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Útdráttur  

Megintilgangur rannsóknarinnar var að kanna náms- og starfsferil einstaklinga sem allir eiga 

það sameiginlegt að hafa útskrifast úr grunnskóla í litlu sjávarþorpi á Vestfjörðum á árabilinu 

1994 – 2012. Einnig var viðhorf þeirra til heimabyggðarinnar kannað og ástæður núverandi 

búsetu. Viðmið um þátttöku voru að hafa útskrifast úr 10. bekk Grunnskólans á Þingeyri, 

burtséð frá því hvort þeir áttu langa eða stutta skólagöngu að baki í þeim skóla. Könnunin fór 

fram í mars 2015 og var send rafrænt til þeirra 127 einstaklinga sem féllu undir viðmiðið. Alls 

svöruðu 89 einstaklingar á aldursbilinu 18 – 36 ára.  

Niðurstöður sýndu að mikill meirihluti þátttakenda fór í framhaldsskóla að loknum 

grunnskóla og fóru flestir í skóla í heimabyggð. Flestir sem voru í eða höfðu  lokið 

framhaldsskóla völdu námsbrautir til stúdentsprófs, þrátt fyrir að margir hefðu meiri áhuga á 

verklegum greinum í grunnskóla. Foreldrar/forráðamenn með háskólamenntun hvöttu börn 

sín frekar en aðrir foreldrar til frekara náms að loknum grunnskóla, þá sérstaklega til 

stúdentsprófs. Flestir þátttakendur búa á höfuðborgarsvæðinu og eru störf þeirra og maka 

þeirra helsta ástæða þess. Störf þátttakenda eru margvísleg og eru margir enn í námi, eða 

hyggja á frekara nám. Flestir eru stoltir af því að kallast Dýrfirðingar og finnst þeir fara 

„heim“ þegar þeir fara þangað. Margir myndu flytja aftur á heimaslóðir ef atvinnutækifæri 

væru til staðar fyrir þá og maka þeirra. Vonast er til að þessi rannsókn opni augu ráðamanna 

fyrir mikilvægi þess að unga fólkið geti snúið til baka á fámennari staðina með meiri menntun 

og nýjar hugmyndir, til að sporna við frekari fólksfækkun. 
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Abstract  

The purpose of this study was to explore academic and professional achievements of 

individuals that have graduated from a school situated in a small fishing village in the 

Westfjords between the years 1994 – 2012. Their attitudes towards the community and 

reasons for their current residence was also explored. Criteria for participation was 

graduating from the 10th grade in Þingeyri, regardless of  the amount of time they had spent 

at the school. The survey was conducted electronically and sent to 127 individuals in March 

2015.  Responses came from 89 individuals 18 to 36 years old. 

 The results showed that the vast majority of those who responded wento a upper 

secondary school close to their home town, directly after completing lower secondary 

school. Most of them that were attending or have completed upper secondary school chose 

to prepare themselves for further studies at universities even though they had been more 

interested in vocational subjects while attending lower secondary school. Parents with 

higher education were more likely to encourage their children to attain further education 

compared to parents with less education. The majority of participants live in the capital area 

of Iceland. The main reason being their own and their spouses´ careers. The participants 

careers vary. Many are still in school and others are adding to their education. Most are 

proud of their heritage and feel “at home” when visiting  Þingeyri. Many would return to 

Þingeyri if employment opportunities existed for them and their spouses. Hopefully this 

study will open the eyes of politicians, on how important it is for young people to be able to 

return home, with new ideas, after concluding their higher education and prevent further 

population decline. 
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Formáli 

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

Félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Kannaður var náms- og starfsferill einstaklinga 

sem allir eiga það sameiginlegt að hafa útskrifast úr grunnskóla í litlu sjávarþorpi á 

Vestfjörðum á árabilinu 1994 – 2012. Margir hafa farið í burtu frá sínum heimaslóðum til 

þess að mennta sig, sumir hafa komið til baka en aðrir hafa ílengst annars staðar. Enn aðrir 

hafa numið og starfað á Vestfjörðum og eru þar um kyrrt. Mér fannst því nafn verkefnisins 

„Er hver vegur að heiman, vegurinn heim?“ sem er vísun í dægurlagatexta Mannakorna, 

tilvalið nafn, því það er alls ekki sjálfgefið að ungmenni sem hleypa heimdraganum til þess að 

mennta sig fái störf við hæfi í sinni heimabyggð, hvort sem er á Vestfjörðum eða annars 

staðar á landinu. 

Hugmyndina að þessu verkefni var ég búin að ganga með í maganum í nokkurn tíma, svo 

það kom af sjálfu sér að rannsókn af þessu tagi yrði að meistaraverkefni mínu. Þátttakendur 

eru flestir fyrrum nemendur mínir og hafa allir útskrifast úr 10. bekk Grunnskólans á Þingeyri 

frá því að byrjað var að útskrifa 10. bekkinga þaðan, vorið 1994. Þeir einstaklingar eru því 

komnir hátt á fertugsaldur en þeir yngstu í rannsókninni eru rétt orðnir sjálfráða. Það er 

einstakt tækifæri fyrir kennara að fá að fylgjast með því hvað „úr þeim hefur orðið“. Ég vil 

þakka þeim kærlega fyrir þátttökuna, án þeirra hefði þessi rannsókn ekki orðið að veruleika. 

Það hefur verið tilgáta rannsakanda í mörg ár, að unga fólkið sem flytur í burtu frá 

fámennum byggðalögum til þess að mennta sig, myndi vilja koma aftur heim ef atvinnulífið 

byði upp á það. En með stöðugri fólksfækkun á svæðinu og minnkandi atvinnumöguleikum, 

sem að öllum líkindum helst í hendur, verður það æ erfiðara. Ef sú tilgáta stenst er hér komið 

tækifæri til þess að nýta raddir unga fólksins til þess að sporna við fólksfækkun í brothættum 

byggðum á landsbyggðinni. Vonandi getur þessi rannsókn orðið skref í þá átt. 

Leiðbeinandi minn við þessa rannsókn var Kristjana Stella Blöndal, dósent í náms- og 

starfsráðgjöf við Háskóla Íslands og vil ég þakka henni fyrir stuðning og aðstoð. Eiginmanni 

mínum, Sigurjóni Hákoni Kristjánssyni, vil ég þakka stuðning og hvatningu, svo og börnunum 

mínum, Berglindi Ingu, Arnari Loga og Kristjáni Eðvald og tengdasyninum Sigþóri Snorrasyni, 
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þakka ég einnig hvatningu og þolinmæði, en öll voru þau tilbúin til þess að halda með mér 

heimili í Hafnarfirði á meðan á námi stóð. 

Að lokum vil ég þakka Katrínu Maríu Magnúsdóttur fyrir aðstoð við uppsetningu 

póstkönnunarinnar, Sonju Elínu Thompson fyrir enska þýðingu, Líneyju Björgu 

Sigurðardóttur, Rakel Brynjólfsdóttur og Hjördísi Báru Gestsdóttur fyrir yfirlestur og góðar 

ábendingar og samnemendum í náms- og starfsráðgjöf fyrir skemmtilega og nærandi 

viðkynningu. 
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1 Inngangur 

Við lok grunnskóla standa ungmenni frammi fyrir mikilvægri ákvörðun; hvort þeir ætla að 

halda áfram í skóla eða ekki. Langstærstur hluti nemenda sem útskrifast úr grunnskóla 

heldur áfram í framhaldsskóla, eða 93-95% (Hagstofa Íslands, e.d.-d). Ef aðstæður ungs fólks 

í smærri byggðarlögum á landsbyggðinni og höfuðborgarsvæðinu eru bornar saman hvað 

varðar aðgengi að skólum og atvinnulífi þurfa ungmenni í smærri byggðarlögum að taka 

róttækari ákvarðanir mun fyrr en þau sem búa á höfuðborgarsvæðinu. Þau þurfa til dæmis 

að taka ákvörðun um það hvort þau ætli að flytja að heiman til þess að sækja sér menntun 

eða að vera heima og vinna, því á landsbyggðinni er mun minna um val á námsbrautum og 

skólum. Ungmenni á höfuðborgarsvæðinu þurfa frekar að huga að því í hvaða nám þau 

stefna og hvaða skóla á svæðinu þau ætla að sækja (Líney Björg Sigurðardóttir, 2010). Fram 

kom í íslenskri rannsókn að mun algengara var að nemendur utan höfuðborgarsvæðisins 

nefndu staðsetningu skóla sem mikilvægustu ástæðu fyrir vali sínu á framhaldsskóla meðan 

nemendur á höfuðborgarsvæðinu nefndu áhuga á því námi sem var í boði sem mikilvæga 

ástæðu fyrir vali á skóla (Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002-a). Það sem 

virðist fyrst og fremst móta áhuga nemenda á námi og hafa áhrif á námsval þeirra, er flókið 

ferli í samskiptum einstaklinga og umhverfisins, og má þar nefna námsframboð og nálægð 

við skóla (Grytnes, 2011). Námsframboðið sem stendur ungmennum til boða í 

nærsamfélaginu getur því óafvitandi haft áhrif á námsval einstaklinganna, því samkvæmt 

Habitus-kenningu Bourdieu mótast einstaklingurinn af því umhverfi sem hann býr í 

(Bourdieu, 1992). Rannsóknir sýna einnig að markviss náms- og starfsfræðsla í grunnskólum 

sé mjög mikilvæg til þess að búa nemendur betur undir þá ákvörðun sem þeir standa frammi 

fyrir að loknum grunnskóla (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2000; Jóhanna Margrét Eiríksdóttir, 

2014). 

Rannsóknir benda til að foreldrar séu sterkasta fyrirmyndin hvað varðar nám og 

námsáhuga barna þeirra og kennarar virðast einnig hafa töluverð áhrif (Kniveton, 2004; 

Schultheiss, Palma og Manzi, 2005). Margar rannsóknir, innlendar og erlendar hafa verið 

gerðar á tengslum menntunar foreldra og þeirra væntinga sem foreldrar hafa til náms barna 

þeirra og sýna niðurstöður að því meiri menntun sem foreldrar hafa, þeim mun meiri 

væntingar hafa þeir til náms og námsgengis barna sinna (Amalía Björnsdóttir, Baldur 

Kristjánsson og Börkur Hansen, 2010; Gorman, 1998; Líney Björg Sigurðardóttir, 2010; Pettit, 
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Davis- Kean og Magnuson, 2009). Stuðningur foreldra og hvatning þeirra til frekara náms 

skiptir börn og unglinga einnig verulegu máli og hjálpar þeim að ljúka því námi sem þau 

byrjuðu á. Flestar rannsóknir sem gerðar hafa verið á stuðningi foreldra hvað varðar nám 

barna þeirra, sýna fram á að aukinn stuðningur stuðlar að auknum námsárangri og er ein af 

mikilvægustu forvörnum gegn brottnámi (Amalía Björnsdóttir o.fl., 2010; Erna G. Árnadóttir, 

2007; Fan og Chen, 2001; Kristjana Stella Blöndal og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2014; Líney 

Björg Sigurðardóttir, 2010; Schulhteiss o.fl. 2005). Ekki virðist þó vera munur á stuðningi og 

hvatningu foreldra eftir búsetu, þar sem niðurstöður samanburðar milli foreldra á 

Vestfjörðum og höfuðborgarsvæðinu sýndi að svo var ekki (Líney Björg Sigurðardóttir, 2010). 

