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Útdráttur
Markmið þessarar rannsóknar er að kanna hvort munur komi fram á starfsáhuga ungmenna
eftir því í hvernig samfélagsgerð þau hafa alist upp á bernsku og unglingsárum. Rannsóknin
byggir á stöðlunargögnum áhugasviðskannananna Bendils I og Bendils II sem safnað var árið
2006. Þátttakendur voru grunn- og framhaldsskólanemar af landinu öllu. Niðurstöður benda
til þess að búseta hafi áhrif á þróun starfsáhuga. Aðallega kom munur fram á handverkssviði
(Holland, 1997) milli ungmenna í dreifbýli og sjávarþorpum annars vegar og hinsvegar á
höfuðborgarsvæðinu. Þegar undirsvið áhuga voru skoðuð kom í ljós munur á kvörðum sem
tengjast félagssviði, en ungmenni í sjávarþorpum sýndu mestan áhuga á félagssviði.
Niðurstöður benda til að breytileiki í starfsáhuga skýrist mögulega af því að ungmenni velji
frekar störf sem þau þekkja úr heimabyggð, svo sem ræktun og búskap, sjávarútveg, kennslu
og heilbrigðisþjónustu. Þekking og reynsla af störfum virðist hafa áhrif á starfsáhuga
ungmenna. Niðustöðurnar undirstrika mikilvægi starfsfræðslu í grunnskólum. Huga þarf að því
að kynna nemendum fjölbreytt störf og að nemendur fái einnig upplýsingar um störf sem eru
lítið áberandi eða ekki til staðar í heimabyggð.
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Abstract
The aim of this study is to test if the employment structure of community in youth has an
impact on vocational interest. The study is based on standardization samples of the Icelandic
Interest Inventory (Bendill I and II) . Participants were students in last grade of elementary
school and upper secondary schools around Iceland. The results indicate that type of
community does influence how vocational interest develops in young people. The main
difference is on realistic interest between young people that grew up in rural areas (e.g. fishing
villages or farms) compared to those that grew up in the capital area. The results show that
the difference may be related to the fact that youths are more drawn towards vocations that
they already know and can relate to from the community they grew up in., e.g. agriculture,
fishing, teaching and health service. Knowledge and firsthand experience of vocations have an
effect on development of vocational interest in youths. This underlines the importance of
career education in primary schools. More focus is needed on introducing a variety of
vocations to students along with providing them with information on vocations that are not
prominent or existing in their home community.
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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 byggir á fyrirliggjandi gagnasafni,
stöðlunargögnum Bendils I og II áhugasviðskannanna, sem safnað var í grunn- og
framhaldsskólum víða um land árið 2006. Í verkefninu fólst að greina starfsáhuga
ungmennanna niður eftir búsetu og kanna hvort munur kæmi fram í starfsáhuga þeirra og þá
hvort þekking og reynsla á störfum út frá atvinnulífi í heimabyggð hefði mögulega haft mótandi
áhrif á starfsáhuga þessara ungmenna.
Áhugi minn á mótun starfsáhuga á rætur í mínum eigin starfsferli. Sjálf er ég alin upp á
höfuðborgarsvæðinu en reynsla mín af hestamennsku hafði mjög mótandi áhrif á mig. Það
varð til þess að leið mín lá út á land og í bændaskóla. Síðan hef ég verið starfandi bóndi í 15 ár.
Ég velti fyrir mér hvort starfsáhugi á landbúnaði hefði nokkurn tímann þróast ef ég hefði ekki
fyrir hálfgerða tilviljun kynnst hestamennsku og öðlast þá reynslu og þekkingu á unglingsárum.
Við það að búa úti á landi hef ég svo kynnst ólíkum hugsunarhætti og um margt ólíkum
væntingum samfélagsins til náms og starfa. Þetta vekur upp spurningar um það hvort þarfir
og væntingar vinnumarkaðarins séu ólíkar eftir samfélagsgerðum og hvort þessar væntingar
endurspeglist í starfsáhuga ungmenna. Sem áhugamanneskja um jafnréttismál hef ég einnig
verið hugsi yfir kynjaskiptingu starfa á vinnumarkaði og að nemendur á landsbyggðinni standa
oft frammi fyrir takmarkaðra námsframboði og því að þurfa að leggja út mikinn kostnað
og/eða ferðalög vegna náms. Ég velti því mér fyrir hversu mikil áhrif þessar hindranir hafi á
náms- og starfsval, hvort munur sé á starfvali ungmenna eftir gerð búsetu á uppvaxtarárum
og hversu mikill munurinn er út frá kyni. Að öllum líkindum hefur búseta einhver áhrif á námsog starfsval, en kemur munurinn fram í starfsáhuga ungmenna?
Leiðbeinandi minn í þessu verkefni var Dr. Sif Einarsdóttir og fær hún bestu þakkir fyrir að
sýna verkefninu áhuga, veita gagnlegar leiðbeiningar, gott samstarf og fyrir að veita aðgang
að gagnasafni Bendils. Þakkir fær einnig fjölskyldan mín öll fyrir hvatningu og að sýna námi
mínu þolinmæði og skilning. Einnig fær Majken E. Jörgensen þakkir fyrir yfirlestur og aðstoð
við þýðingu á útdrætti yfir á ensku.
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1

Inngangur

Notkun áhugakannana í náms- og starfsráðgjöf á sér langa sögu og byggir á traustum
fræðilegum grunni (Holland, 1997; Savickas og Spokane, 1999; Sif Einarsdóttir og James
Rounds, 2013; Strong, 1943; Tracey og Rounds, 1993). Algengt er að slíkar greiningar standi
unglingum til boða þegar kemur að því að velja sér nám í framhaldsskóla. Auk þess bjóða námsog starfsráðgjafar í framhaldsskólum, háskólum og víðar bjóða uppá slíkar kannanir eftir því
sem þurfa þykir. Áhugasviðskannanir geta hjálpað fólki að auka sjálfsskilning sinn, geta opnað
fyrir hugmyndir um störf og auðveldað þekkingaöflun um störf og vinnumarkaðinn. Flestar
áhugakannanir byggja á kenningum John L. Hollands (1997) um að skipta megi starfsáhuga (e.
vocational interest/career interest) upp í sex meginsvið (Brynhildur Thorsteinsson, 2009).
Holland (1997) setti einnig fram svokallað formgerðarlíkan (e. structural hypothesis) sem
útskýrir tengsl þessara áhugasviða (Brynhildur Scheving Thorsteinsson, 2009; Einarsdóttir,
Rounds, Ægisdóttir og Gerstein, 2002; Rounds og Tracey, 1996; Ryan, Tracey og Rounds, 1996;
Tracey og Rounds, 1993).
Áhugasviðskannanir hafa einnig verið notaðar í rannsóknarskyni til að kanna hvort
formgerð starfsáhuga samkvæmt kenningu Hollands eigi við í mismunandi menningu og til að
þróa og staðfæra kannanirnar sem mælitæki (Brynhildur Scheving Thorsteinsson, 2009;
Einarsdóttir o.fl., 2002; Rounds og Tracey, 1996; Ryan o.fl., 1996; Tracey og Rounds, 1993).
Færri rannsóknir hafa verið gerðar til að kanna þróun starfsáhuga eða bera kennsl á
áhrifaþætti á þá þróun en þó má til dæmis nefna rannsókn Hall, Kelly og Van Buren (1995).
Þau rannsökuðu mun á starfsáhuga 14 og 18 ára bandarískra ungmenna með tilliti til aldurs,
búsetu og kyns og með hliðsjón af kenningu Lindu Gottfredson (1981) um afmörkun og
málamiðlun (e. theory of circumscription and compromise). Niðurstöður rannsóknarinnar
sýndu að ungmenni í dreifbýli og bæjum með færri en 2.500 íbúum höfðu meiri áhuga á
handverkssviði heldur en ungmenni sem bjuggu í borg með yfir 50.000 íbúa. Einnig komu fram
áhrif búsetu á þróun starfsáhuga milli 14 og 18 ára aldurs þátttakenda.
Kenningar og rannsóknir á starfsáhuga, á þróun starfsferils og á áhrifaþáttum í
starfsferilsþróun (e. vocational development) hafa í gegnum tíðina fyrst og fremst beinst að
því hvernig ungt fólk velur sér starf og hvernig starfsferill þróast frá könnun (e. exploration) til
stöðugleikaskeiðs (e. establisment). Starfsferilsþróun yngri barna hefur ekki notið eins mikillar
athygli (Hartung, 2013; Porfeli, Hartung og Vondracek, 2008; Super, 1990). Ýmsar kenningar
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benda þó til þess að mótun starfsferils og starfsáhuga hefjist snemma á bernskuárum
(Ginzberg, 1952; Gottfredson, 1981, 2005; Holland, 1997; Super, 1953, 1990). Ginzberg og
félagar hans Ginsburg, Axelrad og Herma (Ginzberg, 1952; Super, 1953) voru með þeim fyrstu
til að beina sjónum að starfsferilsþróun barna og setja fram heildstæða kenningu á þessu sviði
(Patton og McMahon, 2006).
Í kjölfar þeirra fylgdi Super (1953) með kenningu sína um starfsferilsþroska (e. vocational
development) og seinna kenningu um ævilanga þróun starfsferilsins, lífsskeiðskenninguna (e.
life span theory)(Super, 1990). Kenningar Super hafa æ síðan notið mikillar virðingar og verið
mikið notaðar bæði við rannsóknir og við skipulagninu náms- og starfsfræðslu þó enn vanti
rannsóknir á þessu sviði (Stead og Shultheiss, 2003). Einnig hefur Gottfredson (1981, 1999,
2005) mikið látið til sín taka á þessu sviði en kenning hennar hefur nokkra sérstöðu á sviði
náms- og starfsráðgjafar. Gottfredson leggur bæði áherslu á líffræðilega þætti en ekki síst
félagslega áhrifaþætti við mótun starfsáhuga, til að mynda áhrif kyns, kynímynda og
félaglegrar stöðu á mótun starfsáhuga og starfshugmynda.
Vitað er að ýmsir umhverfis- og félagslegir þættir hafa áhrif á þróun starfsáhuga en minna
er vitað hvernig áhrif þessir tilgreindu þættir, til dæmis nærsamfélag og atvinnuhættir, hafa á
starfsáhuga. Markmið þessarar rannsóknar að greina hvort, og þá hvernig búseta í barnæsku
tengist starfsáhuga íslenskra ungmenna. Má mögulega rekja mun á starfsáhuga að einhverju
leyti til þeirrar gerðar samfélags og búsetuhátta, þar sem börn og unglingar alast upp? Og gæti
þessi munur ef hann er til staðar endurspeglað samsetningu atvinnulífs á þeim stað sem
ungmennin ólust upp?

1.1 Starfsáhugi
Til að skýra hvað það er í umhverfi barna sem getur haft áhrif á þróun starfsáhuga þeirra verður
fjallað nánar um kenningar sem hafa í gegnum tíðina mikið verið notaðar til að aðstoða
einstaklinga við starfsval. Þessar kenningar eru grunnur að áhugakönnunum og eru einnig
gagnlegar til að skilja samhengið milli einstaklinga og umhverfis og hvernig greina má
einstaklinga og umhverfi eftir áhugasviðum. Í framhaldi af umfjöllun um kenningarnar verður
hugtakið áhugi skoðað í víðu samhengi og settar fram skilgreiningar á starfsáhuga.
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1.1.1 Samsvörun einstaklings og umhverfis og formgerð starfsáhuga
Frank Parssons (1909/2005) hefur verið nefndur faðir náms- og starfsráðgjafarinnar (Mitchell,
Levin og Krumboltz, 1999; Watts, 1994) en hann var einn fyrsti baráttumaður fyrir náms- og
starfsfræðslu. Parsons var ötull talsmaður þess að ungt fólk þyrfti aðstoð við náms- og starfsval
í æ flóknari heimi á tímum örrar þróunar vinnumarkaðarins á Vesturlöndum á fyrri hluta
tuttugustu aldarinnar. Parsons taldi að með ráðgjöf væri hægt að aðstoða ungmenni við að
finna sér starf við hæfi og þannig auka aðlögun, starfshæfni og starfsánægju þeirra. Parsons
lagði grunninn að einkenna- og þáttakenningum (e. trait and factor theory) sem ganga út á að
para saman einstakling og umhverfi. Markmið einkenna- og þáttakenninga er að einstaklingar
veljist í störf við hæfi, þannig að þeir fái sem best notið sín og séu ánægðir. Þannig nýtast einnig
persónulegir eiginleikar þeirra sem best í starfi (Parons, 1909/2005; Holland, 1997).
Þessi kenning Parsons markaði upphaf ráðgjafar um náms- og starfsval (Rounds og Tracey,
1990). Grunnurinn að baki ráðgjöf í anda Parsons hefur þróast með tímanum og telst til
einstaklings- og umhverfissálfræði (e. person-enviroment psychology) eða nánar tiltekið
svokallaðra samsvörunarkenninga (e. person-enviroment fit theories). Samkvæmt þessum
kenningum er lykillinn að því að skýra og skilja hegðun fólks fólginn í því að skoða bæði
einstaklinginn sjálfan og umhverfi hans. Hegðun fólks, þar með talið náms- og starfsval, ræðst
af samvirkni milli persónulegra einkenna einstaklingsins og þátta í umhverfi hans (Rounds og
Tracey, 1990; Sif Einarsdóttir og James Rounds, 2013). Við náms- og starfsval og í
ráðgjafaferlinu skipta upplýsingar og framsetning þeirra miklu máli. Sjálfsþekking
einstaklingsins og þekking hans á störfum, auk reynslu skipta líka miklu máli í þessu ferli.
Samsvörunarkenningar leitast við að sameina lýsandi framsetningu einkenna- og
þáttakenninga sem lýsa störfum og persónueiginleikum og það breytingarferli sem
einstaklingurinn gengur í gegnum við mótun starfsferils síns og starfsvals. Hlutverk
starfsráðgjafar er að aðstoða ráðþega í þessu ferli, því samspil einstaklings og umhverfis felst
bæði í virkni einstaklingsins sem hefur áhrif á umhverfið og í viðbrögðum einstaklingsins við
umhverfi sínu. Fyrri reynsla, staða einstaklingsins í dag auk væntinga til framtíðarinnar hafa
áhrif á hvernig einstaklingurinn þróast, hvort og hvernig hann mótar umhverfi sitt og hvernig
umhverfið mótar hann (Rounds og Tracey, 1990).
Á þessum grunni einkenna- og þáttakenninga og seinna samsvörunarkenninga byggir John
L. Holland (1997) kenningu sína um starfapersónuleika og starfsumhverfi (e. theory of
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vocational personalities and work environments) en kenning hans hefur verið ráðandi síðustu
áratugi á sviði lýsinga á starfsáhuga og við áhugasviðsmælingar (Walsh, 1999; Sif Einarsdóttir
og James Rounds, 2013). Þeir ráðgjafar sem kenna sig við einkenna- og þáttakenningar og
aðhyllast einnig kenninguna um starfapersónuleika og starfsumhverfi, eins og Holland sjálfur,
líta á samræmi (e. congruence) milli einstaklings og umhverfis sem afurð samningaviðræðna
milli persónuleika ráðþega og tegundar umhverfis (Rounds og Tracey, 1990). Samræmi er eitt
af lykilhugtökum í kenningu Hollands (1996, 1997). Með samræmi er átt við að fólk með áhuga
á tilteknum sviðum passi betur við sum störf en önnur (Hartung, 2013). Samræmi einstaklings
og starfsumhverfis leiðir til starfsánægju, stöðugleika og góðs gengis á starfsferlinum
(Gottfredson og Holland, 1990; Holland, 1996). Holland (1996, 1997) segir einstakling líða best
í því umhverfi sem hann skorar hæst á, af þeim áhugasviðum sem kenningar Hollands byggja
á. Einstaklingur sem hefur áhuga sem fellur til dæmis best að handverkssviði vegnar að jafnaði
best í handverksumhverfi, það er vegna þess að umhverfið veitir honum tækifæri, verkefni og
hlutverk sem samrýmist áhuga einstaklingsins.
Sex áhugasvið Hollands eru handverkssvið (e. realistic), vísindasvið (e. investigative),
listasvið (e. artistic), félagssvið (e. social), athafnasvið (e. enterprising) og skipulagssvið (e.
conventional), skammstarfað á íslensku HVLFAS (e. RIASEC) (Holland, 1997; Sif Einarsdóttir og
James Rounds, 2013). Í tengslum við framsetningu á áhugasviðum setti Holland (1997) einnig
fram kenningu um formgerð starfsáhuga (e. theory of vocational interest structure).
Formgerðarkenningin

byggir

á

sexhyrndu

formgerðarlíkani

sem

lýsir

tengslum

starfsáhugasviðanna sex, HVLFAS. Kenninguna um formgerð starfsáhuga er hægt að setja fram
sem myndrænt líkan sem notað hefur verið til að skýra hvernig fólk skynjar vinnumarkaðinn
en þá er átt við hvernig störf tengjast í hugum fólks og hvað því finnst líkt og ólíkt með
ákveðnum störfum (Holland, 1997; Sif Einarsdóttir og James Rounds, 2013).
Til að lýsa þessari skynjun fólks á störfum hafa verið sett fram ýmis formgerðarlíkön.
Holland (1997) lýsir þessum tengslum með því að setja þau upp í sexhyrningslíkan. Lýsingar á
starfsáhugasviðum og formgerðarlíkön nýtast vel í ráðgjöf sem túlkunarrammi fyrir
niðurstöður áhugasviðsmats. Sexhyrningslíkan Hollands auðveldar ráðgjafa að útskýra
niðurstöður fyrir ráðþega og myndræn framsetning auðveldar einnig ráðþega að skilja tengsl
áhugasviðanna (Sif Einarsdóttir og James Rounds, 2013). Ýmis önnur líkön eru til sem lýsa
formgerð starfsáhuga og hefur líkan Predigers í auknu mæli verið notað til að skoða
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starfsáhuga barna (Rohlfing, Nota, Ferrari, Soresi og Tracey o.fl., 2012; Tracey, 2001). Líkan
Predigers samanstendur af tveimur tvípóla víddum, annars vegar fólk <–> hlutir og hins vegar
hugmyndir <–> gögn. Þessi kenning Predigers hefur verið notuð í tengslum við kenningu
Hollands til að mynda í rannsóknum á starfsáhuga barna (Rohlfing o.fl., 2012) (mynd 1).

Mynd 1: Sexhyrningslíkan Hollands og tengsl líkana Hollands og Predigers (Sif Einarsdóttir og James Rounds,
2013, birt með leyfi höfunda)

