagi, sem er í sífelldri þróun. Þá kemur fram í Aðalnámsskrá grunnskóla að 

mikilvægt sé að skólarnir styðji við og efli námshvöt nemenda, rækti vinnuanda þeirra og 

námsgleði og stuðli þannig að frekari menntun þeirra (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Hér á landi eru starfræktir 167 grunnskólar og samkvæmt Mennta- og 

menningarmálaráðuneytinu bjóða 34 skólar upp á nám á framhaldsskólastigi (Samband 

íslenskra sveitarfélaga, e.d.; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, e.d.a.). Samkvæmt 

upplýsingum frá Mennta- og menningarmálaráðuneytinu eiga allir þeir, sem lokið hafa 

grunnskólanámi eða hlotið jafngilda undirstöðumenntun og hafa náð 16 ára aldri, rétt á að 

hefja nám í framhaldsskóla. Réttur þeirra nær einnig til þess að stunda nám í framhaldsskóla 

til 18 ára aldurs í samræmi við fræðsluskyldu, sem nær til ólögráða nemenda. 

Framhaldsskólar á Íslandi bjóða upp á um það bil 100 námsbrautir og þar af 87 

starfsnámsbrautir. Námsbrautirnar eru ólíkar, bæði að lengd og inntaki, en námslengd getur 

varað frá einni upp í tíu annir. Allar þessar námsbrautir bjóða upp á leiðir til frekara náms. 

Áhersla er lögð á að allir nemendur eigi rétt á að hefja nám í samræmi við óskir og hæfni 

þeirra (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, e.d.b). 

Í Aðalnámsskrá grunnskóla kemur fram að ætlast er til að hver og einn grunnskóli sjái til 

þess að nemendur séu búnir undir frekara nám og starf að honum loknum. Það skal meðal 

annars gera með markvissri náms- og starfsfræðslu, sem og víðtækri kynningu á því námi 

sem stendur þeim til boða að loknu skyldunámi. Jafnframt eiga grunnskólarnir að vera með 

kynningu á atvinnulífinu og hvaða nám býr nemendur undir þau fjölþættu störf sem 

samfélagið býður upp á. Það er einnig mikilvægt að grunnskólarnir veiti nemendum sínum 

traustar upplýsingar bæði um einstaka framhaldsskóla, sem og framhaldsskólastigið í heild 

sinni. Samkvæmt Aðalnámsskrá grunnskóla skulu grunnskólar jafnframt leggja áherslu á 

kynningar á framhaldsskólum í eða nærri heimabyggð nemenda. Þá ber nemendum einnig að 

fá trausta náms- og starfsráðgjöf, sem auðveldar þeim á þessum tímamótaárum að velja sér 

nám við hæfi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið,  2013).  
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Grunnskólinn spilar veigamikið hlutverk í að móta þá stefnu sem nemendur taka að 

honum loknum. Miklar breytingar að eiga sér einnig stað í lífi nemenda þegar skipt er á milli 

skólastiga. Í næsta kafla verða reifaðar niðurstöður nokkra rannsókna sem gerðar hafa verið 

á nemendum á þessum tímamótum í lífi þeirra.  

1.1.2 Nemendur og skólaskil 

Það má segja að þegar nemandi skiptir á milli skólastiga og fer úr grunnskóla yfir í 

framhaldsskóla er eitt æviskeið að baki og nýtt að taka við. Nemandinn þarf á þessum 

tímapunkti að aðlagast nýju umhverfi, sem og ríkjandi starfsháttum sem þar eru fyrir. Hann 

fær nýtt hlutverk, tekur á sig nýjar skyldur til þess að mæta breyttum kröfum í námi og 

myndar ný tengsl og vináttusambönd. Þessu tímabili fylgir oft mikil eftirvænting um að fá 

tækifæri til að prófa eitthvað nýtt (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012). Almennt ríkir mikil 

tilhlökkun hjá nemendum að skipta um umhverfi, kynnast nýju fólki og vera hluti af því 

félagslífi sem er einkennandi fyrir framhaldsskólana (Sigrún Anna Ólafsdóttir, 2011). Þessar 

breytingar geta þó einnig haft í för með sér neikvæðar hugsanir og tilfinningar, sem geta 

skert hæfni unglingsins til að aðlagast þessu nýja umhverfi (Seidman, o.fl., 2003). Rannsókn 

Zeedyk, Gallacher, Henderson, Husband og Lindsay (2003), sem gerð var á breskum 

nemendum á þessum tímamótum, leiddi í ljós að nemendur voru smeykir við aukið 

vinnuálag, hættuna á einelti, sem og áskorunina sem fylgir samskiptum við nýja jafningja. 

Þessum þáttaskilum fylgir því oft mikið álag og jafnvel kvíði, sem verður hluti af þroskaferli 

einstaklingsins. Breytingarnar geta að sama skapi dregið úr árangri í námi og um leið aukið 

hættu á brotthvarfi (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012).  

Þegar ákvörðun um framhaldsnám á sér stað er að mörgu að huga og eru margs konar 

þættir sem hafa áhrif á val nemenda. Nemendur eru almennt ákveðnir í að fara strax í 

framhaldsskóla að grunnskóla loknum (Sigrún Anna Ólafsdóttir, 2011). Nánar til tekið 98% 

nemenda (Svanhildur Svavarsdóttir, 2010). Upplýsingar um framhaldskólana fá nemendur 

eftir ýmsum leiðum. Helstu upplýsingamiðlar í lífi nemenda eru skólaheimsóknir, 

fjölskyldumeðlimir og jafningjar þeirra (Svanhildur Svavarsdóttir, 2010; Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2012). Nemendur leita einnig sjálfir að upplýsingum á heimasíðum 

framhaldsskólanna (Svanhildur Svavarsdóttir, 2010; Sigrún Anna Ólafsdóttir, 2011). Jafnframt  

fá þeir upplýsingar um þá í viðtölum við náms- og starfsráðgjafa (Gerður G. Óskarsdóttir, 

2012).  
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Umfangsmikil rannsókn Gerðar G. Óskarsdóttur (2012) á skilum milli skólastiga á 

höfuðborgarsvæðinu leiddi í ljós að fremur lítið samstarf var á milli grunnskóla og 

framhaldsskóla. Kynningar fóru samt fram á framhaldsskólum fyrir tíundubekkinga í 

grunnskólunum og voru þær gjarnan í höndum náms- og starfsrágjafa skólans eða fulltrúa 

framhaldsskólanna ef svo bar undir. Nemendum var einnig boðið upp á kynningar í 

framhaldsskólunum. Þá var það ítrekað fyrir nemendum að þeir ættu kost á náms- og 

starfsráðgjöf hjá námsráðgjafa í sínum grunnskóla til að eiga kost á ítarlegri upplýsingum. 

Rannsókn Gerðar leiddi jafnframt í ljós að náms- og starfsráðgjafar virtust spila stórt hlutverk 

á þessu tímabili í lífi nemenda, þar sem þeir sáu um að hafa til staðar upplýsingaefni um 

framhaldsnám. Einnig sáu náms- og starfsráðgjafar um upplýsingar um inntökuskilyrði og 

framhaldsskólafræðslu, stóðu fyrir fræðslu fyrir nemendur um prófkvíða og kynningu á 

námstækni. Jafnframt voru dæmi um að sumir námsráðgjafar sáu um lífsleikni og voru þar 

með náms- og starfsfræðslu og ýmsar upplýsingar varðandi náms- og starfsval. 

Það skiptir máli að efla hæfni nemenda til að þeir geti tekið ákvörðun varðandi nám og 

störf. Bjarney Sif Ægisdóttir (2013) kannaði tengsl óákveðins við námsval og skuldbindingu 

nemenda til náms og skóla. Í ljós kom að val þriðjungs nemenda var í ósamræmi við 

áhugasvið þeirra á bóklegu eða verklegu námi í grunnskólanum. Í flestum tilvikum kom það 

niður á starfsnámi. Það styður við það, sem áður hefur komið fram, að þrátt fyrir að 

námsáhugi nemenda beinist fremur að verknámi en bóknámi fer fjöldi þeirra engu að síður í 

bóklegt nám (Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002; Svanhildur Svavarsdóttir, 

2010). Aukin áhersla hefur verið lögð á starfsmenntun í tengslum við náms- og starfsfræðslu í 

kynningarátaki Mennta- og menningarmálaráðuneytisins. Þar kemur fram að efla þurfi 

þekkingu starfsfólks grunnskólanna á iðn- og verknámi, sér í lagi náms- og starfsráðgjafa, sem 

og allra þeirra sem hafa áhrif á náms- og starfsval einstaklinga. Það skiptir máli að hver og 

einn nemandi finni nám í samræmi við áhuga og að honum sé gert ljóst að bóknám sé ekki 

eina leiðin (Elín Thorarensen, 2014).  

Það er stór ákvörðun í lífi hvers einstaklings að velja sér stefnu að skyldunámi loknu en 

þegar ákvörðun um framhaldsnám á sér stað skiptir máli að nemendur hafi aðgengi að 

markvissri ráðgjöf um nám og skóla. Náms- og starfsráðgjöf er mikilvægur þáttur í að efla 

vitund einstaklinga um hvar þeir geta best notið sín í námi og starfi. Ráðgjöfinni er ætlað að 

auðvelda einstaklingum að átta sig á styrkleikum sínum, áhuga og hvar færni þeirra liggur til 
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að eiga auðveldara með að ákveða stefnu sem snýr að menntun þeirra og starfsframa (Félag 

náms- og starfsráðgjafa, e.d.).  

Í næsta kafla verður fjallað nánar um náms- og starfsráðgjöf, hvernig fagið hefur þróast 

hér á landi, hver staða náms- og starfsráðgjafar er á milli landshluta og sjónum beint að gildi 

markvissrar náms- og starfsfræðslu fyrir nemendur í grunnskólum.  

1.2 Náms- og starfsráðgjöf í grunnskólum 

Frank Parsons (1909), sem titlaður hefur verið faðir náms- og starfsráðgjafar, taldi að engin 

ákvörðun í lífi einstaklings væri eins mikilvæg og ákvörðun um nám og störf. Á þeim 

tímapunkti þegar einstaklingur stendur frammi fyrir ákvörðunum tengdum námi og starfi 

þarf hann nærgætna og kerfisbundna aðstoð frá fólki með reynslu í að hjálpa öðrum að taka 

mikilvægustu ákvörðun í lífi sínu. Hann þarf náms- og starfsráðgjöf. Í dag er nauðsyn náms- 

og starfsráðgjafar fyrir börn formlega viðurkennt í 28. grein Barnasáttmála Sameinuðu 

Þjóðanna. Þar kemur fram að öll börn skuli njóta sömu tækifæra og að sjá skuli til þess að 

bæði upplýsingar og ráðgjöf séu fyrir hendi og öllum börnum aðgengilegar (Umboðsmaður 

barna, 1992). 

Í þessum kafla verður fjallað um hvernig stefnumótun og lögverndun náms- og 

starfsráðgjafar hér á landi hefur þróast. Í framhaldi af því verður umfjöllun um hvað felst í 

náms- og starfsráðgjöf í grunnskólum og áhersla lögð á mikilvægi náms- og starfsfræðslu. 

Jafnframt verður staða náms- og starfsráðgjafar í grunnskólum í ólíkum landshlutum skoðuð. 

1.2.1  Lög og stefnur  

Frá því að stefnumótun hófst á vegum Menntamálaráðuneytisins árið 1989 og nám í náms- 

og starfsráðgjöf var sett á laggirnar árið 1991 hefur náms- og starfsráðgjöf fest sig í sessi í 

menntakerfinu hér á Íslandi. Nokkrum árum síðar eða árið 1996 fjölgaði starfandi 

námsráðgjöfum í grunnskólum í Reykjavíkur. Það átti sér stað í kjölfar þess að rekstur 

grunnskólanna fluttist yfir til sveitarfélaganna og þrýstingur myndaðist frá skólastjórum í 

borginni um að ráðnir skyldu náms- og starfsráðgjafar í alla grunnskóla í Reykjavík, sem væru 

með unglingadeildir (Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2006; Menntamálaráðuneytið, 2007).  

Annað mikilvægt skref í þróun náms- og starfsráðgjafar í grunnskólum hér á landi átti sér 

stað í kjölfar þess að menntamálaráðherra skipaði starfshóp um náms- og starfsráðgjöf í 

grunn- og framhaldsskólum árið 2006. Hópnum var ætlað að koma með tillögur um hvernig 
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styrkja mætti náms- og starfsráðgjöf á þessum skólastigum. Var þetta gert í því skyni að 

stuðla að bættri líðan, sem og námsárangri nemenda, ásamt því að draga úr brottfalli. 

Tillögur starfshópsins sneru meðal annars að því að tryggja rétt nemenda til náms- og 

starfsráðgjafar með því að setja inn í grunnskólalögin að allir nemendur ættu rétt á náms- og 

starfsráðgjöf. Einnig var lögð áhersla á að sett yrði reglugerð, sem ætti við um starfssvið 

náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum í samræmi við starfssvið þeirra í framhaldsskólum. 

Það má ætla að tillögur hópsins hafi komist til skila árið 2008, sbr. 13. gr. laga nr. 91/2008 og 

37. gr. laga nr. 92/2008 um grunn- og framhaldsskóla. Í lögunum kemur fram að nemendur 

eigi rétt á náms- og starfsráðgjöf og það af til þess bærum sérfræðingum. Starfshópurinn 

setti einnig fram þá tillögu að til þess að tryggja aðgengi nemenda að faglegri þjónustu af 

menntuðum náms- og starfsráðgjöfum þyrfti að lögvernda starfsheitið náms- og 

starfsráðgjafi. Ári eftir að réttur nemenda í grunn- og framhaldsskólum var tryggður varðandi 

náms- og starfsráðgjöf, var starfsheiti þeirra lögverndað (Lög um náms- og starfsráðgjafa nr. 

35/2009).   

Nýjasta skrefið í fagþróun náms- og starfsráðgjafar átti sér stað í kjölfar þess að Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið skipaði aftur starfshóp um stefnumótun í náms- og 

starfsráðgjöf í maí 2014. Í skýrslu starfshópsins, sem kom út í maí 2015, koma fram markmið 

og aðgerðir um hvernig náms- og starfsráðgjöf yrði best hagað í framtíðinni með hagsmuni 

notenda að leiðarljósi. Sú framtíðarsýn sem hópurinn setti fram fyrir náms- og starfsráðgjöf á 

Íslandi fyrir árið 2024 byggist á fimm megin þáttum. Einn af þessum megin þáttum er að 

aðgengi að náms- og starfsráðgjöf sé tryggð. Inn í þann þátt er lögð áhersla á að náms- og 

starfsráðgjöf sé sniðin að þörfum einstaklinga óháð búsetu. ,,Hafa þarf heildstætt framboð 

þjónustu á hverju landsvæði. Náms- og starfsráðgjöf þarf að vera sýnileg á hverjum stað og 

aðgengi að henni tryggt.“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2015, bls. 9).  

Framfarir hafa átt sér stað í fagþróun náms- og starfsráðgjafar síðastliðin ár. En hvað felst í 

náms- og starfsráðgjöf fyrir nemendur á grunnskólaaldri og hvernig getur hún nýst 

nemendum í að ákveða stefnu að loknu skyldunámi ? 

1.2.2 Gildi náms- og starfsráðgjafar  

Í Aðalnámsskrá grunnskóla kemur fram mikilvægi þess að nemendur fái aðstoð við að leita 

lausna ef vandi steðjar að í námi þeirra, þar spila náms- og starfsráðgjafar veigamikið 

hlutverk. Náms- og starfsráðgjöfum ber einnig að aðstoða nemendur við að vinna úr 
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upplýsingum um nám sitt og leiðbeina þeim með áframhaldandi nám og/eða starf (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Náms- og starfsráðgjöf er í eðli sínu fyrirbyggjandi starf, sem felst meðal annars í að hjálpa 

einstaklingum að finna hæfileikum sínum og styrkleikum farsælan farveg. Náms- og 

starfsráðgjafar aðstoða einstaklinga við að vinna úr upplýsingum, sem eru til staðar um nám 

og störf og hvetja einstaklinga til sjálfsskoðunar varðandi þá stefnu sem þeir vilja taka 

varðandi nám og starf (Félag náms- og starfsráðgjafa, e.d.; Hooley, 2014; 

Menntamálaráðuneytið, 2007). Í grunnskólum getur náms- og starfsráðgjöf verið 

mismunandi uppbyggð en yfirleitt er hún samansett af starfsfræðslu, persónulegri- og/eða 

hópráðgjöf, upplýsingagjöf og aðstoð við valgreinar (Hooley, 2014). Námsráðgjöfin felur 

einnig í sér að veita nemendum og forráðamönnum aðstoð og stuðning til að nemendur 

komist skrefi nær að ná settu marki í námi sínu og til þess að skólaganga þeirra nýtist þeim 

sem best (Björk Einisdóttir, 2012).  

Náms- og starfsráðgjöf í skólum getur aukið skuldbindingu nemenda (e. student 

engagement) til náms sem og velgengni (e. success) í námi (Hooley, 2014; OECD, 2004). 

Hugtakið skuldbinding er margþætt og nær yfir hegðun sem nemandi sýnir, tilfinningar sem 

viðkomandi hefur og viðhorf sem hann hefur til náms og skóla. Nemendur sem sýna fram á 

skuldbindingu í námi virðast líklegri til að halda áfram námi. Skuldbinding við nám og skóla 

getur spáð fyrir um brotthvarf frá námi (Fredricks, Blumenfeld og Paris, 2004). Samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknar Bjarneyjar Sifjar Ægisdóttur (2013) eru tengsl á milli óákveðins við 

námsval í framhaldsskóla og hegðunarlegra, tilfinningarlegra og vitsmunalegra skuldbindinga 

nemenda. Því meiri óvissa um námsval því meiri líkur eru á neikvæðri námshegðun, minni 

metnaði, óljósari framtíðarsýn og erfiðleikum við að samsama sig skóla. Rannsóknin leiddi 

jafnframt í ljós mikilvægi þess að nemendur þurfi stuðning í grunnskólanum til að taka 

ígrundaðar ákvarðanir um námsval í framhaldsskóla. Einnig kom fram að á þessum 

mótunarárum sé náms- og starfsfræðsla mikilvæg þegar nemendur standa frammi fyrir 

þessum afdrifaríku og mikilvægu ákvörðunum um náms- og starfsferil sinn.  

Náms- og starfsráðgjöf er mikilvægur hlekkur í að aðstoða einstaklinginn við að móta 

starfsferil sinn (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2005). Markviss fræðsla um nám og störf veitir 

stuðning og öryggi í náms- og starfsvali nemenda (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2000). Einn 

megin tilgangur með náms- og starfsfræðslu er að nemendur hafi skýrari yfirsýn yfir 
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námsframboð og atvinnulíf, sem og heildarskipan þess. Það getur auðveldað þeim valið 

þannig að menntun þeirra skili sér í átt að farsælum starfsvettvangi í framtíðinni (Björk 

Einisdóttir, 2012; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2015). Rannsókn Guðbjargar 

Vilhjálmsdóttur (2000) á gildi náms- og starfsfræðslu hér á landi leiddi í ljós að nemendur 

sem fá náms- og starfsfræðslu eru ákveðnari varðandi námsbraut sem þeir stefna á. Þeir hafa 

einnig aflað sér frekari upplýsinga um nám eftir grunnskólann og hafa sömuleiðis skoðað 

möguleika sína um framtíðarstörf. Samanburðarhópur rannsóknarinnar, nemendur sem 

fengu enga náms- og starfsfræðslu, áttu hins vegar erfiðara með að taka ákvörðun varðandi 

nám og störf. Niðurstöður rannsóknar Jóhönnu Margrétar Eiríksdóttur (2014) eru álíka, þar 

sem þær sýna fram á að náms- og starfsfræðsla veitti nemendum nýja sýn, bæði á nám og 

störf. Náms- og starfsfræðslan hjálpaði einnig nemendum, sem höfðu ekki tekið ákvörðun 

um val á námi eftir grunnskóla, við að taka upplýsta og meðvitaða ákvörðun um hvaða skóli 

yrði fyrir valinu. Það er í samræmi við rannsóknarniðurstöður Aðalheiðar Skúladóttir (2012), 

sem leiddu í ljós að ávinningur vegna náms- og starfsfræðslu fyrir nemendur felist í að þeir 

eru betur í stakk búnir til að takast á við ákvarðanatöku eftir grunnskólagöngu.   

Þjónusta náms- og starfsráðgjafa felst oft í að kynna fyrir nemendum þá hugsun, viðhorf, 

námsaðferðir og námsvenjur sem hafa sýnt fram á gildi sitt og eru taldar árangursríkar. Þeir 

sjá einnig um að aðstoða nemendur við minnistækni, náms- og almennan prófundirbúning 

(Björk Einisdóttir, 2012). Það er mikilvægt að veita nemendum aðstoð við að tengja nám sitt 

við eigin markmið og gefa því þannig tilgang. Nemendur eiga að velta fyrir sér eigin áformum 

og framtíðarsýn og þurfa að hafa velt fyrir sér spurningum á borð við: „... hver er ég? hvað 

get ég? hvað vil ég? og hvert ætla ég?“ (Haraldur Finnsson, 2007, bls. 61).  