Þá er einnig vert að minnast á að rannsóknir sýna að meirihluti nemenda sem útskrifast úr 

10. bekk hefur haft meiri áhuga á verklegu námi en bóklegu í grunnskóla, svo sem 

textílmennt, smíði, myndlist og heimilisfræði. Hlutfallslega fleiri framhaldsskólanemendum 

utan höfuðborgarsvæðisins líkaði betur við verklegt nám en bóklegt í grunnskóla (Guðrún 

Björg Karlsdóttir, 2014; Kristjana Stella Blöndal, Jón Torfi Jónasson og Sólrún Sigvaldadóttir, 

2016). Þrátt fyrir það velur meirihluti þessara sömu nemenda bóknám í framhaldsskóla, 

oftast svokallaðar stúdentsprófsbrautir (Bjarney Sif Ægisdóttir, 2013; Guðrún Björg 

Karlsdóttir, 2014; Svanhildur Svavarsdóttir, 2010). Einnig benda niðurstöður íslenskrar 

rannsóknar til að ungt fólk á landsbyggðinni sýni verkamanna- og iðnaðarstörfum meiri 

áhuga heldur en ungt fólk á höfuðborgarsvæðinu (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðrún Á. 

Stefánsdóttir, 2006). Allt eru þetta þættir sem hafa áhrif á val einstaklinganna á námi eða 

starfi og því tengjast þessir þættir rannsóknarefni þessa verkefnis. 

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna náms- og starfsferil einstaklinga sem eiga það 

sameiginlegt að hafa útskrifast úr fámennum skóla á landsbyggðinni á 18 ára tímabili, frá 

1994 – 2012. Meðal annars verður kannað hvort og þá hvert þeir fóru í framhaldsnám, hvers 

vegna sá skóli varð fyrir valinu, hvernig stuðningi foreldra var háttað og hver staða þessara 

einstaklinga er í dag, með tilliti til náms og starfa. En þó ekki hvað síst að kanna viðhorf þeirra 

til heimabyggðarinnar og ástæðu fyrir búsetu þeirra nú. Rannsóknir sýna að ungmenni af 

landsbyggðinni flytjast í stórum stíl til höfuðborgarinnar til náms og frekari atvinnutækifæra 

en þau hafa í heimabyggð (Axel Hall, Ásgeir Jónsson og Sveinn Agnarsson, 2002; Bjarnason, 

2014; Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002-a,). Þetta er einnig raunin annars 

staðar í heiminum, fámennir staðir verða æ fámennari því unga fólkið fer burtu til að mennta 
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sig og snýr ekki aftur heim því atvinnutækifæri eru ekki til staðar eftir að þau hafa aflað sér 

menntunar (Corbett, 2007; Thissen, Fortuijn, Striker og Haartsen, 2010).  

Engar rannsóknir fundust sem hægt er að flokka sem eftirfylgni nemenda frá ákveðnu 

byggðarlagi eins og hér er gert. Eins virðist fátítt að námsferill ungmenna sé skoðaður í 

tengslum við búferlaflutninga, en þó má nefna fyrrnefnda rannsókn Jóns Torfa Jónassonar og 

Kristjönu Stellu Blöndal (2002a) á námsstöðu og búferlaflutningum ´75 árgangsins. Aðrar 

rannsóknir sem fjalla um búferlaflutninga ungs fólks tengjast fyrst og fremst ákveðnum 

landssvæðum og þá oftast í tengslum við ákveðna atburði í þjóðfélaginu eins og hrunið (Vífill 

Karlsson, 2013) og áhrif Héðinsfjarðarganga á mannlíf og búsetu á því svæði (Þóroddur 

Bjarnason, 2014). 

1.1 Kynning á aðstæðum 

Vestfirðir eru, eins og nafnið gefur til kynna, firðir á vestanverðu Íslandi. Á Íslandskortinu má 

sjá Vestfjarðakjálkann og eru áberandi vogskornir firðir. Til að glöggva sig á staðháttum má 

segja að Dýrafjörður sé fyrir miðju, því ef heiti fjarðanna er talið upp í réttri röð og byrjað að 

sunnan eru þeir: Patreksfjörður, Tálknafjörður, Arnarfjörður, Dýrafjörður, Önundarfjörður, 

Súgandafjörður og Ísafjarðardjúp. Vestfjörðum má landfræðilega skipta í þrennt, 

norðanverða Vestfirði, sunnanverða Vestfirði og Strandir. Á norðanverðum Vestfjörðum eru 

þrjú sveitarfélög, Ísafjarðarbær, sem mest verður fjallað um í þessari ritgerð og flokkast hér 

undir „heimabyggð”, Bolungarvíkurkaupstaður og Súðavíkurhreppur. 

1.1.1 Þingeyri við Dýrafjörð 

Þorpið Þingeyri stendur við Dýrafjörð sem ber nafn sitt af landnámsmanninum Dýra, er þar 

nam land á landnámsöld. Á árum áður var í firðinum blómlegt atvinnulíf og fólksfjöldi mun 

meiri en nú er. Þingeyri, en nafnið mun vera dregið af Dýrafjarðarþingi sem þar var háð til 

forna, varð hluti af sveitarfélaginu Ísafjarðarbæ við sameiningu sveitarfélaga á 

norðanverðum Vestfjörðum árið 1996 ásamt Ísafirði við Skutulsfjörð, Suðureyri við 

Súgandafjörð, Flateyri við Önundarfjörð og sveitunum í kring. Þetta sama ár var mannfjöldi í 

Ísafjarðarbæ 4.519 manns, en er nú í byrjun árs 2016 orðinn 3.623. Til samanburðar má geta 

að íbúafjöldi á Þingeyri var 434 árið 1994, en við það ártal er miðað í rannsókninni sökum 

þess að það var fyrsta vorið sem nemendur úr 10. bekk voru útskrifaðir úr Grunnskólanum á 

Þingeyri. Árið 2012, en það er árið sem yngstu þátttakendur rannsóknarinnar útskrifuðust úr 

10. bekk, var íbúafjöldi á Þingeyri orðinn 267 (Hagstofa Íslands, e.d.-b). Það má því glögglega 
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sjá að mikil fólksfækkun hefur orðið bæði í sveitarfélaginu Ísafjarðarbæ og ekki síður í 

byggðakjarnanum Þingeyri sem er sá hluti sveitarfélagsins sem flestir þátttakendur 

rannsóknarinnar ólust upp í og hófu sinn námsferil.  

1.1.2 Grunnskólinn á Þingeyri 

Grunnskólinn á Þingeyri var stofnaður árið 1897 og hefur verið starfræktur óslitið síðan, þó 

húsakynnin hafi breyst talsvert. Í tilefni af 100 ára afmæli skólans, árið 1997, var gefið út 

afmælisrit þar sem ýmiss konar fróðleik um skólann er að finna. Þar kemur fram að skólaárið 

1993 – 1994 hafi verið fyrsta árið sem 10. bekkur var starfræktur við Grunnskólann á Þingeyri 

og það ár hafi nemendafjöldi við skólann verið 101 (Hallgrímur Sveinsson, 1998). Þegar 

yngstu þátttakendur í rannsókninni útskrifuðust úr 10. bekk, vorið 2012 var nemendafjöldi 

kominn niður í 42 og enn heldur áfram að fækka (Rakel Brynjólfsdóttir, munnleg heimild, 31. 

mars 2015).  

Þó kveðið sé á um það í aðalnámskrá og grunnskólalögum að nemendur eigi rétt á að 

njóta náms- og starfsáðgjafar og þar með talið náms- og starfsfræðslu, ásamt kynningu á 

atvinnulífi og námsleiðum til undirbúnings fyrir náms- og starfsval (lög um grunnskóla nr. 

91/2008; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011-b) hefur reynst erfitt að verða við því 

í fámennum skólum þar sem stöðugildi er ekki til staðar fyrir náms- og starfsráðgjafa. Sú er 

raunin víða í fámennum skólum á landsbyggðinni og við Grunnskólann á Þingeyri hefur aldrei 

starfað náms- og starfsráðgjafi. Um nokkurt skeið kom mánaðarlega náms- og starfsráðgjafi 

sem starfaði við Grunnskólann á Ísafirði og sinnti helst áhugasviðskönnunum og 

framhaldsskólafræðslu í 10. bekk. Í Grunnskólanum á Þingeyri hefur náms- og starfsfræðsla 

verið í höndum umsjónarkennara 10. bekkjar og starfsfræðslu hefur verið fléttað inn í 

lífsleiknikennslu. Nemendur á lokaári hafa einnig farið í starfskynningu á þrjá til fjóra 

vinnustaði á vorin. Síðustu fjögur eða fimm árin hefur nemendum í 9. og 10. bekk auk þess 

staðið til boða sem valgrein, vinnustaðanám þar sem þeir fara og kynna sér vinnustaði sem 

þeir hafa áhuga á í nágrenninu og starfa þar í nokkurn tíma eftir samkomulagi milli skólans og 

vinnustaðarins. Nemendur í 10. bekk fara í skólaheimsókn í Menntaskólann á Ísafirði, sem er 

eini framhaldsskólinn á norðanverðum Vestfjörðum og fara flestir nemendur þangað eftir 

útskrift úr grunnskóla. 
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1.2 Fólksfækkun á landsbyggðinni 

Talað er um að einkum fjórar orsakir valdi þeim breytingum sem verið hafa á 

byggðamynstrinu á undanförnum árum, það er að segja sem leitt hafa til mikillar 

fólksfækkunar á landsbyggðinni. Þær orsakir eru fyrst og fremst breytingar á landbúnaði og 

fiskveiðum, aukinn hluti þekkingar í framleiðslu og breytt gildismat fólks. Vægi gildismats 

hefur aukist jafnt og þétt síðustu ár og á það helst við um breytt gildismat ungs fólks sem 

rekja má til aukinnar menntunar, ferðalaga og fjölmiðla. Ungt fólk hefur minni áhuga en áður 

á að stunda sama starf og búa á sama stað alla ævi, það gerir aukna kröfu til framboðs, 

fjölbreytni og sveigjanleika í menningu og afþreyingu (Bjarki Jóhannesson, 2001). 