Fjölmargar rannsóknir styðja formgerðarlíkan Hollands (Brynhildur Scheving Thorsteinsson,
2009; Einarsdóttir o.fl., 2002; Rounds og Tracey, 1996; Ryan o.fl., 1996; Tracey og Rounds,
1993) og þar af leiðandi er hægt að nota líkanið til að lýsa skynjun fólks á störfum þar sem sýnt
hefur verið fram á að kenningin eigi við. Þó ber að varast að yfirfæra formgerðarlíkanið milli
þjóða og gæta þarf að menningarmun (Rounds og Tracey, 1996).
Íslenskar rannsóknir hafa sýnt að kenning Hollands (1997) á ágætlega við í íslenskum
aðstæðum (Einarsdóttir o.fl., 2002) og er það í samræmi við tilgátu fyrrnefndra rannsakenda
þar sem þeir segja lítið vera um félagslegar eða menningarlegar hindranir hér á landi. Þeir segja
Ísland vera einsleitt hvað varðar litla stéttarskiptingu og efnahag og í því hve íslenskt
menntakerfið er opið en allt þetta jafnar tækifæri einstaklinga til starfsvals. Margar af
algengustu áhugakönnunum sem notaðar eru hérlendis byggja á kenningu Hollands. Til dæmis
má nefna Áhugakönnun Strong (e. Strong Interest Inventory; SII), Í leit að starfi (e. Self Directed
Search; SDS) og IDEAS (e. Interest Determination Exploration and Assessment System) en allar
þessar kannanir hafa verið þýddar og staðfærðar miðað við íslenskar aðstæður og komið að
góðum notum hér á landi (Brynhildur Scheving Thorsteinsson, 2009). Einnig hefur verið þróuð
frá grunni íslensk áhugakönnun, Bendill, sem byggir á kenningu Hollands (1997) (Sif
Einarsdóttir og James Rounds, 2013).
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Áhugakannanir eru tæki til að mæla starfsáhuga, þær nýtast náms- og starfsráðgjöfum til
að aðstoða einstaklinga við starfsval og ráðþegum til að auka sjálfsþekkingu sína og örva
könnun á störfum (Brynhildur Scheving Thorsteinsson, 2009). Íslenskar rannsóknir á formgerð
barna og ungmenna hafa hins vegar sýnt að starfsáhugi þeirra fellur ekki vel að kenningu
Hollands (1997) fyrr en um og eftir 17 ára aldur (Brynhildur Scheving Thorsteinsson, 2009). Í
erlendum rannsóknum hefur einnig komið fram að kenning Holland á ekki við um starfsáhuga
barna en rannsóknir hafa sýnt að starfsáhugi barna falli sumstaðar að formgerð Hollands frá
13-14 ára aldri (Darcy og Tracey 2007; Tracey, 2001). Ekki er því æskilegt að leggja áðurnefndar
áhugakannanir fyrir börn yngri en 14-17 ára. Þróaðir hafa verið skalar sem nota má við skimun
á áhuga barna (Tracey, 2001) en ekki verður fjallað nánar um þá hér heldur sjónum beint að
kenningum og rannsóknum á því hvernig starfsáhugi þróast. En hvað er starfsáhugi, hvernig er
hann aðgreindur frá almenna hugtakinu áhuga?
1.1.2 Hvað er starfsáhugi?
Strong (1943), einn af upphafsmönnum að þróun matstækja sem mæla starfsáhuga, þróaði
áhugakönnun sína á fjórða og fimmta tug síðustu aldar. Þá spurði hann sig margra þeirra
spurninga sem enn er spurt, svo sem: Hvað er áhugi? Hvaða hlutverki gegnir áhugi í eðli
manna? Er hægt að sjá fyrir hegðun einstaklings ef áhugi hans er þekktur? Hversu ólíkur er
áhugi eftir kyni? Er áhugi útkoma þjálfunar og starfsreynslu eða liggur hann í genum? Birtist
hann og þróast frekar snemma á lífsleiðinni? (Strong, 1943; Savickas og Spokane, 1999). Þarna
eru strax um miðja síðustu öld komnar fram þær vangaveltur sem fengist er við í þessari
rannsókn, það er að hve miklu leyti áhugi er meðfæddur, hluti af persónuleika og að hve miklu
leyti mótast áhugi af umhverfinu? Hvað er það sem hefur áhrif?
Erfitt er að koma með eina fullnægjandi skilgreiningu á áhuga því nálgast má hugtakið út
frá ólíku sjónarhorni. Áhugi hefur margar merkingar innan ólíkra greina sálfræðinnar. Í
hugrænni sálfræði merkir áhugi það að sýna athygli. Þeir sem aðhyllast tilvistarkenningar segja
áhuga vera tilfinningu og markmiðs- eða tilgangskenningar (e. purposivist) segja að áhugi þýði
það að vera kappsfullur, að keppast við vegna áhuga. Fyrir virknihyggjumenn (e. functionalists)
merkir áhugi aðgerðir (Woodworth, 1964; Savickas, 1999). Í viðleitni sinni til að svara sjálfur
þeim stóru spurningum sem Strong (1943) setti fram segir Strong hegðun stjórnast meðal
annars af áhuga. Greina má hegðun í tvo fasa, sá fyrri er drifin áfram af hvötum (e. motivations)
en sá seinni af atorku (e. efficiency). Áhugi er einn af hvötunum í fyrri fasanum þar sem sagt
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er að í þeim fasa stjórnist mannleg hegðun fyrst og fremst af þrá til þess að vera ánægður. Það
sem drífur fólk áfram eru vonir, dagdraumar, metnaður og það að upplifa svölun og fullnægju.
Seinni fasi hegðunar vísar til þess hvernig við náum þessu markmiði, að uppfylla þrár okkar og
þörf fyrir að vera ánægð. Áhugi sem hluti af fyrri fasanum er því hvöt og tjáning einstaklings á
persónuleika sínum með það að markmiði að svala þrám og veita fullnægju, en áhugi á
ákveðnu sviði er ekki endilega mælikvarði á dugnað eða atorku í vissum athöfnum.
Þessar framangreindu skýringar Strong (1943) á áhuga standast vel tímans tönn og ríma vel
við nýrri skilgreiningar. Savickas (1999) hefur gert mjög ítarlega greiningu á áhuga þar sem
hann safnaði saman mörgum þessara fræðilegu sjónarhorna sem uppi hafa verið í gegnum
tíðina. Niðurstaða Savickas er að áhugi, sem sú hugsmíð sem notuð er í náms- og starfsráðgjöf,
sé það sem ýtir undir viðbrögð einstaklings við umhverfi sínu (e. expedire person-enviroment
interactions) svo úr verði samband viðfangsefna, hluta og hegðunar. Þetta samband milli
einstaklings og umhverfis er staðfest í aðgerðum sem miða að því að uppfylla þarfir og gildi
einstaklingsins og ýta undir sjálfsþroska (e. self-development) (Savickas, 1999). Sem dæmi er
líklegt að einstaklingur sem hefur áhuga á félagssviði hafi þörf fyrir að vinna með fólki eða að
því að hjálpa eða þjónusta fólk. Hann vill sjá árangur vinnu sinnar í því að hafa gert fólki gott
til eða unnið í samvinnu við samstarfsfólk að lausnum. Til að uppfylla þessar þarfir leitar þessi
einstaklingur í umhverfi þar sem hann er innan um fólk, þar sem hann kemst í samband við
þessi viðfangsefni.
Starfsáhugi einkennist af hugarástandi sem felur í sér virkt ferli hegðunar og hugsunar og
ýtir undir viðbrögð einstaklings við umhverfi sínu (Savickas, 1999). Low og Rounds (2007) og
Rounds og Su (2014) telja áhuga auka skilvirkni milli þessara tveggja „kerfa“ einstaklings og
umhverfis. Til að fullnægja vonum sínum og draumum velur einstaklingur sér ákjósanlegt
umhverfi og forðast, yfirgefur eða breytir umhverfi sem honum líkar ekki við. Á móti styrkir
hentugt umhverfi áhuga einstaklings og markhegðun (e. goal pursuits).
Hér hefur verið fjallað um hugtakið áhuga en ekki er alltaf ljóst hvenær átt er við starfsáhuga
og hvenær hugtakið hefur almennari merkingu. Samkvæmt Silvia (2006) skiptast fræðin um
áhuga upp í tvær greinar. Annars vegar er átt við áhuga sem tímabundið aðstæðubundið
ástand (e. state) þar sem áhugi lýsir sér sem tilfinningaleg reynsla, forvitni og áhugahvöt. Hins
vegar er átt við áhuga sem þátt í persónuleika hvers einstaklings (e. traits) eða það sem skýrir
einstaklingsmun á áhuga, sérkenni hvers og eins, áhugamál, markmið og tómstundastarf.
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Áhugi sem persónuleikaþáttur (e. personality trait) er sú varanlega formgerð sem einkennir
hvern einstakling. Það er sú gerð áhuga sem átt er við þegar talað er um starfsáhuga (e.
vocational interest / career interest) sem er stöðugur eiginleiki og á rætur sínar í meðfæddum
persónuleika. Starfsáhugi er það hugtak áhuga sem kenningar um starfsval (e. choice theories)
og kenningar um þróun starfsferilsins (e. vocational development theories) fást við. En þó
starfsáhugi eigi rætur í meðfæddum persónuleika og teljist vera stöðugur eiginleiki þá er hann
ekki orðinn fullmótaður fyrr en á fullorðins árum (Low og Rounds, 2007).
Holland (1997) segir starfsáhuga vera einn þátt persónuleikans sem er tilkomin bæði vegna
erfða og áhrifa frá umhverfinu. Þróun og tjáning persónuleika hvers og eins er virkt ferli þar
sem breytileiki í erfðum og fyrri reynsla mótar viðbrögð og val einstaklingsins. Umhverfi
skilgreinir Holland sem heimili, skóla, sambönd við fjölskyldu, vini og aðra aðila í samfélaginu
sem og þau tækifæri og styrki sem oft ráðast af gerð þess umhverfis sem einstaklingur elst upp
í. Þannig hefur persónuleiki foreldra ekki aðeins áhrif í gegnum erfðir. Líklegt er að foreldrar
sem eru til að mynda með ráðandi áhuga á handverkssviði stundi störf sem falla undir það
svið, hafi áhugamál á handverkssviði og sækist mögulega í félagsskap fólks með svipaðan
áhuga. Allt þetta mótar það umhverfi og þau tækifæri sem sem barnið elst upp við, þó
viðbrögð barnsins við þessu umhverfi ráðist líka af samspili umhverfisins og persónuleika
barnsins.
Hidi og Renninger (2016) eru fræðimenn sem koma af sviði námssálarfræðinnar. Þær setja
fram svipaða skilgreiningu á áhuga sem þætti í persónuleika og Savickas (1999) gerði. Þær
segja áhuga vera samspil tilfinningalegra og vitsmunalegra þátta sem mynda heild. Útkoman
er samspil einstaklings og umhverfis. Félagsleg samskipti hafa áhrif, svo sem tengsl við
fjölskyldu, vini, vinnuveitendur og samstarfsmenn. Hidi og Renninger tóku saman niðurstöður
nokkura rannsókna sem gefa til kynna að áhugi er ekki fasti heldur getur hann þróast og
aðlagast. Mestu máli skiptir að einstaklingur komist í tengsl við viðfangsefni og/eða öðlist
reynslu því tengt. Út frá þessum tengslum byggist upp þekking og einstakingur þroskar gildi
sín. Tengsl og reynsla hafa mikil áhrif á hugtakaskilning og nám.
Hidi og Renninger (2016) segja jafnframt að hægt sé að örva áhuga þeirra sem hafa lítinn
áhuga, ytri styrking sé þó oft nauðsynleg. Rannsóknir hafa sýnt að áþreifanleg verkefni,
frumleiki og óvæntar uppákomur, hópavinna, áskoranir og könnun eru allt verkefni sem geta
ýtt undir þróun áhuga barna og unglinga. Áhugi er líklegur til að þróast þegar reynsla barna
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felur í sér tækifæri til að tileinka sér, endurtaka og tengjast efninu. Stuðningur fjölskyldu
og/eða samfélags og hvatning til að nýta slík tækifæri eykur líkur á að áhugi þróist. Þannig
getur endurtekinn aðstæðubundinn áhugi sem ýtt er undir, til dæmis með fjölbreyttum
kennsluaðferðum eða með styrkingu frá umhverfinu þróast í langtímaáhuga. Low og Rounds
(2007) starfa á sviði ráðgjafarsálfræði og hafa rannsakað stöðugleika og þróun starfsáhuga.
Þeir taka undir að æskan sé mikilvægt mótunarskeið áhuga og segja að með skipulagðri
námskrá megi auka starfsáhuga barna og unglinga á ólíkum sviðum. Low og Rounds taka einnig
fram mikilvægi þess að ýta undir áhuga barna og unglinga með áhugasviðsverkefnum (e.
interest based curricula) á bernsku og unglingsárum því þegar fram á unglingsárin kemur sé
starfsáhugi orðinn nokkuð mótaður og stöðugur. Ungmenni þurfa að geta byggt val á námi og
störfum á styrkum grunni og góð sjálfsþekking getur til að mynda minnkað líkur á brotthvarfi
úr framhaldsskólum (Porfeli o.fl., 2008).
Af framangreindri umfjöllun er ljóst að starfsáhugi er að hluta til meðfæddur
persónuleikaþáttur en umhverfi, hvatning og þau tækifæri til reynslu sem einstaklingur fær
hafa mótandi áhrif á þróun starfsáhuga. Þar sem bernskan og unglingsárin eru mesta
mótunarskeið starfsáhuga er vert að skoða vel hvað er vitað um þróun starfsáhuga og tengsl
þessarar þróunar við þróun starfsferils barna.

1.2 Þróun starfsáhuga og starfsferils barna
Hér verður fjallað um það sem er vitað um hvernig áhugi þróast frá barnæsku og fram á
unglingsár. Fjallað verður um helstu kenningar um starfsferilsþróun barna, þar sem þær
kenningar geta varpað ljósi á þætti sem hafa áhrif á þróun starfsáhuga og hvernig þættir í
umhverfinu hafa áhrif á þessa þróun. Einnig er gagnlegt að skoða sálfræði- og
félagsfræðikenningar um starfshugsun og rannsóknir á því hvernig börn byggja upp þekkingu
á störfum.
1.2.1 Þróun starfsáhuga
Af framangreindum köflum er ljóst að starfsáhugi mótast af samspil einstaklings og umhverfis
en ekki er ljóst hvenær og hvernig. Því er nú nauðsynlegt að beina sjónum að því sem vitað er
um þróun starfsáhuga barna og starfsferilsþróun þeirra á bernsku og unglingsárum. Mikilvægt
er að starfsáhugi fái tækifæri til að mótast til að auka líkur á ígrunduðu vali á námi og störfum
(Porfeli o.fl., 2008).
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Þó Parsons (1909/2005) hafi vissulega verið frumkvöðull á sínum tíma þegar hann skrifaði
um þörf ungmenna fyrir leiðbeiningar við starfsval þá var á þeim tíma lítið skrifað um þróun
starfsferils og starfhugmynda. Starfsleiðbeiningar miðuðust við ungmenni og fullorðna sem
voru komin á þann stað að velja sér framtíðarstarf. Undir miðja tuttugustu öldina komu hins
vegar fram kenningar um hvernig starfsferill einstaklinga þróast allt frá bernskuárum. Þær
kenningar sem þá komu fram, kenningar Ginzbergs (1952) og Supers (1953) og svo seinna
kenning Gottfredsons (1981) teljast enn til þeirra starfsferilskenninga sem samkvæmt Patton
og McMahon (2006) þykja gagnlegastar til að varpa ljósi á hvernig grunnur að starfsferli er
lagður strax í frumbernsku og fram eftir æskuárum. Ein af fyrstu kenningunum á þessu sviði
var kenning Ginzberg sem hefur sögulegt gildi þar sem hún markar upphaf þess að farið var að
líta á starfsval sem ferli sem hefst í æsku en ekki aðeins pörun einstaklings og starfs eins og í
einkenna- og þáttakenningum. Kenning Ginzbergs (e. the Ginzberg theory) er fyrsta kenningin
sem setur upp stigskiptan starfsferilsþroska barna (Patton og McMahon, 2006).
Ginzberg hélt því fram að starfsval sé ferli sem getur tekið yfir langt tímabil, tíu ár eða meira,
og að reynsla geti þar ekki verið undanskilin þar sem ferill reynslu breytir einstaklingum. Þeir
héldu því fram að reynsla barna og ungmenna hafi alltaf mótandi áhrif og þegar reynsla hefur
átt sér stað er hún óafturkræf, hefur þegar haft sín mótandi áhrif (Ginzberg, 1952). Í Ginzberg
kenningunni eru sett fram fjögur skeið innan þessa þroskaferils í átt að starfsvali. Þessi skeið
eru ímyndanaskeið (e. fantasy period), tilraunaskeið (e. tentative period), raunsæiskeið (e.
realistic period) og að lokum málamiðlun (e. compromise). Á ímyndunarskeiði eru börn frá
fæðingu til 11 ára aldurs. Á þessu skeiði fást þau við óskir og ímyndanir um hvernig það er að
vera fullorðinn einstaklingur. Börnin trúa því þá að þau geti orðið hvað sem þau vilja. Frá 1114 ára eru börnin hins vegar á tilraunaskeiði sem kennismiðirnir segja vera eitt mikilvægasta
skeiðið í starfsferilsþroska barna. Á tilraunaskeiði ákvarðast væntingar barna af áhuga þeirra,
getu og gildum. Í byrjun þessa skeiðs taka væntingarnar nær eingöngu mið af eigin áhuga, en
þegar líður á skeiðið fara börnin einnig að líta til eigin getu og því næst til þeirra gilda sem
skipta þau máli. Samkvæmt kenningu Ginzbergs (1952) varir tilraunaskeið fram undir 17 ára
aldur en þá hefst skeið raunsæis með tilheyrandi könnun (e. exploration), sundurgreiningu (e.
crystallization) og sérgreiningu (e. specification). Lokastig starfsvalsferlis (e. process of
occupational choice) er málamiðlun (e. compromise) þar sem einstaklingur vegur og metur
vægi áhuga, getu, gilda og tækifæra í anda kenningar Parsons (1909/2005).
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Á þessari kenningu Ginzbergs (1952) byggir Super (1953; 1990) kenningar sínar, fyrst
kenningu um starfsferilsþroska (e. vocational development) og seinna kenningu um ævilanga
þróun starfsferilsins, lífsskeiðskenninguna (e. life span theory). Kenningar Super eru þær
starfsþróunarkenningar sem mest hafa verið notaðar og rannsakaðar þegar litið er til
starfsferilsþróunar barna (Stead og Shultheiss, 2003). Þegar Super (1953) setti fyrst fram
kenningu sína nefndist hún einfaldlega kenningin um starfsferilsþróun (e. theory of vocational
development). Super setti fram skeið starfsferilsþróunar í bernsku og fyrsta skeið samkvæmt
kenningu hans kallast vöxtur (e. growth). Vaxtarskeiðið á við um börn frá 0-14 ára aldri og er
skipt upp í sambærileg undirskeið og eru í kenningu Ginzberg (1952), ímyndanna- og
tilraunaskeið sem fjallað var um hér á undan (Super 1953). Umfjöllun um þessi skeið Ginzbergs
og Super er aðeins til að glöggva sig á hvað það er sem hefur áhrif á þróun starfsáhuga og
starfsferils í bernsku og er ekki farið nánar í þau. Aðeins er farið yfir á helstu atriði í kenningu
Supers um starfsferilsþroska barna og meginsstigskiptinu æviferilsins samkvæmt
lífsskeiðskenningu hans lýst stuttlega hér á eftir.
Kenninguna um starfsferilsþroska setti Super (1953) fram í tíu atriðum. Í fyrsta lagi hélt
Super því fram að allir einstaklingar séu ólíkir, hafi ólíka getu, áhuga og persónuleika. Í öðru
lagi gengur Super út frá því að hver einstaklingur sé hæfur, á grunni persónueinkenna sinna,
til að sinna nokkrum fjölda starfa. Til greina komi alltaf nokkur fjöldi starfa sem hverjum
einstakling hæfir að sinna. Í þriðja lagi fjallar hann um flokkun starfa og að hvert starf krefst
samsetningar persónuleikamynsturs (e. character pattern) þeirra einstaklinga sem best eru til
þess fallnir að sinna því. Samsetningin byggir á blöndu af getu, áhuga og ýmsum öðrum
persónuleikaþáttum. Þessi fyrstu þrjú atriði kenningarinnar eru í samræmi við einkenna- og
þáttakenningar ásamt samsvörunarkenningum og svipar mjög til kenningar Hollands (1997). Í
næstu atriðum kemur hins vegar fram sérstaða kenningar Supers þar sem fjallað er um
starfsferilsþróun barna (Super 1953).
Super (1953) segir að starfsóskir og færni (e. vocational preferences and competencies)
einstaklinga og einnig sjálfsmynd þeirra breytist með tíma og reynslu. Einnig verður sjálfsmynd
stöðugri eftir því sem líður á unglingárin. Út frá þessu staðhæfir Super að val og aðlögun sé
stöðugt ferli sem hefst strax í frumbernsku. Super kynnir síðan lífskeiðin sem hafa æ síðan
verið grunnurinn í kenningu hans. Æviskeiðinu er þá skipt upp í fimm skeið starfsferilsþroska:
vöxt (e. growth) 0-14 ára, könnun (e. exploration) 15-25 ára, stofnsetningu (e. establishment)