Gildi náms- og starfsráðgjafar í grunnskólum eru augljós. Rannsóknir hafa sýnt fram á að 

þjónusta náms- og starfsráðgjafa getur stuðlað að farsælla skólagengi nemenda og 

ennfremur aðstoðað þá við að taka ígrundaðar ákvarðanir um framhaldið að loknum 

grunnskóla. En í hvaða grunnskólum á Íslandi eru starfandi náms- og starfsráðgjafar sem geta 

veitt þá þjónustu sem nemendur eiga lagalegan rétt á?  

1.2.3 Staðan í ólíkum landshlutum 

Erfitt er að gera nákvæma talningu á starfandi náms- og starfsráðgjöfum á Íslandi og 

samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands eru ýmsir þættir sem gera mat á fjölda þeirra. 

Sinni starfsmaður til dæmis störfum sem falla undir fleiri en eitt starfssvið vísar starfssviðið til 
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aðalstarfsins, en ekki starfs með lægra starfshlutfallið. Sumir starfandi náms- og 

starfsráðgjafar eru oft á tíðum í öðru aðalstarfi, til dæmis í 60-70% starfi sem kennarar, og 

30-40% starfi sem náms- og starfsráðgjafar. Þar af leiðandi flokkast þeir sem kennarar í 

aðalstarfi þegar talning á sér stað. Það er samt hægt að gera talningu á náms- og 

starfsráðgjöfum sem eru í yfir 50% starfi og titlast þeir þannig sem náms- og starfsráðgjafar í 

aðalstarfi. Sjá má heildarskráningu þeirra fyrir árið 2014 í töflu 1 (Haukur Pálsson, munnleg 

heimild, 30. nóvember 2015).  

Árið 2006 var gerð greining á störfum náms- og starfsráðgjafa í Reykjavík í kjölfar fjölgunar 

þeirra í grunnskólum Reykjavíkur. Þegar greiningin átti sér stað voru námsráðgjafar orðnir 31 

talsins og störfuðu í 27 af 35 almennum grunnskólum. Í greiningunni voru þátttakendur 28 

talsins og þar af 24 konur. Meirihluti þátttakenda, eða 25, voru menntaðir sem 

námsráðgjafar en hinir voru með framhaldsmenntun í félagsvísindum á háskólastigi. Sautján 

námsráðgjafar voru í 100% starfi, sex voru í 65-80% starfi og fimm með 50% starfshlutfall. 

Greiningin leiddi meðal annars í ljós að fjöldi nemenda á hvert stöðugildi var allt frá 180 til 

760 talsins (Sigurbjörg J. Helgadóttir, 2006).  

Sigríður Dísa Gunnarsdóttir kannaði árið 2006 þætti náms- og starfsrágjafa í grunn- og 

framhaldsskólum sem stuðla að þróun starfsferils nemenda. Á þeim tíma var meðalfjöldi 

nemenda á hvert stöðugildi náms- og starfsráðgjafa um 580 talsins. Athyglisvert þótti að 

þátttakendur töldu sig aðeins verja fjórðungi starfstímans í almenna fræðslu og ráðgjöf við 

náms- og starfsval. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru að ungt fólk hérlendis væri ekki 

nægjanlega vel undirbúið undir náms- og starfsval og þátttakendur voru sammála því að efla 

þyrfti bæði ráðgjöf og fræðslu við það. Samhliða því þyrfti að leggja frekari áherslu á þætti 

sem efla almenna sjálfsþekkingu nemenda. Þá þyrfti að efla betur færni þeirra til að afla sér 

upplýsinga um nám og störf og jafnframt þyrftu nemendur að læra að nýta sér þá þekkingu 

við ákvarðanatöku sína.  

Nýjustu upplýsingar um störf náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum hér á landi komu í  

lok ársins 2014 þegar hópur nemenda í áfanganum Lykilþættir í stefnumótun í náms- og 

starfsráðgjöf við Háskóla Íslands gerði áætlun um náms- og starfsráðgjöf í grunnskólum á 

Íslandi með áherslu á náms- og starfsfræðslu. Hluti af áætluninni fólst í því að gera könnun 

fyrir skólastjóra í öllum grunnskólum landsins um hvort menntaðir náms- og starfsráðgjafar 

væru starfandi í viðkomandi skóla. Niðurstöður leiddu í ljós að ekki voru starfandi náms- og 
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starfsráðgjafar í um þriðjungi grunnskólanna eða í 31% þeirra. Það sem meira er, að af þeim 

grunnskólum sem höfðu starfandi náms- og starfsráðgjafa voru 32% ekki menntaðir sem 

slíkir. Það þýðir að í 32% tilvika var lögum ekki framfylgt, þar sem lög um náms- og 

starfsráðgjafa nr. 35/2009 kveða á um lögverndun starfsheitisins. Menntun þeirra sem sinntu 

námsráðgjöf, en höfðu ekki tilskilin réttindi til þess, voru með menntun til dæmis í 

leikskólakennslu, sérkennslu, iðjuþjálfun, þroskaþjálfun, félagsráðgjöf, kennsluréttindum og 

skólastjórn. Niðurstöður könnunarinnar leiddu einnig í ljós að náms- og starfsfræðsla var 

einungis á stundatöflu hjá 20% grunnskólanna, sem skyldu- eða valgrein. Í öðrum 

grunnskólum fór kennsla hennar fram í samráði við kennara eða í um 23% tilvika. Uppsetning 

náms- og starfsfræðslu virtist vera mjög mismunandi og sáu ýmsir aðilar um kennsluna, en í 

51% tilvika sáu náms- og starfsráðgjafar um hana og í 38% tilvika kennarar (Helga 

Tryggvadóttir, Hildur Ingólfsdóttir, Jóhanna Lúvísa Reynisdóttir, Rannveig Óladóttir, Sigrún 

María Hákonardóttir og Sigríður Bíldal Ruesch, 2014).  

Samkvæmt niðurstöðum ofangreindrar könnunarinnar var réttur nemenda á margan hátt 

ekki virtur lagalega séð hvað varðar jafnan aðgang þeirra að náms- og starfsráðgjöf. Meðal 

nemendafjöldi á hverja heila stöðu starfandi náms- og starfsráðgjafa voru 482 (Helga 

Tryggvadóttir, o.fl., 2014). Nemendafjöldi á hvert stöðugildi var því yfir viðmiðunarmörkum, 

sem eru 300 nemendur á stöðugildi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2007). Skólarnir 

sem kannaðir voru eru misstórir, með nemendafjölda frá 5 nemendum upp í 733 nemendur. 

Niðurstöðurnar leiddu einnig í ljós að sumir grunnskólanna voru með yfir 600 nemendur og 

það án starfandi náms- og starfsráðgjafa (Helga Tryggvadóttir, o.fl., 2014).  

Í þeirri viðleitni að varpa ljósi á stöðu náms- og starfsráðgjafar í grunnskólum í ólíkum 

landshlutum hér á landi voru upplýsingar fengnar frá Hagstofu Íslands. Upplýsinga var aflað 

um fjölda náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum á milli landshluta, fjölda grunnskóla milli 

landshluta og sömuleiðis fjölda nemenda í þeim grunnskólum. Með upplýsingum frá 

Hagstofu Íslands voru gerðir útreikningar, annars vegar á hlutfalli grunnskóla með starfandi 

náms- og starfsráðgjafa, og hins vegar á fjölda nemenda á hvern náms- og starfsráðgjafa. 

Þessar upplýsingar koma fram á næstu síðu í töflu 1. 
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Tafla 1  Starfandi náms- og starfsráðgjafar í grunnskólum á Íslandi eftir landshlutum í okt. 2014 

 Fjöldi 
nemenda í 
grunnskólum 
á Íslandi í okt. 
2014 

Fjöldi 
grunnskóla  

Námsráðgjafar 
í grunnskólum í 
okt. 2014. 
Skráðir í 
aðalstarf 

Hlutfall skóla 
með starfandi 
náms- og 
starfsráðgjafa  

Fjöldi 
nemenda á 
hvern náms- 
og starfs- 
ráðgjafa 

Reykjavík 14.345 43 26 60% 552 

Höfuðborgarsvæðið 
án Reykjavíkur 

12.740 29 27 93% 472 

Suðurnes 3.174 10 14 140% 227 

Vesturland 2.230 10 3 30% 743 

Vestfirðir 858 12 1 8% 858 

Norðurland vestra 1.008 7 3 42% 336 

Norðurland eystra 3.926 25 9 36% 436 

Austurland 1.624 15 5 33% 325 

Suðurland 3.231 16 3 19% 1077 

Samtals 43.136 167 91 54%  

Stöðugildi samtals   80   

 

Heimild: Hagstofa Íslands, e.d.; Haukur Pálsson upplýsingar frá Hagstofu Íslands, munnleg heimild, 30. 

nóvember 2015. 

Eins og sjá má í töflu 1 er staða náms- og starfsráðgjafar í grunnskólum á landsbyggðinni, 

samanborið við höfuðborgarsvæðið, fremur veik. Þegar landsbyggðin er reiknuð sem ein 

heild eru starfandi náms- og starfsráðgjafar 38 talsins í 95 grunnskólum eða í 40% þeirra. Þar 

af er einungis einn starfandi náms- og starfsráðgjafi á Vestfjörðum og þrír starfandi á 

Vesturlandi og Suðurlandi. Þegar höfuðborgarsvæðið er reiknað út sem ein heild eru þar 

starfandi 53 náms- og starfsráðgjafar í aðalstarfi í 72 grunnskólum, eða í 74% þeirra. Það má 

samt ætla að á landsbyggðinni séu fleiri starfandi náms- og starfsráðgjafar, sem eru í 

hlutastarfi, þar sem skólarnir þar eru smærri og með færri nemendur. Þegar hlutfall starfandi 

náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum er skoðað eftir landshlutum má sjá að á 

höfuðborgarsvæðinu, utan Reykjavíkur, er hlutfall starfandi náms- og starfsráðgjafa 93% og á 

Suðurnesjum er rúmlega eitt stöðugildi í hverjum grunnskóla. Hins vegar eru niðurstöður 

fyrir aðra grunnskóla á landsbyggðinni mun lakari. Hlutfall starfandi náms- og starfsráðgjafa 

eru til dæmis á Vestfjörðum 8%, á Vesturlandi 30% og á Suðurlandi 19%. Þegar tölfræðin er 

skoðuð nokkuð bókstaflega þá reiknast þetta á þá leið að 858 nemendur eru á hvern 

námsráðgjafa á Vestfjörðum, 743 á hvern námsráðgjafa á Vesturlandi og 1077 nemendur á 
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hvern námsráðgjafa sem starfandi er á Suðurlandi. Suðurland stendur þannig talsvert höllum 

fæti þegar kemur að aðgengi nemenda í grunnskólum að náms- og starfsráðgjöfum (Haukur 

Pálsson, munnleg heimild, 30. nóvember 2015).  

Nemendur á landsbyggðinni hafa mun takmarkaðra aðgengi að náms- og starfsráðgjöfum, 

sér í lagi nemendur á Suðurlandi. En hvað felst í því að vera grunnskólanemandi á 

landsbyggðinni? Hverju standa nemendur og fjölskyldur þeirra frammi fyrir þegar ákvörðun 

um frekari menntun á sér stað? Næsti kafli snýr að því að reyna að svara þessum spurningum 

og sýna fram á að hugsanlega þurfa nemendur á landsbyggðinni að huga að fleiri þáttum en 

jafnaldrar þeirra á höfuðborgarsvæðinu þurfa að gera á þessum tímamótum. Að lokum 

verður sjónum beint að Suðurlandi og skoðað hvaða námsmöguleika og atvinnutækifæri 

nemendum þaðan stendur til boða.  

1.3 Náms- og starfsval á landsbyggðinni  

Börn eru oft nokkuð ung þegar þau hafa myndað sér einhvers konar hugmynd um framtíðina 

og hvaða störf heilla þau. Fræðimenn hafa sýnt fram á að mikilvægir einstaklingar í lífi barna 

til dæmis fyrirmyndir, fjölskyldumeðlimir og kennarar hafi mikil áhrif á hugmyndir þeirra um 

störf og stefnu varðandi náms- og starfsval síðar á ævinni (Kniveton, 2004; Schultheiss, 

Palma og Manzi, 2005; Sharf, 2010; Líney Björg Sigurðardóttir, 2010). Búseta skiptir einnig 

miklu máli þegar kemur að náms- og starfsvali einstaklinga. Það er margt í umhverfi 

einstaklingsins sem ýmist virkar hvetjandi eða letjandi á hann til að sjá þá möguleika og 

tækifæri sem viðkomandi hefur (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðrún Á. Stefánsdóttir, 2006). 

 Það er mikilvægt að ungmenni af landsbyggðinni fari í nám. Samfélag með vel menntaða 

einstaklinga er líklegra til ala af sér nýjar hugmyndir sem síðan knýr atvinnulífið áfram 

(Hagfræðistofnun Háskóla Íslands og Byggðarannsóknarstofnun, 2003). Það er samt alltaf 

hætt við að unga kynslóðin, sem fer að heiman til að mennta sig, eigi oft ekki afturkvæmt 

þegar þau síðan hefja störf að loknu námi. Menntun virðist ekki aðeins auka líkur á að 

einstaklingar flytji brott, heldur hefur hún einnig áhrif á hvert fólk ákveður að flytja. 

Höfuðborgarsvæðið hefur mikið aðdráttarafl fyrir nemendur af landsbyggðinni, bæði hvað 

varðar að sækja sér menntun, og eins að gera menntun sinni góð skil í starfi við hæfi. Það 

getur virkað letjandi fyrir nemendur að hugsa til þess að heimabyggðin geti ekki boðið þeim 

upp á störf þar sem menntun þeirra nýtist í að loknu námi (Axel Hall, Ásgeir Jónsson og 

Sveinn Agnarsson, 2002; Bjarki Jóhannesson, 2001).   
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Það er óhætt að segja að það er margt sem nemendur af landsbyggðinni þurfa að huga að 

þegar þeir velta fyrir sér námi á framhaldsstigi. Að þeir finni nám í sinni heimabyggð sem 

hentar þeirra áhugasviði er mikilvægur þáttur. Einnig skiptir kostnaðurinn við námið máli. 

Mikill kostnaður fylgir því fyrir nemendur að sækja framhaldsskóla utan heimabyggðar. Þar 

að auki má ætla að 16 ára börn séu varla tilbúin til að standa á eigin fótum og stunda nám 

fjarri heimili sínu. Vandamálin sem koma upp geta bæði verið af fjárhagslegum og 

félagslegum toga, þar sem stuðning getur vantað vegna fjarlægðar við foreldra og 

fjölskylduna almennt (Bjarki Jóhannesson, 2001; Hagfræðistofnun Háskóla Íslands og 

Byggðarannsóknarstofnun, 2003). Skortur á félagslegum stuðningi ættingja og vina, þegar 

nemendur sækja skóla fjarri heimahögum, getur leitt til ýmiss konar erfiðleika og hugsanlegt 

er að nemendur flosni upp úr námi fyrir vikið (Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 

2002; Líney Björg Sigurðardóttir, 2010). 

Það er ekki sjálfgefið að allir foreldrar geti staðið undir kostnaði ungmenna sem sækja 

nám fjarri heimabyggð. Það getur haft þau áhrif að oft á tíðum þurfa nemendurnir sjálfir að 

greiða kostnaðinn sem fylgir náminu, bæði með sumarvinnu og aukavinnu, og getur það haft 

áhrif á árangur í námi og almenna námsframvindu þeirra (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands 

og Byggðarannsóknarstofnun, 2003). Það getur einnig verið erfitt fyrir foreldra að sjá á eftir 

börnum sínum, sem þurfa að flytja að heiman til að komast í nám. Rannsóknarniðurstöður 

Líneyjar Bjargar Sigurðardóttur (2010) sýndu fram á að foreldrar á Vestfjörðum stóðu frammi 

fyrir mjög erfiðri ákvörðun þegar hvetja þurfti barnið til að fara í framhaldsnám að loknu 

grunnskólanámi. Niðurstöðurnar sýndu jafnframt fram á að foreldrar á Vestfjörðum stóðu 

frammi fyrir áskorunum af allt öðrum toga en foreldrar á höfuðborgarsvæðinu. Foreldrar á 

höfuðborgarsvæðinu gátu veitt stuðning og hvatningu án þess að þurfa að hafa áhyggjur af 

því að missa barnið of fljótt að heiman til þess að stunda framhaldsnám með tilheyrandi 

kostnaði.  

Staðsetning skóla virðist hafa einna mest áhrif á val nemenda á framhaldsskóla og hvort 

hann er í námunda við heimili þeirra eða ekki (Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 

2002; Svanhildur Svavarsdóttir, 2010). Í rannsókn Jóns Torfa Jónassonar og Kristjönu Stellu 

Blöndal (2002) kom einnig fram að þrátt fyrir að nemendur úti á landi hafi miklu minna val 

um framhaldsskóla en jafnaldrar þeirra á höfuðborgarsvæðinu var hlutfall nemenda sem 

voru sáttir við val sitt á framhaldsskóla hærra á landsbyggðinni heldur en á 
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höfuðborgarsvæðinu. Það kom jafnframt fram að ungmenni sem búa í grennd við 

framhaldsskóla eru líklegri til að velja námsleiðir sem bjóða upp á stúdentspróf heldur en 

ungmennin sem búa fjarri framhaldsskóla. Ungmennin á landsbyggðinni völdu sér nám vegna 

nálægðar við framhaldsskólann, fremur en vegna áhuga á tilteknu námi. Í rannsókninni kom 

einnig fram að ungmenni af landsbyggðinni voru tvisvar sinnum líklegri til að velja starfs- og 

verknám heldur en ungmenni úr höfuðborginni. Það styður við rannsóknarniðurstöður 

Guðbjargar Vilhjálmsdóttur og Guðrúnar Stefánsdóttur (2006) en þær sýndu fram á að ungt 

fólk á landsbyggðinni hefði meiri áhuga á verkamanna- og iðnaðarstörfum og mátu þau störf 

meira en jafnaldrar þeirra á höfuðborgarsvæðinu. Niðurstöður rannsóknarinnar í heild sinni 

sýndu einnig fram á að endurskoða þarf náms- og starfskynningar, sem ungu fólki stendur til 

boða. Lögð var áhersla á að skoða þyrfti umhverfið í kringum ungmennin og hvað væri í boði. 

Það kom einnig fram að kynna þarf sérstaklega fyrir þeim störf sem eru þeim ekki sýnileg. 

Ljóst var að þar væri verk að vinna fyrir náms- og starfsráðgjafa í landinu að opna nýjar 

náms- og starfsvíddir fyrir nemendur sína.  

Eins og fram kemur í töflu 1 stendur Suðurland hvað verst að vígi þegar kemur að aðgengi 

að náms- og starfsráðgjöf í grunnskólum. Tölurnar tala sínu máli en hlutfall starfandi náms- 

og starfsráðgjafa í grunnskólum á Suðurlandi miðað við árið 2014 voru 19% og eru tæplega 

1100 nemendur á hvern ráðgjafa. Nemendur á Suðurlandi hafa þar af leiðandi 

takmarkaðasta aðgengið að faglegri aðstoð við náms- og starfsval þegar þeir eru bornir 

saman við jafnaldra sína annars staðar á landinu. Telst það, að mati höfundar, því 

grundvöllur til að kanna nánar stöðu grunnskólanema á Suðurlandi.  

Sveitarfélögin á Suðurlandi eru 14 talsins (Samtök sunnlenskra sveitarfélaga, 2014). Á 

Suðurlandi má finna fimm þéttbýlisstaði með yfir 1000 íbúa og þar af eru þrír bæir með yfir 

2000 íbúa. Í janúar 2014 voru flestir íbúar Suðurlands á Selfossi eða 6.601 talsins, en þar er 

miðstöð þjónustu, iðnaðar og verslunar á Suðurlandi. Eitt af sérkennum Suðurlands telst hins 

vegar vera í hinum mörgu litlu þéttbýlisstöðum, sem finna má á vestursvæðinu og allt að 

Hvolsvelli en tiltölulega stutt er á milli þeirra allra. Vegalengd er hins vegar mikil á milli 

þéttbýlisstaða á austurhluta Suðurlands og Selfoss (Árni Ragnarsson o.fl., 2015). Á Suðurlandi 

er atvinnulífið með því fjölbreyttara sem finna má á landinu, þar sem áherslan er á 

landbúnað og fiskveiðar en ekki síður iðnað og ferðaþjónustu sem fer ört vaxandi (Samtök 

sunnlenskra sveitarfélaga, 2014).   
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Á Suðurlandi eru 16 grunnskólar og þrír framhaldsskólar (Samtök sunnlenskra 

sveitarfélaga, 2014). Fjölbrautaskóli Suðurlands er staðsettur á Selfossi og starfar eftir 

áfangakerfi. Skólinn býður upp á fjölbreytta námsmöguleika fyrir nemendur og hægt er að 

hefja nám á stúdentsbrautum, styttri námsbrautum, starfsbrautum og listnámsbrautum 

(Fjölbrautaskóli Suðurlands, e.d.). Skólinn býður einnig upp á flestu nýnemaplássin af skólum 

á svæðinu en árið 2015 voru nýnemaplássin 200 talsins (Menntagátt, 2015). Menntaskólinn 

að Laugarvatni er aftur á móti í hópi fámennari framhaldsskóla á landinu. Skólinn er 

heimavistarskóli sem starfar eftir bekkjarkerfi. Við skólann eru starfræktar tvær 

bóknámsbrautir til stúdentsprófs, sem eru félagsfræðibraut og náttúrufræðibraut. Námið 

tekur þrjú ár og lýkur með stúdentsprófi (Menntaskólinn að Laugarvatni, e.d.). 