Í skýrslu um byggðamál og búsetu sem unnin var fyrir Hagfræðistofnun (Axel Hall, Ásgeir 

Jónsson og Sveinn Agnarsson, 2002) segir að þrátt fyrir þær breytingar sem orðið hafa á 

byggðamynstrinu sé það viðtekin stefna Evrópusambandsins að byggð eigi að haldast á 

dreifbýlum svæðum. Réttmæti aðgerða má meta með ýmsum hætti út frá félagslegum, 

menningarlegum og fjárhagslegum forsendum. Til þess eru taldar ýmsar ástæður; svo sem að 

fólk eigi að geta valið sér búsetu þar sem það kýs, að auðlindir og fjárfestingar á öllu landinu 

séu nýttar, að aðgangur sé að náttúru landsins og menningararfleifðir verndaðar. Ef 

byggðamynstrið heldur áfram að þróast hér á landi eins og það hefur verið að gera seinustu 

ár mun unga kynslóðin hverfa að verulegu leyti frá ákveðnum landsbyggðarhlutum. Erfitt 

getur verið að halda í stefnu Evrópusambandsins og undirstöður byggðarinnar hafa þannig 

visnað. Ef engar breytingar eiga sér stað í þessari þróun verður erfitt að endurheimta ungu 

kynslóðina til heimahaga sinna. Þetta er í takt við það sem rannsóknir sýna að sé einnig 

raunin í öðrum löndum, til að mynda í Hollandi og Belgíu (Thissen, Fortuijn, Strijker og 

Haartsen, 2010).    

1.2.1 Fólksfækkun á Vestfjörðum 

Vestfirðingar hafa ekki farið varhluta af fólksfækkun. Samkvæmt ársskýrslu Byggðastofnunar 

2013 var íbúafjöldi á öllum Vestfjörðum 6.955, en það samsvarar rétt rúmlega 2% af 

íbúfjölda landsins í heild (Árni Ragnarsson, 2013). Á síðustu 20 árum, eða á árabilinu 1994 – 

2013, hafa rúmlega 3.600 manns flutt brott af Vestfjörðum umfram þá sem flutt hafa til 

Vestfjarða. Fækkun íbúa skýrist annars vegar af þessum mikla brottflutningi fólks á 

undanförnum áratugum og hins vegar af aldurssamsetningu íbúa svæðisins, sem er orðin 

þannig að ekki er að vænta verulegrar náttúrulegrar fjölgunar. Vestfirðingum í öllum 
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aldurshópum undir fimmtugu hefur fækkað frá árinu 1998 og hefur mesta fækkunin verið í 

aldurshópnum undir fertugu, eða sem nemur um 40%. Af þessu leiðir að fæddum börnum á 

svæðinu hefur fækkað um tæplega helming. Karlar eru fleiri en konur í öllum aldurshópum 

nema 60 ára og eldri. Þó má geta þess að erlendum ríkisborgurum/innflytjendum hefur 

fjölgað á Vestfjörðum á þessu tímabili og voru þeir tæplega 10% af íbúum á svæðinu í 

ársbyrjun 2013, en á landinu öllu voru þeir 6,6%. Einnig hefur sú breyting orðið á 

kynjaskiptingu erlendra ríkisborgara að það er nokkurn veginn jafnt. Um miðjan tíunda 

áratuginn voru konur með erlendan ríkisborgararétt um það bil tvisvar sinnum fleiri en karlar 

(Árni Ragnarsson, 2015; Sigríður K. Þorgrímsdóttir, 2012). Fjölmennastir erlendra 

ríkisborgara/innflytjenda eru Pólverjar (Sigríður K. Þorgrímsdóttir, 2012). Það má því segja að 

Vestfirðingum hefði trúlega fækkað enn frekar en raun ber vitni ef erlendra ríkisborgara 

hefði ekki notið við og víða eru þeir orðnir mjög stór hluti samfélagsins. Algengt er einnig að 

þeir hafi gifst/kvænst heimafólki og eru því orðnir órjúfanleg heild af samfélaginu. Börn 

þeirra, sem kallast þá önnur kynslóð innflytjenda eru orðin fjölmenn í leik- og grunnskólum 

staðanna. 

1.2.2 Heilsársbúseta breytist í sumarhúsabyggðir 

Um leið og fólki fækkar á landsbyggðinni, breytast búsetuskilyrði þeirra sem eftir sitja. Þegar 

fólk flytur í burtu skilur það fasteignirnar sínar eftir. Það annað hvort reynir að selja þær og 

þá er algengt að helst sé hægt að selja þær sem sumar- eða frístundahús, eða ákveður að 

eiga þær áfram til að tengslin við ræturnar haldist. Oft sitja eftir á litlu stöðunum aldraðir 

foreldrar þegar yngri kynslóðin flytur í burtu og þeir brottfluttu vilja eiga þann möguleika að 

koma aftur „heim” í lengri eða skemmri tíma. Með þessu er einnig verið að setja 

staðbundum vinnumarkaði skorður og þeir sem vilja þó flytja aftur „heim“ eða aðrir sem vilja 

flytja á smærri staði úti á landi geta það ekki, því það er ekkert húsnæði laust. Vífill Karlsson 

fjallaði um það í Fréttablaðinu 18. apríl 2016, að föst búseta á landsbyggðinni væri í slæmri 

stöðu og sagði jafnframt frá rannsókn þar sem hann mun kortleggja fasteignamarkaðinn á 

landsbyggðinni, rannsaka þróunina og skoða hvort hún setji vinnumarkaðnum skorður með 

hliðsjón af vísbendingunum. Vífill segir að þetta sé vandamál um land allt og telur sérstaklega 

upp staði eins og Drangsnes, þar sem þriðjungur allra eigna er í eigu utanbæjarfólks og 

Stykkishólm, þar sem sömu sögu má segja um fjórðung fasteigna. Hann nefnir einnig Ísafjörð, 

Borgarnes, Akureyri, Siglufjörð og Ólafsfjörð sem bæjarfélög þar sem aukist hefur að 
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húsnæði sé keypt undir frístundahús. Með þessari ásókn utanbæjarfólks í frístundahús í 

þéttbýli segir hann að húsnæðisverð hækki og minnki þar með líkurnar á að ungt fólk sem er 

að hefja sinn búskap og vill búa í sínum heimabæ geti fjárfest. Hann segir jafnframt að miðað 

við erlend dæmi um svipaða þróun geti fjölgun fjarbúa einnig hrundið af stað brottflutningi 

þeirra sem búa í bæjum þar sem þetta sé staðan. Eftir því sem hlutfall fjarbúa hækki, aukist 

óánægja þeirra sem búa fyrir á staðnum og þeir flytjist á brott (Jón Birgir Eiríksson, 2016). 

Fjölgun sumar- eða frístundahúsa hefur glögglega mátt sjá hér á Þingeyri á undanförnum 

árum samfara fólksfækkun á staðnum og er nú svo komið að rúmlega fjórðungur af 

íbúðarhúsnæði staðarins er kominn undir sumar- eða frístundahús eða aðra fjarbúð (Jónína 

Hrönn Símonardóttir, munnleg frásögn 21. júlí 2016). 

1.2.3 Atvinnulíf á Vestfjörðum 

Atvinnulíf á Vestfjörðum getur ekki talist mjög fjölbreytt. Vestfirðingar byggja afkomu sína að 

stærstum hluta á sjávarútvegi og víða er eitt stórt sjávarútvegsfyrirtæki ráðandi í atvinnulífi 

staðarins, sérstaklega í hinum minni byggðarlögum. Störfum í ferðaþjónustu hefur þó verið 

að fjölga (sérstaklega yfir sumarmánuðina). Nú síðustu ár hefur fiskeldi verið að eflast og er 

hafsvæðið við Vestfirði talið sérlega gott fyrir fiskeldi. Einn helsti styrkleiki Vestfjarða hefur 

því verið nálægðin við auðlindir hafsins og hefur mikil þekking verið til staðar á sviði 

sjávarútvegs, bæði hvað varðar útgerð og vinnslu sjávarafurða (Sigríður K. Þorgrímsdóttir, 

2012; Rúnar Jón Hermannsson, 2014). Á Ísafirði, sem er stærsti þéttbýlisstaður Vestfjarða 

með rúmlega 2.500 íbúa í ársbyrjun 2016 (Hagstofa Íslands, e.d.-b), er mun fjölbreyttara 

atvinnulíf en í litlu sjávarplássunum og er iðnaður þar nokkuð öflugur. Verslun og þjónusta er 

þar nokkuð sterk og þjónar svæði sem þarf að vera sjálfu sér nægt að miklu leyti sökum 

fjarlægðar frá stærri stöðum, til dæmis höfuðborgarsvæðinu. Á Ísafirði eru einnig góðir 

möguleikar til menntunar og rannsókna gegnum háskólastarfsemina, en þar er rekið 

Háskólasetur Vestfjarða, sem er fjarnámssetur í samstarfi við ýmsa háskóla. Háskólamenntað 

fólk dreifist á útibú ýmissa stofnana um Vestfirði og af þeim 189 þekkingarsetrum sem finna 

má á landsvísu, eru 24 starfsstöðvar reknar á Vestfjörðum. Það skiptir miklu máli fyrir 

byggðarlögin. Rannsóknarsetur Háskóla Íslands eru rekin í Bolungarvík og á Patreksfirði 

(Sigríður K. Þorgrímsdóttir, 2012). Á Ísafirði er eini framhaldsskólinn á Vestfjörðum, 

Menntaskólinn á Ísafirði og hefur hann verið starfræktur frá árinu 1970. Hann býður upp á 

bóknám og verknám og þar er heimavist (Menntaskólinn á Ísafirði, e.d.). Á Patreksfirði er 
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rekið skólaver í samstarfi við framhaldsskólann á Grundarfirði og hefur verið frá árinu 2006. 

Mikil ánægja er með það fyrirkomulag, þar sem samgöngur milli norðanverðra og 

sunnanverðra Vestfjarða yfir vetrarmánuðina hamla því að ungmenni frá sunnanverðum 

Vestfjörðum, það er Patreksfirði, Tálknafirði og Arnarfirði, komist milli heimila og skóla þegar 

þörf er á (Sigríður K. Þorgrímsdóttir, 2012). 

Mjög mikla breytingu má sjá á atvinnulífinu á Vestfjörðum á undanförnum áratugum og 

eru ýmsar vangaveltur uppi um ástæður þess, eins og velt var upp í skýrslunni Byggðir og 

búseta en þar segir: „Vestfirðir voru t.d. leiðandi svæði í íslensku atvinnulífi á fyrstu 

áratugum tuttugustu aldar og drógu að sér fólk hvaðanæva af landinu. Á síðustu áratugum 

hefur Vestfjörðum aftur á móti hnignað að því leyti að fólki hefur fækkað mjög þar vestra. Er 

það vegna þess að atvinnuhættir landsins hafa breyst? Eru lífsmynstur og félagslegar þarfir 

nú aðrar en áður? Er orsakanna að leita í breytingum á samgöngum? Eða er það bara bévað 

kvótakerfið sem er að verki? Síðast en ekki síst, mun hnignun Vestfjarða einhvern tíma 

snúast við?“ (Axel Hall, Ásgeir Jónsson og Sveinn Agnarsson, 2002, bls. 24). 