19

25-45 ára, stöðugleika (e. maintenance) 45-65 ára og að síðustu starfslok (e.
decline/disengagement) (Super, 1953; 1990). Hér er kastljósinu nánast eingögnu beint að
fyrstu tveimur skeiðunum, vexti og könnun, þar sem áherslan hér er á starfsferilsþróun barna
og unglinga, í ljósi þess að starfsáhugi mótast að mestu leyti á þessum bernsku og
unglingsárum.
Super (1953) telur eðli starfamynsturs einstaklinga ákvarðast af nokkrum atriðum, til dæmis
efnahagslegri stöðu foreldra, andlegri getu einstaklingsins, persónueinkennum og tækifærum
sem hver og einn fær. Einnig telur hann að hægt sé að örva og leiða starfsferilsþroska barna.
Hægt sé að þroska hæfileika þeirra, áhuga og sjálfsmynd en það sé meðal annars gert með því
að börn og unglingar fái tækifæri til að fást við raunveruleg verkefni eða reynslu. Eftir því sem
líður á þroskaskeið barna og unglinga er komið að svokölluðu málamiðlunarferli líkt og
Ginzberg (1953) og reyndar seinna einnig Gottfredson (1981) settu fram.
Super (1953) telur sjálfsmynd einstaklinga vera samspil arfgengs atgervis og þeirra tækifæra
sem einstaklingurinn fær til að prófa ýmis hlutverk. Einnig hefur mat umhverfisins, svo sem
mat yfirmanna (gæti einnig átt við um foreldra og kennara barna) ásamt mati jafningja, áhrif
með því að hve miklu leyti árangur í hinum ýmsu hlutverkum mætir samþykki umhverfisins.
Það er að segja hvort frammistaða einstaklingsins mætir hvatningu eða gagnrýni. Í kjölfarið fer
fram málamiðlun (e. compromise) eða eins konar úrvinnsla þar sem hver og einn metur vægi
einstaklingsbundinna þátta og félagslegra áhrifaþátta. Lokaatriðið í þessari miklu yfirferð
Supers er starfsánægja (e. work satisfaction) og lífsánægja (e. life satisfaction) sem veltur á því
hvort einstaklingur finni hæfileikum sínum, áhuga, gildum og persónuleikaþáttum farsælan
farveg. Farsæld ræðst af því hvernig fólk kemur sér fyrir (e. estabilishment) í þeirri tegund
vinnu sem hentar og því að vinnuaðstæður og lífsstíll sé hentugur fyrir þarfir einstaklingsins,
svo hann geti leikið þau hlutverk sem þroski hans á vaxtar og könnunarstigi hafa leitt hann til
(Super, 1953).
Super (1953) setur fókusinn mikið á einstaklinginn sjálfann en talar þó um áhrif örvunar eða
gagnrýni frá umhverfinu. Enn er mikið litið til kenninga Supers í skoðun á starfsferilsþroska
barna, en í seinni tíð hefur Gottfredson (1981, 2005) einnig sett fram kenningu um
starfsferilsþroska barna. Kenning hennar er gagnleg til að átta sig á hvaða þættir það eru sem
hafa áhrif á starfsvæntingar og þroska barna á þessu mikilvæga mótunarskeiði sem bernskan
og unglingsárin eru. Sérstaða kenningar Gottfredson felst í því að hún leggur ríka áherslu á að
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horfa þurfi til félagslegra áhrifaþátta, svo sem stéttar, efnahagslegrar stöðu og ekki síst kyns á
þróun starfsferils í bernsku (Patton og McMahon, 2006). Að því leiti gæti kenning Gottfredson
(1981, 2005) verið gagnleg til að skýra mótandi áhrif búsetu og kyns á starfsáhuga barna og
unglinga.
Gottfedson (1981) setur fram fjögur stig í þróun sjálfsmyndar (e. development of self
images) og hugmynda um störf. Fyrsta stigið tekur til hugmynda um stærð og völd. Á þessu
stigi eru börn um 3-5 ára aldur þegar þau fara að flokka störf eftir því hvernig þau skynja völd
eða stærð starfanna. Á næsta stigi eru börn á aldrinum 6-8 ára. Á þessum aldri þroskast
tilfinning fyrir kynímyndum og börnin fara að flokka fólk eftir kynjum meðal annars út frá
fatnaði og hlutverkum. Flokkun barnanna er yfirborðskennd. Þau flokkka störf einfaldlega eftir
því hvort konur eða karlar eru í meirihluta þeirra sem þau sjá vinna þessi störf. Þessi afmörkun
getur haft mjög mótandi áhrif á hugmyndir þeirra um störf við sitt hæfi. Þriðja stigið er stig
félagslegra gilda. Börn á aldrinum 9-13 ára líta nú á störf út frá þeim virðingarsess sem þau
skynja í samfélaginu. Þau fara að gera sér grein fyrir mismunandi getu, hæfileikum og
stéttarstöðu einstaklinga og að allt þetta hafi áhrif á möguleika einstaklinga til að sinna
mismunandi störfum. Um 14 ára aldur hefst svo fjórða stigið samkvæmt kenningu Gottfredson
(1981). Á þessu stigi beinist athygli ungmennanna meira inn á við og minni áhersla er þá á
þessa ytri áhrifaþætti. Ungmennin fara að skoða persónuleika sinn þar sem áhugi, gildi og
hæfileikar þeirra sem einstaklinga fá meira vægi í starfsferilsþróuninni.
Gottfredson og Lapan (1997) gagnrýna hve lítið hefur verið litið til þessara þriggja fyrstu
stiga í kenningu Gottfredsson (1981) þegar fjallað er um starfsferilsþróun barna. Áherslan
hefur verið á að starfsáhugi þróist meira á unglingsárum og byggi meira á þróun persónuleika
einstaklinganna. Gottfredson og Lapan (1997) benda á að áður en til þess kemur hefur farið
fram heilmikil þróun og afmörkun út frá völdum, stærð, kyni, virðingu og öðrum félagslegum
þáttum. Unglingarnir hafa þannig afmarkað svæði starfa sem hæfa þeim og eru ásættanleg
miðað við stétt þeirra og stöðu.
Afmörkun (e. circumscription) er hugtak sem er notað yfir það þegar börn og ungmenni
para saman hugmyndir sínar um störf við sjálfsmynd sína. Smám saman afmarka þau sig frá
þeim störfum sem börnin telja ekki vera við sitt hæfi, til að mynda út frá kyni, félagslegri stöðu,
hæfileikum og svo framvegis. Þannig hafa unglingar um 13 ára aldur hugmyndir um hvaða störf
séu innan ásættanlegs ramma (e. a tolerable-level boundary) fyrir sig út frá kyni, stétt og
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stöðu. Þetta getur bæði átt við að einstaklingar útiloki störf út frá kyni, störf sem eru neðar í
virðingastiga eða út frá félagslegum forsendum. Einnig geta þau útilokað störf sem eru ofar í
virðingastiganum eða af því að þau telja sig ekki hafa þá hæfileika sem til þurfi. Þannig myndast
svæði ástættanlegra valmöguleika (e. zone of acceptable alternatives) (Gottfredson og Lapan,
1997).
Málamiðlun (e. compromise) er annað lykilhugtak í kenningu Gottfredsons (1981) en þetta
hugtak hefur svipaða merkingu og samnefnt hugtak í kenningu Supers (1953). Þó er hér horft
meira til áhrifa félagslegra þátta svo sem virðingar starfa og hvort störf séu hefðbundin karlaeða kvennastörf. Málamiðlun er ferli sem einstaklingar fara í gegnum þegar þeir standa frammi
fyrir valkostum. Einstaklingur gæti þurft að hafna þeim störfum sem standa næst hugsjónum
hans og áhuga fyrir raunhæfari möguleika til dæmis vegna fjárhags eða búsetu. Í upphaflegu
kenningu sinni setti Gottfredson (1981) fram að í dæmigerðu ferli myndi starfsáhugi vera það
fyrsta sem myndi láta undan við málamiðlun af þessu tagi. Næst myndi fólk líta fram hjá gildum
sinum hvað varðar virðingu starfa. Síðasta, og þar með mesta málamiðlunin, væri að fólk tæki
starfi þó það samrýmdist ekki kynímynd þess.
Í endurskoðaðri kenningu sinni frá 1996 dregur Gottfredson úr þessari fullyrðingu sinni um
röð þeirra atriða sem víkja við málamiðlun en setur þess í stað upp stig málamiðlunar. Þessi
stigum lýsir Gottfredson þannig að þegar einstaklingur þarf að gera mikla málamiðlun víkur
starfsáhugi fyrst, síðan virðing og síðast kynímynd. Sérstaklega á þetta við hjá drengjum. Við
miðlungs málamiðlun leitast fólk við að taka því starfi sem er nær félagslegri stöðu þess og
fórnar þá helst starfsáhuga. Málamiðlun telst svo vera lítil ef virðing og kynímynd þeirra starfa
sem eru í boði eru ásættanlegar þrátt fyrir að vera ekki eins og best verður á kosið. Við þessar
aðstæður er líklegt að einstaklingur láti starfsáhuga sinn ráða þrátt fyrir að þurfa að taka starfi
sem passar þó ekki fullkomlega við stétt eða kynímynd (Gottfredson og Lapan, 1997).
Málamiðlun er ferli sem fer af stað þegar nær dregur ákvörðun um nám og störf og nokkrar
rannsóknir hafa beinst að því að skoða fjórða stigið í kenningu Gottfredson (1981) með tilliti
til þessa (Hall o.fl. 1995; Jacobs, Finken, Griffin og Wright, 1998). Á fjórða stiginu sem hefst við
14 ára aldur hafa einstaklingar afmarkað sig að mestu frá óásættanlegum valmöguleikum svo
sem út frá kynímyndum, stétt og virðingarstöðu starfa. Ungmennin fara nú í ríkara mæli að
vega og meta ásættanlega valmöguleika í ljósi eigin persónuleikaþátta, þar með talið
starfsáhuga, og þann lífsstíl sem einstaklingurinn sér fyrir sér að hann vilji lifa í samræmi við.
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Eins eru ákvarðanir um nám og störf orðnar nálægari á þessu skeiði og einstaklingarnir verða
því sérlega meðvitaðir um hvaða raunhæfir möguleikar eru í boði hvað varðar þjálfun, nám og
störf (Patton og McMahon, 2006).
Rannsóknir sem skoðað hafa þróun starfsáhuga, í tengslum við þetta fjórða stig í kenningu
Gottfredsson (1981), hafa meðal annars sýnt að stundum lækkar starfsáhugi á tímabilinu frá
14 - 18 ára sem bendir til að málamiðlunar sé þá farið að gæta hjá eldri hópnum, þar sem
búseta gæti verið einn af áhrifaþáttunum. Þetta kemur fram í rannsóknum Hall o.fl. (1995) og
Jacob o.fl. (1998) sem fjallað verður um hér á eftir. Þetta er einnig í samræmi við það sem
Gottfredson (1981) hefur sjálf haldið fram, að félagsleg og efnahagsleg staða, fjölskyldubönd
og landfræðileg staðsetning hafi áhrif á starfstækifæri einstaklinga. Undir þetta taka einnig
Patton og McMahon (2006).
1.2.2 Þekking á störfum og hugsun um störf
Þekking á því hvað felst í störfum er undirstaða ígrundaðs starfsvals. Best er ef slík þekking og
söfnun upplýsinga byggist upp á löngum tíma. Það gefur einstaklingum svigrúm til að vega og
meta og gerir aðlögun frá skóla til vinnu farsælli (Harkins, 2001). Til að starfsval geti verið
ígrundað þurfa börn fræðslu. Bernskuárin eru mikilvægur tími í starfsferilsþroska barna en á
þeim árum er beint og óbeint lagður grunnur að starfsvali seinna meir (Ginzberg, 1952; Super,
1953, 1990; Gottfredson, 1981, 2005; Harkins, 2001; Porfeli o.fl., 2008). Porfeli o.fl. (2008)
segja skort á starfsfræðslu og reynslu á bernsku- og unglingsárum geta haft alvarlegar
afleiðingar vegna þess að á þessu tímabili fer fram töluverð afmörkun í starfsvæntingum,
samanber kenningu Gottfredson (1981, 2005). Með markvissri starfsfræðslu sé hins vegar
hægt að draga úr ónauðsynlegri afmörkun til dæmis vegna kyns eða annara hindranna (Porfeli
o.fl., 2008). Skortur er á rannsóknum á því hvernig þættir eins og fjölskylda, skóli og samfélag
hafa áhrif á hvernig börn læra um störf, öðlast félagslega færni og móta afstöðu sína til starfa
(Porfeli o.fl., 2008). Út frá því sem hér hefur verið sagt um starfsferilsþróun barna er ljóst að
bernskan og unglingsárin eru mikill mótunartími þar sem gætir áhrifa fjölskyldu og samfélags
við öflun þekkingar og reynslu. Af þessu má leiða að ungmenni búi yfir mismunandi þekkingu
eftir samsetningu nærumhverfis síns og samfélags. Ein leið til að skoða þetta hérlendis er að
skoða hvort munur komi fram í starfsáhuga út frá búsetu.
Rannsóknir á starfsáhuga yngri barna hafa fyrst og fremst horft á starfshugmyndir og
væntingar (e. aspirations) barna en ekki beint á hugsmíðina starfsáhuga. Þetta er niðurstaða
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greiningar Tracey (2001) á nokkrum fjölda rannsókna. Tracey telur einnig að það orki tvímælis
að spyrja börn um væntingar sínar til starfa þar sem þau hafa litla og takmarkaða þekkingu á
því hvað felst í störfum. Til að mæla starfsáhuga barna þarf mælitæki þar sem spurt er um
athafnir sem börnin þekkja og hvernig þeim líka þær. Tracey (2001) og Schultheiss (2008) eru
meðal margra fræðimanna sem komið hafa að hönnun og þróun slíkra mælitækja. Samkvæmt
Tracey (2001) eru vísbendingar um að færni barna móti áhuga þeirra og að þannig fari strax í
æsku fram afmörkun starfsáhuga út frá því hversu fær börn eru í viðfangsefnum. Geta hefur
því áhrif á þróun starfsáhuga barna. Sem dæmi má leiða að því líkur að barn sem á erfitt með
að læra lestur fari strax að afmarka sig frá námi og störfum sem krefjast lesturs. Ekki er fjallað
nánar um þessi mælitæki eða rannsóknir á þeim hér en áfram beint sjónum að því hvernig
starfsáhugi þróast og hvernig börn afla sér þekkingar um störf.
Líkan Predigers (1982) hefur í auknu mæli verið notað til að skoða starfsáhuga barna
(Tracey, 2001) og hefur það til dæmis verið notað samhliða líkani Hollands (1997) (Rohlfing
o.fl. 2012). Líkan Predigers samanstendur af tveimur tvípóla víddum, annars vegar fólk <–>
hlutir og hins vegar hugmyndir <–> gögn (sjá mynd 1). Fram hefur komið kynjamunur á víddinni
fólk <–> hlutir þar sem stúlkur hafa meiri áhuga á störfum með fólki en drengir hafa meiri
áhuga á störfum þar sem fengist er við hluti (Rohlfing o.fl., 2012). Eins hefur komið fram að
hugsun barna þróast frá hlutbundinni hugsun til óhlutbundinnar hugsunar með aldri. Í
rannsókn Rohlfing o.fl. (2012) kom fram að með aldri jókst þekking barna á störfum þar sem
fengist er við hugmyndir og er þetta tengt við hvernig hugsun þróast frá hlutbundinni hugsun
til óhlutbundinnar hugsunar (Rohlfing o.fl., 2012; Tracey, 2001). Þekking á störfum með fólki,
svo sem sálfræðistörfum, sem einnig eru oft óhlutbundin, jókst einnig með aldri (Rohlfing o.fl.,
2012). Líkan Predigers (1982) er því gagnlegt til að átta sig á hvernig hugmyndir og þekking
barna um störf mótast.
Auk þessarar þróunar starfsáhuga segir Silvia (2006) að fólk móti hugmyndir sínar um hluti
eða athafnir út frá því hvað var áhugavert og ánægjulegt í fortíðinni. Hugsun og tilfinningar
byggja því brú milli reynslu og stöðugri hliða persónuleikans svo sem starfsáhuga. Auknar líkur
eru á því að langtímaáhugi þróist eftir því sem tengsl við hluti eða athafnir eru endurtekin og
af því að þekking byggist upp með reynslu. Starfsferilsþróunarkenningar eiga uppruna sinn að
rekja til tengdra fræðigreina, samanber kenningu Supers (1953, 1990) sem á rætur sínar í
sálfræði og Gottfredson (1981, 2005) sem kemur meira inn með sjónarhorn félagsfræðinnar
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(Patton og McMahon, 2006). Þó svo hugtökin starfshugsun og starfshugmyndir eigi uppruna
sinn meira í sálfræði- og félagsfræðikenningum tengjast þær starfsáhuga og uppbyggingu
þekkingar á störfum.
Með starfshugsun eða starfshugmyndum (e. occupational conceptualisation) er einfaldlega
átt við hvernig við hugsum um störf (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2003). Skiptar skoðanir eru
innan fræðanna á því hvernig fólk hugsar um störf og skiptast kenningar upp eftir því hvaða
sýn þær hafa á manninn. Innan sálfræðinnar hafa rannsóknir beinst að því að skoða starfsóskir
(e. occupational preferences). Með starfsóskum er átt við það þegar einstaklingur setur fram
ósk um eitt eða nokkur störf sem hann langar að starfa við í framtíðinni. Rannsóknir í
félagsfræði hafa aftur á móti fengist við hugtakið starfshugmyndir sem ná til þeirra hugmynda
sem fólk hefur almennt um störfin í samfélaginu, burt séð frá væntingum einstaklinga til
ákveðinna starfa (Shivy, Rounds og Jones, 1999). Sálfræðimiðaðar kenningar eins og kenning
George Kelly (1963) líta á einstaklinginn sem frjálsan í hugsun sinni, meðal annars um störf, og
líta svo á að einstaklingar velji sér einfaldlega það starf sem þeim langar til að starfa við.
Kenningar innan félagsfræðinnar líta meira til félagslegra áhrifa á hugsun einstaklingsins, þar
með talið um störf (Bourdieu 1989). Félagsfræðikenningar varpa þannig ljósi á hvað mótar
starfsval og hvaða hindranir eru í veginum. Kelly (1963) hafnar þó ekki félagslegum áhrifum en
segir að enginn hugsi þó eins um störf því hugsmíðar einstaklinga séu ávallt úrvinnsla þess sem
einstaklingurinn skynjar. Kenningarnar eiga því kannski meira sameiginlegt en lítur út fyrir í
fyrstu. Báðar eiga þessar kenningar rætur í hugsmíðahyggju (e. constructivism) og í báðum
kenningum er lögð áhersla á tvíhliða hugsun sem þýðir að hugsanir eru ekki úr lausu lofti
gripnar heldur eru þær kerfi sem mótast af viðbrögðum okkar við umhverfinu. Út frá því setur
einstaklingur fram tilgátur og flokkar möguleika niður í leiðir þar sem túlkun á umhverfinu
getur bæði örvað og hamlað aðgerðum einstaklingsins (Kelly, 1963; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir,
2003).
Bourdieu (1993) beindi athygli sinni lítið að einstaklingnum sjálfum heldur fékkst hann fyrst
og fremst við að skoða áhrif félagslegs umhverfis út frá samfélagslegum tengslum. Hann hélt
því fram að einstaklingarnir séu fyrst og fremst félagsverur og að öllu hugsun og hegðun mótist
af þeim veruhætti (e. habitus) sem við fáum í arf (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2003). Kenning
Bourdieu (1993) um félagsauð (e. social capital) og veruhátt fjallar um þessi samfélagslegu
tengsl, umhverfi og aðstæður einstaklinganna og hvernig einstaklingar flokkast í ólíka hópa

25

eftir habitus eða veruhætti. Veruháttur hefur verið skilgreindur sem formgerð hugsanna af
félagslegum toga. Þessi formgerð hugsanna mótast af reynslu hvers og eins og því umhverfi
sem þeir lifa í og á því einnig við um það umhverfi sem einstaklingar alast upp í. Engir tveir
hafa nákvæmlega sama veruhátt en þar sem hægt er að flokka reynslu þá er einnig hægt að
flokka veruhátt í hópa sem einstaklingar tilheyra, eftir því úr hvaða félagslega umhverfi þeir
koma og hvaða reynslu þeir hafa (Bourdieu,1993; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2003). Það má því
segja að veruháttur sé eins konar formgerð félagslegra athafna og er áhugavert að vita hvort
vísir af slíkri formgerð kæmi fram í starfsáhuga barna eftir búsetu.
Að þessu leyti rímar kenning Bourdieu (1989, 1993) vel við tilgátu þessarar rannsóknar, það
er að hugsun um störf og þekking á störfum sé ólík eftir því úr hvaða félagslega umhverfi
einstaklingar koma. Ekki fer mikið fyrir rannsóknum sem sýna að starfshugmyndir séu ólíkar
milli hópa en ein þeirra rannsókna sem staðfestir tilgátu Bourdieu er rannsókn Guðbjargar
Vilhjálmsdóttur og Guðrúnar Á Stefánsdóttur (2006) á áhrifum búsetu og verkmenningu á
áhuga og virðingu fyrir störfum. Þar kom fram kerfisbundinn munur á hugsun um störf milli
ungmenna á höfuðborgarsvæðinu borið saman við ungmenni á landsbyggðinni. Sérstaklega
kom þessi munur í ljós í hugsun um verkamanna- og iðnaðarstörf á þann veg að ungmenni á
landsbyggðinni höfðu meiri áhuga á þessum störfum og mátu þau mikilvægari.
Flestir fræðimenn eru sammála því að umhverfi hafi áhrif á mótun hugsunar um störf
(Sharf, 2013) en misjafnt er eins og áður sagði hversu frjálsa fræðimenn telja einstaklinga vera
í hugsun sinni um störf (Bourdieu, 1989; Kelly, 1963; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2003;
Gottfredson, 1981, 2005; Gottfredson og Laplan, 1997). Gottfredson (1981), Vondracek,
Lerner og Shulenberg (1986) og Patton og MaMahon (2006) eru meðal fræðimanna sem líta
til félagslegra áhrifaþátta á starfsferil og hafa gagnrýnt hversu lítið þessir áhrifaþættir hafa
verið rannsakaðir. Athygli hefur verið beint meira að sjálfi einstaklingsins og innri þáttum svo
sem áhuga og hæfileikum, en kenningar Ginzberg, Super og Kelly eru meðal þeirra kenninga
sem hofa á starfsferilsþróun og starfsval meira út frá einstaklingnum sjálfum óháð áhrifum
umhverfisins þó þeir hafni ekki félagslegum áhrifum (Ginzberg, 1952; Super, 1953; Kelly, 1963;
Patton og McMahon, 2006).
Vondracek ofl. (1986) segja að starfsferilskenningar taki ekki nægt tillit til samspils
einstaklinga og þess stöðugt breytilega samhengis (e. contexts) sem þeir lifa í. Þessir
fræðimenn eru meðal þeirra sem sett hafa fram nýja nálgun til að leitast við að sameina
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þróunarkenningar við sjónarhorn um áhrif umhverfis (e. developmental-contextualism).
Þessar kenningar vilja beina athyglinni að einstaklingnum í samhengi og telja þær uppruna
fjölskyldu, breytingar á vinnumarkaði og samfélagslegt skipulag allt vera þætti sem hafi
mótandi áhrif, ýmist hvetjandi eða letjandi, á tjáningu persónueinkenna. Vondracek o.fl.
(1986) settu fram líkan til að lýsa þessum áhrifum þar sem umhverfi er skipt upp í nær- og
fjærumhverfi. Í nærumhverfi eru fjórir þættir: barnið, fullorðnir í þeirra nærumhverfi, vinir og
jafningjar og svo skóli og vinnustaðir, einnig vinnustaðir foreldra. Allir þessi
nærumhverfisþættir hafa áhrif á hvern annan. Utanum þessa þætti umlykjast ytri þættir svo
sem félagaslegt samhengi, atvinnutækifæri, lög og reglur, menning og fleira (Vondracek o.fl.
1986).
Þessi kenning minnir mjög á vistfræðikenningu Bronfenbrenners (1986) sem á uppruna sinn
í þróunarsálfræði. Vistfræðikenning Bronfenbrenners skýrir hvernig börn og ungmenni eru
hluti af samfélagi sem mótar sjálfsmynd þeirra og viðhorf. Kjarninn í vistfræðikenningunni er
að áhrifaþættir í umhverfinu er flokkaðir upp í þrjú kerfi, nærkerfi (e. mesosystem),
stofnanakerfi (e. exosystem) og lýðkerfi (e. chromosystem). Þessi kerfi eru sett upp sem hringir
í kringum einstaklinginn. Nærkerfið er næst einstaklingum og er sambærilegt við það
nærumhverfi einstaklingsins sem lýst er í líkani Vondracek o.fl. (1986) þar sem foreldrar,
heimili, jafningar, nágrannar og skóli hafa áhrif. Undir stofnanakerfi fellur síðan til dæmis
skólakerfið í heild, heilbrigðiskerfi, vinnustaðir og fjölmiðlar. Þó barnið sjálft sé ekki alltaf beinn
þátttakandi í öllum þessum tegundum umhverfis, þá gætir áhrifa þess í gegnum stefnur og
strauma í skólakerfinu, fréttir og viðburði, auk þess sem foreldrar koma oft með reynslu af
þessu umhverfi inná heimilið sem mótar barnið. Lýðkerfið er utan um stofnanakerfið sem er
að hluta til sambærilegt við fjærkerfið í kenningu Vondracek o.fl. (1986) en þar eru
menningarleg gildi, áhrif frá löggjafavaldi, almennt gildismat og stefnumótun sem ætla má að
hafi jafnari áhrif á landsvísu (Bronfenbrenner, 1986; Jóhanna Einarsdóttir, 2007).
Með því að bera saman búsetugerðir, eins og gert verður í þessari rannsókn, má segja að
verið sé að athuga hvort stofnanakerfið sé ólíkt eftir gerð samfélaga. Vísbendingar um slíkt
hafa komið fram í samantekt Bronfenbrenners (1986) en þar fjallar hann meðal annars um
rannsóknir þar sem fram kom munur á félags- og tilfinningalegum þroska og hegðun ungra
barna eftir því hvort þau voru alin upp í höfuðborgarsvæðinu eða minni stöðum á þann veg að
börn sem ólust upp í höfuðborg voru seinni til í þroska og hegðunarvandi var einnig algengari
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meðal barna í höfuðborginni. Eftir að leiðrétt hafði verið fyrir stétt og efnahag var þessi munur
þó ekki lengur marktækur svo varast ber að draga ályktanir af þessu. Einnig segir
Bronfenbrenner að í svipaðri rannsókn hafi komið fram munur á vitsmunaþroska 11 ára barna
eftir því hvort þau voru alin upp í höfuðborg eða á minni stöðum (e. rural) en muninn mátti
rekja til þess að því meiri sem iðnvæðing og umferð var í samfélaginu var vitsmunaþroski meiri.
Við nánari skoðun kom í ljós að tenging var milli daglegrar virkni barna í samfélaginu og því
fjölbreyttari sem hún var var vitsmunaþroski meiri. Dæmi um virkni voru nefndar heimsóknir
á bókasöfn og tækifæri til náms utan skóla (Bronfenbrenner, 1986).
Af framangreindu sést að mikil gróska hefur verið í kenningum um starfsferilþróun og
starfshugsun upp úr miðri tuttugustu öldinni (t.d. Ginzberg, 1952; Super, 1953: Kelly, 1963).
Eftir því sem líður á áttunda og níunda áratuginn og fram yfir aldamót líta kenningar í auknu
mæli til félagslegra áhrifaþátta (Bronfenbrenner, 1986; Bourdieu, 1989, 1993; Gottfredson,
1986, 2005; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2003; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðrún Á
Stefánsdóttir, 2006; Vondracek o.fl., 1986). Þó nokkrar rannsóknir hafi verið hér nefndar, þykir
enn skortur á rannsóknum á því hvernig félagslegir áhrifaþættir eins og til dæmis búseta hefur
áhrif (Patton og McMahon, 2006). Hér á eftir verður þó fjallað nánar um rannsóknir sem
fundust um þetta efni.