Nýnemaplássin sem skólinn bauð upp á haustið 2015 voru 52 (Menntagátt, 2015). 

Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum er áfangaskóli, sem býður upp á fjölbreytt bóklegt og 

verklegt nám. Þar er hægt að ljúka stúdentsprófi við skólann af fjórum námsbrautum; 

félagsfræðibraut, viðskipta- og hagfræðibraut, málabraut og náttúrufræðibraut 

(Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum, e.d.). Samkvæmt Menntagátt (2015) bauð skólinn upp 

á 63 nýnemapláss haustið 2015.  

Í stöðugreiningu Byggðastofnunar sem framkvæmd var árið 2012 á menntun íbúa á 

Suðurlandi, 18 ára og eldri, kom í ljós munur á menntun einstaklinga á svæðinu með 

samanburði við svokallað landsmeðaltal. íbúar á Suðurlandi sem lokið höfðu stúdentsprófi, 

grunnnámi (eða minna) og framhaldsnámi í háskóla voru færri en í landsmeðaltalinu. Hins 

vegar voru íbúar sem voru með próf úr grunnskóla, starfsnámi úr framhaldsskóla og iðnám 

mun fleiri en í landsmeðaltalinu (Árni Ragnarsson o.fl.,  2015). Nemendur á Suðurlandi telja 

sig að jafnaði fá meiri upplýsingar um nám frá foreldrum sínum frekar en með heimsóknum í 

framhaldsskólana samkvæmt rannsókn Olgu Sveinbjörnsdóttur (2012), sem byggist á 

samanburði milli nemenda Suðurlands og Norðurlands eystra. Rannsóknin leiddi í ljós að 

nemendur á Suðurlandi töldu sig ekki hafa fengið nægar upplýsingar um framhaldsskóla 

samanborið við jafnaldra á Norðurlandi eystra. Sama rannsókn leiddi einnig í ljós að 

nemendur upplifðu framboð námstækifæra vera takmörkuð á Suðurlandi, sem varð til þess 

að nemendur þurftu oftar en ekki að sækja framhaldsskólanám út fyrir sitt heimahérað til að 

stunda nám samkvæmt áhugasviði.  
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Í framhaldi af niðurstöðum rannsóknar Olgu Sveinbjörnsdóttur (2012) þar sem fram kom 

að nemendur af Suðurlandi töldu sig ekki nægilega upplýsta um framhaldsskóla, er þörf fyrir 

frekari upplýsingar um viðhorf og hugmyndir nemenda á þeim tímamótunum þegar 

grunnskólanámi er að ljúka og þeir fara að huga að framhaldsskólanámi. Það þarf að kanna 

hvaða þættir hafa áhrif á náms- og starfsákvarðanir nemenda og skoða aðgengi þeirra að 

upplýsingum um framhaldsskóla og námsbrautir, ásamt því að skoða hversu reiðubúnir 

grunnskólanemendur telja sig vera til að taka ákvörðun um framhaldsnám. Þannig væri hægt 

greina þörfina fyrir markvissa náms- og starfsráðgjöf á landsbyggðinni og hvernig hún birtist 

einna helst. 

1.4 Rannsóknarspurningar 

Markmið þessarar eigindlegu rannsóknar er að kanna hversu upplýstir nemendur eru á 

lokaárinu í grunnskólum á Suðurlandi um námsmöguleika sína að loknu skyldunáminu. 

Upplifun nemenda af landsbyggðinni af náms- og starfsákvörðunum hefur ekki mikið verið 

rannsökuð hér á landi áður. Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar hér á landi um hugmyndir 

nemenda varðandi skólaskil frá grunnskóla yfir í framhaldsskóla en þær rannsóknir hafa 

einna helst beinst að nemendum höfuðborgarsvæðisins með hliðsjón af þeim möguleikum 

sem standa þeim þar til boða. Þess vegna telur höfundur að kanna þurfi stöðu nemenda á 

landsbyggðinni betur og þá þætti sem hafa áhrif á þá í þessum kaflaskilum í lífi þeirra þegar 

þeir skipta á milli skólastiga og fara úr grunnskóla yfir í framhaldsskóla. Til að nálgast það 

markmið verður framkvæmd eigindleg rannsókn til að komast að því hvað og hverjir hafa 

áhrif á náms- og starfsákvarðanir nemendanna og hvernig þeir meta sjálfir þörfina fyrir 

ráðgjöf og frekari upplýsingum varðandi nám og störf. Nemendur sem njóta ekki vissrar 

þjónustu vita vissulega ekki hvað þeir eru að fara á mis við. En með því að skoða þá þætti 

sem hafa áhrif á náms- og starfsval nemenda og hversu upplýstir þeir telja sig vera er hægt 

að skoða hver staðan er á landsbyggðinni og greina þannig þörfina fyrir markvissari náms- og 

starfsráðgjöf og hvar hún liggur einna helst. Vonst er til að niðurstöður þessarar rannsóknar 

geti nýst sem innlegg í þá umræðu að efla aðgengi að náms- og starfsráðgjöf í grunnskólum á 

landsbyggðinni. 
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Þær rannsóknarspurningar sem settar voru fram til stuðnings markmiði rannsóknarinnar 

voru:  

 Hvernig lýsa nemendur upplifun sinni að hafa alist upp á landsbyggðinni? 

 Hvaðan telja nemendur að þeir fái helst upplýsingar um framhaldsskólana? 

 Hvernig er fræðslu til nemenda um störf háttað í grunnskólum á landsbyggðinni og 

hver er upplifun nemenda af fræðslunni?  

 Hvernig lýsa nemendur tilfinningum sínum varðandi væntanleg grunnskólalok og 

hvaða væntingar hafa þeir um framhaldsskólann? 
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2 Aðferðafræði 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar er að fá innsýn inn í hugmyndir nemenda, á lokaári í 

grunnskólum á landsbyggðinni, um hvað þeir telji að taki við hjá þeim að loknu skyldunámi 

og hversu upplýstir þeir telja sig vera um þá möguleika sem þeir hafa. Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir henta viðfangsefninu betur en megindlegar, þar sem þær byggjast á 

lýsandi rannsóknargögnum og gera rannsakanda þannig kleift að skoða hlutina frá 

sjónarhorni þátttakenda og hvernig þeir túlka veruleika sinn (Bogdan og Biklen, 2007; 

Hennink, Hutter og Bailey, 2011). Þannig er hægt að fá betri hugmynd um hugsanir 

nemenda, langanir og viðhorf á þeim tíma þegar styttist í að ákvörðun um framhaldsnám er 

tekin, sem ekki væri hægt að bera kennsl á með notkun spurningalista.  

Með eigindlegum aðferðum er rannsakandinn að skoða fólk í umhverfi sínu í þeirri 

viðleitni að bera kennsl á hvernig reynsla þeirra og hegðun kann að mótast út frá ytri þáttum, 

líkt og í félagslegu, efnahagslegu, menningarlegu og efnislegu samhengi þeirra (Hennink o.fl., 

2011). Tæknin sem fólgin er í eigindlegum aðferðum gerir rannsakanda þar að auki kleift að 

miðla bæði skilningi sínum og skynjun á fólki og skoða hvaða merkingu það setur á daglegt líf 

sitt (Berg, 2009). 

Ein hefð innan eigindlegra rannsóknaraðferða er félagsleg mótunarhyggja (e. social 

constructivism) og var ákveðið að hafa hana til grundvallar aðferðarfræðinnar. Félagsleg 

mótunarhyggja felst í því að við séum félagslega mótuð og að það hafi víðtæk áhrif á hegðun 

okkar og hvernig við beitum okkur í mismunandi aðstæðum. Þeir sem aðhyllast félagslega 

mótunarhyggju eru með það sjónarhorn í öndvegi að einstaklingurinn sé að leitast við að 

öðlast skilning á sínum félagslega veruleika. Hann þróar smám saman hlutlæga merkingu á 

veruleikanum í gegnum samskipti við aðra, sem og í gegnum það sögulega og menningarlega 

samhengi sem í kringum hann er (Creswell, 2013). Þannig má halda því fram að búseta á 

landsbyggðinni hafi áhrif, sem endurspeglast meðal annars í starfsfyrirmyndum nemenda 

eða þeim tækifærum sem þeir telja sig hafa og hafi þannig áhrif á náms- og starfsval 

nemenda á landsbyggðinni.  

Í rannsókninni eru notuð opin einstaklingsviðtöl (e. in-depth interviews) sem Hennink og 

félagar (2011) lýsa sem samræðum með tilgang. Opin viðtöl eru einna helst notuð þegar 

rannsakandi vill draga fram sögu og/eða „rödd“ viðmælanda. Með slíku viðtali fær 
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rannsakandi innsýn inn í reynslu og samhengið í kringum viðmælanda. Á þessa vegu eru 

rannsakandi og viðmælandi að búa til merkingu og jafnframt þekkingu í viðtalinu.  

2.1 Þátttakendur 

Rannsóknin byggist á opnum viðtölum við tíu nemendur sem stunda nám í fimm 

grunnskólum á Suðurlandi. Val á þátttakendum miðaðist við að nemandi væri í 10. bekk í 

grunnskóla á Suðurlandi, þar sem vitað var að náms- og starfsráðgjafi var ekki starfandi. 

Ábendingar um fyrstu viðmælendurna fékkst í gegnum tengslanet á svæðinu sem rannsóknin 

náði til. Eftir að tekin voru viðtöl við fyrstu viðmælendurna, sem voru í sitt hvorum 

grunnskólanum, var hver viðmælandi beðinn um að benda á aðra mögulega viðmælendur í 

þeirra grunnskóla, sem féllu undir viðmið rannsóknarinnar. Á þessa vegu var stuðst við 

snjóboltaaðferðina (e. snowball recruitment), sem byggist á því að biðja hvern viðmælanda 

að benda á annan nemanda, sem mögulega gæti veitt upplýsingar sem féllu undir viðmið 

rannsóknar. Næsti viðmælandi gerði slíkt hið sama þangað til fjölda viðmælanda var náð 

(Hennink, o.fl., 2011 ). Með þessum hætti hafði rannsakandi mögulega viðmælendur í 

hverjum grunnskóla við áframhaldandi gagnasöfnun.  

Þátttakendur í þessari rannsókn eru allir fæddir árið 2000, eru í 10. bekk og úr fimm 

grunnskólum á Suðurlandi. Um er að ræða fjóra drengi og sex stúlkur. Gott er að hafa til 

hliðsjónar að fjöldi allra nemendanna í þeim fimm grunnskólum samanlagt er á við fjölda 

nemanda í einum meðalstórum grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu. Misjafnt var hve margir 

þátttakendur voru úr hverjum skóla en það var allt frá einum nemanda upp í þrjá nemendur. 

Til að tryggja nafnleynd og trúnað var nöfnum þeirra breytt og þeim gefin gervinöfn út frá A, 

B, C formi eftir tímaröð. Hér verður vísað til þátttakenda undir eftirfarandi nöfnum: Anna, 

Brynjar, Camilla, Díana, Emma, Fannar, Gísli, Hrönn, Ingi og Jóna.  

2.2 Framkvæmd 

Vinna við rannsóknina hófst í september 2015 með undirbúningi rannsóknaráætlunar og 

tilkynningu til Persónuverndar (nr. S7537/2015). Í kjölfarið hófst leit að mögulegum 

viðmælendum til að hefja gagnaöflun. Þar sem viðmælendur rannsóknarinnar miðast við að 

vera í 10. bekk og því ekki sjálfráða skiptir máli, samkvæmt Vísindasiðanefnd Háskóla Íslands 

(2014), að vernda hagsmuni og þarfir þeirra á annan hátt en fullorðinna þátttakenda. Krafðist 

þátttaka viðmælenda upplýsts samþykkis foreldra eða forsjáraðila, sem og þátttakanda til að 
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ekki kæmi til siðferðislegra álitamála. Var því ávallt haft samband við foreldri áður en haft var 

samband við mögulegan viðmælanda. Það var gert í gegnum síma eða tölvupóst og var stutt 

kynning látin fylgja með um fyrirkomulag og tilgang rannsóknar. Því næst var beðið um 

samþykki fyrir að hafa samband við börn þeirra. Allir foreldrarnir tóku vel í þetta og veittu 

tafarlaust samþykki. Þar að auki fékkst síðar undirskrift þeirra fyrir samþykki við þátttöku í 

rannsókninni (Viðauki 1).  

Að gefnu samþykki foreldra var haft samband við mögulega þátttakendur í gegnum 

Facebook tölvupóst og fyrirkomulag og tilgangur rannsóknarinnar kynntur. Allar upplýsingar 

voru látnar fylgja sem þurfti til að þeir gætu veitt upplýst samþykki. Það skiptir máli að 

rannsóknin sjálf og tilgangur hennar sé útskýrður fyrir börnum á skiljanlegan hátt þannig að 

þau viti um hvað málið snýst og þeim gert ljóst að þau geta dregið sig úr rannsókninni 

hvenær sem er (Háskóli Íslands, 2014). Flestir einstaklinganna sem haft var samband við 

sýndu áhuga á að veita aðstoð á þessa vegu og svöruðu því fyrirspurn um viðtal játandi. Þó 

reyndist erfiðara að fá drengi til að taka þátt og voru nokkrir sem neituðu beiðni um viðtal.  

Söfnun gagna fór fram með viðtölum frá september 2015 til lok mars 2016. Tekin voru 

opin einstaklingsviðtöl við tíu nemendur og var hvert viðtal 25-45 mínútur að lengd. 

Viðtalsstaður var samkvæmt samkomulagi hverju sinni. Fimm viðtöl fóru fram á heimili 

viðmælanda en í hinum tilfellunum var útvegaður viðtalsstaður, sem hentaði viðmælendum 

betur. Við upphaf hvers viðtals var ítrekað að þátttakanda yrði tryggð nafnleynd og trúnaður 

og einnig var farið stuttlega yfir þær upplýsingar sem skiptu máli varðandi þátttöku þeirra. 

Til að fá fram helstu upplýsingar í viðtalinu var stuðst við viðtalsramma (Viðauki 2), en 

þess gætt að viðmælendur gætu tjáð sig óhindrað (Berg, 2009). Viðtalsramminn byggðist á 

áherslum rannsóknarspurninganna og koma spurningarnar þar af leiðandi inn á þætti, sem 

snúa að því að vera nemandi af landsbyggðinni í aðdraganda grunnskólaloka og hverjar 

hugmyndir viðkomandi eru um næstu skref. Þar er því að finna spurningar um hvernig 

upplifun viðkomandi er af því að alast upp á landsbyggðinni og vera nemandi í grunnskóla á 

landsbyggðinni. Einnig eru spurningar sem snúa að því hverjir áhrifavaldar og 

hvatningaraðilar eru í lífi nemendanna. Þá er lögð áhersla á að draga fram hugleiðingar 

nemenda varðandi framhaldsnám, áherslur við val á framhaldsskóla og námsbraut og hvaðan 

nemendur fá helstu upplýsingarnar. Jafnframt eru spurningar sem snúa að því hvernig þeir 

upplifa grunnskólann sinn hafa undirbúið þá þegar kom að aðgengi að bæði upplýsingum og 
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leiðsögn varðandi nám og störf og einnig hvert þeir leituðu varðandi persónuleg málefni 

innan veggja skólans. 

Skráning og úrvinnsla gagna fór fram á þann hátt að viðtölin voru öll tekin upp á Voice 

recorder smáforrit bæði í farsíma og spjaldtölvu til að tryggja öryggi. Úrvinnsla gagnanna fór 

fram á þá leið að viðtölin voru afrituð orðrétt daginn eftir hvert viðtal, ásamt því að skráður 

var aðdragandi hvers viðtals sem og hugleiðingar við lok þess. Vettvangsnótur viðtalanna 

telja um 260 blaðsíður. Eftir afritun og skráningu gagnanna fór fram greining á þeim.  

Það skiptir máli og er jafnframt lögð áhersla á það í eigindlegum rannsóknum að reynsla 

og skoðanir þátttakenda séu hafðar í fyrirrúmi. Til þess að lágmarka áhrif af reynslu 

rannsakanda er mikilvægt að hann staðsetji sig og ígrundi allt rannsóknarferlið. Ígrundun 

krefst gagnrýnnar sjálfsskoðunar á hvernig til dæmis félagslegur bakgrunnur og 

fyrirframgefnar hugmyndir hefur áhrif á rannsóknina (Creswell, 2013). Þar sem efnið er mér 

hugleikið og viðmælendur valdir úr umhverfi sem mér er kunnugt fannst mér mikilvægt að 

vera meðvituð um það í öllu rannsóknarferlinu. Ég, sem rannsakandi í þessari rannsókn, er 

fædd og uppalin á Suðurlandi og var þar af leiðandi nemandi í grunnskóla á landsbyggðinni 

og síðar í framhaldsskóla í heimahéraði. Þrátt fyrir að hafa sjálf ekki búið á svæðinu í nokkur 

ár mun ég alltaf hafa sterkar taugar til Suðurlands. Í rannsóknarferlinu lagði ég mig fram við 

að setja reynslu mína og þekkingu á umhverfinu til hliðar eins og kostur var og beitti mér 

eftir bestu getu að því að segja frá og túlka það sem fram kom í gögnunum, án þess að lita 

það út frá eigin hugmyndum. 

2.3 Aðferð  

Gagnagreining fór þannig fram að stuðst var við nálgun Kathy Charmaz (2014) á notkun 

grundaðrar kenningar (e. grounded theory). Aðferðir grundaðrar kenningar samanstanda af 

fjölþættum verkferlum, sem eru kerfisbundnir en samt sem áður sveigjanlegir og leiða mann 

áfram um hvernig safna skuli gögnum sem og greina þau til þess að geta byggt upp kenningu 

eða yfirgripsmikinn skilning út frá gögnunum. Aðferðirnar eru þannig ákveðin leiðsögn í 

gegnum allt rannsóknarferlið. Eitt megin einkenni vinnulags grundaðrar kenningar er að 

beita sífelldum samanburði (e. constant comparative method) í gegnum allt vinnuferlið. Allt 

frá því að byrjað er að safna gögnunum, vinna með þau og dregin fram þemu, sem taka 

smátt og smátt á sig mynd í ferlinu. Í gegnum ferlið er gögnum safnað saman, kóðuð og um 

þau skrifuð á sama tíma og þau eru greind (Charmaz, 2014).  
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Kóðun (e. coding) grundaðrar kenningar er ferlið sem snýr að því að útskýra um hvað 

gögnin fjalla og telst vera eins konar beinagrind greiningarferlis. Kóðun er þannig ákveðin 

þungamiðja milli þess að safna gögnum og að þróa kenningu til þess að útskýra gögnin sem 

aflað hefur verið. Kóðun grundaðrar kenningar fer yfirleitt fram í tveimur megin þrepum: 

upphafskóðun (e. initial coding) og markviss kóðun (e. focused coding). Upphafskóðunin 

felur í sér að fara vel yfir hvert orð, hverja línu sem og málsgreinar og hjálpar hún þannig að 

búta gögnin niður í mögulega kóðunarflokka og jafnframt til að draga fram ákveðin þemu. 

Þegar kemur að markvissri kóðun þá eru algengustu kóðunarflokkarnir skoðaðir og þemun 

og unnið með þau. Upphafskóðunin gefur rannsakandanum nokkrar leiðir fyrir greininguna 

en í markvissu kóðuninni er unnið með mikilvægustu og mest endurteknu kóðana til að geta 

þannig flokkað og greint mikið umfang safnaðra gagna (Charmaz, 2014). Í greiningunni var 

unnið skipulega með gögnin og þau brotin upp í viðráðanlegar einingar. Fyrst var viðtalið 

lesið með opnum huga, línu fyrir línu og merkt við hugtök, þemu og mögulega 

kóðunarflokka. Síðar var farið markvisst yfir viðtalið með ákveðin þemu og kóðunarflokka í 

huga, sem komu fram í upphafskóðuninni, safnað saman dæmum um þau og niðurstöður 

settar fram á greiningarblöð.  