1.3 Kenningar um búferlaflutninga 

Þegar stórt er spurt er oft lítið um svör. Kenningar hafa verið settar fram um orsakir 

búferlaflutninga og verður tæpt á örfáum þeirra sem Stefán Ólafsson (1997) fjallaði um í riti 

sínu Búseta á Íslandi, þar sem hann rannsakaði orsakir búferlaflutninga. Segja má að 

rannsókn Stefáns sé sú rannsókn sem helst er vitnað til þegar fjallað er um búferlaflutninga 

og búsetuþróun. Stefán segir frá Zelinsky, amerískum landfræðingi, sem setti fram kenningu 

um tengsl meginmynstra búferlaflutninga við þróun þjóðfélaga frá landbúnaðarþjóðfélagi til 

iðnríkis og síðar til upplýsingaþjóðfélags. Samkvæmt kenningu hans voru búferlaflutningar í 

landbúnaðarþjóðfélagi til að byrja með mest milli sveita. Tiltölulega snemma var þó farið að 

bera nokkuð á flutningum til þéttbýlisstaða og borga og með tilkomu iðnvæðingar urðu 

flutningar úr sveit í borg ríkjandi mynstur í búferlaflutningum. Megineinkenni á 

búferlaflutningum innan vestrænna iðnríkja á 20. öldinni urðu þau að fólk streymdi frá 

dreifðari byggðum til borga, langmest til fjölmennu borganna (Stefán Ólafsson, 1997; 

Zelinsky, 1971).  

Stefán (1997) nefnir enn fremur sænska þjóðfélagsfræðinginn Gunnar Myrdal, sem setti 

fram fræga kenningu sem kölluð hefur verið “kenningin um miðsvæðið og jaðarinn” (e. 

centerperiphery theory). Hún gerir ráð fyrir því að misjöfn samkeppnisstaða svæða aukist 
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með búferlaflutningum og stuðli að misvægi í þjóðarbúskapnum innanlands. Það er að segja; 

þau svæði sem blómstra í atvinnu- og viðskiptalegu tilliti dragi að sér vöru, fé, þekkingu og 

fólk. Aukinni fólksfjölgun fylgi svo snjóboltaáhrif áframhaldandi vaxtar og aukinna tækifæra. 

Þannig er kominn af stað sjálfvirkur ferill búferlaflutninga til slíkra svæða sem teljast 

miðsvæði (e. centers), og venjulega eru eða verða fljótlega stórborgir. Hugsun Myrdals er sú 

að þau svæði sem tapa fólki til miðsvæðisins, tapi öðru fremur yngra fólki sem og þeim hluta 

íbúanna sem eru betur menntaðir og metnaðarfyllri. Eftir sitji á jaðarsvæðunum sá hluti 

íbúanna sem hefur minni hæfni og minni framleiðni, en miðsvæðin njóti hins vegar 

innflytjendanna að sama skapi og magni þeir því áfram upp mun sem ef til vill var upphaflega 

milli viðkomandi svæða. Þannig hugsar Gunnar Myrdal sér að mannauður miðsvæðisins eða 

miðsvæðanna batni vegna búferlaflutninga og að auður jaðarsvæðanna rýrni að sama skapi 

(Myrdal, 1957; Stefán Ólafsson, 1997). 

Elsta kenningin um búferlaflutninga er líklega sú sem að hluta er byggð á þyngdarlögmáli 

eðlisfræðingsins Newtons (e. Classical gravity model). Í þessu kenningasjónarhorni er mest 

lagt upp úr annars vegar áhrifum stærðar byggðakjarna og hins vegar áhrifum fjarlægðar 

milli staða á búferlaflutninga. Líkingin við eðlisfræðina er sú að stærri massi dragi að sér 

minni massa sem er innan áhrifasviðs aðdráttaraflsins og hugsun kenningarinnar er sú, að 

smáir staðir tapi fólki til stærri staða og að fjarlægð ráði því hvaða stærri staðir orki á þá 

minni. Fyrsta formlega útfærsla þessarar kenningar er líklega frá E. Ravenstein sem árið 1885 

birti greiningu á búferlaflutningum sem byggð var á gögnum breskra manntala á 19. öldinni. 

Niðurstaða hans var sú, að flestir þeir sem flytja búferlum fari tiltölulega stuttar vegalengdir 

og stefni í öllu falli til stærstu miðstöðva iðnaðar og verslunar sem innan seilingar eru. Þannig 

sé það alls staðar í landinu, að íbúar dreifbýlis sem er í nálægð við blómstrandi þéttbýli 

flykkist þangað. Tómið sem þeir skilja eftir sig fyllist svo með aðflutningi fólks frá enn 

dreifbýlli eða fjarlægari stöðum. Af þeim völdum hafi vöxtur nýrrar borgar keðjuverkandi 

áhrif út á ystu nes landsins, þó svo að stærðargráða flutninganna sé háð vegalengd. Margt af 

niðurstöðum Ravensteins hefur fengið staðfestingu í seinni tíma rannsóknum (Ravenstein, 

1885; Stefán Ólafsson, 1997). 

Um miðja 20. öldina urðu kenningar um áhrif félagslegra þátta á búferlaflutninga 

áberandi, þegar leitast var við að setja fram lögmál um atferli fólks. Þá setti Everett S. Lee 

(1966) fram kenningu um fólksflutninga, sem stundum er kölluð push-pull kenningin, eða 
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kenningin um tog- og ýtikrafta. Kenningin byggir á fjórum atriðum: Kröftum upphafsstaðar, 

kröftum áfangastaðar, hindrunum í vegi fyrir flutningi þeirra á milli og loks persónulegum 

mismun. Staðbundnu kraftarnir sem um ræðir eru tvíþættir, ýtikraftar (e. push-factor) og 

togkraftar (e. pull-factor). Þannig má segja að hver staður búi yfir ákveðnum kröftum sem 

toga fólk að staðnum og öðrum sem ýta fólki frá viðkomandi stað (Guðmundur Gísli Hagalín, 

2013). Búseta ræðst því af því hvernig einstaklingurinn metur umfang kosta, galla og 

hlutlausra þátta á upprunastað sínum og tilvonandi áfangastað (Tryggvi Þór Herbertsson og 

Grétar Þór Eyþórsson, 2003). Þeir fjalla í skýrslu sinni Fólk og fyrirtæki um hugmyndir Lees 

(1966) um tog- og ýtikrafta. Dæmi um ýtikrafta mætti nefna:  

• Lækkun launa og svæðisbundna erfiðleika í atvinnulífi almennt 

• Takmarkað úrval starfa fyrir fólk sem missir vinnu af einhverjum orsökum 

• Galla á umhverfi og félagslegum þáttum 

Dæmi um togkrafta mætti nefna: 

• Meiri tekjumöguleika 

• Meiri möguleika á starfsframa 

• Betri möguleika til náms eða félagslegrar þátttöku 

• Gott umhverfi; til dæmis varðandi veður, húsnæði, öryggi, þjónustu 

• Möguleika á að rækta tengsl við fjölskyldu og vini 

Það er því ljóst að mörgu er að hyggja þegar fólk stendur frammi fyrir ákvörðun um hvort 

flytja eigi af þeim stað sem það hefur búið á og hvert eigi þá að flytja.  

1.3.1 Rannsóknir á búferlaflutningum 

Misjafnt er hvað fólk telur vera meginástæður fyrir brottflutningi sínum, en hafa ber í huga 

að flestir hljóta að setja sig og sínar fjölskyldur í fyrsta sæti – hvað henti þeim – þegar fólk 

stendur frammi fyrir þessari ákvörðun. Það má því segja að fólk standi frammi fyrir tvenns 

konar ákvörðunum, fyrst hvort skuli flytja og síðan hvert skuli flytja (Etzo, 2007; Vífill 

Karlsson, 2013). 

Fjöldi Íslendinga lætur það ekki duga að flytja milli staða innanlands, heldur flytur utan og 

eru ástæður fyrir því margvíslegar. Algengt er að ungt fólk dvelji tímabundið erlendis við nám 

og virðist sem flestir flytji til Danmerkur, Noregs og Svíþjóðar (Hagstofa Íslands, e.d.-a). Á 
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síðari árum hefur verið talað um að „heimurinn sé að minnka“ og er þá átt við það hversu 

auðvelt er að sækja út fyrir landsteinana bæði hvað varðar menntun og þjónustu. Einnig 

virðast vera betri lífsskilyrði á hinum Norðurlöndunum heldur en á Íslandi og það vegur 

þungt. Aukið atvinnuleysi á ákveðnum stöðum og launamunur milli svæða getur haft áhrif á 

búferlaflutninga fólks (Lim, 2011). Í kjölfar efnahagshrunsins virtist eins og Íslendingar hefðu 

gefist upp á landi og þjóð og leituðu út fyrir landsteinana til að leita að betri lífsskilyrðum. 

Margir eru þó að flytja heim aftur, hvort sem lífsskilyrði hér á landi hafa batnað eða ekki, um 

það skal ósagt látið. Að sama skapi má einnig minnast á þann fjölda erlendra ríkisborgara 

sem hefur flust til Íslands á undanförnum áratugum. Flestir virðast hafa flust hingað til lands 

til að auka lífsgæði sín, sumum hefur tekist það og eru orðnir hluti af samfélaginu, aðrir hafa 

ekki fundið sig og hafa flust héðan aftur, annað hvort aftur til heimalands síns, eða leitað 

betri lífskjara annars staðar. 

Nokkuð margar rannsóknir hafa verið gerðar hér á landi um búsetu og byggðaþróun og 

flestar lúta þær að orsökum búferlaflutninga (Seyfrit, Bjarnason og Kjartan Ólafsson, 2010; 

Stefán Ólafsson, 1997; Vífill Karlsson, 2013; Þóroddur Bjarnason og Kjartan Ólafsson, 2014). 

Niðurstöður þeirra innlendu rannsókna sem gluggað var í hljóma líkt og margar erlendar 

rannsóknir, þar sem ástandið er svipað. Fólkið flytur frá hinum dreifðari byggðum til stærri 

og fjölmennari svæða og er það einkum unga fólkið sem hleypir heimdraganum. Oftar en 

ekki má tengja ástæður búferlaflutninga unga fólksins skólagöngu þeirra því það flytur í 

burtu til þess að mennta sig og fær síðan ekki atvinnu við hæfi á sínum heimaslóðum. 

(Corbett, 2007; McLaughlin, Shoff og Demi, 2014; Bjarnason, 2014).  