1.3 Búseta og mótun starfsáhuga
Til að sjá hvað vitað er um áhrif búsetu á starfsáhuga er hér litið til fyrri rannsókna á þessu
sviði og einnig fjallað um hvað vitað er um ólíka atvinnuhætti eftir búsetugerðum.
1.3.1 Rannsóknir á mun á starfsáhuga eftir búsetu
Hér er fjallað um erlendar og innlendar rannsóknir sem geta varpað ljósi á það hvort munur sé
á þekkingu og áhuga barna og ungmenna á störfum eftir búsetu. Nokkur hópur fræðimanna
hefur lagt sérstaka áherslu á rannsóknir á starfsferilsþróun barna og unglinga (til dæmis:
Auger, Blakhurst og Wahl, 2005; Harkins. 2001; Helwig, 2001; Porfeli o.fl. 2008; Schultheiss,
2008, Stead og Schultheiss, 2003 og Tracey, 2001) og benda niðurstöður þeirra til þess að þessi
tími æskuára hafi mjög mótandi áhrif til framtíðar.
Í rannsókn Harkins (2001) kemur meðal annars fram að mörg börn hafa mjög takmarkaða
þekkingu á vinnumarkaðnum en þrátt fyrir það byrja starfshugmyndir (e. work readiness) og
færni (e. competencies) að mótast snemma í æsku. Þróun starfsferils er ævilangt ferli og við
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starfsval byggir ungt fólk á þeim grunni reynslu og þekkingar sem það hefur öðlast og mótast
hefur allt frá frumbernsku (Harkins, 2001). Á árum áður höfðu börn jafnan meiri þekkingu á
störfum í þeirra nánasta umhverfi. Börn tóku snemma þátt í störfum á heimilinu og í
fjölskyldufyrirtækjum. Hlutverkaskipting var skýr og börnin vissu oft hvaða störf biðu þeirra
(Harkins, 2001). Deila má um hvort hægt er að tala um virkt starfsval við þessar aðstæður en
rannsóknir nú til dags benda til að börn og unglingar eru ekki lengur í eins beinum tengslum
við vinnumarkaðinn og áður var, og þar með er þekking þeirra á því hvað felst í störfum mun
minni nú en áður var (Blackhurst, Auger og Wahl, 2003; Porfeli o.fl, 2008).
En hvernig byggja börn upp þekkingu sína á störfum og hvernig tengist þekking á störfum
og starfsáhugi? Rannsókn Rohlfing o.fl. (2012) sýnir tengsl milli þekkingar á störfum og
starfsáhuga. Þetta á bæði við um að börn afla sér frekar upplýsinga um störf sem þeim þykja
áhugaverð og tengjast þeirra áhugasviðum og eins að börn aðgreina betur áhuga sinn á
störfum sem þau þekkja. Rannsóknin fór fram á Ítalíu og þátttakendur voru
grunnskólanemendur í 3.-6. bekk. Fram kom að mikill áhugi virkaði eins og hvati á börnin til að
afla upplýsinga um störf á þeim sviðum sem þau höfðu mestan áhuga. Þar af leiðandi sýndu
niðurstöður að þekking þeirra á störfum á sínu áhugasviði var meiri en þekking á öðrum
störfum. Einnig kom fram að þekking á störfum hafði áhrif á áhuga á þann veg að börn
aðgreindu betur áhuga sinn á þeim störfum sem þau þekkja, það er börnin voru meira
afgerandi í svörum sínum um þau störf. Markmið þessarar rannsóknar var að auka skilning á
því hvernig þekking á störfum þróast svo hægt sé að þróa leiðir til að auka starfsfræðslu og
sjálfsþekkingu sem nauðsynleg er þegar kemur að ígrunduðu starfsvali. Áhugi í þessari
rannsókn var mældur með áhugakönnun sem hönnuð hefur verið fyrir börn og er þar spurt
um athafnir sem flest börn þekkja (e. inventory of children´s activities) (Tracey og Ward, 1998).
Þessi áhugakönnun byggir á kenningu Hollands (1997) og metur áhuga út frá sex áhugasviðum
hans.
Ekki kom fram munur eftir kynjum á sjálfsmati þátttakenda á heildarþekkingu sinni á
störfum en kynjamunur kom fram þegar þekking á störfum var skoðuð út frá tvípóla
formgerðarlíkani Predigers. Þegar skoðaður er ásinn fólk <–> hlutir kemur fram að stúlkur
mátu að þær hefðu meiri þekkingu á störfum með fólki, en drengir mátu þekkingu sína meiri
á störfum þar sem fengist er við hluti (Rohlfing o.fl. 2012). Einnig kom fram að þekking á
störfum með fólki var meiri hjá báðum kynjum í eldri bekkjunum, (5.–6. bekk), heldur en meðal
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yngri hópsins (3.–4. bekk). Svipaðar niðurstöður komu fram fyrir ásinn hugmyndir <–> gögn.
Þar kom fram að þau börn sem höfðu samkvæmt mælingu meiri áhuga á störfum þar sem
fengist er við hugmyndir mátu einnig að þau hefðu meiri þekkingu og tengsl við þessi störf.
Stúlkur höfðu heldur meiri þekkingu á hugmyndastörfum heldur en drengir. Þetta styður
kenning Gottfredson (1981) og draga rannsakendur þá ályktun að börn eru að læra um störf á
sama tíma og þau þróa hugmyndir sínar um kynímyndir og stéttarstöðu. Þar hefur félagsmótun
áhrif og Gottfredson (1981) heldur því einnig fram að kynin séu frekar kynnt fyrir störfum sem
hæfa þeirra kyni og hefur það áhrif á uppbygginu þekkingar þeirra á störfum. Einnig kom fram
að drengir hefðu meiri þekkingu á störfum sem njóta almennt meiri virðingar í samfélaginu.
Talið er að drengir taki frekar eftir þessum mun á virðingu starfa og noti þá greiningu til þess
að læra meira um störf sem njóta meiri virðingar. Meira jafnvægi kom fram hjá stúlkum í
þekkingu á virðingarmeiri og virðingarminni störfum. Niðurstöðurnar styðja kenningu
Gottfredson (1981, 2005) á því hvernig börn afmarka væntingar sínar til starfa út frá kyni.
Einnig hefur Gottfredson lýst því hvernig þekking á störfum byggist upp, sem skýrir aukna
þekkingu með aldri og hvernig börn skynja fyrst hlutbundin störf, en öðlast smám saman
skilning á óhlutbundnum störfum. Sú þróun hefst einmitt á þeim aldri sem eldri hópurinn í
þessari rannsókn var á (5. -6. bekk).
Gottfredsson (1999) segir að þó mögulega eigi þessi munur á áhuga stúlkna og drengja
einhverja stoð í mismunandi genum kynjanna þá sé breytileiki einstaklinga innan
kynjahópanna meiri en munur á meðaláhuga kynjanna. Þetta þýðir að varast ber stórlega að
bjóða upp á kynjaða reynslu. Slík reynsla, þó hún gagnist mögulega stórum hópi hvors kyns
ágætlega þá ógnar hún starfsferilsþroska þeirra einstaklinga sem hafa minna dæmigerða
arfgerð fyrir sitt kyn. Það gerir það jafnvel enn mikilvægara að gæta þess að ungt fólk upplifi
margbreytilegt umhverfi og reynslu óháð kynímyndum. Kynjastýrt eða stýrt umhverfi af
annarri gerð takmarkar og ógnar tjáningu gengatengds persónuleika og getur haft þær
afleiðingar að fólk grípur ekki tækifæri til könnunar og reynslu. En Gottfredson (1999)
undirstrikar mikilvægi þessara tækifæra fyrir starfsferilsþroska barna og ungmenna.
En hvað er vitað um þekkingu íslenskra ungmenna á störfum og tengsl þekkingar við
starfsáhuga þeirra. Ragnar F. Ólafsson og Almar M. Halldórsson (2007) tóku saman skýrslu um
hugmyndir íslenskra ungmenna við lok grunnskóla um framtíðarstarf. Greiningu sína byggðu
þeir á svörum ungmenna í PISA könnuninni árin 2000, 2003 og 2006 við spurningunni „Hvers
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konar starf heldurðu að þú vinnir þegar þú ert orðin(n) 30 ára?“ Markmið greiningarinnar var
að varpa ljósi á það hvar starfsáhugi ungmenna við lok skyldunáms liggur, meta þróun áhuga
þessa aldurhóps yfir sex ára tímabil og bera saman við þarfir vinnumarkaðarins. Niðurstöður
Ragnars og Almars voru að áhugi ungmennanna á þessum aldri er í töluverðu ósamræmi við
þarfir vinnumarkaðarins. Mun fleiri ungmenni sjá fyrir sér að vinna sérfræðistörf heldur en
þörf er fyrir á vinnumarkaði og jókst áhugi á störfum sem krefjast meiri menntunar milli
kannanna, einkum meðal stúlkna.
Um 65% svarenda PISA 2006 á Íslandi búast við að vinna við sérfræðistörf en til
samanburðar voru störf sérfræðinga um 13% starfa á vinnumarkaði árið 2003. Meðal annarra
starfa sem vöktu áhuga ungmennanna voru störf sérmenntaðra tækna, sölu-, þjónustu- og
afgreiðslustörf auk ýmissa iðngreina. Áhugi drengja á iðnaðarstörfum jókst aðeins á tímabilinu
frá 2000-2006. Áhugi stúlkna á iðnaðarstörfum var mjög lítill eða innan við 1% í hverri iðngrein.
Minnstur var áhugi ungmennanna á skrifstofustörfum svo sem ritara og gjaldkerastörfum.
Einnig var lítill áhugi á störfum bænda og sjómanna, véla- og vélgæslustörfum og störfum
ósérhæfðs verkafólks og umönnunastörfum.
Samkvæmt Gottfredson (1981) eru 15 ára ungmenni á fyrri hluta fjórða stigs og munur á
starfsáhuga barnanna og þörf á vinnumarkaði gæti skýrst af því að þessi ungmenni eru
væntanlega ekki komin á eða rétt að stíga sín fyrstu skref á stigi málamiðlunar. Þegar komið
er á stig málamiðlunar fer meira raunsæis að gæta í væntingum til starfa. Þó hér sé talað um
áhuga ungmenna á störfum út frá því hvaða störfum þau telja sig munu gegna, getur ýmislegt
spilað þar inni svo sem hæfileikar, trú á eigin getu og fleira. Hér því ekki um raunverulega
mælingu á starfsáhuga að ræða.
Kynjamunur er áberandi í hugmyndum ungmennanna. Sem dæmi má nefna að meðal þeirra
sem stefna á sérfræðistörf, stefna stúlkur frekar á störf við heilbrigðisgreinar, félags- og
hugvísindi og kennslu. Drengir horfa meira til starfa sem tengjast raungreinum. Fleiri stúlkur
en drengir stefna á störf við þjónustu og afgreiðslu. Drengir eru í meirihluta þeirra sem stefna
á flugmannastörf, íþróttamanna- og þjálfarastörf. Fleiri stúlkur hafa áhuga á störfum við
útstillingu og hönnun auk starfs arkitekta. Athyglisvert er að áhugi kynjanna á störfum kjörinna
fulltrúa og æðstu stjórnenda þjóðarinnar er nokkuð jafn. Þó enn sjái fleiri drengir en stúlkur
fyrir sér að verða stjórnendur fyrirtækja, þá mátti merkja þar aukinn áhuga þar hjá stúlkum
(Ragnar F. Ólafsson og Almar M Halldórsson, 2007).
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Þessi rannsókn Ragnars og Almars (2007) varpar ljósi á stöðuna á Íslandi á sama tíma og
söfnun gagna vegna þessarar rannsóknar fór fram, skólaárið 2005-2006. Niðurstöður eru í
samræmi við kenningu Gottfredson (1981, 2005) hvað kynjamun varðar, þar sem kynímyndir
hefðbundinna karla og kvennastarfa hafa greinilega áhrif á starfsvæntingar íslenskra 15 ára
unglinga. Niðurstöður benda til þess að raunveruleikinn á vinnumarkaði hafi ekki afgerandi
áhrif á væntingar ungmennanna en eins og áður sagði geta skýringarnar legið í því að
málamiðlunar sé ekki farið að gæta svo miklu nemi (Gottfredson, 1981). Slíkt kom skýrar í ljós
þegar skoðaður var munur á milli aldurshópanna 14-15 og 17-18 ára í rannsóknum Hall o.fl.
(1995) og Jacobs o.fl. (1998).
Svo virðist sem lítið sé af rannsóknum á þekkingu og áhuga ungmenna á störfum þar sem
litið er til búsetu en Bourdieu (1993) taldi búsetu vera eina meginvíddina í félagslegum
veruhætti fólks. Meðal þeirra fáu rannsókna sem fundust á þessu sviði var áðurnefnd íslensk
rannsókn Guðbjargar Vilhjálmsdóttir og Guðrúnar Á Stefánsdóttir (2006), Búseta –
verkmenning – virðing starfa þar sem Guðbjörg og Guðrún rannsökuðu starfshugsun 10.
bekkinga. Þær báru saman starfshugsun ungmenna af höfuðborgarsvæðinu við starfshugsun
ungmenna af landsbyggðinni sem alin voru upp í sjávarplássum. Niðurstöður þeirrar
rannsóknar sýndu að munur er á starfshugsun eftir búsetu bæði hvað varðar áhuga og virðingu
fyrir störfum. Munurinn kom sérstaklega fram í því hvernig ungmenni hugsa um verkamannaog iðnaðarstörf þar sem ungmenni á landsbyggðinni sýndu þessum störfum meiri áhuga, mátu
þau hærri að virðingu, auk þess að aðgreina betur áhuga sinn á þeim störfum sem spurt var
um í rannsókninni heldur en ungmenni á höfuðborgarsvæðinu gerðu. Áhugi var hér metin á
tvípóla kvarða þar sem spurt var um 11 starfsheiti og þátttakendur merktu við hversu mikið
eða lítið áhugavert þeim fannst hvert starf. Við val á störfum var leitast við að spyrja bæði um
faglærð og ófaglærð störf, almenn störf og sérfræðistörf. Meðal starfanna voru bæði störf sem
teljast hefðbundin karla- og kvennastörf. Þetta vekur upp spurningar um hvort svipaður munur
komi fram á starfsáhuga eftir búsetu eins og hann er metin í áhugakönnunum sem meta áhuga
eftir áhugasviðum Hollands (1997). En í þessari rannsókn verður áhugi metin með Bendli
áhugakönnun sem byggir á kenningu Hollands (Holland, 1997; Sif Einarsdóttir og James
Rounds, 2013). Í rannsókn Guðbjargar og Guðrúnar (2006) er að hluta til sett fram sambærileg
búsetuflokkun og hér verður gert. Gagna var einnig aflað hérlendis á nánast sama tíma og
gagnaöflun vegna þessarar rannsóknar fór fram.
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Hér er einnig stuðst við búsetuflokkun út frá rannsókn Hall o.fl., (1995) en þar var
starfsáhugi bandarískra ungmenna skoðaður út frá aldri, búsetu og kyni og byggir rannsóknin
á kenningu Gottfredson (1981). Búseta þátttakenda var flokkuð í tvo flokka þannig að til
dreifbýlis (e. rural) töldust þau samfélög þar sem íbúar voru færri en 2.500 en til þéttbýlis (e.
urban) töldust þau borgarsamfélög þar sem íbúar voru yfir 50.000. Ein af tilgátum rannsakenda
var að drengir í dreifbýli hefðu mestan áhuga allra hópa á handverkssviði. Einnig töldu
rannsakendur að ungmenni í dreifbýli hefðu minni starfsáhuga en ungmenni í þéttbýli á
vísindasviði, listasviði, félagssviði og athafnasviði en ekki á handverks- og skipulagssviði vegna
þess hve mörg slík störf væru í dreifbýlissamfélögum. Tilgangurinn með því að skoða
starfsáhuga eftir aldri var að athuga hvort starfsáhugi myndi verða aðgreindari með aldri og
hvort starfsáhugi á einhverjum sviðum myndi lækka, sem myndi mögulega skýrast af því að
eldri nemendurnir séu komnir á stig málamyndunar þegar nær dregur náms- og starfsvali til
framtíðar. Í ljós kom að drengir í dreifbýli höfðu meiri áhuga á handverkssviði en allir aðrir
hópar og stúlkur í dreifbýli höfðu meiri áhuga á handverkssviði heldur en ungmenni í þéttbýli.
Athyglisvert var að ekki var munur á áhuga drengja og stúlkna í þéttbýli á handverkssviði.
Höfundar telja þennan mikla áhuga drengja í dreifbýli á handverkssviði annað hvort geta skýrst
af miklu aðgengi og möguleikum til könnunar á störfum í landbúnaði og tengt vélum, eða
vegna skorts á fyrirmyndum í störfum sem flokkast á öðrum starfsáhugasviðum (Hall o.fl.,
1995).
Tilgáta Hall o.fl. (1995) um minnkandi starfsáhuga með aldri var ekki að fullu studd. Þó
minnkaði áhugi á handverkssviði á heildina litið og aðgreining varð meiri. Áhugi ungmenna í
dreifbýli á vísindasviði minnkaði mikið með aldri en svo var ekki með ungmenni í þéttbýli.
Sömuleiðis minnkaði áhugi ungmenna í dreifbýli á félagssviði og listasviði með aldri en áhugi
ungmenna í þéttbýli á þessum sömu sviðum jókst. Ekki er hægt að fullyrða hvað veldur en
höfundar benda á að mögulega vanti ungmennum í dreifbýli fjölbreytari fyrirmyndir. Einnig
veltu höfundar fyrir sér hvort skýra mætti breytingar á starfsáhuga ungmennanna með því að
starfsáhugi sé enn að þróast eða hvort breytingarnar skýrist af því á fjórða stigi byrji
málamiðlun (e. compromise) þar sem væntingar verða jarðbundnari og taka mið af þeim
atvinnutækifærum sem bjóðast í heimabyggð. Í dreifbýli sé mögulega minna framboð á
störfum á félags- og listasviði og að það sé skýring á lækkandi áhuga með aldri á þessum
sviðum. Höfundar skoðuðu þessa þróun starfsáhuga einnig út frá spá um framboð á störfum.
Samkvæmt þeirri spá var engin aukning fyrirsjáanleg í störfum á handverkssviði og aukning öll
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á vísinda og félagssviði. Í kjölfarið hvetja rannsakendur til frekari rannsókna á starfsáhuga með
tilliti til aldurs og búsetu, sérstaklega með tilliti til hvenær málamiðlun hefst og hvernig staða
á vinnumarkaði hefur áhrif á starfsáhuga.
Í rannsókn á starfsáformum (e. career plans) meðal unglingsstúlkna sem alast upp í dreifbýli
og hafa náð góðum námsárangri í vísindum kom fram að væntingar þátttakenda til þess að
starfa við störf á vísindasviði voru meiri eftir því sem þátttakendur höfðu meiri persónuleg
reynslu og tengsl við vísindi. Fram kom að tækifæri til að deila vísindaáhuga sínum með vinum
höfðu jákvæð áhrif á væntingar til þess að starfa á vettvangi vísindanna. Fram kom hins vegar
að það hefur sýnt sig að það er meira um gagnrýni en stuðning frá vinum og fáar fyrirmyndir
séu í vísindum fyrir stúlkur í dreifbýli þar sem rannsóknin fór fram, því þar eru kynjahlutverk
enn hefðbundnari en í fjölbreyttari samfélögum. Þeir vitna í nokkrar rannsóknir um að meira
að segja hæfileikaríkir nemendur gætu forðast ákveðnar námsgreinar vegna þessa. Einnig kom
fram að áhugi yngri stúlkna var meiri en áhugi eldri stúlkna á vísindum og veldur lækkandi
áhugi á vísindum með aldri meðal stúlkna í þessari rannsókn Jacobs o.fl. (1998), og meðal
ungmenna í dreifbýli samkvæmt rannsókn Hall o.fl. (1995) rannsakendum áhyggjum. Þetta
bendir til að þarna séu hindranir í starfsvali.
1.3.2 Upplýsingar um atvinnuhætti eftir búsetuflokkum
Ætlunin var að para niðurstöður þessarar rannsóknar við upplýsingar um hvort
vinnumarkaðinn á Íslandi er mismunandi eftir búsetuflokkum. En starfsáhugi verður í þessari
rannsókn greindur eftir fimm flokkum búsetu sem eru höfuðborgarsvæði, stærri bæir á
landsbyggðinni, sjávarþorp, önnur þorp og dreifbýli. Upplýsingar um störf samkvæmt þessari
skiptingu voru ekki aðgengilegar en nokkrar ályktanir um mismunandi atvinnulíf og þjónustu
eftir þessum búsetuflokkum má þó draga út frá skýrslu Tryggva Þórs Herbertssonar og Grétars
Þórs Eyþórssonar (2003) Fólk og fyrirtæki: Um búsetu og starfsskilyrði á landsbyggðinni.
Þó Íslendingar þyki frekar einsleitur menningarhópur, meðal annars vegna þess að ekki er
mikil stéttarskipting og tækifæri til náms þykja einnig frekar jöfn (Einarsdóttir o.fl., 2002;
Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2003) má greina mun á atvinnulífi og tækifærum til menntunar eftir
búsetu (Tryggvi Þór Herbertsson og Grétar Þór Eyþórsson, 2003). Í niðurstöðum skýrslu
Tryggva Þórs og Grétars Þórs (2003) kemur fram að tækifæri til menntunar og fjölbreytileiki
atvinnulífs sem og skipting atvinnugreina er misjöfn eftir búsetugerðum. Það fer eftir því hvort
um er að ræða minni sjávarpláss, dreifbýli eða það sem Tryggvi og Grétar kalla stærri
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þjónustukjarna sem eru sambærilegir við flokkinn stærri bæir á landsbyggðinni með yfir 1.500
íbúa. Í viðtölum við íbúa á þessum stöðum kom munur á atvinnumöguleikum skýrt í ljós. Í
sjávarplássum virðist vera nokkuð um verkamannastörf við fiskvinnslu og störf sem krefjast
sérmenntunar á sviði sjávarútvegs ásamt stjórnunarstörfum þó fá séu. Að mati viðmælenda er
lítið um það sem einn viðmælandi kallaði „millistörf“, það er störf sem krefjast stúdentsprófs
eða styttra háskólanáms, til dæmis skrifstofu- og þjónustustörf. En í viðtölum við viðmælendur
í stærri þjónustukjörnum kom einmitt fram að þar er þessi störf að finna enda eru þetta
lykilstörf í þjónustu. Einnig kom fram að möguleikar til menntunar eru mjög mismunandi og
fjölbreytni í námi er mest á höfuðborgarsvæðinu og næst mest í stærri bæjum. Ungmenni, og
fjölskyldur þeirra í dreifbýli og minni byggðarlögum, upplifa nokkrar hindranir vegna þessa.
Bæði eru hindranirnar félagslegar þar sem ungmenni þurfa að fara snemma að heiman og
fjölskyldur geta ekki eins vel stutt við þau og þær myndu vilja. Einnig eru hindranir
fjárhagslegar því ferðakostnaður og/eða kostnaður við það að búa fjarri fjölskyldu er mikill.
Viðmælendur sáu framhaldsnám á minni stöðum eða fjarnám samt ekki sem raunhæfan kost
fyrir ungmennin þar sem námsframboð væri þá oft takmarkað. Í minni þorpum væri lítið við
að vera fyrir ungmennin utan skóla og skóli væri einnig svo miklu meira en bara nám því auk
fjölbreytts námsframboðs skipti félagslífið fólk á þessum aldri miklu. Á stöðum þar sem
atvinnulíf byggist á sjávarútvegi virðist mikilvægi menntunar þó vera að aukast í hugum fólks,
meðal annars vegna þess að ekki eru sömu möguleikar og áður að afla sér góðra tekna á
stuttum tíma (Tryggvi Þór Herbertsson og Grétar Þór Eyþórsson, 2003).
Niðurstöður Tryggva og Grétars (2003) gefa til kynna að atvinnulíf á landsbyggðinni geti
sjálfsagt aldrei orðið jafn fjölbreytt og atvinnulíf á höfuðborgarsvæðinu. Til dæmis væru
sérmenntaðir læknar nær eingöngu starfandi á höfuðborgarsvæðinu. Þó kom fram að
mögulega myndi vöxtur þjónustukjarna í hverjum landshluta gera það að verkum að fjölbreytni
í störfum þar yrði allt að því eins fjölbreytt og er nú á höfuðborgarsvæðinu. Ekki munar svo
miklu á fjölbreytileikavísitölu stærri bæja á landsbyggðinni og höfuðborgarsvæðisins. Stærri
byggðarkjarnar á landsbyggðinni eru því ágætlega samkeppnishæfir við höfuðborgarsvæðið
þrátt fyrir að fólksfjöldi sé minni. Þetta hefur til dæmis sýnt sig á Eyjafjarðarsvæðinu sem hefur
hvað sterkasta stöðu hvað atvinnumöguleika varðar í samanburði við höfuðborgarsvæðið
(Tryggvi Þór Herbertsson og Grétar Þór Eyþórsson, 2003).
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Fleira ræður vali á búsetu en atvinnulíf og efnahagur. Í skýrslu Tryggva og Grétars (2003)
kom þó einnig fram að samfélagslegar aðstæður skipta fólk ekki síður máli við val á búsetu.
Nánd milli fólks, nálægð við stórfjölskyldu og barnvænt umhverfi voru atriði sem fólk sem bjó
á landsbyggðinni nefndi að skipti þau miklu máli við val á búsetu. Það má því segja að fólk sé
með þessu að velja sér ákveðinn veruhátt samanber kenningu Bourdieu (1989;1993). Fram
kom að fólk sem þekkti þennan veruhátt sótti í hann og óskaði börnum sínum þess að fá einnig
að alast upp við þessar aðstæður. Einnig kom fram að atvinnuvegir sem þurfa landsvæði eða
sérstök skilyrði eru oft einkennandi fyrir þau svæði sem hafa uppá þessi skilyrði að bjóða. Þess
háttar störf er jafnvel ekki að finna annars staðar, að minnsta kosti í mun minna mæli þar sem
skilyrði til þess eru ekki hagstæð. Hér er til dæmis átt við landbúnað sem þarf mikið landrými
og sjávarútveg sem hefur byggst upp þar sem eru góðar hafnir. Fólk sem hefur áhuga á þessum
störfum velur sér því búsetu með tilliti til þessa (Tryggvi Þór Herbertsson og Grétar Þór
Eyþórsson, 2003).
Í ljósi þess sem komið hefur hér fram um búsetuskilyrði í ólíkum búsetugerðum á
landsbyggðinni og það sem fram hefur komið í rannsóknum um mun á starfsáhuga eftir búsetu
í rannsóknum Guðbjargar Vilhjálmsdóttur og Guðrúnar Á Stefánsdóttir (2006), Hall o.fl. (1995)
og Jacobs o.fl. (1998) eru tilgátur þessarar rannsóknar að munur komi fram á starfsáhuga
íslenskra ungmenna eftir því hvar þau hafa alist upp og að sá munur komi fyrst og fremst fram
á handverkssviði. Fyrrgreindar rannsóknir hafa allar gefið tilefni til að ætla að svo sé og líklegt
að munurinn skýrist af því að meira er um störf á handverkssviði í dreifbýli og í sjávarplássum
(Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðrún Á Stefánsdóttir, 2006; Tryggvi Þór Herbertsson og Grétar
Þór Eyþórsson, 2003).
Kyn er einnig mikill áhrifaþáttur á starfsáhuga og í starfsvali. Eins og áður sagði bendir
Gottfredson (1999) á að einhver líffræðilegur munur sé eðlilegur á áhuga kynjanna en
kynjamunur sé einnig tilkomin vegna félagsmótunar. Rannsóknir þær sem fjallað hefur verið
um hér að framan hafa einnig allar sýnt einhvern kynjamun á starfsáhuga, starfshugmyndum
eða mati á störfum (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðrún Á Stefánsdóttir, 2006; Hall o.fl., 1995;
Jacobs o.fl., 1998; Ragnar F. Ólafsson go Almar M. Halldórsson, 2007; Rohlfing o.fl., 2012).
Nauðsynlegt er því að taka kyn með þegar skoðaður er starfsáhugi út frá búsetu eða öðrum
félagslegum þáttum. Líklegt er að kynjamunur komi fram á einhverjum áhugasviðum
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samanber rannsóknir Guðbjargar og Guðrúnar (2006), Hall o.fl. (1995), Ragnars og Almars
(2007) og Rohlfling (2012) en spurning hvort samvirkni sé einhvers staðar milli búsetu og kyns?
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2