Greiningarblöð (e. memo) eru mikilvægt þrep á milli þess sem rannsakandi safnar gögnum 

og setur fram niðurstöður. Aðferðin telst vera mikilvægur þáttur í verkferli grundaðrar 

kenningar, þar sem hún ýtir við rannsakanda að taka kóðana og gögnin í sundur, bera þau 

saman og vinna þannig að því að útskýra tengslin á milli gagnanna. Greiningarblaðið telst 

vera kjarni grundaðrar kenningar og grundvallast niðurstöður rannsóknarinnar einna helst á 

því sem fram kom á greiningablöðunum (Charmaz, 2014). 
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3 Niðurstöður 

Tilgangur rannsóknarinnar var að öðlast innsýn inn í hvað nemendur í 10. bekk í grunnskólum 

á landsbyggðinni sjá fyrir sér að taki við hjá þeim að loknu skyldunámi og sömuleiðis skoða 

hversu upplýstir og reiðubúnir þeir telja sig vera til að taka ákvörðun af þessu tagi. Lögð var 

áhersla að fá fram hverjir helstu áhrifaþættir eru í lífi nemenda, hvaðan nemendur fá helstu 

upplýsingarnar um framhaldsnám, hvernig þeir eru fræddir um störf og auk þess að skoða 

hvernig grunnskólinn stendur að ofangreindum þáttum. Þá voru einnig ræddar væntingar 

varðandi væntanleg grunnskólalok og hugmyndir um framhaldsskólann.  

Niðurstöður eru flokkaðar og þeim skipt í þrjá kafla út frá áherslum rannsóknarspurninga 

og þeim þemum sem upp komu í viðtölunum. Fyrst verður fjallað um aðstæður og 

áhrifaþætti í aðdraganda skólaskila. Þar er meðal annars rætt um það hvernig nemendur 

upplifa það að hafa alist upp á landsbyggðinni, hvernig grunnskólaganga þeirra hefur verið 

hingað til og hverja þeir líta á sem sínar helstu fyrirmyndir. Í kjölfarið verður sjónum beint að 

upplýsingum um nám og störf. Þar er varpað ljósi á hvaðan nemendur fá helstu 

upplýsingarnar um framhaldsnám og hversu upplýstir þeir telja sig vera og eru. Þá er einnig 

komið inn á hvernig staðið er að fræðslu um störf og kynningu á atvinnulífinu í grunnskólum 

nemenda. Að lokum verður fjallað um hugmyndir um framhaldsskólann. Þar verður komið 

inn á hvaða áherslur liggja að baki ákvörðun þátttakenda um framhaldsskóla, hvernig 

nemendurnir hugsa um skólaskilin og sömuleiðis hverjar væntingar þeirra eru gagnvart 

framhaldsskólaárunum. 

3.1 Aðstæður og áhrifaþættir í aðdraganda skólaskila 

Þegar skoðaðar voru aðstæður og áhrifaþættir í  aðdraganda skólaskila hjá nemendum komu 

fram nokkur megin þemu sem voru: sterku tengslin sem fylgja því að alast upp á 

landsbyggðinni, grunnskólagengi og samskipti innan skólans og að lokum fyrirmyndir. 

„maður þekkir alla” 

Allir viðmælendur eru fæddir og uppaldir á Suðurlandi að undaskildum einum, sem flutti 

þangað í kringum 11 ára aldurinn og hefur verið í sama grunnskóla síðan. Misjafnt var þó 

hvort viðmælendur búa í þéttbýliskjarna eða í sveitunum í kring. Aðspurðir um hverjir 

kostirnir væru við að búa á landsbyggðinni svara þeir að tengslin eru almennt betri við 

bekkjarfélaga, kennara og við fólkið í nærsamfélaginu. Ljóst er að það hefur mikil áhrif á það 
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hvernig einstaklingar nemendurnir eru og hverjar hugmyndir þeirra eru varðandi framhaldið 

að loknum grunnskóla.   

Viðmælendur eru allir á einu máli um að hafa notið þess að hafa alist upp á 

landsbyggðinni og mátti greina að þeir teldu upplifun sína og reynslu almennt meiri og 

ríkulegri en jafnaldra sinna á höfuðborgarsvæðinu. Þetta kom fram með þeim hætti að 

nemendur nefndu oftar en ekki til hliðsjónar: „...heldur en til dæmis í bænum...“ þegar þeir 

nefndu þætti sem sneru að góðri upplifun sinni að hafa alist upp á landsbyggðinni. 

Viðmælendur höfðu orð á því að þeir nytu meira frelsis og trausts af hálfu foreldra og að 

tengslin væru almennt meiri milli einstaklinga í sveitinni heldur en gæti verið hjá jafningjum á 

höfuðborgarsvæðinu.  

Camilla, Emma, Ingi, Gísli og Jóna tala öll um hvað það að vera af landsbyggðinni bjóði upp 

á betri tengsl við fólkið í kring og þrátt fyrir að þekkja ekki margt fólki þá þekkja þau það fólk 

almennt betur. Eins og Gísli segir: „... maður þekkir ... þekkir fólk betur ... en kannski ekki eins 

mikið fólk ... annað en að vera í bænum ... þá kannski þekkirðu meira fólk en ekki jafn vel.“ 

Emma kemur sömuleiðis inn á það að maður þekki þar að auki fjölbreyttari flóru af fólki 

þegar maður býr á landsbyggðinni og er jafnframt móttækilegri fyrir því að umgangast ólíka 

einstaklinga: „... þú kynnist alltaf fólki sem er eldra og yngra ... og kannski sem er eins og þú 

og öðruvísi en þú ... frekar en ef þú ert í Reykjavík ... þá náttúrulega bara umgengstu það sem 

þú vilt.“  

Hrönn kemur úr sveit og er að eigin sögn mikil sveitamanneskja. Hún talar um að það að 

búa í sveit gefi manni kost á því að kynnast betur umhverfinu og reynslan í kringum dýrin 

verður meiri: „... þú veist eins og maður þekki hegðun dýra og eitthvað svona sem maður 

kannski lærir bara af reynslu en ekki eitthvað sem manni er kannski sagt.“  Í kjölfarið nefnir 

hún einnig: „... maður svona ... kannski ... nær kannski raunveruleikanum svona svolítið 

miðað við þá sem búa í bænum og eru kannski bara út í búðum allan daginn.“ Þá vill hún 

einnig meina að það að koma úr sveit hafi djúpstæð áhrif á hana og geri hana að þeirri 

manneskju sem hún er í dag: „... ég væri örugglega allt öðruvísi karakter eða eitthvað ef ég 

byggi í bænum til dæmis.“ 
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„á síðasta árinu þá hefur maður bara áttað sig á því hversu góða kennara maður hefur í 
raun og veru.“ 

Þátttakendur töluðu allir um að  grunnskólaganga hafi verið þeim góð hingað til og nefndu 

því til rökstuðnings gott námsgengi, góð samskipti við kennara og þá sérstaklega mjög góð 

tengsl við bekkjarfélaga. 

Upplifun nemenda af því að koma úr fremur litlum grunnskólum er mjög góð og líta þeir á 

það að vera ekki í stórum skóla sem jákvæða reynslu frekar en neikvæða. Brynjar talar um að 

það sé ekki eins mikil „pressa“ að vera nemandi í litlum skóla samanborið við að fara í 

„risastóran“ skóla. Í þessu samhengi mátti greina að hann kunni að meta hve vel er haldið 

utan um nemendurna og hverjum og einum nemanda fylgt eftir og því ekki þessi hætta á að 

týnast í fjöldanum. Þar að auki hefur hann orð á því hversu náinn bekkurinn hans er:  

Við erum öll náin þú veist ... ég á engan einn sérstakan vin sko ... það eru allir vinir 
... þeir eru bara like this skilurðu [gerir merki með fingrum] út af því að við erum í 
rauninni það lítil sko ... við erum svona eins og ein stóra klíka skilurðu. 

Flestir viðmælendurnir koma úr fremur fámennum bekkjum og er mikill samhljómur um að 

það ríki almennt góð vinátta á milli bekkjarfélaga. Díana segir bekkinn sinn verja öllum 

stundum saman og að þannig hafi það alltaf verið: „Við höfum alltaf verið mjög náinn bekkur 

... alltaf saman (...) bara öll saman alltaf.“ Það kemur einnig reglulega fram í viðtalinu hversu 

djúpstæð áhrif þessi tengsl hafa á hana og hennar framhaldsskólahugleiðingar. Hrönn telur 

bekkinn sinn einnig vera mjög náinn og séu þau iðulega að „hvetja“ hvort annað áfram og 

alltaf til staðar fyrir hvort annað.  Jóna segir sömuleiðis samskiptin í sínum bekk vera almennt 

séð mjög góð og telur það meðal annars stafa að því hversu fá þau eru: „Við erum 

náttúrulega ekkert mörg í bekk endilega og þá náum við öll svo vel saman.“  

Flestir þátttakendur tala um að hafa gengið vel í náminu hingað til. Það eru frekar 

stúlkurnar sem nefna mjög gott gengi á meðan strákarnir eru heldur hógværari, segjast oft 

mega vera duglegri en eru þó alla jafna sáttir með námsgengi sitt. Sterkari námsmennirnir 

þakka gott gengi góðum kennurum. Það á til dæmis við um Hrönn sem er komin í 

framhaldsskólaáfanga í ákveðnu fagi og telur það vera sökum þess að hún hafði fengið góða 

kennslu:  

Við erum náttúrulega eins og ég sagði við erum með góða kennara sko (...) 
kennarinn hefur hjálpað mér svakalega mikið ... held ég hefði aldrei staðið mig 
eins vel og ég geri ... nema af því að hann hjálpar mér svo mikið. 
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Þegar nánar er skoðað hvernig nemendur lýsa samskiptum við kennara er mikill samhljómur 

um að þeir séu almennt mjög heppnir með kennara og hvað þeir kunni vel að meta þá. Einnig 

mátti greina í viðtölunum að ákveðin tengsl væru á milli gengis nemenda í náminu og þess 

hversu heppnir þeir telja sig vera með kennara. Þá virtist það vera sem svo að það að vera 

nemandi í fámennum bekk skili sér í einstaklingsmiðaðri aðstoð frá kennara og betri 

tengslum. Jafnframt virðast sumir kennararnir fara inn í hlutverk ráðgjafa ef svo ber undir og 

nefna flestir viðmælenda einhvern einn ákveðinn kennara eða skólastjórnanda sem þeir vita 

að þeir geti alltaf leitað til ef eitthvað bjátar á. Aðrir nefna bestu vini eða vinkonur í því 

samhengi. Fannar nefnir fyrrum umsjónarkennara sinn og talar um að honum hefði fundist 

gott að leita til hans þegar hann var að ganga í gegnum erfitt tímabil í lífi sínu. Emma talar 

um einn tiltölulega nýjan kennara í skólanum, sem hefur ekki aðeins hjálpað henni í einu 

faginu, heldur finnist henni mjög gott að leita til hans ef eitthvað bjátar á.  

Einungis einum þátttakanda fannst hann eiga erfitt með að ræða mál sín við jafnaldra og 

kennara og talar um að leita helst til fjölskyldumeðlima, þrátt fyrir að samskiptin í skólanum 

séu góð. Hann talar um að stundum væri gott að hafa tækifæri til að geta leitað til einhvers 

innan skólans:  

Ég er ekki eitthvað mi[iiiiii]kið fyrir það að tala við aðra um mín vandamál sko (...) 
þú veist það væri reyndar gott að hafa einhverja manneskju sem er bara svona 
alltaf fyrir mann ... einhvern sem maður gæti bara þú veist alltaf leitað til bara ef 
það er eitthvað. 

Gísli talar mikið um hvað samskipti hans við kennarana hafi batnað síðasta árið hans í 

grunnskóla og hafur orð á því að nú þegar styttist í það að hann ljúki 10. bekk átti hann sig á 

því hvað hann hafi í raun og veru verið heppinn með kennara: „... svona já á hvað... síðasta 

árinu þá hefur maður bara áttað sig á því hversu góða kennara maður hefur í raun og veru.“   

„maður lítur kannski upp til manneskjunnar sem er svona, leggur sig svona mikið fram og 
nær árangri þess vegna.“ 

Út frá viðtölunum mátti greina að flestir viðmælendurnir höfðu í lífi sínu einhvers konar 

sterkan áhrifavald eða „fyrirmynd“, sem mótaði áhuga þeirra og/eða þá stefnu sem þeir 

hygðust taka í námi. Þá var áhrifagildið einnig sterkara ef þeir fundu að þeir gátu sjálfir gert 

það sem þeir lærðu af fyrirmyndum sínum. Drengirnir áttu erfiðara með að nefna einhvern 

ákveðinn aðila, sem þeir líta upp til en karlkyns fyrirmyndir voru þó ríkjandi hjá þeim. Hjá 

stúlkunum voru kvenkyns fyrirmyndir ríkjandi en þó voru dæmi um karlkyns fyrirmyndir líka. 
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Camilla er ein af þeim sem hefur mjög sterkar fyrirmyndir í lífi sínu, sem hafa mikil áhrif á 

hugmyndir hennar um framhaldsnám að loknum grunnskóla. Áhugi Camillu tengist tvenns 

konar námi, í sitt hvorum framhaldsskólanum, þar sem áhugi á hvoru um sig hefur verið 

mótaður fyrir tilstilli fyrirmynda:   

Eins og fólkið sem ég var að vinna hjá núna í sumar ... þetta eru bara þvílíkir 
snillingar ... ég bara held að ég hefði ekki getað fengið betri kennslu eins og í 
sumar eins og með (...) eins og með mín áhugamál ... þetta var bara þvílík reynsla 
... og þvílík hjálp sem þau veittu mér (...) algjörir snillingar og ég lít alveg upp til 
þeirra (...) þau eru alveg þvílíkar fyrirmyndir. 

Hjá flestum viðmælendum voru það fjölskyldumeðlimir sem höfðu sterk áhrif á þá og voru 

titlaðir sem fyrirmyndir í þeirra lífi. Móðir Emmu er hennar fyrirmynd. Hún er lærð á vissu 

sviði tengt íþróttum og hefur Emma alist upp í mikilli tengingu við starf móður sinnar. Það var 

greinilegt í gegnum allt viðtalið að áhugi Emmu liggur í íþróttum en draumur hennar er einna 

helst að vera „... bara eitthvað íþrótta ...“, þótt hún viti ekki alveg hvað þetta „eitthvað“ eigi 

að vera á þessu stigi.  

Hrönn talar einnig um móður sína og að hún sé „... mjög flott fyrirmynd ...“. Móðir 

Hrannar hefur náð tilteknum árangri á sínu sviði, sem Hrönn talar mikið um í viðtalinu. Það 

var þó ekki einungis þessi árangur sem Hrönn finnst vera til fyrirmyndar heldur er það 

manneskjan sem móðir hennar hefur að geyma: 

Hún hefur svo mikinn áhuga og leggur sig svo mikið fram við það sem hún er að 
gera ... mér finnst svo gaman að sjá það ... þannig að mig langar að vera svolítið 
þannig ... það er svona ... maður lítur kannski upp til manneskjunnar sem er svona, 
leggur sig svona mikið fram og nær árangri þess vegna. 

Díana talar um ömmu sína sem hefur starfað innan hjúkrunargeirans. Díana segist hafa 

heillast af starfinu þegar hún heyrði sögur af starfi ömmu sinnar: „... alltaf þegar hún er að 

segja einhverjar sögur um starfið sitt og svona þá heillar það mig alltaf meira og meira ...“. Þá 

nefnir hún líka þá hugsun sína að umönnunarstörf ættu jafnvel við hana en þegar hún 

kynntist því af eigin raun að þurfa að hjúkra systur sinni þá fann hún að hún ætti ef til vill 

erindi inn á þetta svið: „... svo einhvern veginn heillaði það mig eins og þegar systir mín var 

mjög veik og þá fannst mér mjög gaman ... eða þú veist þá var ég svo mikið að hjálpa henni 

og þá einhvern veginn fannst mér ég vera ... einhvern veginn mjög fínt að vera þannig.“  

Metnaðurinn fyrir að mennta sig og standa sig vel í námi er einnig til kominn fyrir tilstilli 

fyrirmyndar en Díana lítur á systir sína sem slíka: „... eins og systur minni gekk vel í skóla... 
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það er líka að hvetja mig áfram.“ Hún bætir svo við: „... allir að hrósa henni svo mikið með að 

ganga vel ... þá langaði manni líka að fá svona hrós ... fyrir að ganga svona vel ... eins og 

henni.“  

Brynjar, Ingi og Anna gátu ekki nefnt einhverja ákveðna fyrirmynd eða einhvern sem þau 

líta beint upp til og mátti greina ákveðna tengingu á milli þess og hve óviss þau eru um 

námsbrautir eða hvað þau vilja gera í framtíðinni. Öll sögðust þau ætla í framhaldsskóla og 

gátu nefnt skólann en annað var óráðið. Gísli er hins vegar einn af þeim sem er hvað mest 

ákveðinn varðandi hvað hann vill læra og í hvaða skóla hann vildi fara enda mjög viss um það 

á hvaða sviði áhugi hans liggur. Hann langar að starfa sem smiður og segir: „... ég er bara 

alinn upp við það að vinna úti og ... já ég hef alltaf verið einhvern veginn bara að byggja mér 

eitthvað upp á gamanið (...) og bara stefni á það ennþá.“ Aðspurður hvaðan hann telji 

þennan mikla áhuga á þessari tilteknu iðn hafa komið talar hann um að hann sé „surrounded 

by“ ættingjum og fjölskylduvinum, sem starfa á þessum vettvangi. Hann nefnir líka tiltekinn 

ættingja sem hann lítur mikið upp til og eyðir miklum tíma með: „... hann er alltaf að ... alltaf 

að smíða eitthvað og maður er alltaf með honum (...) ef hann er að gera eitthvað og maður 

bara ... maður bara upplifir það sem þetta er alvöru... þetta er eitthvað sem maður vill gera.“  

Gísli talar þó um að hafa prófað ýmislegt annað en að hann finni sig ekki eins vel í því og að 

smíðin eigi best við hann.  

Þegar dregnar eru saman helstu niðurstöður varðandi tíma nemenda fram að 

grunnskólalokum, hvernig þau lýsa upplifun sinni af því að hafa alist upp á landsbyggðinni og 

hvernig þeim líði innan veggja skólans má segja að þótt um ólíka einstaklinga sé að ræða 

með mismunandi áherslur í lífinu eiga þeir það flestir sameiginlegt að leggja mikla áherslu á 

þau góðu tengsl manna á milli, sem þeir finna bæði innan veggja skólans sem og utan. Það að 

alast upp í litlu samfélagi virðist gera það að verkum að fólk kynnist almennt betur og þrátt 

fyrir að þekkja kannski ekki eins marga og jafnaldrar þeirra á höfuðborgarsvæðinu gera líta 

þátttakendur jákvæðum augum hversu góð tengslin eru.  

Þrátt fyrir að viðmælendur komi úr fimm mismunandi grunnskólum má telja að í öllum 

skólunum sé mikið lagt upp úr stuðningi við nemendur og góðri kennslu. Þar að auki virðast 

samskiptin innan skólasamfélagsins vera þannig, í flestum tilfellum, að nemendum finnst þeir 

alltaf geta leitað til einhvers, bekkjarfélaga eða kennara, hvort sem það tengist 

persónulegum málefnum eða aðstoð í námi. Nemendurnir upplifa sig sem hluta af sterkri 
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heild, sem virðist hafa nokkur áhrif á það hvernig þeir hugsa næstu skref. Þá reyndust einnig 

vera ákveðin tengsl á milli þess að nemendur áttu gott aðgengi að eða höfðu í lífi sínu sterkar 

starfsfyrirmyndir og þess hversu ákveðnar hugmyndir þeir höfðu um það hvert þeir vildu 

stefna. Áhrifagildið virtist vera enn sterkara ef þeir höfðu sjálfir prófað það sem þeir lærðu af 

fyrirmyndum sínum.  

3.2 Upplýsingar um nám og störf 

Áhersla var lögð á að skoða hvernig nemendur eru upplýstir varðandi framhaldsskóla og 

nám, hvaðan þeir eru fá helstu upplýsingarnar og hvað þeir sjálfir upplifa sem hvatningu til 

að leita sér upplýsinga. Þá einnig hvernig grunnskólinn þeirra stendur að fræðsla um störf og 

kynningu á atvinnulífinu. Megin þemun sem komu upp í viðtölunum voru: helstu 

upplýsingagjafar, ónógar upplýsingar og fræðsla um störf.  