Stefán Ólafsson (1997) segir í rannsókn sem hann vann fyrir Byggðastofnun um orsakir 

búferlaflutninga: „Líkt og í öðrum þjóðfélögum þar sem nútíminn hefur hafið innreið sína 

hefur fólksflutningur úr sveit í bæ, og úr minna þéttbýli í stærra þéttbýli, verið ríkjandi 

einkenni á búsetuþróun í landinu alla þessa öld“ (bls. 29). Vestfirðir eru þar engin 

undantekning og hefur fólksfækkun verið hvað mest á því svæði á landinu öllu. Hann bendir 

sérstaklega á það að eftir 1990 hafi árleg fækkun á Vestfjörðum verið nærri þrefalt meiri, 

heldur en áratuginn á undan og í reynd hafi flutningar fólks til höfuðborgarsvæðisins aukist 

verulega eftir 1980, þrátt fyrir lítið atvinnuleysi á Vestfjörðum og að meðaltekjur þar hafi 

almennt verið hærri en í öðrum landshlutum. Einnig segir hann að árið 1996 hafi 

landsbyggðin í heild tapað fleiri íbúum til höfuðborgarsvæðisins en nokkru sinni fyrr síðan 
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árið 1960. Þó þessi rannsókn sé komin talsvert til ára sinna, virðist hún samt sem áður vera 

sú rannsókn sem aðrir rannsakendur vitna til þegar þeir fjalla um búferlaflutninga og 

búsetuþróun. Nýlegar tölur sýna einnig að fólki á landsbyggðinni heldur áfram að fækka – þó 

einkum á Vestfjörðum. 

Í rannsókn Þórodds Bjarnasonar og Þórólfs Þórlindssonar (2006) á búsetufyrirætlunum 

ungs fólks, kom í ljós að þættir eins og menntun og atvinna foreldra og líðan í skóla hafði 

meiri áhrif á búsetufyrirætlanir heldur en til dæmis atvinnumöguleikar. Vífill Karlsson og 

Grétar Þór Eyþórsson (2009) gerðu rannsókn um ímynd Vesturlands kom í ljós að þættir sem 

tengdust þjónustu við barnafjölskyldur voru mikilvægari en þættir sem tengdust lífskjörum 

og náttúrugæðum og virtust konur setja þá þætti ofar en karlar. Anna Kristín Gunnarsdóttir 

(2009) komst einnig að því að það sem helst hrekur konur frá landsbyggðinni eru fyrst og 

fremst menntun, lág laun og fábreytni atvinnulífs. Það er því ljóst að Íslendingar virðast 

frekar sækjast eftir því að búa í þéttbýli og virðist sem ástæður þess, þó margvíslegar séu, að 

þéttbýlið búi yfir fjölbreyttari atvinnutækifærum fyrir vel menntað ungt fólk, þar sem verslun 

og þjónusta, menningar- og félagslíf er í mestum blóma (Tryggvi Þór Herbertsson og Grétar 

Þór Eyþórsson, 2003). 

Í rannsókn sem gerð var á árunum 1992 – 2007 á ungmennum og sýn þeirra á 

framtíðarbúsetu á þremur svæðum á Íslandi; Vestfjörðum, Austfjörðum og Reykjavík, kom 

fram að ungmenni í Reykjavík sáu fyrir sér að þau myndu búa áfram á því svæði en ungmenni 

bæði á Vestfjörðum og Austfjörðum sáu ekki fyrir sér áframhaldandi búsetu á heimaslóðum. 

En eftir að stórfelldar framkvæmdir hófust á Austfjörðum í tengslum við álverið í Reyðarfirði 

og Kárahnjúkavirkjun, upp úr aldamótunum, stórfækkaði þeim sem sáu fyrir sér að þeir 

myndu flytjast í burtu frá Austfjörðum, á meðan ungmenni á Vestfjörðum sáu enga framtíð í 

búsetu þar en viðhorf ungmenna á höfuðborgarsvæðinu hafði lítið breyst (Seyfrit o.fl., 2010). 

Það má því binda vonir við að ef atvinnulíf eflist einnig á Vestfjörðum, sé líklegt að 

ungmennin sjái hag í áframhaldandi búsetu þar. 

Margar erlendar rannsóknir hafa einnig verið gerðar á orsökum búferlaflutninga og eru 

þær oft gerðar út frá sjónarhóli mismunandi fræðinga og kennimanna, en ekki verður farið í 

neina flokkun á þeim hér í svo stuttu yfirliti. Í rannsókn sem gerð var á dreifbýlum 

landsvæðum við strendur Nova Scotia, á austurströnd Kanada, var meðal annars velt upp 

möguleikum ungs fólks á framtíðarbúsetu. Þar var hefðin sú að ungt fólk gekk inn í störf 
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forfeðranna og tók við af þeim. Ef það kaus að mennta sig og vinna við eitthvað annað, varð 

það að yfirgefa heimabyggðina og átti ekki afturkvæmt til þess að starfa við það sem það 

hafði lært, því þau störf voru ekki í boði í þeirra heimabyggð sem „dreifbýlis samfélags“ (e. 

ruralcommunity). Fólk stóð því frammi fyrir því vali að fara í burtu til að mennta sig, eða vera 

um kyrrt og vinna við sjávarútveg eða almenna verkamannavinnu (Corbett, 2007). Í annarri 

rannsókn sem gerð var meðal ungmenna í Pennsylvaníu kom enn fremur í ljós að ungmenni 

sem höfðu hug á því að flytja í burtu, vildu búa í samfélagi sem mat æskuna mikils, hafði upp 

á að bjóða góða skóla og kennara og einnig fannst þeim góð atvinnutækifæri mikilvæg. Þessi 

ungmenni voru líklegri til þess að flytjast í burtu. Þau sem hins vegar kusu að vera um kyrrt á 

minni stöðunum eða komu aftur til baka eftir að hafa menntað sig, settu það ofar á 

forgangslistann að búa á svæðum sem buðu upp á hreint og aðgengilegt umhverfi og náttúru 

og einnig höfðu þau ungmenni meiri þörf fyrir að vera nálægt sínu tengslaneti, það er 

fjölskyldu og vinum (McLaughlin o.fl. 2014). 

Í sænskri rannsókn sem gerð var af Lundholm (2010) var skoðað hvort mikilvægi atvinnu á 

búferlaflutninga hefði breyst í tímans rás. Niðurstöður voru þær að svo var ekki. Því var 

dregin sú ályktun að færst hefði í vöxt að fólk sæki vinnu um lengri veg, þar sem samgöngur 

hefðu batnað. Þessu má hæglega snúa upp á íslenskan raunveruleika. Lundholm (2007) 

komst einnig að þeirri niðurstöðu í rannsóknum sínum sem byggði á gögnum frá árunum 

1970, 1985 og 2001, að dregið hefði úr búferlaflutningum fjölskyldna eftir að þátttaka beggja 

foreldra jókst á vinnumarkaði og að breyting hefði orðið á þeim sem flytjast búferlum. Fleiri 

flytja áður en þeir komast á vinnumarkað og er ástæðan oftast nám sem þarf að sækja um 

lengri veg. 

1.3.2 Margvíslegar ástæður búferlaflutninga 

Í sumum dreifðari byggðum á Íslandi er oft langt í næsta framhaldsskóla og þurfa unglingar 

þá að taka sig upp og flytja um langan veg til þess að stunda framhaldsnám, með tilheyrandi 

kostnaði. Aðgengi að framhaldsskólanámi getur haft talsverð áhrif á búsetu fólks, því 

töluverður kostnaður fylgir því að senda unglinga í burtu í framhaldsskóla. Þeir þurfa annað 

hvort að vera á heimavist, leigja húsnæði nálægt framhaldsskóla eða eins og talsvert virðist 

vera um, að öll fjölskyldan flytji búferlum frá hinum dreifðari byggðum, til þess að geta haldið 

fjölskyldunni sameinaðri lengur. Helstu ókostirnir við að senda ungmennin í burtu í 

framhaldsnám hafa verið nefndir aðallega tveir, í fyrsta lagi að verið sé að slíta fjölskyldur í 
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sundur á viðkvæmum tíma sem verði oft til þess að foreldrar annað hvort flytji með 

börnunum sínum eða á eftir þeim (og við það fækkar enn frekar fólkinu í hinum dreifðari 

byggðum) og í öðru lagi að rætur slitni – unglingarnir fara að heiman og koma ekki aftur að 

námi loknu. Það eru ef til vill takmarkaðir atvinnumöguleikar fyrir þessi ungmenni í 

heimabyggð og því ólíklegt að þau snúi aftur heim að loknu námi (Björg Ágústsdóttir, 2006; 

Líney Björg Sigurðardóttir, 2010).  

Þó skólaganga sé oft ástæða búferlaflutninga, er einnig margar aðrar orsakir að finna. Þær 

eru oftast persónulegar fyrir hvern og einn, eins og gifting eða skilnaður, veikindi eða 

dauðsfall í fjölskyldunni, atvinnumissir eða ný atvinnutækifæri annars staðar eða að fólk 

heyrir af góðu gengi þeirra sem þegar eru fluttir. Lagalegar hömlur eða fjárhagslegt bolmagn 

eru líka oft nefndar sem hugsanlegar ástæður (Clark og Withers, 2007). 

Það er ljóst að ungt fólk stendur frammi fyrir margvíslegum ákvörðunum þegar það lýkur 

grunnskólagöngu sinni. Það þarf að huga að því hvert hugur þeirra stefnir hvað varðar nám 

og störf. Það er því mikilvægt að gott aðgengi sé að upplýsingum um nám og störf og hvaða 

möguleikar eru í boði. Náms- og starfsfræðsla er því mikilvæg á þessum tímamótum – ekki 

hvað síst á fámennum stöðum á landsbyggðinni þar sem námsframboð er oft takmarkað 

vegna fámennis. Ungt fólk á landsbyggðinni þarf einnig að ákveða hvort það vill flytja í burtu 

til stærri þéttbýliskjarna, svo sem höfuðborgarinnar, eða flytja utan til þess að mennta sig og 

þá er spurningin oftar en ekki; get ég farið aftur „heim“ eða vil ég fara aftur „heim“? Erlendar 

og innlendar rannsóknir sýna að ungt fólk sér frekar fyrir sér að flytja í margmennið úr 

fámenninu við þessi tímamót, eða flytur vegna þess að skólarnir eru á fjölmennari stöðunum 

(Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002-a; Líney Björg Sigurðardóttir, 2010; 

Seyfrit o.fl., 2010; Thissen o.fl., 2010). 