Aðferð

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort munur væri á starfsáhuga íslenskra ungmenna
eftir gerð þess umhverfis og samfélags þar sem þátttakendur höfðu alist upp sem börn og
unglingar. Rannsóknin er unnin upp úr fyrirliggjandi gögnum Sifjar Einarsdóttur og James
Rounds (2013) sem var safnað vegna stöðlunar íslensku áhugasviðkannananna Bendils I fyrir
grunnskóla og Bendils II fyrir framhaldsskóla skólaárið 2005-2006. Notuð var
margbreytugreining (MANOVA) þar sem skoðað var hvort munur kæmi fram á starfsáhuga
grunn- og/eða framhaldsskólanema á einhverjum af sex áhugasviðum Hollands (1997) eftir
búsetu og/eða kyni og hvort munur komi fram á starfsáhuga framhaldsskólanema á
einhverjum af 28 undirkvörðum í Bendil II.
Margbreytugreining hentar vel þar sem fylgibreytur, í þessu tilviki áhugasviðskvarðarnir eru
margar (Field, 2009). Einnig keyrir MANOVA saman búsetu og kyn og þannig er hægt að skoða
hvort samvirkni sé til staðar á starfsáhuga milli búsetu og kyns. Hér verður fjallað um
þátttakendur, mælitæki og framkvæmd. Fjallað er um hvort gagnasafn fyrir sig og auk þess er
gerð grein fyrir bakgrunnspurningum um kyn og búsetu.

2.1 Þátttakendur
Gagnasöfnin sem notuð eru í þessari rannsókn eru tvö, annars vegar var Bendill I lagður fyrir
nemendur í 10. bekk og hins vegar var Bendill II lagður fyrir framhaldsskólanema víða um land.
Hér er umfjöllun um þátttakendur skipt upp eftir þessum tveimur gagnasöfnum.
2.1.1 Stöðlunarúrtak Bendils I – 10. bekkingar
Þátttakendur voru úrtak nemenda í 10. bekk grunnskóla á Íslandi, skólaárið 2005-2006 og
komu þeir úr 21 grunnskóla víða um land. Við val á skólum og á hóp þátttakenda úr hverjum
skóla var leitast við að hópurinn endurspeglaði breidd nemendahópsins. Samtals fengust svör
frá 485 nemendum, þar af voru 228 stúlkur (47%) og 257 drengir (53%). Hlutfallsleg skipting
kynja endurspeglar kynjaskiptingu í þýði en hlutfallslega komu nokkuð fleiri nemendur af
landsbyggðinni, 52,4% en raunskipting í þýði var 40,1%. Meðalaldur þessa hóps var 15,3 ár
(staðalfrávik 0,5 ár) og miðgildi 15 ár (Sif Einarsdóttir og James Rounds, 2013).
Í töflu 1 má sjá skiptingu þátttakenda í hópa eftir þeim flokkum búsetu sem lagðir eru til
grundvallar í þessari rannsókn og eins má sjá skiptingu þátttakenda eftir kynjum innan hvers
hóps. Sjá má að hópar eru aðeins misstórir en það er afleiðing þess að tilgangur gagnasöfnunar
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var að fá sem raunhæfasta mynd af landinu í heild og því eru hópar í sjávarþorpum, öðrum
þorpum og dreifbýli mun minni en hópar þátttakenda af höfuðborgarsvæðinu og í stærri
bæjum. Eins er ástæða til að hafa kynjaskiptingu innan hópanna í huga við túlkun niðurstaðna.
Tafla 1: Grunnskólagögn: Fjöldi þátttakenda eftir búsetu og kyni
Búseta
Höfuðborgarsvæðið
Stærri bæir utan höfuðborgarsv. > 1500 íbúar
Sjávarþorp < 1500 íbúar
Önnur þorp < 1500 íbúar
Dreifbýli
Alls:

N alls
231
172
26
28
28
485

N stúlkur
109
80
8
17
14
228

N drengir
122
92
18
11
14
257

2.1.2 Stöðlunarúrtak Bendils II – framhaldskólanemar
Þátttakendur af framhaldsskólastigi komu úr 22 framhaldsskólum víðsvegar um landið,
skólaárið 2005-2006. Við val á þátttakendum frá hverjum skóla var leitast við að úrtakið
endurspeglaði breidd nemendahópsins hvað varðar aldur og skiptingu á námsbrautir. Samtals
fengust nothæf svör frá 1368 nemendum. Stúlkur voru 699 (51.1%) og drengir 669 (48,9%) og
voru þessi kynjahlutföll í góðu samræmi við þýðið. Úrtakið endurspeglar þýðið þó ekki
fullkomlega þar sem heldur fleiri þátttakendur komu af landsbyggðinni, 48,4%, en raunin var í
þýði, 40,1%. Eins er hlutfall nemenda af ólíkum námsbrautum ekki það sama og í þýði þó leitast
hafi verið við að þátttakendur kæmu af sem flestum námsbrautum framhaldsskóla. Nokkuð
fleiri nemendur komu af félagsfræðabrautum en raunin var í þýði en færri nemendur komu af
iðn- og tæknibrautum. Einnig hallaði á nemendur á viðskipta- og hagfræðabrautum, búsýslu-,
matvæla-, þjónustu-, og heilsubrautum sem áttu færri þátttakendur í úrtaki en raunin er í þýði.
Meðalaldur þátttakenda í úrtaki framhaldsskólanema var 17,9 ár (staðalfrávik 3,5 ár), miðgildi
hópsins var 17 ár. (Sif Einarsdóttir og James Rounds, 2013).
Í töflu 2 má sjá skiptingu þátttakenda á framhaldsskólastigi eftir búsetuflokkum og kyni
innan hvers búsetuflokks. Hópar eru nokkuð misstórir sem endurspeglar fjölda nemenda eftir
búsetugerð á landsvísu. Kynjahlutföll eru nokkuð jöfn þó heldur færri drengir séu í hópi
þátttakenda úr sjávarþorpum og rétt að hafa það í huga við túlkun niðurstaðna.
Tafla 2: Framhaldsskólagögn, fjöldi þátttakenda eftir búsetu og kyni
Búseta
Höfuðborgarsvæðið
Stærri bæir utan höfuðborgarsv. > 1500 íbúar
Sjávarþorp < 1500 íbúar
Önnur þorp < 1500 íbúar
Dreifbýli
Alls:

N alls
623
371
183
67
124
1368
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N stúlkur
300
198
104
32
65
699

N drengir
323
173
79
35
59
669

2.2 Mælitæki
Í þessari rannsókn voru notaðar íslensku áhugakannanirnar Bendill I og Bendil II. Bendill I er
hannaður fyrir nemendur við lok grunnskóla, sem standa frammi fyrir vali á námi í
framhaldsskóla. Bendill II er hannaður fyrir nemendur í framhaldsskóla sem huga að námsvali
annað hvort innan framhaldsskóla, við háskóla eða eru að huga að starfsvali í framtíðinni (Sif
Einarsdóttir og James Rounds, 2013). Við söfnun gagna vegna stöðlunar þessara tveggja
áhugakannana voru einnig lagðar fyrir nokkrar bakgrunnsspurningar, meðal annars um
búsetugerð þar sem ungmennin ólust upp og er sú spurning notuð hér við flokkun búsetu. Hér
á eftir er fjallað um mælitækin Bendil I og Bendil II í sitt hvoru lagi og síðan sagt nánar frá þeim
bakgrunnsspurningum sem notaðar eru í þessari rannsókn.
2.2.1 Bendill I
Þeir þátttakendur sem voru nemendur í 10. bekk grunnskóla svöruðu áhugakönnuninni Bendli
I sem samanstendur samtals af 114 atriðum þar sem spurt er annars vegar um áhuga á
starfstengdum athöfnum, 57 atriði (til dæmis: aðstoða fólk í sjávarháska, bera fram veitingar,
fara fyrir reikninga og bókhald fyrirtækja) og hins vegar um áhuga á námsgreinum á
framhaldsskólastigi, 57 atriði (til dæmis: enska, kvikmyndasaga, fríhendisteikning, eðlisfræði).
Þátttakendur svöruðu hversu vel eða illa þeim líkaði við þær athafnir og námsgreinar sem
spurt var um. Spurningarnar voru á fimm punkta Likert kvarða þar sem 1 stóð fyrir „líkar alls
ekki“ og 5 stóð fyrir „líkar mjög vel við.“ Bendill I samanstendur aðeins af sex yfirkvörðum sem
meta áhugasvið samkvæmt kenningu Hollands (1997). Þau eru handverkssvið (H), vísindasvið
(V), listasvið (L), félagssvið (F), athafnasvið (E) og skipulagssvið (S). Til einföldunar eru
áhugasviðin hér eftir oft skammstöfuð sem HVLFAS (e. RIASEC). Áreiðanleiki lokagerðar við
stöðlun allra yfirkvarða í Bendli I reyndist vera yfir 0,9 (Cronbach´s alfa) sem telst mjög gott
(Sif Einarsdóttir og James Rounds, 2013).
2.2.2 Bendill II
Bendill II fyrir framhaldsskólanema samanstendur einnig af sex yfirkvörðum HVLFAS
samkvæmt kenningu Hollands (1997) en að auki hafa við gerð Bendils II verið hannaðir 28
undirkvarðar sem endurspegla íslenskan vinnumarkað (Sif Einarsdóttir og James Rounds,
2013). Alls er í Bendli II spurt um 243 atriði, þar af 143 athafnir. Spurt var um allar sömu
athafnir og í Bendli I (til dæmis: aka farþegum í leigubíl, fóðra fisk í kerjum, aðstoða fatlaða
nemendur í skóla, bera fram veitingar fyrir farþega í flugi) auk 86 nýrra athafna. Auk þess er
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spurt um 100 starfsheiti (til dæmis: bókari, arkitekt, efnafræðingur, endurskoðandi). Allir
svarmöguleikar voru settir upp á sama hátt og í Bendli I, það er með fimm punkta Likert kvarða.
Þátttakendur svöruðu hversu vel eða illa þeim líkaði við hverja athöfn og hvert starfsheiti þar
sem 1 stóð fyrir „líkar alls ekki“ við og 5 stóð fyrir „líkar mjög vel við.“
Ástæða þess að farið var í þróun undirkvarða fyrir framhaldsskólanema var að í og við lok
framhaldsskóla standa nemendur frammi fyrir að þurfa að velja úr fjölda fjölbreyttra
starfssviða og námsbrauta á framhalds- og háskólastigi. Framhaldsskólanemum gæti því
gagnast vel að fá nákvæmari niðurstöður áhugakönnunar til að skerpa á og þrengja val sitt. Við
hönnun undirkvarðanna var stuðst við rannsóknir á starfsáhuga í Bandaríkjunum en þar hafa
um árabil verið notaðir svokallaðir grunnkvarðar (e. basic interest scale) í þessum tilgangi (Day
og Rounds, 1997) þó ekki eigi þeir sér eins sterka stoð í kenningum eins og yfirkvarðarnir,
HVLFAS. Eitt af aðalmarkmiðum Sifjar Einarsdóttur og James Rounds (2013) með hönnun
undirkvarða Bendils II var að könnunin væri í góðu samræmi við íslenskan veruleika hvað
varðar það náms- og starfsval sem nemendur í framhaldsskóla standa frammi fyrir í náinni
framtíð. Við val á atriðum, bæði athöfnum og starfsheitum var litið til starfaflokkunarinnar
ÍSTARF 95 og leitast við að atriðin kæmu úr sem flestum af þeim 380 starfaflokkum sem
flokkunarkerfið stendur saman af. Við hönnun undirkvarðanna var beitt leitandi aðferðum og
klasagreiningu og komu þá fram þeir 28 kvarðar sem könnunin stendur saman af (Sif
Einarsdóttir og James Rounds, 2013).
Sem dæmi um þessa undirkvarða má nefna: vélar og akstur, sjávarútveg, heilbrigðis- og
lífvísindi, hugvísindi, sjónlistir, kennslu, íþróttir og heilsu og fjármál. Kvarðarnir vélar og akstur
og sjávarútvegur hafa sterkasta fylgni við handverkssvið og raðast því við það svið á
formgerðarlíkani Hollands (1997). Kvarðarnir heilbrigðis- og lífvísindi og hugvísindi raðast við
vísindasvið en af þessum tveimur raðast hugvísindin nær listasviði enda er á því sviði meira
unnið með hugmyndir á meðan lífvísindin eru hlutbundnari. Kvarðarnir kennsla og íþróttir og
heilsa hafa svo sterkust tengsl við félagssvið og fjármál raðast á mörkum athafna- og
skipulagssviða. Flestum nýju kvarðanna svipar til bandarísku grunnkvarðanna en þó er hér
byggt á íslenskum veruleika og kvarðarnir aðlagaðir að því (Einarsdóttir, Eyjólfsdóttir og
Rounds, 2013). Áreiðanleiki lokagerðar undirkvarða í Bendli II var aldrei lægri en 0,82 og að
meðaltali var áreiðanleiki undirkvarðanna 0,88 sem verður að teljast mjög gott. Áreiðanleiki