„veit meira hvað maður er að fara út í“  

Þegar viðtölin voru skoðuð með tilliti til þess hvaðan nemendur töldu sig hafa fengið helstu 

upplýsingar um framhaldsskólana kom fram að helstu upplýsingar hafi þeir fengið frá 

fjölskyldumeðlimum, heimasíðum framhaldsskólanna, hjá jafningjum eða eldri nemendum, 

sem höfðu sótt eða að sækja um viðkomandi skóla og síðast en ekki síst í skólaheimsóknum í 

framhaldsskólana. 

Fjölskyldumeðlimir virtust spila stórt hlutverk sem upplýsingafar um framhaldsskóla. 

Meirihluti viðmælanda kveðst ræða framhaldsskólahugleiðingar sínar einna helst við foreldra 

eða systkini og fá hjá þeim upplýsingar. Hjá Inga og Brynjari eru til að mynda eldri systur til 

staðar til að veita upplýsingar um námið og skólann sem þær höfðu einnig sótt á sínum tíma. 

Þær eru einnig í því hlutverki að hvetja þá áfram en þeir ætla báðir að fylgja fordæmi systra 

sinni og fara í sama framhaldsskóla og þær. Brynjar lýsir því þannig: 

Ég myndi segja að það væru bara systur mínar sko... út af því að þú veist þær eru 
búnar með ... eru búnar með þarna [skólann]... þannig að þær vita eiginlega betur 
og þú veist hin systir mín hún er að fara að útskrifast og veit eitthvað um þetta, 
þannig að eiginlega tala ég bara við þær um þetta út af því að þær vita mikið um 
[skólann]. 

Nokkrir af þátttakendunum höfðu skoðað heimasíður framhaldsskólanna og leitað sér 

upplýsinga eins og var tilfellið hjá Díönu, Emmu, Camillu og Fannari. Fleiri höfðu orð á því að 
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þeir vissu af heimasíðunum en ættu eftir að kynna sér þær betur. Díana talar um hvað það 

hafi verið gott að skoða heimasíður framhaldsskólanna: 

Ég fór bara inn á heimasíðurnar hjá skólunum ... og var bara að lesa um 
inntökuskilyrðin og svona ... og svo er alltaf námsefni sem maður getur valið þar 
þannig það er eiginlega bara allt sem að maður vill vita þar inn á ... það var mjög 
fínt að geta skoðað svona alla skólana vel ... fengið að vita svona ... hvað maður 
getur lært í hverjum skóla. 

Meirihluti viðmælenda tala um að það hafi mikil áhrif og sömuleiðis að ákveðið öryggi sé 

fólgið í því að tala við eldri nemendur eða aðila, sem ýmist eru í eða hafi stundað nám í 

framhaldsskólanum sem þeir hafa hug á og geti þar af leiðandi miðlað af reynslu sinni og 

veitt ákveðna innsýn. Hrönn talar um að það hafi verið gott að fræðast um framhaldsskólann 

og námið hjá stúlkum, sem hún þekkir til og höfðu verið í þeim skóla og á þeirri braut sem 

hana langar að skrá sig á. Með upplýsingum frá eldri nemendum segist Hrönn hafa skýrari 

hugmynd um hvernig skólinn og brautin er og hafi hún því betri þekkingu á því sem tekur við 

að loknum grunnskóla: „... maður veit meira hvað maður er að fara út í.“  

Emma talar um að henni finnist gott að ræða við fyrrum skólafélaga sína sem komnir eru í 

framhaldsskólann til að fá ítarlegri upplýsingar:  

... ég spyr fólk sem er til dæmis í [skólanum] sem hafa verið hér bara okey og 
hvernig er þetta ... og hvernig er þetta ... það gleymist nefnilega alveg að segja 
suma hluti sem maður væri alveg til í að vita.  

Díana hafði einnig talað við stelpur sem hún þekkti til og voru í þeim skóla sem hún 

stefndi á að fara í á höfuðborgarsvæðinu: „... þær sögðu að það væri svo gaman líka ... þá 

náttúrulega líka lætur það mann vilja fara meira þangað og svona.“ 

Gísla finnst mikill kostur að geta rætt sínar framhaldsskólahugleiðingar við þá sem starfa í 

faginu og sérstaklega við þá sem höfðu farið í tiltekið nám og tiltekinn skóla. Þannig geti 

hann rökstutt betur þá ákvörðun sína að viðkomandi skóli sé rétti kosturinn fyrir hann. Hann 

talar um að hafa spurt einn kunningja sinn spjörunum úr varðandi skólann og námið. Með 

þeim upplýsingum sem hann fékk frá kunningja sínum gat hann rennt stoðum undir 

ákvörðun sína: „... þá veit maður að þetta er ekki eitthvað ... ekkert tap fyrir sjálfum manni.“   

Það virðist sem upplýsingar frá eldri nemendum hafi mikið að segja um hvaða 

framhaldsskólar heilli nemendur en Camilla ræðir um bekkjarfélaga sína sem höfðu mikinn 
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áhuga á framhaldsskólum á höfuðborgarsvæðinu. Þeir höfðu fengið upplýsingar um skóla á 

höfuðborgarsvæðinu frá eldri nemendum og hafði það áhrif á þeirra ákvörðun:  

Ég held að það sé bara að þau stefni á þessa skóla af því að þau hafi fengið að 
heyra eitthvað um þessa skóla ... og hafa því áhuga á að fara í þann skóla ... ég 
held að það sé svolítið það.   

Þrír af tíu þátttakendum stefndu ótrauð á nám í framhaldsskólum á höfuðborgarsvæðinu. 

Það sem hafði mesta vægið í þeirra ákvörðun voru upplýsingarnar sem þeir fengu frá eldri 

nemendum, sem voru í eða höfðu verið í viðkomandi skóla. Díana og Fannar höfðu í fyrstu 

einungis leitt hugann lítillega að skólum á höfuðborgarsvæðinu og voru allt eins opin fyrir því 

að fara í skóla í heimahéraði. Það voru þó upplýsingar frá eldri nemendum um hvernig 

upplifunin væri á skólanum sem vógu að lokum þyngra en aðrir þættir og hafði þannig þau 

áhrif á að þau stefndu í framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðinu. Gísli hafði, eins og áður hefur 

komið fram, einnig fengið góðar upplýsingar um framhaldsskólann frá eldri nemendum en 

sömuleiðis eftir vel heppnaða skólaheimsókn í framhaldsskólann. 

Þegar skólaheimsóknir í framhaldsskólana voru ræddar við viðmælendur voru þeir 

einhuga um að skólaheimsóknirnar skipta nemendur miklu máli þegar ákvörðun um 

framhaldsskóla er tekin. Á Suðurlandi eru skólaheimsóknir í höndum tveggja framhaldsskóla, 

Fjölbrautaskóla Suðurlands og Menntaskólans að Laugarvatni. Skólarnir bjóða nemendum úr 

grunnskólum á Suðurlandi í heimsókn til þess að kynna starfsemi skólans. Þá standa einnig 

fulltrúar framhaldsskólanna fyrir kynningum í grunnskólunum. Allir viðmælendurnir höfðu 

farið í heimsóknir í umrædda skóla. Þó höfðu, tveir viðmælendanna úr sitt hvorum 

grunnskólanum sem voru töluvert lengra í burtu frá næsta framhaldsskóla en hinir þrír 

grunnskólarnir, möguleika á að kynnast þar að auki framhaldsskólum á höfuðborgarsvæðinu. 

Í þeim grunnskólum var farið á hverju ári til Reykjavíkur og skoðaðir nokkrir framhaldsskólar 

með viðkomu í framhaldsskólunum á Laugarvatni og Selfossi. 

Út frá viðtölunum má ætla að skólaheimsóknir í framhaldsskólana hafi hvað mest að segja 

um þann skóla sem nemendur staðsetja sig í. Díana talar um að það hafi verið skemmtilegt 

að heimsækja framhaldsskólana og nefnir að skólaheimsóknir skilji meira eftir sig heldur en 

þegar fulltrúi framhaldsskólans mæta í grunnskólann og segja frá skólanum. Að hennar mati 

eru skólaheimsóknirnar mjög góðar til þess að fá innsýn inn i skólastarfið: „... maður sér þá 

svona meira hvernig þetta er allt einhvern veginn.“ Camilla talar einnig um að með góðri 
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skólaheimsókn í framhaldsskóla og að fulltrúi skólans hafi komið og kynnt framhaldsskólann í 

grunnskólanum hennar hafi það orðið til þess að vekja áhuga hennar á skólanum sem hafi 

ekki verið til staðar hjá henni áður: „... ég held að þá hafi kviknað áhuginn minn svolítið á 

þeim skóla.“  

Það var ekki eingöngu það að sjá framhaldsskólana og starfsemi þeirra sem skipti 

nemendur máli, heldur einnig hvernig að heimsóknunum var staðið og eiginleikar 

einstaklinganna sem stóðu að kynningunum. Þegar Gísli var spurður hvað skipti hann mestu 

máli við val á framhaldsskóla svarar hann: „... hvernig er tekið á móti manni þegar maður fer 

svona ... fer í svona framhaldsskólakynningu ... hvernig móttökurnar eru og hvernig 

umhverfið er.“ Gísli vill einnig meina að það hafi verið vegna góðrar og „skipulagðrar“ 

kynningar að lokaákvörðun um þann framhaldsskóla og það nám sem hann ætlar í hafi verið 

tekin. Þá talar Hrönn líka um mjög flotta og eftirminnilega skólaheimsókn, sem hún fór í og 

segir að það sem einkenndi hana var að: „... sú sem leiðbeindi okkur var svo skemmtileg ... 

gerði þetta svona svolítið áhugaverðara einhvern veginn.“ Hún hafði lent í því að fara í 

skólaheimsókn þar sem sú sem að kynningunni stóð miðlaði ekki nógu vel frá sér og segir: „... 

kynningin var ekki eins áhugaverð þess vegna.“  

Þeir nemendur sem fóru í skólaheimsóknir í heimaskólunum tveim, Fjölbrautaskóla 

Suðurlands og Menntaskólanum að Laugarvatni, sögðu að um væri að ræða tvær 

skemmtilegar en ólíkar kynningar. Þeir voru sammála um að annar skólinn byði nemendum 

upp á mikla innsýn inn í skólastarfið og allt það sem fylgdi því að vera nemandi í skólanum. Í 

þeirri skólaheimsókn fengu nemendur þar að auki kynningu á skólanum og öllu því sem 

honum fylgir af hálfu nemenda skólans. Virtist það vekja mikla lukku. Í skólaheimsókninni hjá 

hinum skólanum virðist ekki hafa verið eins markvisst haldið utan um hópinn og nemendum 

veitt jafn mikil innsýn inn í það að vera nemandi í skólanum. Viðmælendur voru þó flestir 

sammála um það að sá skóli byði upp á fleiri valmöguleika. Annar skólinn virtist heilla 

nemendur meira þar sem heimavist var á staðnum og augljóst að „vinátta fyrir lífstíð“ myndi 

fylgja því að vera nemandi í skólanum á meðan hinn skólinn byði upp á fleiri valmöguleika og 

hefði meira fram á að færa í menntunarlegu samhengi fyrir framtíðina.   

„mér finnst ég ekki nægilega upplýst“ 

Þegar skoðað var hversu vel nemendur teldu sig vera upplýsta um framhaldsskólana og það 

nám sem þeim stæði til boða að loknu skyldunámi var afar misjafnt hversu upplýstir þeir 
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töldu sig vera í raun og veru. Eins og fram hefur komið fá nemendur helstu upplýsingarnar 

um framhaldsskólana frá fjölskyldumeðlimum, eldri nemendum og úr skólaheimsóknum, hjá 

flestum í framhaldsskólum í heimahéraði. Meirihluti þátttakenda voru á sama máli um að 

grunnskólinn væri einfaldlega ekki að veita nægar upplýsingar um það sem tæki við að 

honum loknum. Misjafnt var hversu virkir nemendur voru í eigin upplýsingaöflun, hvort þeir 

fundu þörfina fyrir að leita upplýsinga af sjálfsdáðum eða treystu á það sem 

fjölskyldumeðlimir, jafningjar og eldri nemendur sögðu þeim. Nokkrir ræddu um að finnast 

það mjög miður að fá ekki upplýsingar um framhaldsskólana á höfuðborgarsvæðinu. 

Þegar rætt var við nemendur um hvernig grunnskólinn stæði að því að veita upplýsingar 

um framhaldsskóla og nám var mikill samhljómur meðal þátttakenda um að þeim þættu sínir 

grunnskólar vera lítið í því, annars vegar að veita upplýsingar um framhaldsnám og skóla og 

hins vegar að hvetja nemendur til að leita sér upplýsinga. Einungis tveir viðmælendur höfðu 

orð á því að einstaka kennarar væru að spyrja nemendur hvort þeir væru ekki farnir að leita 

sér upplýsinga og ræða við viðkomandi um næstu skref.  

Díana var farin að kvíða umsóknarferlinu en hún hefur hug á því að komast að í fjölsóttum 

framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðinu. Aðspurð um hvort grunnskólinn stæði að kynningu á 

námsframboði eftir útskrift segir Díana:  

Nei eiginlega allt of lítið finnst mér miðað við hvað það er stutt í að við eigum að 
sækja um skóla ... kannski finnst þeim að við eigum bara að sjá um þetta sjálf eða 
eitthvað ég veit það ekki... en mér finnst þau búin að sýna okkur allt of lítið. 

Emma tekur í sama streng en hún telur sig fyrst og fremst fá upplýsingar og fræðslu um 

framhaldsskóla og nám hjá móður sinni og orðar það þannig: „Mér finnst ég ekki nægilega 

upplýst (...) Ég held að mamma sé að fræða mig mest um þetta ... mér finnst að skólinn ætti 

að gera það betur.“   

Ingi er fremur yfirvegaður gagnvart umsóknarferlinu enda að hans mati einungis einn skóli 

sem kemur til greina, sem hann er þar að auki nokkuð viss um að komast inn í. Hann er þó 

ekki með námsbrautina alveg á hreinu og talar um að hafa ekki fengið nægar upplýsingar í 

grunnskólanum sínum um það nám sem stendur honum til boða: „... ég þyrfti sjálfur að kíkja 

betur ... skoða skólana, því að grunnskólinn gerir ekkert það mikið myndi ég segja akkúrat 

núna.“ 
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Misjafnt var eftir nemendum hversu virkir þeir voru í eigin upplýsingaöflun. Um það bil 

helmingur viðmælenda telur sig hafa leitað upplýsinga um þann skóla og það nám sem vekur 

áhuga þeirra en hinn helmingur viðmælanda fá upplýsingarnar um framhaldsskóla úr annarri 

átt. Ákveðin tengsl voru á milli þess hve virkir nemendur voru í eigin upplýsingaöflun og 

hversu ákveðnir þeir eru varðandi þann framhaldsskóla og nám sem yrði fyrir valinu.  

Camilla, Emma, Díana, Ingi og Fannar höfðu öll leitað sér einhverra upplýsinga um skólann 

og námið sem þau stefna að en þó í mismiklu magni. Hvatningin til að leita sér upplýsinga er 

einnig af mismunandi toga. Camilla og Emma fundu til að mynda þörfina til að „... vera 

tilbúnar ...“ á meðan að Díana, Ingi og Fannar fá fremur hvatningu frá jafningjum og frá 

fjölskyldumeðlimum til að leita sér upplýsinga.  

Camilla er með skýra hugmynd um hvað hana langar að gera í framtíðinni. Hún hefur, eins 

og áður hefur komið fram, mjög greiðan aðgang að starfsfyrirmyndum, sem hafa mótað  

áhuga hennar og hvaða stefnu hún hyggst taka í framtíðinni. Camilla lýsir því hvers vegna 

hún hóf að leita sér upplýsinga um framhaldsskólann á þá leið:  

Mig langaði að vera búin að ákveða mig ... mig langaði að vera búin að ákveða 
hvaða skóla ég ætlaði í og langaði að vera bara tilbúin... af því að það er svo 
óþægilegt að þegar maður er útskrifaður og svo allt í einu bara kemur að þessu og 
þá bara obbbobobbb hvað á ég að gera núna? 

Emma er, eins og Camilla, með mjög skýra hugmynd um hvaða framhaldsskóla hana langar 

að fara í og á hvaða braut. Hugmyndina um framhaldsskólann hefur hún haft á hreinu síðan 

hún var yngri en ólíkt Camillu hefur hún enga hugmynd um hvað hún vill gera að 

framhaldsskóla loknum. Hún segist alfarið hafa treyst á sjálfa sig til að leita sér upplýsinga um  

framhaldsskólann og því sem honum fylgdi: „Ég algjörlega, ég gerði þetta sjálf ... ég fór inn í 

níunda bekk og ég bara ... nú þarf ég að vita hvað ég er að fara að gera, nú á ég eitt ár eftir.“  

Mikill stuðningur virðist vera af bekkjarfélögum í því ferli að huga að framhaldsnámi. 

Díana og Fannar tala um að þau ræði framhaldsskólahugleiðingar mikið við bekkjarfélaga og 

vini og finni stuðning þar og hvatninguna til að leita sér upplýsinga frá bekkjarfélögum sínum 

eins og Díana talar um: „... þau eru náttúrulega líka að velja ... þá hefur maður alveg einhvern 

til að tala við um þetta.“  

Fannar er einn af þeim sem er með hvað mest ígrundað val um nám og framhaldsskóla. 

Fannar hefur velt fyrir sér náminu, skólanum, félagslífinu, möguleikum á atvinnu eftir 

námslok og launum meðal annars. Allar þessar hugmyndir hefur hann rætt við vin sinn sem 
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er eldri en hefur sama áhugamál og er kominn í þann skóla sem Fannar stefnir á að fara í. 

Hvatninguna til að leita sér upplýsinga um námið og umsóknarferlið var þó fyrir tilstilli 

bekkjarfélaga hans, sem er að hans sögn er: „... með allt á hreinu ...“ og segir: „... ég fór heim 

til bekkjarfélaga minns, og hann var með þetta allt á hreinu þannig að (...) mig langaði 

eiginlega að vera með þetta á hreinu líka og ég fór að leita mér upplýsinga“.  

Nokkrir höfðu orð á því hvað þeim þætti leiðinlegt að eiga ekki kost á að kynnast 

framhaldsskólunum á höfuðborgarsvæðinu. Díönu, Fannari, Camillu og Önnu þykir mjög 

takmarkandi að fá að minnsta kosti ekki tækifæri til að fá kynningu um hina skólana. Þar sem 

þeir tveir framhaldsskólar sem voru kynntir höfði einfaldlega ekki til allra. Anna talar um að 

það sé alfarið í þeirra höndum ef þau vilja fara í aðra skóla en þá sem þeim eru kynntir: 

Þú veist það eru í rauninni bara kynntir fyrir okkur tveir skólar ... við vitum ekki 
neitt um til dæmis aðra skóla ... bara FSU og ML og við þú veist þurfum að kynna 
okkur það sjálf ef við vildum fara í skóla til dæmis á Akureyri eða í bænum og 
eitthvað svoleiðis. 

Emma hefur ákveðnar skoðanir varðandi þetta tiltekna málefni og talar um að nemendum úr 

sveitinni sé mismunað þegar kemur að því að fá markvissa kynningu á framhaldsskólunum og 

því sem almennt er í boði. Henni finnst að nemendur „... út í sveit ...“ hafi ekki eins mikið 

„aðgengi“ að framhaldsskólunum Í Reykjavík og jafnaldrar hennar sem þar búa:  

Mér finnst  að það ætti að vera svona meira opið fyrir alla að koma ... ég veit ekki 
mikið um Reykjavík ... en svona ... ég held að nemendur sem eru í Reykjavík þeir 
eru kannski ... að fá meira svona aðgengi að skólunum ... bara hérna þú getur 
komið í heimsókn ... en hérna það kemur ekkert hingað ... eitthvert lengst út í 
sveit. 

Þrátt fyrir að vita sjálf hvaða framhaldsskóla hana langar í hefur Emma mjög ákveðnar 

skoðanir á því hvernig framhaldsskólakynningar ættu að fara fram. Framhaldsskólarnir á 

höfuðborgarsvæðinu ættu að gefa nemendum úr sveitinni kost á meiri innsýn inn í 

framhaldsskólana og með því yrði minna um ráðvillta nemendur á þessum tímapunkti. Hún 

orðar það á eftirfarandi vegu: 

Ég held að framhaldsskólar ættu allir að vera með þannig ... að þeir eru bara með 
alla skólana skrásetta og tölvupóst frá þeim öllum ... og senda bara heyrðu ... nú 
verðum við með kynningu ... velkomið að kíkja í heimsókn ... og þá getur 
skólastjórinn sent bara heyrðu (...) það er kynning í skólanum (...) þið getið kíkt og 
það er á morgun klukkan fimm ... það, það eru bara tvær kynningar... það eru bara 
ML og FSU og það höfðar ekkert til allra ... og mér finnst að það vanti svona ... 
bara ... heyrðu það er Kvennó núna ... og það er þetta núna ... þannig að það gæti 
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verið svona fjölbreyttara og ekki að nemendur sem eru í 10. bekk og vita ekkert 
hvað þau eigi að gera (...) þeir eiga ekki að þurfa að leita til skólanna heldur eiga 
framhaldsskólarnir eiginlega að vera bara hey þú verður að koma í minn skóla ... 
þannig að ... þeir þurfa eiginlega að bjóða þetta (...) svo eru þeir [nemendurnir] að 
kynna sér á netinu ... á netinu ... netið er ekki allt sko! ... mér finnst að þeir eigi að 
svona fá að upplifa ... bara hérna er skólinn ... þú ert eftir að vera hér í þrjú ár ... 
Þeir eiga að fá innsýn. 