1.3.3 Mikilvægi náms- og starfsfræðslu 

Náms- og starfsfræðsla er einn þáttur náms- og starfsráðgjafar. Náms- og starfsráðgjöf er í 

eðli sínu fyrirbyggjandi starf sem felst í að liðsinna einstaklingum við að finna hæfileikum 

sínum og kröftum farveg við hæfi og leita lausna ef vandi steðjar að í námi. Náms- og 

starfsráðgjafar aðstoða einstaklinga meðal annars við að vinna úr upplýsingum um nám og 

störf og hvetja þá til sjálfsskoðunar þegar kemur að því að taka ákvörðun um nám og störf 

(Menntamálaráðuneytið, 2007). Náms- og starfsfræðsla á Íslandi á sér áratuga langa sögu. 

Kveðið er á um það í grunnskólalögum og aðalnámskrá að nemendur skuli fá náms- og 
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starfsfræðslu, (lög um grunnskóla nr. 91/2008; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011-

b) en þrátt fyrir að langur tími sé liðinn frá því að náms- og starfsfræðsla var fyrst tekin upp í 

íslenskum grunnskólum er henni oft mjög ábótavant. Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar hér 

á landi sem sýna mikilvægi náms- og starfsfræðslu og hefur dr. Guðbjörg Vilhjálmsdóttir 

prófessor í náms- og starfsráðgjöf við félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands verið öflug 

í þeim rannsóknum. Ekki verður kafað djúpt í þær, en niðurstöður einnar slíkrar sem hún 

gerði meðal nemenda í 10. bekk grunnskóla benda til þess að náms- og starfsfræðsla hafi 

áhrif á áform þeirra um framtíðina þegar kemur að ákvarðanatöku um nám og störf. 

Rannsóknin var gerð í skólum á höfuðborgarsvæðinu og þorpum við sjávarsíðuna og tóku um 

300 10. bekkingar þátt í henni. Gerður var samanburður á nemendum sem fengu náms- og 

starfsfræðslu og þeim sem enga markvissa náms- og starfsfræðslu fengu. Helstu niðurstöður 

voru þær að nemendur sem fengu markvissa fræðslu voru ákveðnari um námsbraut að vori 

og höfðu aflað sér frekari upplýsinga um nám og líkleg framtíðarstörf en þeir sem enga 

fræðslu hlutu. Nemendur sem ekki fengu náms- og starfsfræðslu áttu erfiðara með að taka 

ákvörðun og voru framfarir hjá fræðsluhópnum í að hugsa skipulegar um störf (Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir, 2000). Einnig hefur það sýnt sig að nemendur sem eru óákveðnir í námsvali 

séu mun líklegri til þess að ljúka ekki námi (Bjarney Sif Ægisdóttir, 2013; Kristjana Stella 

Blöndal og Bjarney Sif Ægisdóttir, 2013). Það er því mikilvægt að nemendur í grunnskóla fái 

markvissa fræðslu um þau nám og störf sem þeim standa til boða í framtíðinni, svo þau geti 

tekið ígrundaða ákvörðun. 

1.4 Þróun náms- og starfsferils 

Þegar ungmenni velta fyrir sér framtíðinni hvað varðar nám og störf, er mikilvægt að átta sig 

á því hvað kenningar um náms- og starfsferilsþróun fólks segja um það hvernig einstaklingar 

fara að því að velja sér nám eða starf og hvað það er í umhverfi þeirra og/eða erfðum sem 

gerir það að verkum að nákvæmlega þetta verður fyrir valinu. Margir kennismiðir hafa komið 

fram með mismunandi kenningar þar að lútandi og verður tæpt á nokkrum þeirra sem fjalla 

um mótun náms- og starfsferils á ungmenni sem standa á tímamótum við lok grunnskóla. 

Nefndar verða kenning Gottfredson (1981, 2002), sem miðast að mótun hugmynda barna og 

unglinga um vinnumarkaðinn, kenning Ginzberg, sem í fyrstu miðaðist einkum við 

unglingsárin en víkkaði síðan út (Sedofia, 2014), kenning Donald E. Super (1957, 1990) um 

þróun starfsferils allt lífið og að lokum félagsnáms- og hugræna kenningin sem kölluð hefur 
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verið SCCT (e. Social Cognitive Career Theory) og byggir í grunninn á kenningum Bandura um 

að gagnvirkt samspil á milli fólks, hegðunar þess og umhverfis sé lykilatriði (Lent, 2013). 

Þessar kenningar verða notaðar til grundvallar og stiklað á stóru yfir þær.  

1.4.1 Gottfredson og Ginzberg 

Kenning Lindu Gottfredson (1981, 2002) fjallar í stórum dráttum um það hvernig 

einstaklingurinn sér sig í samhengi við félagslegt umhverfi og hvernig hann þróar með sér 

sjálfsmynd sína. Hún lýsir þroskastigum starfsþróunar hjá börnum og unglingum og hvernig 

hugmyndir barna og unglinga um vinnumarkaðinn mótast (Herr, Cramer og Niles, 2004; 

Sharf, 2006). 

Sjálfsmynd (e. identity) er sú mynd sem við höfum af eigin hæfni, áhuga, persónuleika og 

félagslegri stöðu. Sjálfsmyndin er drifkraftur í því að fólk sækist eftir störfum sem þeim finnst 

hæfa þeirri mynd sem það hefur af sjálfu sér. Sjálfsmyndin og hugmyndir sem 

einstaklingurinn hefur um störf, eru tengdar vitsmunaþroskanum og því verður hugsunin og 

rökin fyrir starfsvali flóknari eftir því sem fólk eldist. Börn eru alltaf að bera sig saman við 

aðra og þessi samanburður verður flóknari með aldrinum. Þess vegna hefur Gottfredson sett 

fram fjögur þroskastig afmörkunar. Þau eru eftirfarandi:  

1. Stærð og völd (e. size and power), börn á aldrinum 3 – 5 ára. Hér er hlutbundin 
hugsun allsráðandi og börnin gera sér grein fyrir því að munur er á fullorðnum og 
börnum. 

2. Kynjahlutverk (e. gender difference), börn á aldrinum 6 – 8 ára. Hér gera þau sér 
grein fyrir því að konur og karlar hafa ólík hlutverk og þau fara að hugsa um 
kvennastörf og karlastörf. Þau fara að þróa kynbundin mörk starfsmöguleika, það 
er hugsa með sér að stelpur geti ekki unnið við ákveðin störf sem þau sjá sem 
„strákastörf“ og öfugt. 

3. Gildi samfélagsins (e. social values), börn á aldrinum 9 – 13 ára. Hér fara þau að 
skilja hugmyndina um félagslega stöðu eða virðingarstöðuna. Þau verða meðvituð 
um stöðu og stétt og að störf hafa ólíka virðingarstöðu í samfélaginu. Þau fara að 
þróa virðingarmörk starfsmöguleika og þar með útiloka ákveðin störf sem ekki 
standa hátt í virðingarstöðunni. 

4. Hið innra sjálf (e. internal unique self), unglingar 14 ára og eldri. Hér þróast 
sjálfsskilningur. Athyglinni er beint meira inn á við og áhugasvið byrja að mótast. 
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Þau huga að eigin áhugasviðum og þróa mörk sem tengjast þeim (Foud og 
Kantamneni, 2013; Gottfredson, 1981, 2002; Sharf, 2006). 

Gottfredson (1981, 2002) segir að sambland erfða og umhverfis móti einstaklinginn eins og 

hann mótast, hvernig hann hugsar um störf og hvernig áhugi hans á störfum mótast, því 

einstaklingar sem alast upp innan sömu fjölskyldu þróa alls ekki alltaf með sér sams konar 

áhuga á störfum frekar en öðru (Gottfredson, 1981, 2002; Sharf, 2006).  

Helstu hugtök í kenningu Gottfredson eru afmörkun (e. circumscription), sem er ferli sem 

lýsir því hvernig ungt fólk parar saman eigin sjálfsmynd og hugmyndir sínar um störf. Smátt 

og smátt afmarka þau sig frá störfum sem þeim finnst ekki vera við sitt hæfi, til dæmis út frá 

kyni, félagslegri stöðu eða hæfileikum og þar með útilokar ákveðna möguleika varðandi nám 

og störf. Þetta getur bæði átt við að einstaklingar útiloki störf sem þau telja neðar í 

virðingarstiga eða ofar í virðingarstiga út frá hæfileikum eða félagslegum forsendum (Foud 

og Kantamneni, 2013; Gottfredson og Lapan 1997; Sharf, 2006).  

Hitt meginhugtakið er málamiðlun (e. compromise), sem gengur út á það að þegar 

einstaklingurinn stendur frammi fyrir vali, verði hann að miðla málum milli möguleika, velja 

og hafna. Skoða hversu aðgengilegt starfið er fyrir einstaklinginn. Þegar velja á starf getur 

málamiðlun verið mikil, miðlungs eða lítil. Þegar málamiðlun er lítil eru allir möguleikar enn 

opnir, þá er líklegt að valið sé starf sem samrýmist áhuga. Ef málamiðlun er í meðallagi eru 

margir möguleikar í boði. Þá fórnar einstaklingurinn frekar áhuganum en kyni og virðingu. Ef 

hún er hins vegar mikil eru möguleikarnir óraunhæfir. Þá mun kyn ráða ákvörðun um starfið, 

en ekki virðing eða áhugi. Dæmi um það er til dæmis stelpa sem langar að verða 

vörubílstjóri, en þekkir bara karlkyns vörubílstjóra eða strákur sem langar að verða ljósmóðir, 

en þekkir bara kvenkyns ljósmæður. Þegar málamiðlun á sér stað fer áhuginn fyrstur, síðan 

virðingin og síðast kynbundnir þættir starfsins (Gottfredson, 1981, 2002; Sharf, 2006). 

Samkvæmt kenningu hennar gerir einstaklingurinn sér starfakort í huganum þar sem hann 

kortleggur þau störf sem hann kynnist. Störfin eru flokkuð eftir kyni, virðingu og 

starfsvettvangi. Þeirri flokkun er raðað í ákveðna stigveldisröð þar sem kynið flokkar mest, 

því næst virðing og loks starfsvettvangur. 

Þegar einstaklingar komast á fjórða stig samkvæmt Gottfredson (1981, 2002), en það 

gerist yfirleitt um 14 ára aldur, hafa þeir að mestu leyti afmarkað sig frá óásættanlegum 

valmöguleikum og fara í ríkara mæli að vega og meta ásættanlega valmöguleika út frá eigin 
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persónuleikaþáttum. Þá eru ákvarðanir um nám og störf orðnar nálægari og þeir verða mun 

meðvitaðri um hvaða raunhæfu möguleikar eru í boði hvað varðar þjálfun, nám og störf 

(Patton og McMahon, 2006). 

Sérstaða kenningar Gottfredson felst einkum í því að hún leggur ríka áherslu á að horfa 

þurfi til félagslegra áhrifaþátta, svo sem stéttar, efnahagslegrar stöðu og ekki síst kyns á 

þróun starfsferils í bernsku (Patton og McMahon, 2006). Með það í huga gæti kenning 

hennar verið gagnleg til að skýra þau mótandi áhrif sem þátttakendur rannsóknarinnar hafa 

ef til vill orðið fyrir af búsetu sinni í fámennu byggðarlagi. 