41

yfirkvarða í Bendli II reyndist vera yfir 0,9 (e. Cronbach´s alpha) sem telst mjög gott (Sif
Einarsdóttir og James Rounds, 2013).
2.2.3 Bakgrunnspurningar
Auk þess að leggja fyrir áhugakannanirnar voru lagðar fyrir nokkrar bakgrunnsspurningar. Í
þessari rannsókn eru gögnin greind eftir tveimur þessara spurninga, annars vegar spurningu
um kyn og eru þátttakendur greindir eftir svörum þeirra í stúlkur og drengi, hins vegar er spurt
um búsetu. Til að flokka búsetu voru nemendur beðnir um að svara spurningunni: „Hvernig
byggðarlagi hefur þú búið í stærstan hluta ævinnar?“ Svarmöguleikar voru eftirfarandi: 1)
Reykjavík og nágrenni, 2) Sjávarþorpi/bæ (færri en 1500 íbúar), 3) Bæ (fleiri en 1500 íbúar), 4)
Sveit, 5) Þéttbýli (annað en sjávarþorp, íbúar færri en 1500).“
Í framsetningu á þessari búsetuflokkun í töflum bera flokkarnir aðeins önnur nöfn:
Reykjavík og nágrenni er nefnt höfuðborgarsvæðið, Sjávarþorp/bær með færri en 1.500 íbúa
er sett fram sem sjávarþorp < 1.500 íbúar, Bæir með fleiri en 1.500 íbúa eru settir fram sem
stærri bæir > 1.500 íbúar, þéttbýli annað en sjávarþorp með færri en 1.500 íbúa er sett fram
sem önnur þorp < 1.500 íbúar og sveit er hér eftir nefnd dreifbýli. Með því að biðja nemendur
að tilgreina í hvernig byggðalagi þeir bjuggu stærstan hluta æskuára sinna, í stað þess að spyrja
aðeins um núverandi búsetu eða flokka búsetu eftir staðsetningu skóla, ætti að hafa fengist
betri mynd af því hvaða áhrif búseta hefur á þróun starfsáhuga í bernsku.
Hugmyndin að baki skiptingu í búsetugerðir byggir annars vegar á því flokka samfélög eftir
íbúafjölda en slíkt er gert í rannsókn Hall o.fl. (1995). Þar er þó aðeins um að ræða skiptingu í
tvo búsetuflokka þar sem starfsáhugi ungmenna í dreifbýli (e. rural) sem telst vera byggðarlag
með < 2.500 íbúa er borinn saman við starfsáhuga ungmenna í þéttbýli/borg (e. urban) með >
50.000 íbúa. Hins vegar er hugmyndin á bak við búsetuflokkunina að kanna hvort ólíkt
atvinnulíf í heimabyggð endurspeglist í mun á starfsáhuga milli búsetugerða. Guðbjörg
Vilhjálmsdóttir og Guðrún Á Stefánsdóttir (2006) byggja rannsókn sína á starfshugsun og
virðingu fyrir störfum á flokkun búsetu þar sem þær bera saman annars vegar starfshugsun
10. bekkinga af höfuðborgarsvæðinu við starfshugsun 10. bekkinga sem búa í sjávarplássum á
landsbyggðinni.
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2.3 Framkvæmd
Gagnaöflun vegna stöðlunar Bendils I fór fram í 21 grunnskóla sem dreifðir voru um landið og
gagnaöflun vegna Bendils II fór fram í 22 framhaldsskólum víðsvegar um land og af ólíkum
stærðum og gerðum. Leitast var við að nemendur kæmu af sem flestum af þeim námsbrautum
sem í boði voru í framhaldsskólunum. Áhugakannanirnar voru lagðar rafrænt fyrir
þátttakendur í hópum og sáu tengiliðir í skólunum um framkvæmdina. Þátttakendur fengu
skýr fyrirmæli frá tengiliðum sem útskýrðu tilgang könnunarinnar og tekið var fram að um
frjálsa þátttöku væri að ræða. Leyfi Persónuverndar lá fyrir áður en gagnaöflun hófst og
foreldrar þátttakenda undir lögaldri (< 18. ára) voru upplýstir um tilgang rannsóknarinnar (Sjá
nánar í: Sif Einarsdóttir og James Rounds, 2013).
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3

Niðurstöður

Til að finna út hvort marktækur munur reyndist vera á starfsáhuga eftir búsetu og kyni voru
gerðar margbreytugreiningar fyrir alla yfirkvarða beggja gagnasafnanna og einnig fyrir alla
undirkvarða í Bendli II. Samkvæmt Field (2009) hentar slík greining sérlega vel þegar skoða á
hvort marktækur munur sé til staðar milli hópa út frá fleiri en einni fylgibreytu. Til að athuga
nánar milli hvaða búsetuflokka munurinn lægi, væri hann til staðar, var gerður eftir á
samanburður með Scheffe og Bonferroni prófum. Kannað var hvort munur reyndist vera á
meðaltölum starfsáhuga eftir búsetuflokkum og þá hvar sá munur liggur. Skoðaður var munur
á meðaltölum starfsáhuga út frá þeim fimm flokkum búsetu sem þáttendur höfðu merkt við.
Auk búsetu var kyn einnig haft með í greiningum í ljósi þess að mikill kynjamunur á áhuga er
þekktur (Sif Einarsdóttir, 2005) og því gæti möguglega komið fram samvirkni milli búsetu og
kyns. Meðaltalstölur fyrir starfsáhuga eru byggðar á hrágildum, það er óunnum
niðurstöðutölum hvers þátttakanda án þess að tekið sé tillit til fjölda atriða á hverjum kvarða
eða meðaltals kvarða á landsvísu. Því eru meðaltöl fyrir þá kvarða sem innihalda mörg atriði
jafnan hærri sem þarf ekki að þýða að áhugi sé hærri á því sviði. Með þessum tölum er því ekki
hægt að bera saman kvarða eða þróun á starfsáhuga milli gagnasafna en engu að síður má
nota þessi gildi til að skoða hvort munur sé til staðar milli búsetuhópa innan hvers gagnasafns.
Við skoðun á marktekt var valið að nota niðurstöður Pillai´s Trace prófsins þar sem það er
ekki viðkvæmt fyrir því að forsendur séu brotnar svo sem ef hópar eru misstórir eins og raunin
var í þessum gagnasöfnum báðum þar sem minnsti búsetuhópurinn í grunnskólasafninu
samanstóð af 26 þátttakendum en í þeim stærsta voru 231 þátttakandi (sjá töflu 1). Í
framhaldsskólasafninu voru 67 þátttakendur í minnsta búsetuhópnum en 623 þátttakendur í
þeim stærsta (sjá töflu 2). Með því að nota Pillai´s Trace er prófunin því ekki eins viðkvæm fyrir
mun innan minni hópana þar sem meiri hætta er á að einstaklingsmunur skekki niðurstöðuna
í minni hópana en Pillai´s Trace ekki viðkæmt fyrir því að dreifing innan hópa reyndist ekki
alltaf vera einsleit (Field, 2009). Val á eftir á samanburði með Scheffe og Bonferroni byggist á
því að Scheffe hentar vel þegar bera á saman fleiri en tvö meðaltöl og þegar hópar eru
misstórir. Bæði þessi próf þykja frekar íhaldssöm sem þýðir að ekki er hætta á að það sýni mun
sem ekki er til staðar. Líklegra er að munur komi ekki fram þó hann sé til staðar (Field, 2009).
Hér á eftir eru niðurstöður þessara greininga settar fram. Fyrst verður greint frá
niðurstöðum grunnskólanema á sex yfirkvörðum starfsáhuga, næst verður fjallað um
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niðurstöður fyrir sex yfirkvarða starfsáhuga meðal framhaldsskólanema og að lokum er fjallað
um niðurstöður á 28 undirkvörðum sem lagðir voru fyrir framhaldsskólanemana.

3.1 10. bekkingar – niðurstöður úr Bendli I
Við túlkun margbreytugreiningar kom í ljós að heilt yfir er ekki marktækur munur á starfsáhuga
eftir búsetu í þessum aldursflokki: Pillai´s Trace F = 1,359 og p = 0.114. Í dreifigreiningartöflu
(e. test of between subject effect) kemur þó fram marktækur munur á handverkssviði F(4,475)
= 2,511 og p = 0,041 sem gefur til kynna að einhver munur sé á starfsáhuga á handverkssviði
út frá búsetu. Við eftir á samanburð með Scheffe og Bonferroni kom þó ekki fram hvar þessi
munur liggur. Þegar gerð var einbreytugreining (e. univariate analysis) fyrir búsetu og hvern
kvarða starfsáhuga fyrir sig kom fram að starfsáhugi á handverkssviði reyndist vera heldur
meiri í dreifbýli (M = 42,3) og stærri bæjum á landsbyggðinni (M = 40,8) heldur en á
höfuðborgarsvæðinu (M = 37,3), p<0,05.
Kynjamunur á starfsáhuga grunnskólanema kemur hins vegar skýrt fram: Pillai´s Trace F =
21,129 og p = 0,000. Munur eftir kyni var marktækur á fjórum af sex kvröðum Hollands (1997),
handverkssviði, vísindasviði, listasviði og félagssviði en ekki kom fram marktækur munur eftir
kyni á athafnasviði og skipulagssviði. Hvergi kom fram samvirkni milli búsetu og kyns, Pillai´s
Trace F = 0,981 og p = 0,488 og því eru tölur fyrir samvirkni ekki birtar í töflu. Í töflu 3 má sjá
meðaltöl starfsáhuga grunnskólanema á öllum sex kvörðum Hollands (1997) eftir búsetu og
eftir kyni innan hvers búsetuflokks.
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Tafla 3 Grunnskólasafn, meðaltöl og marktekt starfsáhuga á HVLFAS kvörðum
Höfuðborgarsvæðið
Handverkssvið
Búseta
Kyn
Vísindasvið
Búseta
Kyn
Listasvið
Búseta
Kyn
Félagssvið
Búseta
Kyn
Athafnasvið
Búseta
Kyn
Skipulagssvið
Búseta
Kyn

Stærri bæir

Sjávarþorp

Önnur þorp

Dreifbýli

F- gildi

heild

stúlkur

drengir

heild

stúlkur

drengir

heild

stúlkur

drengir

heild

stúlkur

drengir

heild

stúlkur

drengir

37,3

31,7

42,3

40,8

34,4

46,4

41,2

32,4

45,1

38,6

35,1

44,2

42,3

36,6

48,1

2,51*
39,99**

50,4

47,9

52,6

51,2

47,8

54,1

47,8

38,6

51,9

51,0

51,5

50,2

49,8

49,6

50,1

0,70
4,70**

60,7

63,0

58,6

61,1

64,3

58,3

59,5

64,3

57,4

66,4

68,5

63,2

65,9

68,6

63,1

1,19
6,17*

52,4

58,6

46,8

53,0

59,4

47,4

49,8

53,3

48,2

58,4

65,3

47,8

57,6

61,9

53,1

1,47
34,29**

47,3

46,3

48,2

48,8

45,8

51,3

46,5

51,1

44,4

47,1

47,0

47,2

47,9

49,9

45,9

0,25
0,10

51,0

48,0

53,8

53,0

47,9

57,3

48,1

47,8

48,2

49,4

47,7

51,9

49,9

50,7

49,1

0,85
3,21

* p < 0,05 ** p < 0,001
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Á mynd 2 eru meðaltöl á handverksviði sett upp eftir flokkum búsetu og einnig má lesa af
myndinni meðaltöl kynjanna. Eins og áður sagði liggur marktækur munur annars vegar milli
dreifbýlis og höfuðborgarsvæðis og hins vegar milli stærri bæja og höfuðborgarsvæðisins. Við
framsetningu mynda er kastljósinu beint að mun á starfsáhuga eftir búsetu og kynjum og því
spannar kvarðinn á y-ás frá lægsta til hæsta gildis sem fram kom á hverjum kvarða. Hér er
lægsti punktur meðaltal stúlkna á höfuðborgarsvæðinu (M = 31,7) og hæsti punktur er
meðaltal drengja í dreifbýli (M = 48,1).

Mynd 2: Starfsáhugi grunnskólanema á handverkssviði eftir búsetu og kynjum

3.2 Framhaldsskólanemar- niðurstöður úr Bendli II
Umfjöllun um niðurstöður fyrir framhaldsskólanema er skipt upp í tvo kafla. Í fyrri kaflanum er
farið yfir niðurstöður fyrir yfirkvarða i Bendli II en í þeim seinni er farið yfir niðurstöður fyrir
undirkvarða.
3.2.1 Niðurstöður fyrir yfirkvarða í Bendli II
Í töflu 4 má sjá meðaltöl starfsáhuga á sex yfirkvörðum, HVLFAS, fyrir úrtak
framhaldsskólanema eftir búsetu og eftir kyni innan hvers búsetuflokks auk marktektar eftir
kyni og búsetu. Niðurstöður margbreytugreiningar sýna marktækan mun á starfsáhuga á
yfirkvörðunum sex, HVLFAS, eftir búsetu, Pillai´s Trace F = 3,379 og p = 0,000. Einnig kom fram
marktækur munur eftir kyni, Pillai´s Trace F = 103,483 og p = 0,000. Ekki kom fram samvirkni
milli búsetu og kyns, Pillai´s Trace F = 1,486 og p = 0,060 og því eru tölur fyrir samvirkni ekki
birtar í töflu. Eins og sjá má í töflu 4 kom marktækur munur eftir búsetu aðeins fram á
handverkssviði F = 12,187 og p = 0,000. Við eftir á samanburð með Scheffe prófi kom í ljós að
munur á starfsáhuga á handverksviði liggur annars vegar milli dreifbýlis (M = 55,7) og
höfuðborgarsvæðisins (M = 46,0) p < 0,001 og hins vegar milli dreifbýlis (M = 55,7) og stærri
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bæja utan höfuðborgarsvæðisins (M = 48,3) p < 0,001. Marktækur kynjamunur kom fram á
þremur yfirkvörðum, handverkssviði, listasviði og félagssviði.
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Tafla 4: Framhaldsskólasafn, meðaltöl og marktekt starfsáhuga á HVLFAS kvörðum
Höfuðborgarsvæðið
Handverkssvið
Búseta
Kyn
Vísindasvið
Búseta
Kyn
Listasvið
Búseta
Kyn
Félagssvið
Búseta
Kyn
Athafnasvið
Búseta
Kyn
Skipulagssvið
Búseta
Kyn

Stærri bæir

Sjávarþorp

Önnur þorp

Dreifbýli

F- gildi

heild

stúlkur

drengir

heild

stúlkur

drengir

heild

stúlkur

drengir

heild

stúlkur

drengir

heild

stúlkur

drengir

46,0

38,8

52,6

48,3

41,9

55,7

50,0

44,2

57,7

48,5

41,5

54,9

55,7

47,6

64,6

12,19**
145,57**

46,5

45,5

47,4

46,8

46,0

47,6

47,2

46,8

47,8

47,5

46,2

48,6

47,1

45,2

49,2

0,17
3,31

54,8

58,5

51,4

54,4

55,8

52,8

54,7

56,1

52,8

54,3

57,0

51,7

55,1

58,3

51,5

0,13
20,19**

52,5

59,4

46,11

53,7

60,3

46,1

56,3

62,7

48,7

55,0

63,6

47,1

51,9

58,4

44,8

2,22
188,43**

39,8

39,9

39,8

40,1

38,7

41,7

41,2

40,9

41,7

41,0

42,0

40,1

39,2

38,7

39,7

0,75
0,38

39,6

37,8

41,3

40,5

39,6

41,5

41,9

41,1

43,0

41,5

42,4

40,8

41,2

40,6

41,9

1,75
2,29

* p < 0,05 ** p < 0,001
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Sjá má samanburð milli búsetuflokka og meðaltöl kynjanna á handverkssviði á mynd 3.
Marktækur munur eftir búsetu liggur eins og áður sagði annars vegar milli dreifbýlis og
höfuðborgarsvæðis og hins vegar milli dreifbýlis og stærri bæja. Lægsti punktur hér er meðaltal
stúlkna á höfuðborgarsvæðinu (M = 38,8) og hæsti punktur er meðaltal drengja í dreifbýli (M
= 64,6)

Mynd 3: Starfsáhugi framhaldsskólanema á handverkssviði eftir búsetu og kynjum

3.2.2 Niðurstöður fyrir undirkvarða í Bendli II
Athyglisvert er að aðeins kemur fram munur eftir búsetu á uppvaxtarárum á einu af sex
áhugasviðum Hollands (1997). Mikilvægt er að hafa í huga að hér er um mjög almenna flokkun
á áhuga að ræða. Því er mikilvægt að prófa hvort að munur komi fram þegar áhuga er skipt í
sértækari svið eða flokka eins og gert er með undirkvörðunum 28 í Bendli II. Í töflu 5 (sem
vegna stærðar er birt í Viðauka A) má sjá meðaltöl starfsáhuga á undirkvörðum fyrir úrtak
framhaldsskólanema eftir búsetu og eftir kyni innan hvers búsetuflokks auk niðurstaðna
margbreytugreiningar fyrir þessa hópa.
Heildartafla margbreytugreiningar gefur til kynna að mun sé að finna á einhverjum
undirkvarða/kvörðum starfsáhuga eftir búsetu, Pillai´s Trace F = 2,772 og p = 0,000. Einnig
gefur heildartafla til kynna að munur sé á starfsáhuga kynjanna á einhverjum kvarða/kvörðum,
Pillai´s Trace F = 52,938 og p = 0,000. Einnig kom fram að samvirkni milli búsetu og kyns er til
staðar á einhverjum undirkvörðum starfsáhuga, Pillai´s Trace F = 1,304 og p = 0,000. Í
dreifigreiningartöflu kom fram að munur á starfsáhuga eftir búsetu er marktækur á 12 af 28
undirkvörðum Bendils II. Þeir kvarðar þar sem fram kom munur eftir búsetu eru: Raf og
byggingagreinar, sjávarútvegur, ræktun og búskapur, vélar og akstur, björgun og löggæsla,
eignaumsjón, kennsla, ráðgjöf og meðferð, heilbrigðisþjónusta, íþróttir og heilsa, sala og
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þjónusta og afgreiðsla. Hér á eftir verður fjallað nánar um hvar munurinn á þessum kvörðum
liggur og verða þessir kvarðar teknir fyrir nokkrir saman eftir skyldleika þeirra við sex áhugasvið
Hollands (1997) (sjá má tengsl undirkvarða við áhugasvið í Sif Einarsdóttir og James Rounds,
2013, bls 56). Fyrst verður fjallað um kvarða sem tengjast handverksviði, svo kvarða sem
tengjast handverks- og skipulagssviði, þá um kvarða sem tengjast félagssviði og síðast um
kvarða sem tengjast athafnasviði. Í lok kaflans er fjallað um þá kvarða þar sem kom fram
samvirkni og þá kvarða þar sem aðeins kom fram kynjamunur.
3.2.2.1 Handverkssvið
Áhugi á raf- og byggingagreinum var mestur meðal ungmenna í dreifbýli og lá munurinn milli
dreifbýlis (M = 26,5) og höfuðborgarsvæðins (M = 23,5), p < 0,05. Á kvarðanum sjávarútvegur
var munur á starfsáhuga ungmenna í sjávarþorpum (M = 22,4) og ungmenna í dreifbýli (M =
23,1) borið saman við starfsáhuga ungmenna á höfuðborgarsvæðinu (M = 19,1) p<0,001.
Einnig var meiri áhugi á sjávarútvegi í stærri bæjum á landsbyggðinni (M = 20,9) meiri heldur
en á höfuðborgarsvæðinu (M = 19,1) p<0,05. Starfsáhugi á kvarðanum ræktun og búskapur
var meiri hjá ungmennum í dreifbýli (M = 19,2) en í öllum öðrum búsetuflokkum:
höfuðborgarsvæðið (M = 13,3), stærri bæir (M = 14,2), sjávarþorp (M = 14,3), önnur þorp (M
= 14,5) p<0,001. Mynd 4 sýnir mun á starfsaáhuga ungmenna á framhaldsskólaaldri eftir
búsetu og kyni á kvörðunum raf- og byggingagreinar, sjávarútvegur og ræktun og búskapur
en þessir undirkvarðar tilheyra handverkssviði. Á myndinni sést einnig að drengir hafa meiri
áhuga á raf- og byggingagreinum og sjávarútvegi í öllum búsetugerðum en í áhuga á ræktun
og búskap fylgjast kynin að en stúlkur hafa þó örlítið meiri áhuga á þeim störfum.
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Mynd 4: Munur á undirkvörðum, sem falla að handverkssviði

3.2.2.2 Handverks- og skipulagssvið
Kvarðarnir vélar og akstur og björgun og löggæsla liggja á mörkum handverks- og skipulagssvið
og kvarðinn eignaumsjón tilheyrir skipulagssviði. Áhugi á vélum og akstri var mestur meðal
ungmenna í dreifbýli (M = 30,4) og reyndist vera meiri en starfsáhugi ungmenna á
höfuðborgarsvæðinu (M = 25,2) p< 0,001. Einnig var starfsáhugi ungmenna í dreifbýli á vélum
og akstri meiri en starfsáhugi ungmenna í stærri bæjum (M = 26,3) og í sjávarþorpum (M =
22,4) p< 0,05. Ekki var munur milli dreifbýlis og annarra þorpa á landsbyggðinni.
Á kvarðanum björgun og löggæsla er starfsáhugi ungmenna í dreifbýli (M = 26,1) og
ungmenna í sjávarþorpum (M = 25,7) meiri en starfsáhugi ungmenna á höfuðborgarsvæðinu
(M = 23,8) p<0,05. Þessi munur kom þó ekki fram þegar notaður var eftir á samanburður með
Scheffe og því miðast þessar niðurstöður við eftir á samanburð með Bonferroni prófi. Sama er
að segja um kvarðann eignaumsjón. Samkvæmt dreifigreiningartöflu margbreytugreiningar er
munur til staðar eftir búsetu á þessum kvarða en hvorki Scheffe né Bonferroni, eftir á
samanburðir, sýna hvar sá munur liggur. Meðaltölin gefa þó vísbendingar um að munurinn
liggi á milli sjávarþorpa og höfuðborgarsvæðisins en eftir á samanburður á þessum svæðum
er næst því að vera marktækur með p = 0,056. Hér virðist vera um aðferðafræðilegan vanda
að ræða, mögulega vegna ólíkrar hópastærðar. Til að bregðast við því var kannað hvort munur
kæmi fram í einbreytugreiningu. Einbreytugreining fyrir búsetu og eignaumsjón staðfestir
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þennan mun þegar skoðaðar eru niðurstöður eftirá samanburðar með Games-Howell prófi.
Meðaltal starfsáhuga ungmenna í sjávarþorpum (M = 10,3) á eignaumsjón var því hærra en
meðaltal starfsáhuga ungmenna á höfuðborgarsvæðinu (M = 9,3). Mynd 5 sýnir mun á
starfsaáhuga ungmenna á framhaldsskólaaldri eftir búsetu og kyni á kvörðunum vélar og
akstur, björgun og löggæsla og eignaumsjón. Á myndunum má einnig sá að drengir hafa að
meðaltali meiri áhuga í öllum tilvikum á þessum kvörðum.