Það er sömuleiðis mat Emmu að það myndi hafa mikið að segja þegar styttist í að nemendur 

þurfi að taka ákvörðun um framhaldsskóla að nemendur í sveitinni hefðu að minnsta kosti 

möguleikann á því að skoða framhaldsskólana í Reykjavík eða eins og hún segir: „... fá boðið 

...“. Fannar er að mörgu leyti sammála Emmu. Verandi einn af þeim sem ætlar að fara í nám í 

framhaldsskóla í Reykjavík finnst Fannari mikil þörf á fræðslu um framhaldsskólana á 

höfuðborgarsvæðinu, sér í lagi þá sem „... kenna eitthvað sérstakt ...“ en hann orðaði það á 

eftirfarandi vegu: 

Líka það eru svo mikið af skólum sem að þú veist, einhverjir einir skólar sem eru 
(...) einu skólarnir á landinu sem kenna eitthvað sérstakt, einhverja sérstaka 
atvinnu ... og hérna ... það er kannski sniðugt fyrir skólann [grunnskólann] að 
minnsta kosti að segja frá hvaða skólar ... eru með hvaða sérgrein, þannig að 
maður geti í rauninni ... ehm ... aflað sér upplýsinga sjálfur um þá. 

Námið sem Fannar stefnir á að fara í er fremur sérhæft og ekki kennt í öllum 

framhaldsskólunum á landinu. Hann var því mjög þakklátur vini sínum fyrir að benda sér á 

það þar sem upplýsingarnar frá vini hans var það sem kom honum á sporið um að námið sem 

slíkt ætti við hann, eins og áður hefur komið fram.  

„að fá að sjá hlutina og prófa þá, þá svona kviknaði áhugi minn sérstaklega á þessu.“ 

Þegar skoðað var hvernig fræðslu um störf var háttað í grunnskólum viðmælanda var það 

mismunandi milli grunnskóla hversu mikla fræðslu nemendur fengu um störf eða kynningu á 

atvinnulífinu. Í einum grunnskólanum voru tímar í starfsfræðslu einu sinni í viku á meðan í 

öðrum var boðið upp á starfsval, í valáfanga sem einnig var vikulega. Þá buðu allir 

grunnskólarnir, að undanskildum einum, upp á starfskynningar á vormisseri. Það var þó 

misjafnt eftir skólum hvaða möguleikar voru fyrir hendi í starfskynningunum, hvort í boði var 

að fara í eitt eða þrjú fyrirtæki og einnig var misjafnt hvort nemendur höfðu kost á að fara í 

starfskynningar á höfuðborgarsvæðinu eða einungis í næsta nágrenni við grunnskólann. 

Upplifun nemenda, sem voru í grunnskólum þar sem boðið er upp á valáfanga þar sem 

hluti af mati hans var að starfa hjá fyrirtæki á svæðinu var mjög góð. Það skilaði þeim skýrari 



  

45 

hugmynd um það hvers konar starf þeir gætu hugsanlega valið sér. Camilla var mjög ánægð 

með hvernig skólinn hennar stóð að fræðslu um störf. Camilla valdi sér vettvang sem hún 

hafði mikinn áhuga á prófa og varði þar tveimur kennslustundum, einu sinni í viku í um það 

bil tvo mánuði. Þessi reynsla hennar í starfsvali varð til þess að hana langaði að læra þessa 

tilteknu iðn en hún segir: „... það var svolítið svona ... að fá að sjá hlutina og prófa þá, þá 

svona kviknaði áhugi minn sérstaklega á þessu.“ Reynsla Jónu af starfsvali var einnig mjög 

góð en hún valdi sér starfsvettvang sem var draumastarfið hennar þegar hún var yngri. Jóna 

telur starfsvalið vera góða leið til að kynna sér betur starfsumhverfið, fá betri innsýn inn í 

starfið og hvort það henti manni: „Þá veistu svolítið hvað þú ert að fara út í svona ef þú velur 

rétt.“ Hún talar einnig um að þeir sem velja sér starfsval séu mjög ánægðir með 

fyrirkomulagið og bætir við að þeir sem velja sér þetta ekki eru að fara á mis við góða 

fræðslu: „... það eru ekkert allir sem fatta hvað þetta er sniðugt.“  

Í einum grunnskólanna er starfsfræðsla í stundatöflu. Starfsfræðslan er þá vikulega í eina 

kennslustund og í höndum starfsmanns skólans. Í þeim tímum er lögð áhersla á að kynna 

fyrir nemendum störf á þá leið að fá inn í tíma einstaklinga úr atvinnulífinu til að kynna starf 

sitt fyrir nemendum. Viðmælendur úr umræddum grunnskólum eru mjög sáttir með þetta 

fyrirkomulag og töldu sig hafa gott af þessari fræðslu. Þeir höfðu þó orð á því að 

upplýsingarnar um störfin væru heldur svæðisbundnar og í flestum tilfellum væru það 

einhverjir sem þeir þekktu sem kynntu nemendum störf sín. Þeir litu þó ekki á það sem 

neikvæðan hlut eins og Fannar segir: „... flest allt þetta fólk sem að kemur er hér á svæðinu 

þannig að þetta er líka yfirleitt fólk sem að einhver einn þekkir eða fólk kannast við ... þannig 

að þetta er mjög þægilegt.“  Inga fannst einnig mjög gott að hafa svona tíma vikulega en 

talar þó um að stundum þyrfti „nákvæmari“ upplýsingar um störfin og segir:  

hún [starfsfræðslan] er fín fyrir að segja hvernig ... það er svona yfir heildina ... 
það vantar alveg inn á það ... inn í það aðeins meiri og nákvæmari upplýsingar ... 
eins og kannski lögfræði ... þá kom bara kona og sagði okkur frá eiginlega bara 
hvað ... það er sem hún hefur gert eiginlega, ekki mikið um starfið sjálft. 

Í grunnskólanum þar sem einungis er stuðst við starfskynningar á vormisseri mátti greina að 

nemendunum finnst þeir þurfa að fá meiri fræðslu til að vinna úr. Flestum finnst þeir ekki 

vera nægilega upplýstir um störf eins og Díana segir: „... það hefur ekkert verið talað við 

okkur um störf líka ... ekkert í skólanum eða neitt þannig ... þá þyrfti maður eiginlega bara að 

leita sér sjálfur.“ Emma er á sama máli og Díana og talar einnig um að það sé yfirleitt mjög 
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mikil tilhlökkun í skólanum hennar þegar komi að því að fara í starfskynningar, þar sem það 

er í raun „... allt í boði ...“. Að hennar mati eru samt upplýsingar um það sem stendur 

nemendum til boða mjög ábótavant og kemst hún þannig að orði: 

Þetta voru mjög góðar kynningar ... en ég þurfti að afla mér sjálf upplýsinga ... og 
eins og skólinn það er bara já heyrðu þú þarft að fara í þrjár starfskynningar og þú 
mátt velja þér (...)  Þannig að ég þurfti að hugsa þetta sjálf og ég bara ... og ég 
spurði skólastjórann bara hvað er í boði? og hann sagði allt og ég bara allt? ... hvað 
er allt ? ég veit ekkert hvað allt þýðir. 

Nokkuð var um að nemendur veldu vettvang í starfskynningu frekar út frá því hvort hann 

væri „skemmtilegur“ en að þetta væri eitthvað sem þeir hefðu raunverulegan áhuga á.  

Fannar er einn af þeim sem nefnir að hafa valið staði í starfskynningum, sem þykja 

skemmtilegir. Hann nefnir þó líka að það hafi verið vegna takmarkaðra möguleika í 

starfskynningum. Í hans skóla miðuðust þær einungis við svæðið í grennd og að það var hans 

mat að þar væru:  „... ekkert rosalega áhugaverð störf ...“.  

Emma hafði sömuleiðis orð á að skortur á upplýsingum um hvað væri í boði í 

starfskynningum hefði þau áhrif að bekkjarfélagar hennar „... völdu bara eitthvað ...“ og færu 

þau þar af leiðandi á mis við þetta tækifæri til að kynnast áhugaverðu starfi sem gæti nýst 

þeim til lengri tíma litið:  

Tvö af bekkjarsystkinum mínum, þau vissu ekkert hvað þau vildu og völdu bara 
eitthvað út af því ... bara til þess að fara í þessar starfskynningar ... og ekkert 
endilega sem höfðaði til þeirra ... maður eitthvað þú átt að nýta þetta tækifæri ... 
þau voru ekkert að nýta þetta nógu vel. 

Hrönn er ein af þeim sem hefur engar upplýsingar fengið um störf í sínum grunnskóla og 

finnst henni í raun engin þörf á því að minnsta kosti ekki í hennar tilfelli þar sem hún er alveg 

viss um hvað hana langar að gera í framtíðinni. Hún talar samt um að öll fræðsla um nám og 

störf sé ákjósanleg fyrir þau sem eru í vafa og það gæti allt eins verið raunin hjá 

bekkjarfélögum hennar. Upplýsingarnar sem hún hefur um störf og hvað felist í þeim störfum 

segir hún endurspeglast í fólkinu sem hún umgengst og að hún viti í raun ekki hvar annars 

staðar hún eigi að fá upplýsingar. 

Maður sér náttúrulega sér bara hvað fólkið í kringum mann ... hvaða störf það 
gegnir og kannski upplýsist í gegnum það ... hver starfsheitin eru og hvað þau 
vinna við ... ég veit það ekki ... hvar maður getur aflað sér fleiri upplýsinga um það. 
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Anna er óviss um hvað hana langar að gera í framtíðinni. Upplifun hennar er að þörf sé á 

meiri upplýsingum um nám og störf í hennar grunnskóla. Þetta hafði greinilega verið henni 

ofarlega í huga þar sem hún virðist hafa rætt fyrirkomulagið í sínum skóla við 

fjölskyldumeðlimi. Þannig komst hún að tilvist starfsfræðslutíma í skóla í Reykjavík og áleit 

sem svo að það væri eitthvað sem gott væri að hafa. Hún orðar það þannig: 

Ég veit bara eins og kærasta bróðir míns, hún er í (...) og þar er bara einn tími á 
viku sem að er ...  svona kynning ... mér finnst það alveg frábært ... mér finnst það 
ætti að vera svoleiðis líka í grunnskóla (...) þá er bara svona ... glósað í tíma og 
bara okey nú erum við að fá leiðsögumann ... og leiðsögumaðurinn segir bara frá 
allir kostirnir og allir gallarnir ... launin... og svo kemur næst þá er læknir ... þá 
lærum við um það ... mér finnst það algjör snilld ... ég væri til að hafa svoleiðis. 

Þegar dregnar eru saman helstu niðurstöður um það hvernig nemendur eru upplýstir um 

framhaldsskólana og hvaðan þeir fá helstu upplýsingarnar má segja að fjölskyldumeðlimir, 

eldri nemendur, heimasíður framhaldsskólana og síðast en ekki síst skólaheimsóknir spili 

stórt hlutverk sem upplýsingagjafar í lífi nemendanna. Gildi skólaheimsókna var augljóst hjá 

nemendum. Það virtist einnig skipta máli hvernig að heimsókninni var staðið og af hverjum. 

Allar viðbótar upplýsingar sem nemendur höfðu um framhaldsskólana og gildi þeirra virtust 

vera háðar fólkinu í kringum þá og hversu kunnugt það er um framhaldsskólana. Nemendur 

töldu að grunnskólinn kynnti ekki nægilega vel hvað væri í boði fyrir þá að honum loknum. Þá 

var misjafnt hversu virkir nemendur voru sjálfur í eigin upplýsingaleit en ákveðin tenging var 

á milli þess hve virkir nemendur voru að leita sér upplýsinga um framhaldsskólana og hversu 

ákveðnir þeir voru um þann framhaldsskóla sem yrði fyrir valinu. Viðmælendur upplifðu að 

þeir hefðu fengið lítið aðgengi að kynningum á framhaldsskólunum á höfuðborgarsvæðinu 

og töldu þörf fyrir að staðið væri betur að slíkum kynningum.  

Þá var misjafnt hvernig að starfsfræðslu var staðið í grunnskólum nemenda og hversu 

áhrifarík hún þótti vera. Þeir nemendur sem fengu að læra um störf í starfsvali með því að 

fylgjast með og prófa sjálfir virtust læra hvað mest á meðan þeir sem einungis fengu 

starfskynningar og litla fræðslu þess utan virtust ekki finna fyrir að inngripið sem slíkt skilaði 

sér. Í þeim skóla þar sem nemendur fengu starfsfræðslu vikulega þótti hún áhugaverð en 

óþarflega svæðisbundin. Í þeim skóla þar sem einungis stóð nemendum til boða 

starfskynningar virtust nemendur vera illa upplýstir um það sem væri í boði og/eða hvernig 

best væri að nýta sér tækifæri starfskynningarinnar. Í þeim grunnskóla þar sem engin fræðsla 

var um störf eða kynningu á atvinnulífinu benti viðmælandinn þaðan á að upplýsingarnar 
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sem viðkomandi fengi um störf væri háð fólkinu sem hann umgengist og hvað það starfaði 

við. Einn viðmælandi benti á þörfina fyrir markvissri starfsfræðslu, þar sem hann hafði heyrt 

af slíku fyrirkomulagi á höfuðborgarsvæðinu.  

3.3 Hugmyndir um framhaldsskólann 

Þegar hugmyndir nemenda um framhaldsskólann voru skoðaðar, hvaða framhaldsskóla þeir 

stefndu að, hvað þeir settu í forgang við val á framhaldsskóla og hvaða hugsanir komu upp 

varðandi væntanleg grunnskólalok voru tvö megin þemu sem komu upp: áherslur hjá 

nemendum við val á framhaldsskóla og grunnskólalokin og væntingar nemenda um 

framhaldsskólann. 

„hvar þú býrð ... það hefur svolítil áhrif“ 

Allir þátttakendur rannsóknarinnar ætla að fara í framhaldsskóla að loknum grunnskóla. 

Áherslurnar og það sem skipti nemendur máli við val á framhaldsskóla var þó af misjöfnum 

toga. Nálægð við heimili virtist skipta flesta viðmælendur máli við val á framhaldsskóla. Þá 

voru einnig dæmi um að nemendur veldu skóla út frá ákveðnu kerfi sem hann býður upp á. 

Aðrir voru með það hugfast að elta ekki vinina. Minnihluti viðmælanda valdi framhaldsskóla 

með tilliti til þess náms sem hann bauð upp á.   

Meirihluti viðmælenda völdu framhaldsskólann á þeirri forsendu að geta áfram búið 

heima hjá sér eða eiga auðvelt með að komast heim um helgar ef svo bæri undir. Þeir 

viðmælendur voru einhuga um að val á framhaldsskóla byggðist á því að hann væri „nálægt“.  

Sumir hugsuðu einnig út í það að það hentaði einfaldlega ekki að fara í nám í Reykjavík því 

þar hefðu þeir engan samastað. Eins og Camilla sem hafði velt fyrir sér skóla á 

höfuðborgarsvæðinu: „... mig langaði alveg svolítið að fara þangað ... en svo náttúrulega fór 

ég að hugsa hvar ætti ég að búa ... og ég held að enginn sem ég þekki búi þarna hjá.“ Hins 

vegar töluðu nemendur sem ætluðu í skóla á höfuðborgarsvæðinu að þeir hefðu í hús að 

vernda þar og því væri það: „... ekkert vandamál...“  

Tveir af tíu þátttakendum lögðu mikla áherslu á að velja framhaldsskóla sem bjóða upp á 

bekkjarkerfi. Emma og Díana höfðu báðar talað um þá ríkjandi vináttu sem er í þeirra 

bekkjum í grunnskólanum. Það sem heillaðu þær einna helst við skólana sem þær ætluðu að 

sækja um var að þar er til staðar bekkjarkerfi. Ástæðan fyrir því voru tengslin við 

bekkjarfélaga sem slíkt kerfi getur boðið upp á. Eins og Emma talar um: „Það er 
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bekkjarkerfi... og [skólinn] heldur virkilega vel um það að allir séu vinir.“ Díana nefnir 

sömuleiðis tengslin: „... þá kynnist maður held ég krökkunum meira.“   

Hjá Gísla og Jónu er áherslan við val á framhaldsskóla að: „... elta ekki vinina ...“. Gísli talar 

um að reynslan hafi sýnt að val á framhaldsskóla hjá fyrri skólafélögum væri háð því hvert 

félagarnir stefndu.  Gísli var hins vegar spenntur fyrir að prófa eitthvað alveg nýtt og taldi að 

næsta skref hjá sér ætti að vera einmitt það, að upplifa og kynnast einhverju nýju og hitta 

nýtt fólk. Jóna hafði rætt framhaldsskólahugleiðingar sínar mikið við móður sína, sem hafði 

ítrekað við hana að velja ekki skóla út frá því hvert vinir hennar færu. Jóna hafði einnig mjög 

ákveðna skoðun hvað þetta varðaði og virtist mjög meðvituð um að það væri henni ekki til 

góðs að velja framhaldsskóla einungis út frá því hvert bestu vinir hennar færu: 

Bara gera það sem þú vilt ... ekki vera að spá í hvert vinirnir eru að fara ... fara eftir 
þér bara ... svo þú sért ekki bara að elta hina ... svo þú sért að gera það sem þú vilt 
... ekki af því að vinkona þín er að fara í þennan skóla þá ætlar þú líka. 

Þó að minnihluti viðmælenda hafi valið framhaldsskóla út frá því námi sem þar er boðið upp 

á var það raunin hjá Fannari, Gísla og Hrönn. Gísli var með hvað mest ígrundað val á námi en, 

eins og áður hefur komið fram, var hann einn af þeim sem fékk að fara í skólaheimsóknir á 

höfuðborgarsvæðinu og gat þannig fundið út hvaða skóli ætti best við hann. Megin 

ástæðuna fyrir vali á námi segir hann vera þá að: „... ég er bara alls ekki mikið fyrir bóklegt 

nám... bara kominn með upp í kok af því eftir tíu ár í því ... ég vill bara gera eitthvað 

verklegt.“ Hann segist samt ekki vera sérlega spenntur fyrir að flytja í bæinn og heldur því 

fram að ástæðan fyrir því að hann láti sig hafa það sé námið; „... það er bara námið sem 

dregur mig þangað.“  

Hrönn bendir þá á þá staðreynd að áherslurnar við val á framhaldsskóla eru aðeins 

öðruvísi hjá þeim sem koma utan af landi. Það þarf að finna nám sem vekur áhuga en það 

þarf líka að hugsa út í búsetuna og hvað fylgir því að velja ákveðinn skóla. Hrönn býr fremur 

langt í burtu frá næsta framhaldsskóla en hún talar um að vilja vera sem næst heimkynnum 

sínum. Þegar hún var spurð út í hvað skipti mestu máli við val á framhaldsskóla svarar hún:  

Áhugasvið og staðsetning ... mér finnst það skipta svolítið miklu máli, þú veist ... 
þú náttúrulega velur ... menntaskóla eftir því hvað þú hefur áhuga á og svo 
náttúrulega þarftu að púsla það við það hvar þú átt heima og ... kannski ... þetta er 
svolítið öðruvísi þegar þú býrð út á landi ... að þurfa að velja skóla ... þú þarft að 
flytja að heiman 16 ára. 
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Emma er á sama máli og Hrönn en hún telur að búseta hafi heilmikil áhrif við val á 

framhaldsskóla en hún segist fyrst hafa skoðað skólana sem voru næstir henni sökum þessa: 

„... hvar þú býrð... það hefur svolítil áhrif... að þú skoðar alltaf skólana sem eru svona næstir 

þér“. 

 „manni hlakkar til en kvíðir samt fyrir“ 

Þegar viðmælendur voru beðnir um að lýsa viðhorfi sínu gagnvart væntanlegum 

grunnskólalokum, því að fara úr grunnskóla yfir í framhaldsskóla og þeim væntingum sem 

þeir höfðu gagnvart framhaldsskólaárunum lýstu þeir þeim margvíslegu tilfinningum sem 

blunduðu í þeim. Í langflestum tilfellum lýstu þeir tilfinningum á borð við spennu og 

tilhlökkun en þó voru einhverjir sem voru kvíðnir. Flestir töluðu um að tilfinningar þeirra 

væru blendnar gagnvart þessum tímamótum og þeirri miklu breytingu sem fólgin væri í að 

fara úr fámennum bekk og fremur litlum skóla úti í sveit yfir í stóran framhaldsskóla með 

fjölda fólks.  