Kenning Ginzberg (1952) um þróun starfsferils hjá unglingum segir okkur hvernig 

unglingar þróa með sér vitneskju, hæfileika og gildi til þess að takast á við þau störf sem þeir 

hafa í hyggju að stunda í framtíðinni. Í upphafi sjötta áratugar síðustu aldar, skipuðu nokkrir 

fræðimenn þverfaglegt teymi hagfræðings, geðlæknis, félagsfræðings og sálfræðings. Þessir 

fræðimenn (sem voru Ginzberg, Ginsburg, Axelrad og Herma, 1951) voru leiðandi í þeirri 

hugmyndfræði að starfsþróun væri ferli sem nær hápunkti snemma á þrítugsaldri (Herr, 

Cramer og Niles, 2004; Sedofia, 2014). Síðar kom Super (1957, 1990) fram með þá kenningu 

að starfsferilsþróunin væri ferli. Þeir félagar; Ginzberg, Ginsburg, Axelrad og Herma (1951) 

lögðu áherslu á að starfsval væri röð ákvarðana, sem teknar eru á mörgum árum, bæði 

meðvitað og ómeðvitað, en ekki ein stök ákvörðun sem einstaklingurinn tekur á ákveðnum 

tímapunkti. Þær ákvarðanir sem eru teknar eru nokkurs konar keðjuverkun þar sem hver ný 

ákvörðun hefur mótast af hinum fyrri og mun hafa áhrif á ákvörðun sem síðar verður tekin 

(Ginzberg, 1952; Sedofia, 2014). Ginzberg og félagar skilgreindu einnig þrjú stig í 

starfsferilsþróun, en þau eru:  

1. Stig ímyndunar (e. fantasy stage) sem er ráðandi frá fæðingu til 11 ára aldurs. Það 
einkennist eins og nafnið bendir til, af ímyndun og leikjum byggðum á störfum sem 
börnin þekkja úr nærumhverfinu, sem til dæmis foreldrar þeirra starfa við. Hér 
fara börnin að móta með sér skoðanir á því hvaða störf þeim hugnast eða geta alls 
ekki hugsað sér að starfa við. 

2. Tilrauna- eða bráðabirgðastig (e. tentative stage). Það nær yfir unglingsárin, frá 11 
ára aldri til 17 ára. Það einkennist af því að með vaxandi þroska einstaklingsins 
gerir hann sér grein fyrir því að margvísleg störf eru í boði og hann fær tækifæri til 
þess að prufa og öðlast starfsreynslu sem hjálpar honum að móta jákvæðar og 
neikvæðar skoðanir á mismunandi störfum. Tilrauna- eða bráðabirgðastig skiptist í 
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fjögur undirstig, en þau eru áhugi, möguleiki, gildi og umskipti og einstaklingurinn 
færist á milli þessara stiga eftir því sem hann öðlast meiri þroska á 
unglingsárunum. Hér fer einstaklingurinn að velta fyrir sér áhrifum sínum á 
samfélagið og fyrst um sinn ráða oft gildi einstaklingsins mun meiru í vangaveltum 
um hugsanleg framtíðarstörf heldur en áhugi eða hæfileikar. Að lokum hefur 
einstaklingurinn náð þeim þroska á þessu stigi að hann nær að gera sér grein fyrir 
áhuga, hæfni og eigin gildum og samþætta þessa þætti í þeirri ákvarðanatöku sem 
hann stendur frammi fyrir; að stefna á ákveðinn starfsferil.  

3. Stig raunsæis (e. realistic stage) nær frá 17 ára aldri til 22 – 24 ára aldurs. Því hafa 
þeir einnig skipt í þrjú undirstig sem kallast könnun, sundurgreining og sérhæfing. 
Eins og nöfnin benda til verður hér til sú sérhæfing sem einstaklingurinn hefur 
verið að undirbúa nánast allt sitt líf með því að þroska með sér starfshegðun og 
gildi og á þessu aldursbili er hann yfirleitt að sérhæfa sig í þeirri starfsgrein sem 
hann vill stunda næstu árin eða áratugina. Það má því segja að starfsferill 
einstaklingsins sé samspil umhverfisþátta, námsferils hans og þeirra gilda sem hver 
einstaklingur er samsettur úr (Ginzberg, 1952; Sedofia, 2014).  

Kenning Ginzberg hefur haldið áfram að þróast í gegnum árin og hefur að hluta til sammælst 

starfsferilskenningu Super; að starfsferillinn þróist alla ævina, en Herr, Cramer og Niles 

(2004, bls. 220) hafa eftir Ginzberg: „Occupational choice is a lifelong process of decision 

making for those who seek major satisfaction from their work [...]“ Eða í lauslegri þýðingu; 

starfsval er ævilangt ferli ákvarðanatöku þeirra sem leitast eftir fullnægju í starfi. 

1.4.2 Super og SCCT 

Kenning Donald E. Super (1957, 1990) um þróun starfsferils (e. life-span, life-space theory) 

byggist á því að starfsferill einstaklings sé í þróun allt lífið og einstaklingurinn gangi í gegnum 

fimm stig starfsþroska á ævi sinni. Hvert stig tekur við af öðru og á hverju stigi fyrir sig eru 

ákveðin verkefni sem hver einstaklingur þarf að leysa til að þroskast frekar. Þessi stig eru: 

1. Vaxtastig (e. growth) nær frá fæðingu til 13 ára. Stigið einkennist að mestu af 
áhuga, forvitni og hugarórum. Þá eru börn að forma sjálfsmyndina, þróa með sér 
hæfileika og áhuga, einblína á þarfirnar og mynda sér skoðun á persónulegum 
styrkleikum, takmörkunum, áhuga og hæfileikum svo nokkuð sé nefnt.  

2. Könnunarstigið (e. exploration) stendur yfir frá 14 – 24 ára. Það einkennist af því 
að einstaklingurinn veltir fyrir sér hæfileikum sínum, áhuga og gildum. 
Einstaklingurinn er að kynnast eigin löngunum og á þessu stigi finnur hann sér oft 
starfsvettvang. 
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3. Stöðugleikastig eða staðfesting (e. establishment), hér eftir kallað stöðugleikastig, 
nær frá 25 – 44 ára þar sem einstaklingurinn hefur valið sér vettvang og fest sig 
nokkuð í sessi. Hann öðlast starfsreynslu, vill halda stöðu sinni og komast sem 
hæst í metorðastiganum.  

4. Viðhaldsstig (e. maintenance) frá 45 – 65 ára aldurs einkennist af því að fólk 
viðheldur starfsferlinum. Hér endurskoðar fólk gjarnan starfsferilinn og ákveður 
jafnvel að læra meira og kanna aðra möguleika.  

5. Starfslokastig (e. disengagement) 65 ára og eldri. Á því stigi hægir fólk yfirleitt á 
starfsferlinum, hugar að starfslokum og lifir lífinu sem nú tekur við. Þá spyr fólk sig 
gjarnan að því hvað taki við eða hvernig það muni aðlagast breyttum lífsvenjum.  

Þó Super skipti starfsferli einstaklingsins upp í aldurstengd stig eða þrep, leggur hann samt 

áherslu á að einstaklingar endurupplifi starfsþroskastigin eða þrepin í auknum mæli. Það 

kallar hann endurskoðun (e. recycling). Stigin eru því í raun bæði aldurstengd og ekki, þar 

sem fólk flakkar fram og til baka um stigin alla ævina. Sem dæmi má nefna að fólk sem er á 

stöðugleikastiginu hugar að því að skipta um starfsferil og ákveður að læra eitthvað nýtt. Það 

fer þá aftur yfir á könnunarstigið, þó það upplifi það oft nokkuð öðruvísi en áður (Hartung, 

2013; Sharf, 2006; Super, 1957, 1990). Í stuttu máli má segja að samkvæmt kenningu Super 

sé starfsferillinn lífshlaup einstaklingsins sem tekur sér fyrir hendur margs konar 

þroskaverkefni og reynir að leysa úr þeim á þann veg að hann verði sú manneskja sem hann 

vill verða. En þar sem einstaklingurinn er síbreytilegur og umhverfi hans einnig, er þessu 

samlögunarferli (e. matching progress) aldrei lokið (Sharf, 2006; Super, 1957, 1990). Super 

(1957) telur eðli starfamynsturs einstaklingsins ákvarðast af nokkrum atriðum. Sem dæmi má 

nefna efnahagslega stöðu foreldra, andlega getu einstaklingsins, persónueinkenni hvers og 

eins og þau tækifæri sem hver og einn fær. Hann telur einnig að hægt sé að örva og leiða 

starfsferilsþroska barna. Hægt sé að þroska hæfileika þeirra, áhuga og sjálfsmynd og sé það 

meðal annars gert með því að börn og unglingar fái tækifæri til að fást við raunveruleg 

verkefni eða reynslu. Eftir því sem líður svo á þroskaskeið barna og unglinga er komið að 

svokölluðu málamiðlunarferli líkt og Ginzberg (1952) og Gottfredson (1981, 2002) settu fram.  

Social Cognitive Career Theory (SCCT) eða félagsnáms- og hugræn kenning er frekar nýleg 

nálgun í náms- og starfsferilsfræðunum, sem lýtur að skilningi á hegðun einstaklingsins, bæði 

hvað varðar nám og störf (Lent, 2013). Kenningin er þróuð út frá fyrri kenningum, sem 

einkum eru eignaðar fræðimönnunum Super, Holland, Krumboltz og Lofquist og Dawis. 
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Hugmyndafræðilegur grunnur kenningarinnar er sóttur í félagsnámskenningar Bandura 

(1977) þar sem gagnvirkt samspil á milli fólks, hegðunar þess og umhverfis er lykilatriði og 

einstaklingarnir læra hverjir af öðrum með því að fylgjast með hegðun annarra. SCCT byggir á 

þremur lykilhugtökum, en þau eru trú á eigin getu (e. self-efficacy beliefs), væntingar um 

árangur (e. outcome expectations) og markmið (e. personal goals). Þessir grunnþættir, sem 

allir vísa í hugræna úrvinnslu einstaklingsins, vega þungt við náms- og starfsval. Ýmsir fleiri 

félagslegir, líffræðilegir og umhverfislegir þættir sem tengjast bakgrunni einstaklingsins hafa 

einnig áhrif svo sem erfðir, kyn, þjóðerni, heilsufar, menntun og námsreynsla, félags- og 

efnahagsleg staða og umhverfi. Þessum þáttum skipta höfundar SCCT upp í tvo flokka eftir 

samhengi þeirra og eðli. Í öðrum flokknum eru ýmsir þættir sem oft er ekki hægt að hafa 

áhrif á, en í hinum eru ýmsir þættir nær í tíma og rúmi. Allir þessir áhrifaþættir geta bæði 

verið stuðningur (e. support) og hindranir (e. barriers) við áhuga og framgang einstaklingsins 

(Lent, Brown og Hackett, 2000; Lent og Hackett, 1994). Samkvæmt SCCT mótast náms- og 

starfsval einstaklingsins að miklu leyti af ofangreindum þáttum og samvirkni þeirra. Það ferli 

sem á sér stað er drifið áfram af hugrænum innri krafti hvers einstaklings í gagnvirku samspili 

við athafnir og umhverfi og endurtekur sig út allt lífið. Höfundar SCCT segja þó að áhrifanna 

gæti mest fram á þrítugsaldur þegar áhugamál eru að mótast (Lent og Hackett, 1994).  