Mynd 5: Munur á undirkvörðum sem tengjast skipulagssviði

3.2.2.3 Félagssvið
Ekki kom aðeins fram munur á kvörðum sem tengjast handverks- og skipulagssviði því mun
eftir búsetu er einnig að finna á undirkvörðum sem tilheyra félagssviði. Á þessu sviði virðast
sjávarþorp skera sig úr. Áhugi á kennslu var meiri í sjávarþorpum (M = 27,5) heldur en á
höfuðborgarsvæðinu (M = 25,0) p <0,05. Áhugi á ráðgjöf og meðferð var einnig meiri í
sjávarþorpum (M = 25,1) heldur en meðal ungmenna sem ólust upp í dreifbýli (M = 22,4),
p<0,05. Munur var á áhuga á heilbrigðisþjónustu og var áhugi ungmennanna í sjávarþorpum
(M = 35,7) meiri en starfsáhugi ungmenna á höfuðborgarsvæðinu (M = 32,5) p<0,05. Áhugi á
kvarðanum íþróttir og heilsa var meiri meðal ungmenna í sjávarþorpum (M = 18,3) heldur en
meðal ungmenna á höfuðborgarsvæðinu (M = 16,4), p<0,05. Við túlkun þessara niðurstaðna
er þó vert að minna á að kynjaskipting var ekki jöfn í hópi þátttakenda í sjávarþorpum þar sem
stúlkur voru um fjórðungi fleiri en drengir. Mynd 6 sýnir mun eftir búsetu og kynjum á þessum
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fjórum undirkvörðum sem falla að félagssviði. Á myndinni má einnig sjá að á þessum fjórum
kvörðum hafa stúlkur að meðaltali alltaf meiri starfsáhuga en drengir í öllum búsetuflokkum.

Mynd 6: Munur á undirkvörðum sem falla að félagssviði eftir búsetu

3.2.2.4 Athafnasvið
Áhugakvarðarnir sala og þjónusta og afgreiðsla tilheyra athafnasviði. Dreifigreiningartafla
margbreytugreiningar gefur til kynna að munur sé á starfsáhuga ungmenna á sölu en eftir á
samanburður með Scheffe og Bonferroni gefur ekki til kynna hvar þessi munur liggur. Eins
kemur ekki skýrt fram hvar munurinn liggur þegar notuð er einbreytugreining. Hér er því aftur
um aðferðafræðilegan vanda að ræða, líklega vegna þess hve hópar úr minni bæjarfélögum
eru litlir. Meðaltölin og eftir á samanburður á einbreytugreiningu með Duncan prófi gefa þó
vísbendingar um að starfsáhugi á kvarðanum sala sé meiri í öllum búsetuflokkum utan
höfuðborgarsvæðisins: önnur þorp (M = 20,3), sjávarþorp (M = 20,1), dreifbýli (M = 20,0),
stærri bæir (M = 19,6) borið saman við höfuðborgarsvæðið (M = 18,7). Á kvarðanum þjónusta
og afgreiðsla var áhugi ungmenna í sjávarþorpum (M= 25,3) meiri en áhugi ungmenna á
höfuðborgarsvæðinu (M = 22,8) p<0,05. Mynd 7 sýnir mun eftir búsetu og kynjum á þeim
undirkvörðum sem tilheyra athafnasviði.
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Mynd 7: Munur á undirkvörðum á athafnasviði

3.2.2.5 Samvirkni og kynjamunur
Samvirkni kom fram á kvörðunum fjölmiðlun og viðskipti og rekstur. Þegar skoðuð eru
meðaltöl kynjanna eftir búsetu kemur í ljós að á kvarðanum fjölmiðlun mælast stúlkur á
höfuðborgarsvæðinu (M = 29,7) með meiri áhuga á fjölmiðlun heldur en drengir á
höfuðborgarsvæðinu (M = 29,4) p<0,05. Í öðrum flokkum búsetu er þessu öfugt farið, þar hafa
drengir að meðaltali meiri áhuga á fjölmiðlun en stúlkur.
Þegar meðaltöl kynjanna á kvarðanum viðskipti og rekstur eru skoðuð eftir búsetuflokkum
kemur fram að stúlkur sem hafa alist upp á höfuðborgarsvæðinu (M = 22,1) mældust að
meðaltali með meiri áhuga á viðskiptum og rekstri heldur en drengir á höfuðborgarsvæðinu
(M = 21,7) p<0,05. Einnig mældust stúlkur sem alist hafa upp í öðrum þorpum á landsbyggðinni
(M = 21,8) að meðaltali með örlítið meiri áhuga á viðskiptum og rekstri heldur en drengir sem
alist hafa upp í þessum þorpum (M = 21,2). Á mynd 8 má sjá samvirkni á báðum þessum
kvörðum.

Mynd 8: Samvirkni kom fram á tveimur kvörðum

Aðeins hefur verið minnst á kynjamun hér að framan jafnhliða umræðu um undirkvarða þar
sem marktækur munur var á búsetu og þar sem samvirkni kom fram. Alls kom þó kynjamunur
fram á mun fleiri kvörðum eða alls 23 af 28 undirkvörðum. Ef kvarðarnir eru einungis flokkaðir
upp eftir kyni höfðu stúlkur meiri áhuga á heilbrigðis- og lífvísindum, skrifstofustörfum,
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þjónustu og afgreiðslu, tísku og hönnun, kennslu, heilbrigðisþjónustu, íþróttum og heilsu,
ræktun og búskap, sjónlistum, félagsvísindum og ráðgjöf og meðferð. En drengir höfðu meiri
áhuga á verk- og tæknifræði, náttúruvísindum, stærðfræði, raf- og byggingagreinum, vélum
og akstri, sjávarútvegi, tölvum, fjármálum, sölu, eignaumsjón, björgun og löggæslu og
fjölmiðlun. Þeir kvarðar þar sem ekki kom fram marktækur kynjamunur voru sviðslistir,
viðskipti og rekstur, opinber stjórnsýsla, hugvísindi og skapandi skrif. Ef borin eru saman F-gildi
í töflum 3, 4 og 5 fyrir búsetu og kyn sést að mun meiri áhrifa kyns gætir í mun á starfsáhuga
heldur en skýra má með búsetu þó munur á starfsáhuga eftir búsetu sé til staðar og hans gæti
mest á handverkssviði hjá framhaldsskólanemum og undirkvörðum handverks- og félagssviða
hjá sama hópi.
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4

Umræða

Megintilgáta þessarar rannsóknar var að munur kæmi fram á starfsáhuga ungmenna eftir því
hvar þau hafa alist upp. Settir voru fram fimm flokkar búsetu eftir íbúafjölda og
atvinnuskilyrðum og voru meðaltöl starfsáhuga ungmennanna borin saman milli þessara
flokka. Búist var við að mestur munur eftir búsetu kæmi fram á handverkssviði (Holland, 1997).
Þessar megintilgátur rannsóknarinnar voru að fullu studdar og eru niðurstöðurnar
sambærilegar við rannsókn Hall o.fl. (1995). Áhugi ungs fólks á landsbyggðinni var meiri á
handverkssviði heldur en áhugi ungmenna af höfuðborgarsvæðinu. Meiri munur var á
starfsáhuga framhaldsskólanema á handverkssviði eftir búsetu heldur en meðal yngri hópsins,
nemenda í 10. bekk. Þessi munur á starfsáhuga framhaldsskólanema á handverkssviði var
einnig áberandi þegar starfsáhugi á undirkvörðum í Bendli II var borin saman milli
búsetuflokka.
Þó ekki hafi komið fram munur á starfsáhuga eftir búsetu á yfirkvarðanum félagssviði
samkvæmt kenningu Hollands (1997), hvorki meðal grunn- né framhaldsskólanema, þá kom
fram munur eftir búsetu á nær öllum undirkvörðum félagssviðs. Munur á starfsáhuga eftir
búsetu kom heldur ekki fram á yfirkvörðunum lista-, vísinda-, skipulags- eða athafnasviða en
munur kom fram eftir búsetu á nokkrum undirkvörðum skipulags- og athafnasviða. Starfsáhugi
var einnig greindur eftir kyni til að athuga hvort samvirkni væri í starfsáhuga milli búsetu og
kyns. Samvirkni kom ekki fram á yfirkvörðum en samvirkni gætti á tveimur undirkvörðum. Eins
og við var að búast kom einnig fram mikill kynjamunur á starfsáhuga eftir áhugasviðum (Sif
Einarsdóttir, 2005) en utan þessara tveggja undirkvarða þar sem samvirkni kom fram virtist
kynjamunur ekki vera breytilegur eftir búsetu svo nokkru nemi.

4.1 Má rekja mismunandi starfsáhuga til atvinnulífs og samfélagsgerðar?
Af framangreindu yfirliti er óhætt að segja að tilgátur þær sem settar voru fram í þessari
rannsókn séu studdar en athyglisvert er þó að munur á yfirkvörðum kemur aðeins fram á
handverkssviði, en ekki á hinum fimm af sex áhugasviðum Hollands (1997). Við greiningu
niðurstaðna á undirsviðum breiðu áhugasviðanna (HVLFAS) kom fram munur eftir búsetu á 12
af 28 undirsviðum. Athyglisvert mynstur kom einnig fram þar sem helmingur undirsviðanna,
eða alls 6 af 12 sviðum, þar sem munur kom fram á starfsáhuga eftir búsetu tilheyra
handverkssviði eða eru á mörkum handverks- og skipulagssviðs. Áhugi á ræktun og búskap,
vélum og akstri, sjávarútvegi, raf- og byggingargreinum, björgun og löggæslu og eignaumsjón
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var þannig breytilegur eftir búsetu. Í öllum þessum tilvikum voru það ungmenni í dreifbýli sem
höfðu mestan áhuga á þessum sviðum. Ungmenni í sjávarþorpum höfðu einnig meiri á áhuga
en ungmenni á höfuðborgarsvæðinu á sjávarútvegi, eignaumsjón og björgun og löggæslu.
Af þeim 12 undirsviðum þar sem fram kom munur eftir búsetu, tilheyra 4 þeirra félagssviði.
Þetta eru: kennsla, heilbrigðisþjónusta, ráðgjöf og meðferð og íþróttir og heilsa. Athyglisvert
er hvað munur kemur fram á mörgum undirsviðum félagssviðs í ljósi þess að þau störf sem
tilheyra þessum sviði er líklega að finna í öllum búsetugerðum og sum líklega í svipuðu hlutfalli
við íbúafjölda óháð búsetuflokkum, mögulega þó að undanskyldu dreifbýli. Hér er sérstaklega
átt við störf við kennslu en óhætt er að fullyrða að starf leik- og grunnskólakennarans sé það
starf sem er jafnnæst öllum börnum dags daglega. Einnig finnast í flestum þéttbýlisstöðum
einhver störf við heilbrigðisþjónustu, íþróttir og heilsu og ráðgjöf og meðferð þó meira sé um
sérhæfð störf á þessum sviðum í stærri bæjum og á höfuðborgarsvæðinu (Tryggvi Þór
Herbertsson og Grétar Þór Eyþórsson, 2003).
Ennþá athyglisverðara er að munur eftir búsetu á áhuga á þessum störfum kemur fyrst og
fremst fram milli sjávarþorpa og höfuðborgarsvæðisins. Ekki er ljóst hver skýringin er á þessu
en ef litið er aftur til skýrslu Tryggva og Grétars (2003) þá kom þar fram í viðtölum við
viðmælendur sem búa í sjávarþorpum að atvinnulífið þar sé frekar fábrotið, það einkennist af
verkamannastörfum og fáeinum stjórnunarstörfum. Ekki er mikið um það sem einn
viðmælandi kallaði „millistörf“ sem hann sagði vera til dæmis störf sem krefjast stúdentsprófs
eða styttra háskólanáms. Einhver störf eru þó alltaf til staðar í þéttbýli við þjónustu, umönnun
og uppeldi. Hér er því dregin sú ályktun að framangreind störf séu meðal þeirra
atvinnutækifæra sem ungmenni í sjávarþorpum sjá sem dæmi um störf af þessari gráðu og
vegna fábreytni í atvinnulífi raðist áhugi ungmennanna í minni byggðarlögum þéttar á þau
störf sem þau þekkja. Þetta er þó sett fram með þeim fyrirvara að kynjamunur er mikill á áhuga
á störfum á félagssviði og flokkurinn sjávarþorp er sá búsetuflokkur þar sem kynjaskipting var
ójöfnust meðal framhaldsskólanema. Stúlkur voru fjórðungi fleiri í þessum hóp heldur en
drengir og gæti það skekkt niðurstöður.
Framangreindar skýringar á fábreytni í störfum í heimabyggð geta varpað ljósi á af hverju
áhugi er meiri á störfum á handverks- og félagssviði í sjávarþorpum og einnig að áhugi á
störfum við sölu og þjónustu og afgreiðslu sem eru undirkvarðar athafnasviðs er meiri í
sjávarþorpum en á höfuðborgarsvæðinu og áhugi á sölustörfum er meiri í öllum flokkum
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búsetu utan höfuðborgarsvæðisins. Til að útskýra betur hvað hér er átt við er verið að vísa í að
atvinnulíf í minni þéttbýlisstöðum og dreifbýli getur aldrei orðið eins fjölbreytt og atvinnulíf í
stærri bæjum eða á höfuðborgarsvæðinu (Tryggvi Þór Herbertsson og Grétar Þór Eyþórsson,
2003). Ef litið er svo á að þekking á störfum hafi jákvæða fylgni við meiri starfsáhuga á þeim
störfum sem einstaklingur þekkir eins og kom fram hjá Rohlfing o.fl. (2012) þá eru líkur á að
ungmenni í búsetuflokkum þar sem atvinnulíf er fábreyttara þekki færri störf og áhugi þeirra
komi því fram á færri áhugasviðum en áhugi ungmenna þar sem atvinnulíf er fjölbreyttara
dreifist á fleiri svið.
Menning í kringum þær atvinnugreinar sem finnast í meira mæli á þessum svæðum gætu
líka hafa mótað þann veruhátt sem ungmennin alast upp við. Nálægð vegna persónulegra
tengsla við viðfangsefnin getur mögulega þýtt að ungmenni til dæmis í dreifbýli og
sjávarþorpum hafi meiri þekkingu og reynslu af þeim störfum sem eru einkennandi fyrir þessi
svæði. Mögulega er það ástæða þess að áhugi þeirra mælist meiri eða alla veganna aðgreindari
á þessum sviðum (Bourdieu, 1989, 1993; Guðbjörg Vilhjámsdóttir, 2003; Guðbjörg
Vilhjálmsdóttir og Guðrún Á Stefánsdóttir, 2006; Hall o.fl., 1995). Hvort þetta sé einnig
skýringin á því að starfsáhugi ungmenna á höfuðborgarsvæðinu mælist einnig nær alltaf
lægstur af öllum búsetuflokkum er ekki hægt að fullyrða hér en hefur verið tilefni vangaveltna.
Skýring hlýtur að liggja í einhverju af eftirtöldu: minni þekkingu og tengingu við atvinnulífið,
að áhugi ungmenna á höfuðborgarsvæðinu dreifist á fleiri svið og sé því ekki eins aðgreindur,
eða í aðferðafræði þar sem hópur þátttakenda á höfuðborgarsvæðinu er töluvert mikið stærri
en aðrir hópar í þessari rannsókn.
Þegar skoðaðir eru undirkvarðar hefur höfuðborgarsvæðið ekki mestan áhuga á neinum
undirkvarðanna og er oftast með minnsta áhugann á þessum kvörðum. Aðeins á sviði viðskipta
og rekstur og á sviði fjölmiðlunar kemur annað mynstur fram, en þar er áhugi ungmenna á
höfuðborgarsvæðinu meiri. auk þess sem samvirkni búsetu og kyns kemur fram. Í báðum
tilfellum er um að ræða samvirkni á höfuðborgarsvæðinu á þann veg að stúlkur hafa þar meiri
áhuga en drengir. Í fjölmiðlun er áhugi drengja annars meiri í öllum öðrum búsetuflokkum
heldur en á höfuðborgarsvæðinu en meiri sveiflur eru í áhuga kynjanna á viðskiptum og rekstri
(sjá mynd 8). Mögulega eru þessi tvö áhugasvið dæmi um þróun áhuga en fram kom hjá
Ragnari F. Ólafssyni og Almari M. Halldórssyni (2007) að áhugi stúlkna á viðskiptum og stjórnun
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fyrirtækja fór lítið eitt vaxandi milli áranna 2003 og 2006. Spennandi er að fylgjast með þróun
á þessum sviðum í framtíðinni.
Að skoða kyn var ekki meginmarkmið þessarar rannsóknar en í niðurstöðum kemur þó fram
að talsverður kynjamunur er á starfsáhuga ungmenna og er kyn mun meira mótandi þáttur á
starfsáhuga en búseta. Ekki verður þó fjallað nánar um það hér að öðru leyti en að athyglisvert
er að líta yfir þau fimm undirsvið þar sem ekki kom fram munur eftir kynjum. Þetta eru
hugvísindi, sviðslistir, skapandi skrif, opinber stjórnsýsla og viðskipti og rekstur. Áður hefur
verið fjallað um samvirkni milli búsetu og kyns á starfsáhuga í viðskiptum og rekstri og settar
fram tilgátur um að þar hafi á síðustu árum átt sér stað breytingar í átt til jafnræðis hvað varðar
kynímynd þessara starfa. En ef litið er yfir hin fjögur sviðin sem voru nefnd hér þá kemur ekki
heldur fram munur á þessum undirsviðum eftir búsetu. Þarna virðist því vera um að ræða störf
þar sem félags- og umhverfislegir þættir hafa minni áhrif á starfsáhuga en á mörgum öðrum
sviðum.
Annað sem þó er vert að taka fram í tengslum við umræðu um kyn er að eins og þekkt er
hafa drengir meiri áhuga á handverkssviði en stúlkur hafa meiri áhuga á félagssviði (Sif
Einarsdóttir, 2005) og kemur þessi kynjamunur mjög skýrt fram í þessari rannsókn (sjá myndir
4, 5 og 6). Ræktun og búskapur er til að mynda eina undirsviðið á handverkssviði sem stúlkur
hafa meiri áhuga en drengir. Við úrvinnslu niðurstaðna vöknuðu vangaveltur um hvort
mögulega vanti fleiri undirkvarða á handverkssviði sem myndu þá kannski höfða meira til
handverksáhuga stúlkna. Fram kemur hjá Sif Einarsdóttur (2005) að kynjamunur á handverksog félagssviði er mjög þekktur við svörun á áhugakönnunum. Kynímyndir starfa og atriði sem
spurt er um í áhugakönnunum hafa áhrif á svörun ráðþega. Mögulega hefur því val á atriðum
í áhugakönnunum áhrif á að áhugi stúlkna á handverkssviði og áhugi drengja á félagssviði
kemur ekki fram en þetta er í samræmi við umfjöllun Gottfredson um að við málamiðlun sé
kyn það sem einstaklingar gefa síst eftir (Gottfredson, 1981; Gottfredson og Lapan, 1997).
Þetta getur haft mjög alvarlegar afleiðingar á náms- og starfsval og þarf að gæta sérstaklega
að þessu við túlkun áhugakannanna. Þó einskorðast þetta vandamál að áhugi kynjanna skiptist
ekki jafnt á áhugasvið ekki við áhugakannanir þar sem gefin eru upp atriði sem á að svara. Í
rannsókn Ragnars og Almars (2007) kom fram mjög áþekkur munur á áhuga og væntingum
kynjanna til starfa þó spurningin þar hafi verið alveg opin og án valmöguleika. Kynjun starfa er
því mjög rík í samfélaginu.
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Munur á starfsáhuga eftir búsetu hefur eftir því sem best er vitað ekki verið mikið
rannsakaður en nokkur hreyfing var þó á þessu sviði á áratugunum í kringum aldamót og er
það skýring á því að margar heimildir sem hér er stuðst við eru komnar nokkuð til ára sinna.
Ekki er vitað til þess að áður hafi verið gerð rannsókn á mun á starfsáhuga ungmenna eftir
búsetu þar sem búsetu er skipt upp í þá fimm flokka sem hér hefur verið lýst. En eins og komið
hefur fram voru nokkur rök fyrir því að munur á starfsáhuga gæti komið fram eftir þessari
skiptinu og er þar vísað bæði í skýrslu Tryggva Þórs Herbertssonar og Grétars Þórs Eyþórssonar
(2003) um búsetuskilyrði á landsbyggðinni og einnig rannsókn Guðbjargar Vilhjálmsdóttur og
Guðrúnar Á Stefánsdóttur (2006) á áhuga og virðingu fyrir störfum. Í báðum þessum
heimildum kemur fram sérstaða atvinnulífs í sjávarþorpum og í skýrslu Tryggva og Grétars
(2003) er einnig vísir að þessari fimm flokka skiptingu. Tryggvi og Grétar tala um mun á
atvinnuháttum milli sjávarplássa, dreifbýlis og stærri þjónustukjarna á landsbyggðinni auk þess
sem þeir tala um mun á atvinnulífi á þessum stöðum og landsbyggðinni almennt samanborið
við höfuðborgarsvæðið. Einnig var rætt um mun á atvinnulífi eftir búsetu í rannsóknum Hall
o.fl. (1995) og Jacobs o.fl. (1998).
Einn af vanköntum þessarar rannsóknar var mismunandi stærð hópa og kom til greina að
sameina einhverja búsetuflokka en þegar munur á starfsáhuga, sérstaklega á handverks og
félagssviðum var skoðaður eftir þessum flokkum þótti ekki réttlætanlegt að para einhverja
þeirra saman. Líkastur er starfsáhugi í stærri búsetuflokkunum, höfuðborgarsvæði og stærri
bæjum en það hefði gert samanburð við minni hópanna enn veikari þar sem sú flokkun hefði
aðeins í för með sér enn meiri mun í stærð hópa. Einnig hefði verið hægt að hafa bara tvo
búsetuflokka, landsbyggð og höfuðborgarsvæði en þá hefði ekki eins komið fram sérstaða
sjávarþorpa og dreifbýlis þar sem atvinnulíf er hvað frábrugnast öðrum flokkum (Tryggvi Þór
Herbertsson og Grétar Þór Eyþórsson, 2003).
Einnig endurspegla úrtök þýðið ekki fullkomlega þar sem hærra hlutfall þátttakanda kom af
landsbyggðinni heldur en raunin er í þýði, eins var dreifing á námsbrautir ekki alveg í samræmi
við þýðið en kynjahlutfall endurspeglar þýði á heildina litið. Þar sem verið er að skoða gögn
eftir búsetu og kyni og frávik eru mjög lítil frá þýði þá er ekki talið að þetta hafi afgrerandi áhrif
á niðurstöðurnar (Sif Einarsdóttir og James Rounds, 2013). Einnig olli skortur á upplýsingum
um skiptingu starfsgreina milli búsetuflokka því að ekki var hægt að greina mun á atvinnulífi
eftir svæðum eins og æskilegt hefði verið svo hægt væri að skoða mun á starfsáhuga
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ungmennana í því ljósi. Því miður var ekki hægt að fá atvinnugreina- og starfaflokkun fyrir
þessar ólíku búsetuflokka sem hér eru notaðar hjá Hagstofu Íslands, þó eftir því hafi verið
leitað. Þess má geta þess að rannsóknargögnin eru frá árinu 2006 svo ýmislegt getur hafa
breyst í atvinnumálum og uppeldisskilyrðum barna síðan þá. Það var þó styrkur í því að
heimildir um atvinnulíf (Tryggvi og Grétar, 2003) og sambærilegar íslenskar rannsóknir svo sem
rannsókn Guðbjargar og Guðrúnar (2006) og Ragnars og Almars (2007) eru frá svipuðum tíma
og rannsóknargögnin.
Niðurstöður þessarar rannsóknar styðja rannsóknir sem sýnt hafa mun á starfsáhuga eftir
búsetu (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðrún Á Stefánsdóttir, 2006; Hall o.fl., 1995; Jacobs o.fl.,
1998). Í þessum rannsóknum kom munur á starfsáhuga eftir búsetu einnig fyrst og fremst fram
á handverksviði. Muninn telja fyrr greindir rannsakendur liggja í mismunandi atvinnulífi eftir
búsetuflokkum. Samkvæmt skýrslu Tryggva Þórs Herbertssonar og Grétars Þórs Eyþórssonar
(2003) eru störf sem telja má til handverkssviðs algengari á landsbyggðinni, sérstaklega í
dreifbýli og í sjávarplássum. Einnig kom fram að atvinnuvegir eins og sjávarútvegur byggst upp
í kringum góðar hafnir og því ekki óeðlilegt að þessi störf séu algengari í þeim byggðarlögum
þar sem skilyrði eru góð. Eins er með landbúnað. Helstu greinar landbúnaðarins þurfa mikið
landrými og því eru störf við ræktun og búskap helst að finna í dreifbýli (Tryggvi Þór
Herbertsson og Grétar Þór Herbertsson, 2003). Að einhverju leiti má einnig rekja starfsáhuga
ungmenna í dreifbýli á handverkssviði til þess að ungmenni sem búa í sveit eru mögulega
tengdari atvinnu foreldra sinna en önnur ungmenni. Vinnan á fjölskyldubúum fer fram á
heimilinu og ungmennin taka mögulega virkan þátt í daglegum störfum (Harkins, 2001). Í
rannsókn Rohlfing o.fl. (2012) kom fram að starfsáhugi barna mældist meiri jafnhliða því sem
börnin höfðu meiri þekkingu á störfunum. Þetta gæti einnig átt við um önnur störf svo sem
störf við sjávarútveg sem hafa oft einkennandi áhrif á samfélög. Holland (1997) hélt því fram
að störf foreldra hefðu áhrif inná heimilinu og ættu sinn þátt í að móta persónuleika barnanna.
Í sama streng tekur Bronfenbrenner (1986) í vistfræðikenningu sinni en þar eru vinnustaðir
foreldra einn af áhrifaþáttum í nærkerfi barna og sama er að segja um líkan Vondraceks o.fl
(1986).