Í flestum tilfellum reyndist tilhugsunin um að segja skilið við grunnskólann og hefja nám í 

framhaldsskóla jákvæð. Í viðtölunum mátti greina ákveðinn samhljóm milli viðmælanda en 

margir höfðu orð á því hlakka til að: „... kynnast nýju fólki ...“ og „... prófa eitthvað nýtt ... “.  

Díana er mjög spennt fyrir næsta skrefi enda lengi hlakkað til að flytja í bæinn, fara í 

framhaldsskóla þar og prófa eitthvað alveg nýtt til að sjá hvernig það eigi við hana. Það fylgi 

þessu þó mikil breyting: „Ég held að það sé mjö[öööö]g mikil breyting út af því að við erum 

náttúrulega bara einhversstaðar út í sveit og fara svo yfir í risa stóran skóla“.   

Jóna er mjög spennt fyrir öllu því sem tengist framhaldsskólanum. Hún er búin að heyra 

að brautin sem hún ætlar á sé góð og eins virðast allir sem hún talar við lofsama félagslífið í 

skólanum sem hún ætlar í. Hún segist spenntust fyrir því að kynnast nýju fólki en talar einnig 

um blendnar tilfinningar sem fylgja þessum nýja kafla: „... það verður skrítið að koma ekki 

hérna í skólann (...) og allt annað fólk og allt aðrir kennarar og náttúrulega allt öðruvísi bara.“  

Hjá Gísla blunda margar tilfinningar, hann lýsir því að hann sé spenntur en þá má einnig 

greina ákveðinn trega hjá honum, því hann talar um að það væri kannski ekki endilega slæmt 

að vera eitt ár enn í grunnskóla. Þá talar hann um að auðvitað fylgi þessu tímabili líka stress, 

eins og í hans tilfelli að fara í bæinn úr fámennum bekk í eflaust mjög stóran bekk. Hann 

ræðir líka um að með því að flytja í bæinn og fara í stóran skóla missi hann ákveðin tengsl 
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sem fylgi því að koma af litlu svæði og vera í litlum grunnskóla en segir í lokin: „... en þú veist 

... þetta eru bara þrjú ár ekki meira.“ 

Fannar og Ingi tala um létti þess að vera „loksins“ að klára það sem þeir hófu fyrir tíu 

árum síðan. Inga finnst þó tilhugsunin um að fara í framhaldsskóla líka vera skrítin, því það að 

vera grunnskólanemandi í núverandi grunnskóla sé eitthvað sem hann er eiginlega búinn að 

gera allt lífið og því þekki hann lítið annað. Þá finnur Hrönn fyrir blendnum tilfinningum og 

segir: „... manni hlakkar til en kvíðir samt fyrir ... hvernig manni gangi þar og hvernig námið 

sé ... hvernig kennararnir séu“. Hún talar um að mestu breytingarnar verði þær að fara frá 

því að þekkja alla svo vel, bæði samnemendur og kennara. Hún lýsir því að tengslin, þar sem 

hún er núna séu það mikil að hún geti næstum því nefnt ömmur og afa allra og því verði það 

svolítið „skrítið“ að fara í stærri skóla, reyna að eignast nýja vini og fóta sig á nýjum stað.  

Einhverjir velta fyrir sér hvernig þeim muni ganga í náminu í framhaldsskóla. Brynjar segist 

spenntur að kynnast nýju fólki í framhaldsskólanum en þó má greina ákveðið óöryggi 

gagnvart þessum tímamótum. Á þessum tímapunkti er Brynjar ennþá óviss hvaða námsbraut 

hann ætlar að skrá sig á. Hann er sá eini sem virðist hálf stefnulaus, nefnir skólann sem hann 

ætlar í og segist ætla að: „... reyna að útskrifast þaðan ...“. Þá segist hann einnig vera kvíðinn 

varðandi það hvernig honum muni koma til með að ganga í náminu og læra inn á nýtt kerfi 

sem er til staðar í framhaldsskólanum. Camilla hugsar einnig svolítið út í námið í 

framhaldsskólanum. Hún talar um að vera smá kvíðin gagnvart því að stunda nám á 

framhaldsskólastigi en segist vonast til þess að fá góða kennara til að hjálpa sér að ná árangri 

í náminu. Þá nefnir hún að hún sé spennt að upplifa framhaldsskólaárin, kynnast nýju fólki, 

taka þátt í félagslífinu og eignast nýja vini. 

Þegar viðmælendur voru spurðir út í afstöðu foreldra þeirra varðandi breytingarnar, sem 

framundan eru, voru allir sammála um að finna fyrir góðum stuðningi foreldra sinna. Þeir 

nemendur sem stefna á að flytja að heiman í skóla töluðu um blendnar tilfinningar foreldra 

þeirra gagnvart því en sögðu þá vera mjög styðjandi og hvetjandi í þeim ákvörðunum sem 

þeir tækju. Emma fær mikla hvatningu frá foreldrum sínum til að fara í þann skóla sem hún 

vill fara í þrátt fyrir að þurfa að flytja að heiman til þess, en segist vera meðvituð um að það 

reyni svolítið á þau:  

Ég held að þau séu hrædd ... og ... spennt fyrir mína hönd ... en samt hrædd (...) en 
þau vita að ég er [verð] á góðum stað ... og hef metnað í að vera þarna... þannig 
að ég get það. 
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 Gísli er hins vegar yngsta barn foreldra sinna og segir foreldra sína vera orðin nokkuð sjóuð í 

því að senda börnin burt í framhaldsskóla, þar sem öll systkini hans hafi flutt til Reykjavíkur til 

að fara í nám. Hann lýsir samt miklum stuðningi foreldra sinna og segir:  

Þau eru bara að leyfa mér að taka þessa ákvörðun sjálfur ... þau eru ekkert að 
segja mér að fara í þú veist í FSu bóklegt eða eitthvað ... ég fæ svona meira frelsi 
að ákveða sjálfur hvað ég vill gera. 

Þegar dregnar eru saman helstu niðurstöður varðandi það hvað ræður ferðinni við val á 

framhaldsskóla og hvaða tilfinningar og væntingar viðmælendur hafa gagnvart væntanlegum 

grunnskólalokum er augljóslega margt sem þeir eru að hugsa um. Langflestir lögðu áherslu á 

að framhaldsskólinn væri nálægt heimili þeirra og varð því skóli í heimahéraði fyrir valinu. 

Sumir höfðu þó aðrar áherslur, eins og að ákveðið kerfi þurfi að vera til staðar í skólanum 

eða leggja áherslu á það að elta ekki vinina. Varðandi væntanleg grunnskólalok og skipti milli 

skólastiga mátti greina að það sem nemendur hugsa aðallega um eru breytingarnar frá hinu 

kunna til hins ókunna. Viðmælendurnir eru almennt spenntir fyrir þessum tímamótum en þó 

eru tilfinningarnar í flestum tilfellum mjög blendnar. Flestir tala um að vera spenntir fyrir því 

að kynnast nýju fólki og prófa eitthvað nýtt meðan aðrir lýsa einnig kvíða og tala um þær 

miklu breytingar sem felist í því að fara í nýtt skólaumhverfi. Þegar innt var eftir því hvernig 

viðmælendur teldu foreldra sína hugsa um ákvarðanir þeirra varðandi framhaldsskóla var 

mikill samhljómur um það að nemendur upplifðu mikinn stuðning og hvatningu af hálfu 

foreldra. Nemendur sem stefndu á að flytja að heiman til að fara í nám voru þó meðvitaðir 

um að það gæti reynt á foreldra þeirra að sjá á eftir þeim.    
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4 Umræður 

Rannsóknin beinist að nemendum á lokaári í grunnskólum á Suðurlandi þegar þeir eru í þann 

mund að ljúka skyldunámi og eru farnir að huga að framhaldsnámi. Í ljós kom að flestir 

viðmælendur höfðu sömu sögu að segja um þau ríkjandi tengsl sem þeir fundu í 

nærsamfélaginu og innan skólans við kennara og samnemendur. Þessi tengsl virtust hafa 

áhrif á líðan og námsgengi þeirra en flestir töldu sig eiga greiðan aðgang að einhverjum í 

skólanum sem gæti veitt þeim hjálparhönd ef svo bar undir. Meirihluti viðmælenda höfðu 

einhverja fyrirmynd í lífi sínu, sem mótaði áhuga þeirra eða stefnu varðandi nám að loknum 

grunnskóla. Upplýsingar um framhaldsskólana sögðust nemendur helst fá úr 

skólaheimsóknum í framhaldsskólana og frá eldri nemendum en einnig voru 

fjölskyldumeðlimir og heimasíður framhaldsskólanna nefndar. Sumir bentu á að þykja það 

miður að fá ekki tækifæri til að kynna sér skólana á höfuðborgarsvæðinu en þeir nemendur 

sem ætluðu sér í framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðinu byggðu val sitt einna helst á 

upplýsingum frá eldri nemendum, sem sóttu eða höfðu sótt viðkomandi skóla. Nemendur 

töldu að grunnskólarnir veiti ekki næga kynningu um það framhaldsnám sem stendur þeim til 

boða. Fræðsla skólanna um störf, þar sem hún var til staðar, var mjög mismunandi af gerð og 

upplagi og var upplifun nemenda af henni í samræmi við það. Fram kom að allir 

viðmælendur voru ákveðnir í að fara í framhaldsskóla og gátu nefnt í hvaða skóla þeir ætluðu 

í en ekki voru allir jafn vissir um á hvaða námsbraut þeir ætluðu að fara. Þegar skólaskilin 

voru rædd lýstu margir viðmælendum blendnum tilfinningum. Tilfinningar eins og tilhlökkun 

og kvíði voru ræddar. Tilhlökkunin og kvíðinn virtust hvoru tveggja eiga rót í að fara frá hinu 

kunna til hins ókunna. Þær væntingar sem nemendur höfðu um framhaldsskólaárin sneru 

einna helst að því að kynnast nýju fólki og prófa eitthvað nýtt.  

4.1 Mótandi þættir á nemendur á landsbyggðinni 

Upplifun nemenda af því að alast upp á landsbyggðinni var mjög góð. Viðmælendum fannst 

tengslin við einstaklinga í nærsamfélaginu og innan skólasamfélagins vera mjög góð og 

eflaust betri en mögulega gæti verið manna á milli á höfuðborgarsvæðinu. Þeir töluðu einnig 

um að reynsla þeirra væri jafnvel ríkulegri, þeir nytu meira frelsis og trausts heldur en 

jafnaldrar þeirra á höfuðborgarsvæðinu gætu mögulega státað sig af. Það er í samræmi við 

það sem fram kom í skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands og 

Byggðarannsóknarstofnunar (2003) um að fólk sem býr utan höfuðborgarsvæðisins líti 
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yfirleitt mjög jákvæðum augum á það samfélag sem það býr í. Í skýrslunni var því einnig lýst 

að margir töldu þjónustu grunnskóla á landsbyggðinni betri en þjónustu grunnskóla á 

höfuðborgarsvæðinu, þar sem meiri nálægð væri við starfsfólk skólans. Þátttakendur lýstu 

góðum tengslum við kennara. Þeir sögðust hafa gott aðgengi að þeim og gátu flestir nefnt 

einhvern ákveðinn kennara sem þeir töldu sig geta leitað til hvort sem það tengdist 

persónulegum málefnum eða til að fá auka aðstoð í náminu.  

Það má ætla að þessi mikla nálægð sem nemendur í grunnskólum á landsbyggðinni hafa 

við kennarana skili sér í því að þeim líki almennt vel við kennarana og finnist aðstoðin frá 

þeim meiri þar sem kennararnir geta einfaldlega sinnt þeim betur. Á höfuðborgarsvæðinu 

hefur mikið verið rætt um að efla einstaklingsmiðað nám í grunnskólum en það hefur kannski 

reynst erfitt að útfæra það vegna fjölda nemenda á hvern kennara. Nemendur á 

landsbyggðinni eru hins vegar í grunnskólum þar sem ef til vill eru fáir nemendur á hvern 

kennara, sem getur skilað sér í betri aðstoð kennara við nemandann og jafnvel betri 

samskiptum. Þetta fyrirkomulag er eitthvað sem nemendur á landsbyggðinni geta verið 

ánægðir með.   

Áhrifavaldar og fyrirmyndir spila stórt hlutverk í lífi nemenda þegar ákvörðun um stefnu 

að loknum grunnskóla á sér stað. Þátttakendur höfðu flestir í kringum sig einhverja fyrirmynd 

sem mótaði áhuga þeirra og stefnu. Það er í samræmi við það sem Kniveton (2004) og 

Schultheiss, Palma og Manzi (2005) greina frá um að hvert barn eigi sér ákveðna fyrirmynd, 

sem gegnir mikilvægu hlutverki í lífi þess og hefur sömuleiðis áhrif á hugmyndir þess um 

vinnu. Nokkrir nefndu foreldra sína meðan aðrir nefndu systkini eða vini fjölskyldunnar. Það 

er í samræmi við fyrri rannsóknir, sem sýna fram á að foreldrar geta haft umtalsverð áhrif á 

náms- og starfsval barna sinna (Kniveton, 2004; Schultheiss, Palma og Manzi, 2005; Líney 

Björg Sigurðardóttir, 2010). Greina mátti ákveðin tengsl milli þess að geta nefnt fyrirmynd og 

hversu ákveðnir nemendur voru um val á námsbraut. Nemendur sem áttu erfitt með að 

nefna ákveðna einstaklinga sem þeir litu upp til áttu það sameiginlegt að vera óákveðnir 

varðandi það hvaða námsbraut þeir ætluðu að sækja um í framhaldsskóla. Viðmælendur sem 

höfðu fyrirmyndir sem þeir litu upp til voru ákveðnari um val námsbrauta í framhaldsskóla. 

Starfsfyrirmyndir virðast þannig skipta nemendur máli til að finna út hvar áhugi þeirra liggur í 

raun og veru. Sýndi það sig í einum grunnskólanum þar sem nemendum stóð til boða 

starfsval í valáfanga og gátu þeir þar fylgst með, mátað sig við starfið og athugað hvort 
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starfið hentaði þeirra áhuga. Einn viðmælandinn nefndi fyrirmynd þaðan og hafði það áhrif á 

stefnu viðkomandi í námi. Það eru slík inngrip sem skipta nemendur máli til að staðsetja sig í 

starfi og finna út hvar áhugi þeirra liggur í raun og veru. Það gefur líka til kynna að nemendur 

þurfi að fá fræðslu um og prófa ólík störf. Með náms- og starfsfræðslu er einnig hægt að 

víkka sjóndeildarhring nemenda á þann hátt að þeir hafi jafnvel möguleika á að tengja sig við 

fjölbreyttari fyrirmyndir.  

Eins ríkuleg reynsla og það getur verið fyrir einstaklinga að alast upp á landsbyggðinni 

geta þeir einnig verið takmarkaðir af því umhverfi sem þeir alast upp í. Ef nemendur finna 

ekki tengingu við eða hafa ekki mikinn áhuga á neinu í kringum sig þegar ákvörðun um 

framhaldsnám er tekin getur þeim reynst erfitt að finna réttu leiðina. Þar af leiðandi má ætla 

að þeir þurfi að hafa tækifæri til að fá aðstoð við það.  

4.2 Þekking nemenda á námi og störfum 

Aðalnámskrá grunnskóla kveður á um að hver og einn grunnskóli skuli sjá til þess að 

nemendur þeirra séu búnir undir áframhaldandi nám að skyldunámi loknu. Það á meðal 

annars að gera með markvissri náms- og starfsfræðslu og víðtækri kynningu á framhaldsnámi 

sem þeim stendur til boða. Það telst einnig mikilvægt að nemendur fái upplýsingar í 

grunnskóla sínum um einstaka framhaldsskóla en jafnframt framhaldsskólastigið í heild sinni 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið,  2013). 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að þátttakendum þótti fræðsla um það sem 

stendur þeim til boða að loknu skyldunámi fremur ábótavant. Viðmælendur lýstu því að 

grunnskólinn hafi veitt þeim litlar upplýsingar um námsframboðið sem stendur þeim til boða 

að grunnskóla loknum og fundu sömuleiðis fyrir lítilli hvatningu frá skólanum um að leita 

sjálfir upplýsinga um framhaldsnám. Þegar nemendur voru inntir eftir því hvaðan þeir hefðu 

fengið upplýsingarnar um framhaldsskóla og nám kom í ljós að helstu upplýsingarnar þeirra 

voru úr skólaheimsóknum í framhaldsskólana og frá eldri nemendum. Einnig voru 

fjölskyldumeðlimir og heimasíður framhaldsskólanna nefndar í því samhengi. Það er í 

samræmi við það sem fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á (Svanhildur Svavarsdóttir, 2010;  

Gerðar G. Óskarsdóttur, 2012).  

Þátttakendur rannsóknarinnar höfðu allir fengið að fara í skólaheimsóknir hjá tveim 

framhaldsskólum á Suðurlandi. Tveir þátttakendanna sem bjuggu þó heldur langt frá næsta 

framhaldsskóla fengu þar að auki að fara í skólaheimsóknir í framhaldsskóla á 
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höfuðborgarsvæðinu. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að þátttakendum þótti 

heimsóknir í framhaldsskólana vera helsti og áhrifamesti upplýsingamiðilinn í ákvarðanatöku 

þeirra um framhaldsskóla. Það hafði áhrif á nemendur hvernig að skólaheimsóknunum í 

framhaldsskólunum var staðið, hvernig haldið var utan um hópinn, upplýsingum miðlað um 

skólastarfið og hversu skipulögð heimsóknin var. Það er í samræmi við 

rannsóknarniðurstöður Svanhildar Svavarsdóttur (2010), sem sýndi fram á að nemendur 

mátu framhaldsskólaheimsóknir sem eitt helsta hjálpartækið við val á framhaldsskóla og 

námsbraut. Alls 90% þátttakenda þótti skólaheimsóknir gagnlegar og um 80% fannst 

mikilvægt að fara í heimsókn í framhaldsskólann áður en ákvörðun um skólann væri tekin. 

Rannsókn þessi leiddi jafnframt í ljós að upplifun nemenda af skólaheimsóknunum var 

almennt góð. Flestum þótti önnur skólaheimsóknin veita meiri innsýn inn í lífið í 

framhaldsskólanum en hin, en þar tóku nemendur skólans á móti þeim. Það er einnig í 

samræmi við niðurstöður rannsóknar Svanhildar Svavarsdóttur (2010) en yfir 70% nemenda 

þótti mikilvægt að framhaldsskólarnir væru kynntir af nemendum í viðkomandi skóla.  

Eins mikilvægar og skólaheimsóknirnar voru var einnig rætt um að nemendum þætti 

miður hvað þeir vissu lítið um skólana á höfuðborgarsvæðinu og fengu fá tækifæri til að 

kynnast þeim. Nemendur í tveim grunnskólum, sem voru heldur fjær næsta framhaldsskóla, 

fengu að fara í heimsókn í framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðinu, eins og fram hefur komið, 

og töldu það góða leið til að fá samanburð og finna út hvaða skóli og nám ætti best við þá. 

Annar viðmælandinn byggði jafnframt ákvörðun sína á skóla og námi út frá 

skólaheimsóknunum á höfuðborgarsvæðinu. Nemendum á svæðinu virðist einfaldlega ekki 

vera kunnugt um kynningarnar sem framhaldsskólarnir á höfuðborgarsvæðinu standa fyrir. 

Náms- og starfsráðgjafar gætu gegnt því hlutverki að veita nemendum af landsbyggðinni 

tækifæri til að fara á þessar skólakynningar á höfuðborgarsvæðinu. Í rannsókn Gerðar G. 

Óskarsdóttur (2012) spila náms- og starfsráðgjafar í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu 

stórt hlutverk á þessum tímamótum í lífi nemenda þegar skipt er á milli skólastiga. Þeir hafa 

til staðar upplýsingaefni um framhaldsnám og margs konar upplýsingar varðandi náms- og 

starfsval.  

Annar helsti upplýsingamiðillinn voru upplýsingar frá eldri nemendum um framhaldsskóla 

og nám. Athygli vekur að nemendur sem stefna á að fara í framhaldsskóla á 

höfuðborgarsvæðinu fá upplýsingar sínar um framhaldsskólann frá eldri nemendum sem 
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sækja viðkomandi skóla og geta veitt ákveðna innsýn. Þetta vekur upp spurningar um 

hvernig standa á að kynningum framhaldsskólana á höfuðborgarsvæðinu fyrir nemendum á 

landsbyggðinni. Það má einnig velta því fyrir sér hvort nemendur á landsbyggðinni fari á mis 

við framhaldsnám og skóla sem hentar viðkomandi betur heldur en það sem stendur 

viðkomandi til boða í skólunum í heimabyggð, einungis vegna þess að þeir eru ekki upplýstir 

um þá möguleika. Það er einnig áhyggjuefni að nemendur finni sig knúna til að leita sér 

upplýsinga um hvað þeim stendur til boða úr ýmsum og jafnvel misgóðum áttum, þar sem 

grunnskólinn kemur ekki til móts við þarfir þeirra varðandi náms- og starfsfræðslu. 