4.2 Hvernig skýra kenningar þróun starfsáhuga í samhengi við umhverfið?
Hér hefur verið gripið niður víða á sviði kenninga nokkura ólíkra en þó tengdra fræðigreina til
að skýra hvernig munur á starfsáhuga eins og hann birtist meðal íslenskra ungmenna eftir
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búsetu er tilkominn. Auk kenninga í náms- og starfsráðgjöf, um starfsval, þróun starfsáhuga
og

starfsferils

barna,

hefur

verið

litið

til

ýmissa

undirkenninga

sálfræðinnar,

félagsfræðikenninga og kenninga í námssálarfræði og kennslufræði. Þróunin í öllum þessum
kenningum hefur síðustu áratugina verið í þá átt að líta meira á einstaklinginn í því samhengi
sem hann er og hvernig reynsla hefur mótandi áhrif á áhuga, færni og lífsgildi einstaklingsins.
Þannig hafa kenningar innan náms- og starfsráðgjafarinnar þróast frá einkenna- og
þáttakenningum og samsvörunarkenningum, sem mörkuðu góðan grunn sem enn kemur sér
vel í áhugasviðsgreiningum (Parsons, 1909/2005; Holland, 1996, 1997), og til þess að líta enn
meira til starfsferilskenninga og þróunar starfsferils í barnæsku (Ginzberg, 1952; Super, 1953).
Í seinni tíð hafa þær kenningar komið fram sem lagt hafa aukna áherslu á að horfa á
einstaklinginn í samhengi við þann veruleika þar sem hann elst upp (Bronfenbrenner, 1986;
Gottfredson, 1981, 2005; Patton og McMahon, 2006; Vodracek, 1986) en þar eru þættir sem
mikilvægt er að hafa í huga í starfsfræðslu í grunnskólum. Einnig er vert að hafa kenningu
Gottfredson (1981) um afmörkun og málamiðlun í huga við skipulag náms- og starfsfræðslu
en út frá þeirri kenningu má draga þá ályktun að mikilvægt sé að byrja náms- og starfsfræðslu
strax með elstu börnum leikskóla eða yngstu börnum grunnskóla áður en börn afmarka sig frá
störfum vegna félagslegra áhrifaþátta.
Í kenningu Supers (1953) frá miðri síðustu öld dregur kennismiðurinn fram mikilvægi þess
að örva og leiða starfsferilsþróun barna og unglinga með því að þau fái tækifæri til að fást við
raunveruleg viðfangsefni og öðlist þannig reynslu sem þroskar hæfileika þeirra, áhuga og
sjálfsmynd. Undir þetta taka Low og Rounds (2007) sem segja æskuna mjög mikilvægt
mótunarskeið starfsáhuga og að mikilvægt sé að börn og unglingar fái á þessu skeiði tækifæri
til reynslu og tengsla við viðfangsefni. Hidi og Renninger (2016) segja tengsl og reynslu hafa
áhrif á hugtakaskilning og nám og draga fram mikilvægi þess að komast endurtekið í tengsl við
efni en það örvi áhuga. Þó Holland (1997) komi að þessu viðfangsefni frá aðeins annari hlið þá
segir hann fyrri reynslu móta viðbrögð og val einstaklinga. Til að auka líkur á starfsánægju þurfi
einstaklingur því að fá tækifæri, verkefni og hlutverk í samræmi við áhuga sinn. Porfeli o.fl.
(2008) segja ígrundað val á námi og störfum byggja á góðri sjálfsþekkingu sem fæst með
reynslu og að náms- og starfsval sem byggir á styrkum grunni geti fyrirbyggt brotthvarf úr
námi.
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Það er því ljóst að til mikils að vinna. En í framhaldi af þessum vangaveltum vakna þó
spurningar um hvort, þrátt fyrir að kenningar og rannsóknir styðji það að reynsla og þekking á
störfum hefur áhrif á þekkingu á vinnumarkaðnum sem aftur er forsenda ígrundaðs starfsvals,
fari þátttaka og reynsla ungmenna í atvinnulífinu og raunverulegum verkefnum sífellt
minnkandi (Blackhurst, Auger og Wahl, 2003; Harkins, 2001; Porfeli o.fl, 2008)? Ef svo er þá er
það áhyggjuefni því samkvæmt kenningum um aðstæðubundið nám er mikilvægt að læra nýja
þekkingu og færni í samhengi við gildismat, menningu og umhverfi (Lave, 1997; Þuríður Jóna
Jóhannsdóttir, 2001). Þannig taka Brown, Collins og Duguid (1989) dæmi um að til að skilja
hvernig verkfæri virka þarf að fá tækifæri til að prófa og læra að nota þau í því samhengi sem
þau eiga heima. En við það að læra að nota verkfæri breyta þau sýn okkar á heiminn og setja
af stað víxlverkun þar sem einstaklingar fara annars vegar að meta gagnsemi verkfæranna í
umhverfinu og hins vegar að meta umhverfi og menningu út frá verkfærinu sjálfu. Hér getur
bæði verið átt við hlutlæg verkfæri en einnig huglæg, svo sem hugtök (Brown o.fl., 1989;
Þuríður Jóna Jóhannsdóttir, 2001).
Það að munur komi fram í starfsáhuga ungmenna eftir búsetu bendir til þess að þekking
þeirra og reynsla á ákveðnu umhverfi og menningu hafi mótað starfsáhuga þeirra, sem bendir
til þess að þau hafi fengið tækifæri til reynslu eða öðlast þekkingu af því að vera í því umhverfi
eða samhengi þar sem störfin sem þau sýna meiri áhuga eiga heima. Það bendir hins vegar
einnig til þess að ungmennin hafi meiri reynslu eða þekkingu á tilteknum starfsgreinum og
menningu þeirra en á öðrum starfsgreinum. Æskilegast væri að börn og ungmenni fengju sem
fjölbreyttust tækifæri til reynslu og uppbyggingar þekkingar á störfum til að byggja starfsval
sitt á. Aðeins þannig er hægt að tala um að einstaklingur sé frjáls í starfsvali sínu.
En ekki verður þó á allt kosið og alltaf mun gæta félagslegra áhrifa á þroska einstaklinga
sem bæði geta örvað og takmarkað tækifæri þeirra til starfsferilsþroska. Í ólíku umhverfi og
menningu felast mikil tækifæri en einnig hindranir. Hlutverk þeirra sem koma að uppeldi barna
og ungmenna er því vandasamt. Nýta þarf þau tækifæri sem í boði eru en einnig að horfa til
þess að kynna fyrir börnum fjölbreytta möguleika í náms- og starfsvali bæði í og utan
heimabyggðar. Öll störf eru mikilvæg og vinnumarkaðurinn þarf á ólíkum áhuga að halda.
Náms- og starfsval hefur umtalsverð áhrif á lífsferil einstaklinga og mikilvægt er að vel takist
til svo einstaklingurinn sé ánægður í lífi og starfi. Hér er hlutverk náms- og starfsráðgjafa í
starfsfræðslu mjög mikilvægt.
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Viðauki A
Tafla 5: Meðaltöl starfsáhuga og marktekt fyrir búsetu og kyn á undirkvörðum (1/4)
Höfuðborgarsvæðið

Verk- og tæknifræði
Búseta
Kyn
Búseta*kyn
Náttúruvísindi
Búseta
Kyn
Búseta*kyn
Lífvísindi
Búseta
Kyn
Búseta*kyn
Stærðfræði
Búseta
Kyn
Búseta*kyn
Raf- og byggingagreinar
Búseta
Kyn
Búseta*kyn
Vélar og akstur
Búseta
Kyn
Búseta*kyn
Sjávarútvegur
Búseta
Kyn
Búseta*kyn

Stærri bæir

Sjávarþorp

Önnur þorp

Dreifbýli

F- gildi

heild

stúlk
ur

drengir

heild

stúlkur

drengir

heild

stúlkur

drengir

heild

stúlkur

drengir

heild

stúlkur

drengir

21,4

18,9

23,8

21,7

18,8

25,0

21,8

19,1

25,4

22,3

19,3

25,0

22,2

19,3

25,4

1,18
130,99**
0,71

19,0

17,8

20,0

19,5

18,8

20,2

19,4

18,8

20,2

19,3

18,0

20,4

20,1

18,6

21,8

0,91
14,83**
0,43

24,0

24,7

23,3

24,7

25,3

24,0

25,0

25,8

23,9

24,8

25,7

24,0

24,4

25,0

23,7

0,64
6,52*
0,44

12,5

11,5

13,4

12,6

11,6

13,7

13,3

12,5

14,4

12,3

10,8

13,6

13,1

11,8

14,5

1,65
33,42**
0,25

23,5

18,5

28,2

24,0

19,5

29,1

24,7

20,4

30,2

24,2

20,2

28,0

26,5

21,9

31,6

4,68*
211,86**
0,18

25,2

20,4

29,7

26,3

21,5

31,8

26,7

22,5

32,2

26,6

21,9

31,0

30,4

24,9

36,5

10,91**
228,17**
0,51

19,1

16,3

21,7

20,9

18,0

24,3

22,4

20,3

25,2

21,0

18,8

23,0

23,1

20,0

26,6

12,54**
84,26**
0,53
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Meðaltöl starfsáhuga og marktekt fyrir búsetu og kyn á undirkvörðum (frh.)
Höfuðborgarsvæðið

Stærri bæir

Sjávarþorp

Önnur þorp

Dreifbýli

F- gildi

heild

stúlkur

drengir

heild

stúlkur

drengir

heild

stúlkur

drengir

heild

stúlkur

drengir

heild

stúlkur

Drengir

Búseta
Kyn
Búseta*kyn

21,8

20,7

22,8

22,4

21,3

23,6

22,9

22,3

23,7

22,6

23,3

21,9

22,0

20,6

23,5

0,98
5,55*
0,86

Búseta
Kyn
Búseta*kyn
Eignaumsjón
Búseta
Kyn
Búseta*kyn
Skrifstofustörf
Búseta
Kyn

18,7

18,0

19,4

19,6

18,3

21,1

20,1

19,2

21,2

20,3

19,5

21,1

20,0

19,2

20,7

3,52*
16,06**
0,66

9,3

8,5

10,1

9,5

8,8

10,3

10,2

9,9

10,7

9,7

9,4

9,9

10,1

9,4

10,9

3,74*
20,87**
0,69

15,0

15,3

14,6

15,6

15,9

15,1

15,8

16,0

15,4

16,0

16,9

15,1

16,0

16,9

15,0

1,66
8,62*
0,46

22,8

25,2

20,6

23,6

25,7

21,1

25,3

27,4

22,5

23,6

25,7

21,1

24,0

25,8

22,1

3,21*
63,53**
0,37

18,2

22,7

14,1

19,1

23,0

14,6

19,8

23,8

14,5

18,1

22,7

13,9

19,3

23,9

14,2

0,98
455,83**
0,39

25,0

28,3

22,0

25,7

29,5

21,4

27,5

30,6

23,4

26,2

30,5

22,4

24,9

27,9

21,6

2,52*
162,60**
0,82

Fjármál

Sala

Þjónusta og afgreiðsla
Búseta
Kyn
Búseta*kyn
Tíska og hönnun
Búseta
Kyn
Búseta*kyn
Kennsla
Búseta
Kyn
Búseta*kyn

* p < 0,05 ** p < 0,001
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Meðaltöl starfsáhuga og marktekt fyrir búsetu og kyn á undirkvörðum (frh)
Höfuðborgarsvæðið
Íþróttir og heilsa
Búseta
Kyn
Búseta*kyn
Björgun og löggæsla
Búseta
Kyn
Búseta*kyn
Ræktun og búskapur
Búseta
Kyn
Búseta*kyn
Sviðslistir
Búseta
Kyn
Búseta*kyn
Fjölmiðlun
Búseta
Kyn
Búseta*kyn
Sjónlistir
Búseta
Kyn
Búseta*kyn
Viðskipti og rekstur
Búseta
Kyn
Búseta*kyn
Opinber stjórnsýsla
Búseta
Kyn
Búseta*kyn

Stærri bæir

Sjávarþorp

Önnur þorp

Dreifbýli

F- gildi

heild

stúlkur

drengir

heild

stúlkur

drengir

heild

stúlkur

drengir

heild

stúlkur

drengir

heild

stúlkur

drengir

16,4

16,9

15,9

17,5

18,0

16,9

18,3

19,1

17,3

17,4

19,0

16,0

17,0

17,7

16,3

3,45*
13,01**
0,47

23,8

22,3

25,2

24,5

23,0

26,2

25,7

24,4

27,5

25,8

23,3

28,1

26,1

24,5

27,8

4,91*
39,95**
0,22

13,3

13,7

12,9

14,2

15,0

13,4

14,3

15,0

13,3

14,5

15,2

13,9

19,2

19,9

18,5

28,29**
10,98*
0,43

18,6

19,2

18,0

18,5

18,6

18,5

19,4

19,1

19,8

18,4

19,3

17,7

19,7

20,7

18,7

1,32
3,08
1,32

29,5

29,7

29,4

29,3

27,5

31,4

29,4

27,8

31,5

29,8

29,2

30,4

29,3

28,6

30,0

0,05
9,61*
4,10*

33,7

36,1

31,4

33,5

34,7

32,3

33,3

34,3

31,9

33,4

34,3

32,5

33,3

35,1

31,4

0,18
16,78**
1,07

21,9

22,1

21,7

21,5

20,4

22,8

21,8

21,4

22,3

21,5

21,8

21,2

20,8

19,9

21,8

0,75
3,07
2,76*

23,1

23,2

23,0

22,7

22,4

23,0

23,3

23,3

23,4

23,4

24,3

22,6

22,2

21,4

23,1

0,50
0,06
0,62

* p < 0,05 ** p < 0,001
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Meðaltöl starfsáhuga og marktekt fyrir búsetu og kyn á undirkvörðum (frh)
Höfuðborgarsvæðið

Stærri bæir

Sjávarþorp

Önnur þorp

Dreifbýli

F- gildi

heild

stúlkur

drengir

heild

stúlkur

drengir

heild

stúlkur

drengir

heild

stúlkur

drengir

heild

stúlkur

drengir

23,0

23,6

22,4

22,2

22,5

22,0

22,4

22,6

22,3

23,1

23,3

22,9

23,3

24,4

22,1

0,78
2,54
0,44

21,6

23,4

20,0

21,5

22,6

20,3

21,9

23,3

20,2

22,2

23,6

21,0

20,8

22,5

19,0

0,73
33,32**
0,43

23,6

25,9

21,5

23,4

25,0

21,0

25,1

27,1

22,4

25,1

27,8

22,6

22,4

24,4

20,2

3,50*
84,20**
0,09

19,8

20,6

19,1

19,5

19,3

19,6

19,3

19,2

19,5

20,1

20,5

19,8

20,3

21,2

19,4

0,58
1,76
1,28

32,5

35,3

29,9

34,5

37,9

30,5

35,7

38,7

31,9

35,7

39,9

31,8

32,5

35,1

29,7

3,66*
69,50**

21,1

17,4

24,6

21,8

17,6

26,5

21,4

17,5

26,6

23,5

18,4

28,2

21,2

18,8

24,0

1,85
172,45**
1,82

Hugvísindi
Búseta
Kyn
Búseta*kyn
Félagsvísindi
Búseta
Kyn
Búseta*kyn
Ráðgjöf og meðferð
Búseta
Kyn
Búseta*kyn
Skapandi skrif
Búseta
Kyn
Búseta*kyn
Heilbrigðisþjónusta
Búseta
Kyn
Tölvur
Búseta
Kyn
Búseta*kyn

* p < 0,05 ** p < 0,001
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