Grunnskólar á landsbyggðinni, sem hafa ekki starfandi náms- og starfsráðgjafa við skólann, 

sinna ekki lögbundinni skyldu sinni samkvæmt Aðalnámsskrá grunnskólanna og lögum um 

grunnskóla (nr. 91/2008). Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að nemendum beri að fá 

trausta náms- og starfsráðgjöf sem auðveldar þeim meðal annars á tímamótunum við lok 

grunnskóla að velja sér nám við hæfi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Svör 

viðmælenda gefa til kynna mikilvægi þess að hafa aðgengi að náms- og starfsráðgjöf í 

grunnskólanum en einnig að nemendur í grunnskólum á landsbyggðinni finna hjá sér þörf til 

að vera betur upplýstir um framhaldskólana á höfuðborgarsvæðinu. 

Þegar val viðmælenda í framhaldsskóla var skoðað nánar virtust þeir sem fengu 

upplýsingar frá fjölskyldumeðlimum stefna á framhaldsskóla í heimahéraði en þeir sem fengu 

upplýsingar frá eldri nemendum stefndu á framhaldsnám á höfuðborgarsvæðið. Það var þó 

ekki algilt. En það má velta fyrir sér þeirri staðreynd að fjölskyldumeðlimir miðla vissulega því 

sem þeir kunna eða hafa þekkingu á. Þekking þeirra er kannski ekki næg til að stuðla að 

ígrunduðu vali nemenda, þar sem hún gefur ekki heildarsýn og hjálpar þeim ekki að öðlast 

sjálfsþekkingu. Hins vegar geta skoðanir eldri nemenda, sem hafa prófað eitthvað annað og 

geta miðlað reynslu og veitt „innsýn“ inn í möguleika sem standa nemendum til boða fyrir 

utan skólana í heimhéraði haft mikið áhrifagildi. Það að þær upplýsingar sem nemendur hafa 

um framhaldsskóla og nám á höfuðborgarsvæðinu séu að mestu leyti háðar fólkinu sem 

viðkomandi þekkir og hversu kunnugt það er skólakerfinu er áhyggjuefni út af fyrir sig. 

Varðandi náms- og starfsfræðslu í grunnskólum kemur fram í Aðalnámsskrá grunnskóla að 

hver og einn grunnskóli skuli sjá til þess að nemendur séu búnir undir frekara nám og starf að 

skyldunámi loknu. Það skal meðal annars gert með markvissri náms- og starfsfræðslu, ásamt 

kynningu á atvinnulífinu og hvaða nám býr nemendur undir þau fjölþættu störf sem bjóðast í 
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samfélaginu. Það telst jafnframt nauðsynlegt að nemendum séu kynnt ný störf og þróun 

starfa, sem fylgja örum breytingum í okkar nútímasamfélagi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013).   

Starfsfræðsla grunnskólanna var misjöfn að gerð og upplagi, ef fræðsla var til staðar. 

Upplifun nemenda af fræðslunni var í samræmi við það. Þeir nemendur sem fengu að fara í 

starfsval virtust fá hvað mest út úr inngripinu, þar sem þeir fengu sjálfir að máta sig við 

starfið og kanna hvort starfið hentaði þeirra áhuga. Þeir nemendur sem fengu starfsfræðslu í 

skólanum fannst hún vera góð en heldur svæðisbundin og að jafnvel hefði verið gott að fá fá 

ítarlegri upplýsingar um störfin. Starfskynningarnar virtust ekki skila því sem ætlast var til af 

þeim, þar sem markviss fræðsla var ekki til staðar, um hvaða störf væru í boði eða hvernig 

þau gætu nýtt sér tækifærin, í aðdraganda starfskynningarinnar. Sumir áttu það til að velja 

einungis staði, sem „þóttu skemmtilegir“ meðan aðrir töluðu um að vita ekki hvað væri í boði 

fyrir þá og fundu þörf fyrir meiri fræðslu í aðdraganda starfskynninga. Einn viðmælandinn í 

rannsókninni benti á þá staðreynd að þegar viðkomandi var boðið að fara í þrjár 

starfskynningar, þar sem „allt“ væri í boði vissi hann alls ekki hvað „allt“ þýddi. Honum fannst 

hann ekki nógu upplýstur um hvað væri í boði fyrir utan þau störf sem hann var hvað 

kunnastur. Þannig má ætla að þörfin fyrir markvissa náms- og starfsfræðslu sé mikil á 

svæðinu en sýnt hefur verið fram á að einn megin tilgangur með náms- og starfsfræðslu er 

að nemendur hafi skýrari yfirsýn yfir námsframboð og atvinnulíf, sem og heildarskipan þess. 

Náms- og starfsfræðsla gæti sömuleiðis auðveldað nemendum valið þannig að menntun 

þeirra skili sér í átt að farsælum starfsvettvangi í framtíðinni (Björk Einisdóttir, 2012; 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2015). Það hefur sýnt sig að markviss fræðsla um 

nám og störf veitir stuðning og öryggi í náms- og starfsvali nemenda (Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir, 2000; Jóhanna Margrét Eiríksdóttir, 2014). 

Það skiptir máli að opna augu nemenda, þá sérstaklega þeirra sem búa á landsbyggðinni, 

um hvaða störf eru raunverulega í boði. Ef komið er úr litlu bæjarfélagi út á landi getur 

reynst erfitt fyrir nemendur að gera sér grein fyrir hvaða möguleika þeir hafa. Þannig geta 

nemendur lent í því að velja sér nám eða skóla sem hentar ekki þeirri stefnu sem 

ákjósanlegust er fyrir þá upp á framtíðina að gera. Niðurstöður rannsóknar Guðbjargar 

Vilhjálmsdóttur og Guðrúnar Stefánsdóttur (2006) sýndu fram á mikilvægi þess að 

endurskoða þurfi náms- og starfskynningar sem ungu fólki er boðið upp á. Í því samhengi 
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lögðu höfundar áherslu á að skoða þyrftu umhverfið í kringum ungmennin og hvað væri í 

boði. Þá þyrfti að kynna sérstaklega fyrir þeim störf sem ekki væri þeim sýnileg. Einn 

viðmælandinn, sem fékk enga fræðslu um störf í skólanum, benti á að þekking hans um störf 

væri háð fólkinu sem hann umgengst. Má ætla að það sé raunin víðsvegar á landsbyggðinni. 

Því hvernig eiga nemendur að vita hvað hentar þeim ef vitneskja þeirra um hvað er í boði er í 

raun og veru afar takmörkuð?  

4.3  Væntingar um nám að loknum grunnskóla 

Að loknu tíu ára skyldunámi í grunnskóla er komið að nemendum að taka sína fyrstu 

sjálfstæðu ákvörðun sem snýr að náms- og starfsferli þeirra (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2000).  

Allir þátttakendur rannsóknarinnar ætla að halda áfram í námi. Þeir eru ákveðnir um í hvaða 

framhaldsskóla þeir ætla í en val á námsbraut vafðist þó fyrir nokkrum þátttakenda, eins og 

fram hefur komið. Það er sambærilegt við svör þátttakenda í rannsókn Sigrúnar Önnu 

Ólafsdóttur (2011).  

Þegar þátttakendur í rannsókninni voru beðnir um að tilgreina hvað þeir teldu skipta 

mestu máli við val á framhaldsskóla nefndu flestir „... nálægð við heimili ...“. Það samræmist 

niðurstöðum rannsóknar Olgu Sveinbjörnsdóttur (2012), sem sýndi fram á að nemendur á 

Suðurlandi völdu fremur framhaldsskóla út frá staðsetningu þeirra í héraði en 

samanburðarhópur rannsóknarinnar sem voru nemendur á Norðurlandi. Nemendurnir af 

Norðurlandi lögðu fremur áherslur á að skólinn sem þeir völdu byði upp á nám, sem væri 

góður undirbúningur undir það nám sem þeir stefndu að eftir framhaldsskólann. Sem sagt 

ígrundaðra námsval. Þrír þátttakendanna í þessari rannsókn stefndu á nám á 

höfuðborgarsvæðinu vegna áhuga á tilteknu námi og upplýsinga frá eldri nemendum um 

námið. Athygli vakti að einn þátttakandi talaði um að vilja fara í ákveðið nám á 

höfuðborgarsvæðinu en það vó þyngra að geta verið áfram hjá fjölskyldunni og samtímis 

sinnt áhugamáli sínu. Það er í samræmi við niðurstöður rannsóknar Jóns Torfa Jónssonar og 

Kristjönu Stellu Blöndal (2002), sem sýndu fram á að landsbyggðar ungmenni völdu 

sömuleiðis skóla vegna nálægðar við heimili fremur en vegna áhuga á tilteknu námi. Í skýrslu 

Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands og Byggðarannsóknarstofnunar (2003) kom einnig fram 

að búseta og starfsskilyrði á landsbyggðinni skiptu nemendur miklu máli og hafði áhrif á 

hvort þeir gætu sótt nám án þess að skipta um aðsetur. Það er því mikilvægt að 
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framhaldsskólar á landsbyggðinni hafi til staðar nægt námsframboð og möguleika til að gera 

nemendum þar kleift að hefja nám í samræmi við áhuga.  

Þær hugmyndir sem nemendur höfðu varðandi grunnskólalokin og væntingar um 

framhaldsskólaárin áttu hvoru tveggja rót að rekja til þess að fara frá hinu kunna til hins 

ókunna. Nemendur lýstu flestir blendnum tilfinningum, spennu að fara á nýjan stað og 

kynnast nýju fólki en nokkrum kvíða að fara frá því sem þau þekktu og jafnvel rjúfa á einhver 

tengsl sem hefðu verið ríkjandi síðustu tíu árin. Það er í samræmi við niðurstöður rannsóknar 

Sigrúnar Önnu Ólafsdóttur (2011) en þátttakendur þeirrar rannsóknar lýstu því að það sem 

oft þótti spennandi við að fara í framhaldsskóla gat einnig verið kvíðvænlegt. Athygli vekur 

að eins mikið og viðmælendur töluðu um gildi góðra og sterkra tengsla, sem fylgdi því að 

alast upp á landsbyggðinni, þá töluðu flestir um að hlakka til að kynnast nýju fólki og prófa 

eitthvað nýtt. Sumir þátttakendur lögðu einnig áherslu á að velja skóla út frá því að elta ekki 

vinina. Þetta kom nokkuð á óvart þar sem oft hefur verið rætt um þá tilhneigingu nemenda 

að elta vinina í framhaldsskóla fremur en að velja skóla vegna áhuga. Telja má að nemendur 

hafi mikla þörf fyrir, á þessu tímamótum, að víkka sjóndeildarhring sinn og sjá hvað er úti í 

hinum stóra heimi að loknum tíu ára kafla í grunnskóla. Það skiptir máli að grunnskólar taki 

mið af þessari þörf nemenda og mæti þeim með upplýsingum um möguleikana sem þeir 

hafa.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru að nokkru leyti samhljóða niðurstöðum fyrri 

rannsókna um hugmyndir nemenda um nám að loknum grunnskóla. Hins vegar, eins og áður 

hefur komið fram, hafa fyrri rannsóknir þó einkum beinst að nemendum á 

höfuðborgarsvæðinu með hliðsjón af þeim möguleikum sem þeim stendur þar til boða. 

Annmarkar rannsóknarinnar felast hins vegar í alhæfingargildi hennar. Það er lítið hægt að 

alhæfa út frá eigindlegum rannsóknum, þar sem rannsóknin nær ekki til eins breiðs hóps og 

ef um megindlega rannsókn væri að ræða. Eingöngu var rætt við tíu einstaklinga og það 

einungis á Suðurlandi. Því má ætla að skoðanir og sjónarmið nemenda þaðan endurspegli 

ekki skoðanir nemenda úr öðrum landshlutum. Gildi rannsóknarinnar felst fyrst og fremst í 

því að hér er einvörðungu verið að skoða nemendur af landsbyggðinni, sem lítið hefur verið 

rannsakað hér á landi áður í þessu samhengi.  
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5 Lokaorð 

Þrátt fyrir að niðurstöður rannsóknarinnar hafa ekki alhæfingargildi gefa þær ákveðnar 

vísbendingar. Frásagnir viðmælenda veita innsýn inn í hugmyndir þeirra um framhaldsskóla, 

hvaða þættir hafa helst áhrif á val á framhaldsnámi og hversu upplýstir nemendur telja sig 

vera og eru. Í niðurstöðum kom fram að viðmælendur töldu upplýsingar um það sem er í 

boði fyrir nemendur að loknum grunnskóla vera af skornum skammti í þeirra grunnskólum. 

Nemendur þurftu því að sækja sér upplýsinga annars staðar frá og jafnframt að treysta á 

gæði upplýsinga sem þaðan koma. Skólaheimsóknir, eldri nemendur, fjölskyldumeðlimir og 

heimasíður voru nefndar í því samhengi. Fræðslan sem nemendur fengu um störf var misjöfn 

af gerð og upplagi eftir grunnskólum en það sem skilaði mestum árangri var þegar nemendur 

gátu mátað sig við störfin. Fræðsla um það sem er í raun og veru í boði fyrir nemendur er 

takmörkuð, þar sem nemendur virðast miða þekkingu sína á störfum út frá þeim störfum 

sem eru þeim sjáanleg. 

Þegar hugsað er út í mögulegt verksvið náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum á 

Suðurlandi virðist sem tengslin milli bekkjarfélaga og kennara séu það mikil að þörfin fyrir 

persónulegri ráðgjöf sé ef til vill ekki eins mikil og á öðrum stöðum. Hins vegar má ætla að 

mikil þörf sé fyrir náms- og starfsfræðslu í grunnskólunum á svæðinu. Nemendur utan af 

landi þurfa að fá tækifæri til að sjá hvað er í raun og veru í boði fyrir þá í námi og starfi án 

þess að þeir takmarkist við umhverfið sem þeir alast upp í. Eins og ég greindi frá í formála 

þessarar ritgerðar hef ég rekið mig á að náms- og starfsval nemenda á landsbyggðinni sé oft 

á tíðum frekar háð tilviljunum eða takmörkuðum möguleikum fremur en ígrunduðu vali. Svo 

dæmi sé tekið voru í þessari rannsókn meðal annars nemendur sem ætluðu í skóla á 

höfuðborgasvæðinu. Það að þeir höfðu aðgengi að upplýsingum um tiltekið nám og skóla frá 

eldri nemendum í viðkomandi skólum má ætla að sé tilviljunum háð á meðan að það viðhorf 

að velja framhaldsskóla vegna nálægðar við heimili sé jafnvel hægt að tengja við takmarkaða 

möguleika í námsvali. Það er ljóst að markviss náms- og starfsfræðsla í grunnskólum á 

landsbyggðinni myndi skila sér margfalt til nemenda og stuðla að ígrunduðu námsvali þeirra. 

Einhverjar niðurstöður þessarar rannsóknar eru samhljóma niðurstöðum fyrri rannsókna á 

nemendum þegar skólaskil eiga sér stað, eins og gildi skólaheimsókna og upplýsinga um 

framhaldsskóla frá fjölskyldumeðlimum. Það sem aðgreinir þessa rannsókn hins vegar frá 

hinum er að nemendurnir höfðu ekki möguleikann á því að geta nefnt aðstoð náms- og 
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starfsráðgjafa á þessum tímamótum líkt og nemendur fyrri rannsókna, þar sem hún var 

einfaldlega ekki til staðar í þeirra grunnskólum.   

Niðurstöður þessarar rannsóknar geta vonandi nýst sem innlegg inn í umræðu þess efnis 

að efla aðgengi að náms- og starfsráðgjöf í grunnskólum á landsbyggðinni. Þörfin er til 

staðar. Í framhaldi af þessari rannsókn væri fróðlegt að gera samanburðarrannsókn á milli 

höfuðborgarsvæðisins og landsbyggðarinnar og kanna hvor hópurinn telur sig betur 

undirbúinn til að taka ákvörðun um framhaldsskóla og námsbraut og hvað hefur mestu 

áhrifin þar á. Einnig væri  fróðlegt að gera rannsókn á brottfallsnemendum af landsbyggðinni 

og kanna hvort möguleg tenging sé á milli skorts á aðgengi að náms- og starfsráðgjöf í 

grunnskólum og brottfalls úr framhaldsskóla. 

Að alast upp á landsbyggðinni er eins og viðmælendur töluðu um upplifun út af fyrir sig. 

Það er margt gott sem nemendur í grunnskólum á landsbyggðinni geta státað af. Hins vegar 

getur það varla talist jákvætt að nemendur hafi ekki aðgengi að faglegri aðstoð til auðvelda 

þeim það ferli að taka ákvörðun um nám og starf að vel ígrunduðu máli og því enda ég með 

að setja eftirfarandi spurningu fram:  

Hvernig eiga unglingar á landsbyggðinni að geta tekið upplýstar ákvarðanir varðandi nám 

og störf ef þeir fá ekki markvissa fræðslu og kerfisbundna miðlun upplýsinga um náms- og 

starfsmöguleika sína? 
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Fylgiskjal 1 

Trúnaðaryfirlýsing og samþykki vegna þátttöku 

 

 

Félagsvísindasvið                                                                                                          Rannsakandi: 

Félags- og mannvísindadeild                                     Guðný María Sigurbjörnsdóttir 

                                                                                                                                  kt. 201288-2749 

 

Trúnaðaryfirlýsing og samþykki vegna þátttöku 

Farið verður með öll gögn þessarar rannsóknar sem trúnaðarupplýsingar. Þátttakendum 

verða gefin gervinöfn og öllum gögnum verður eytt að lokinni afritun og greiningu viðtala. 

Auk þess verður gætt til hins ýtrasta að ekki verði unnt að rekja persónugreinanlegar 

upplýsingar aftur til þátttakenda í meistararannsókninni. Þátttakanda er frjálst að hætta 

þátttöku í rannsókninni hvenær sem á viðtali stendur.  

Ég undirrituð/undirritaður samþykki hér með að barn mitt gerist þátttakandi í 

meistararannsókn um upplifun og viðhorf nemenda í grunnskólum á landsbyggðinni gagnvart 

náms- og starfsákvörðunum. 

 

__________________________ 

Dagsetning og staður 

  

__________________________________________ 

Undirskrift forráðamanns 

  

__________________________________________ 

Undirskrift rannsakanda 
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Fylgiskjal 2 

Viðtalsrammi sem stuðst var við í viðtölum: 

Upphaf viðtals og bakgrunnsupplýsingar  

 Geturðu byrjað með að segja mér aðeins frá sjálfum/sjálfri þér ? 
- Fjölskylda 
- Áhugamál ? 

 Hefuru búið lengi á þessu svæði ?  
- Hvernig líkar þér að búa hér ? 
- Hvernig myndiru lýsa upplifun þinni að hafa alist upp á landsbyggðinni ?  

 Hvernig myndiru lýsa grunnskólagöngu þinni hingað til ?  
- Hvernig líður þér í skólanum ?  
- Hvernig hefur þér gengið í námi ? 

Eftir grunnskólann- framhaldsnám ?  

 Hvað ætlar þú að gera þegar þú ert búinn með grunnskólann ? 
- Hvað finnst þér helst hafa áhrif á þá ákvörðun ?  

 Í hvaða skóla ætlar þú ?  
- Hver er ástæðan fyrir valinu ?  

 Hvaða braut ?  
- Afhverju ?   

 Við hverja ræðiru mest við um hugleiðingar þínar varðandi framhaldsnám ?  

 Hvaðan færðu helstu upplýsingar um framhaldsnám og skóla ? 

 Hvað finnst þér skipta mestu máli við val á framhaldsskóla ?  

 Hvaða væntingar hefur þú um framhaldsskólann? 
Grunnskólinn og upplýsingar  

 Hefur grunnskólinn kynnt fyrir ykkur hvaða námsframboð er í boði eftir útskrift ?  
- Hver hefur staðið fyrir kynningunni ? 
- Hvernig ?  

 Hvernig myndiru lýsa tilfinningunni að vera að fara úr grunnskóla yfir í framhaldsskóla 
?  

Náms- og starfsráðgjöf ?  

 Til hvaða einstaklings innan skólans hefur þú leitað varðandi ráðleggingar í námi ?  

 En varðandi persónuleg málefni ?  
- t.d. ef þér finnst þu þurfa að ræða aðeins málin við hlutlausan aðila  

 Hefur þú einhverntíman rekið þig á að þér hefur fundist einhvern vanta innan skólans 
til að geta leitað til með ýmiss málefni ?  
- í hvaða aðstæðum ? 

 Finnst þér þú vera upplýst/ur um hvaða störf eru í boði og hvað felst í þeim störfum ? 
- Hvaðan koma upplýsingarnar sem þú hefur ? 

 Hafa verið kynnt fyrir ykkur ólík störf í grunnskólanum og hvað felst í þeim störfum? 

 