Allar ofantaldar kenningarnar eiga það sameiginlegt að segja að samspil umhverfis og 

persónuleika hvers og eins geri hann að þeim einstaklingi sem hann er og verður til þess að 

áhugi hans og starfsferill þróast á einstaklingsbundinn hátt. Því er áhugavert að kanna þann 

náms- og starfsferil sem þátttakendur rannsóknarinnar hafa fetað eftir að þeir luku 

grunnskóla í fámennu byggðarlagi sem átti sinn þátt í því að móta þá. Það að þeir ólust upp í 

litlu sjávarþorpi og gengu í fámennan skóla hefur án efa mótað þá á ólíkan hátt frá því sem 

umhverfi mótar einstaklinga í fjölmennara samfélagi og fjölmennari skólum. Það verður ekki 

borið saman hér, en væri án efa skemmtilegt rannsóknarefni í framtíðinni. Forvitnilegt er 

einnig að kanna hvernig umhverfið hefur mótað sýn þessara einstaklinga á heimabyggðina, 

hvort þeir vilji og langi til þess að flytja aftur á heimaslóðir en skorti atvinnutækifæri þegar 

þeir hafa menntað sig til ýmissa starfa, eða hvort þeim kafla í lífi þeirra sé lokið og þeir sáttir 

við núverandi búsetu. Þátttakendur þessarar rannsóknar eru á misjöfnu aldursbili, eða frá 18 

ára til 36 ára. Það má því leiða líkum að því að þeir séu ýmist á könnunarstigi eða á 

stöðugleikastiginu samkvæmt Super (1957, 1990), stigi raunsæis samkvæmt Ginzberg (1952) 

og samkvæmt Gottfredson (1981, 2002) eru þeir komnir á stig hins innra sjálfs, en öll þessi 
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stig miða að því að taka ákvarðanir um framtíðina, byggða á þeirri fortíð sem einstaklingarnir 

hafa upplifað. 

1.5 Samantekt og rannsóknarspurningar  

Hér að framan hefur verið farið yfir kynningu á aðstæðum þátttakenda rannsóknarinnar, 

bæði landfræðilegar og lýðfræðilegar. Kenningar um búsetuþróun skoðaðar, svo og margs 

konar ástæður fyrir því að fólk flytur búferlum og er sú fólksfækkun sem á sér stað í dreifðari 

byggðum Íslands, þar með talið á Vestfjörðum sett í samhengi við innlendar og erlendar 

rannsóknir. Einnig var farið yfir þær starfsferilskenningar sem lagðar eru til grundvallar 

þessari rannsókn, en það eru kenning Gottfredson um afmörkun og málamiðlun, kenning 

Ginzberg sem fyrst og fremst lýtur að ákvarðanatöku á unglingsaldri, kenning Super um 

starfsferilsþróun allt lífið, og SCCT eða félagsnáms- og hugræna kenningin, en 

hugmyndafræðilegur grunnur kenningarinnar er sóttur í félagsnámskenningar Bandura. 

Einnig var örlítið minnst á mikilvægi náms- og starfsfræðslu í ákvarðanatöku unglinga sem 

hefur áhrif á framtíð þeirra hvað varðar nám og störf. 

Megin rannsóknarspurningin er:  

Hvar eru ungmennin sem útskrifuðust úr Grunnskólanum á Þingeyri á árabilinu 1994 – 2012? 

Til að komast að því þarf einnig að svara spurningunum: 

• Hvert lá leið þeirra eftir grunnskóla? – Fóru þau í nám eða út á vinnumarkaðinn? 

• Ef þau fóru í nám, samræmdist val þeirra áhuga á verklegum eða bóklegum 
greinum í grunnskóla? 

• Fengu þau stuðning og hvatningu foreldra til náms síðustu árin í grunnskóla 
og/eða þegar í framhaldsskóla var komið? 

• Hvar búa þau? 

• Við hvað starfa þau? 

• Hvert er viðhorf þeirra til heimabyggðarinnar? 

• Hvernig er þekking þeirra og reynsla af náms- og starfsráðgjöf? 
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2 Aðferð 

Megindlegri rannsóknaraðferð var beitt í þessari rannsókn, en þannig nást tölulegar 

upplýsingar frá fjölda fólks á tiltölulega skömmum tíma. Rannsóknin var fyrst og fremst 

lýsandi rannsókn (e. descriptive research) þar sem megintilgangur hennar var að afla 

ákveðinna upplýsinga um ákveðna einstaklinga (Neuman, 2011). Hannaður var spurningalisti 

til að senda út rafrænt á allt þýðið, sem var útskrifaðir einstaklingar úr 10. bekk 

Grunnskólans á Þingeyri á árabilinu 1994 – 2012. Hér verður gerð grein fyrir þátttakendum, 

mælitækinu og framkvæmd rannsóknarinnar. 

2.1 Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru einstaklingar á aldrinum 18 – 36 ára, sem allir áttu það 

sameiginlegt að hafa útskrifast úr 10. bekk Grunnskólans á Þingeyri á tímabilinu 1994 – 2012. 

Ástæða þess að ákveðið var að miða við þetta tímabil var sú að skólaárið 1993 – 1994 var í 

fyrsta sinn sem 10. bekkur var starfræktur við skólann og nemendur sem útskrifuðust það 

vor eru því elstu þátttakendur þessarar rannsóknar. Lokaárið miðast við að einstaklingar sem 

útskrifuðust vorið 2012, og fæddir eru árið 1996, voru orðnir sjálfráða þegar rannsóknin fór 

fram. 

Fjöldi einstaklinga sem hafa útskrifast úr Grunnskólanum á Þingeyri á þessum 18 árum er 

131. Þar af eru tveir einstaklingar látnir og tveimur einstaklingum var ekki hægt að hafa upp 

á, þó nokkur leit hafi verið gerð. Þýði útskrifaðra nemenda var því 129. Notuð var 

samskiptasíðan Facebook til þess að hafa uppi á einstaklingunum og þeim sendar upplýsingar 

um fyrirhugaða rannsókn og óskað eftir þátttöku þeirra þegar þar að kæmi. Flestir tóku því 

mjög vel og svöruðu 89 einstaklingar af þeim 127 sem fengu könnunina senda. Svarhlutfallið 

var því 70%, sem teljast má gott. Karlar voru 37, eða 42% svarenda og konur 51, eða 58%. 

Einn einstaklingur gaf ekki upp kyn. 

2.2 Mælitækið 

Spurningalisti var saminn sem miðaði að því að ná fram þeim atriðum sem rannsókninni var 

ætlað að svara, miðað við rannsóknarspurningarnar. 

Við gerð spurningalistans voru ýmsar fyrirmyndir skoðaðar, svo sem spurningalisti úr 

símakönnun Jóns Torfa Jónassonar og Kristjönu Stellu Blöndal (2002-b) um námsgengi 1975 

árgangsins og afstöðu þeirra til náms. Rannsókn Olgu Sveinbjörnsdóttur (2012) um val 10. 
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bekkinga á framhaldsnámi í ljósi mismunandi aðstæðna, rannsókn Líneyjar Bjargar 

Sigurðardóttur (2010) um stuðning og hvatningu foreldra til framhaldsskólagöngu og 

rannsókn Dagbjartar Elínar Pálsdóttur og Sólveigar Birgisdóttur (2014) um áhrifaþætti 

búsetuþróunar á viðhorf og líðan unglinga. Þær unnu með gögn úr ESPAD lista, sem er 

staðlaður spurningalisti þar sem um er að ræða samvinnuverkefni yfir 40 landa í Evrópu. 

Spurningar sem þóttu henta vel þessari rannsókn voru notaðar og lagaðar að henni en einnig 

voru nýjar spurningar samdar sem þóttu hæfa tilefninu. Spurningalistanum var skipt upp í 

sex þemu og höfð ein opin spurning í lokin ef þátttakendur rannsóknarinnar vildu koma 

einhverju á framfæri sem þeim fannst vanta í spurningalistann. Forprófun sýndi að tæki um 

25 mínútur að svara spurningunum. Þemu spurningalistans voru: síðustu árin í grunnskóla 

(unglingastig), nám og störf eftir grunnskóla, stuðningur og hvatning, lífið í dag, viðhorf til 

heimabyggðar, náms- og starfsráðgjöf; þekking og reynsla, auk fjögurra bakgrunnsspurninga 

og opinnar spurningar í lokin. 

Síðustu árin í grunnskóla. Þátttakendur voru beðnir um að svara nokkrum spurningum 

sem lutu að síðustu árunum í grunnskóla, það er unglingastiginu. Þeir voru sem dæmi beðnir 

um að meta hvort þeim hafi líkað betur við verklegt nám eða bóklegt í grunnskóla. 

Svarmöguleikar voru þrír; „mér líkaði betur við verklegt nám“, „mér líkaði betur við bóklegt 

nám“ og „get ekki gert upp á milli.“ Þátttakendur voru beðnir um að meta sex fullyrðingar 

um undirbúning úr grunnskóla fyrir framhaldið. Dæmi um fullyrðingar voru: „ég hafði góðar 

upplýsingar um framhaldsnám þegar ég lauk grunnskólaprófi“ og „ég þekkti vinnumarkaðinn 

vel þegar ég lauk grunnskólaprófi“. Svarmöguleikar voru settir upp á fimm punkta kvarða frá 

„mjög sammála“ til „mjög ósammála“. Einnig var spurt um hversu miklar eða litlar 

upplýsingar þátttakendur fengu um framhaldsnám frá foreldrum, kennurum, námsráðgjafa, 

vinum, á heimasíðu framhaldsskóla, í heimsóknum til framhaldsskóla, í náms- og 

starfsfræðslu eða frá systkinum, afa eða ömmu. Svarmöguleikar voru frá „mjög miklar“ til 

„mjög litlar eða engar“. 

Nám og störf eftir grunnskóla. Þátttakendur voru beðnir um að svara margs konar 

spurningum um hvað þeir tóku sér fyrir hendur eftir grunnskóla eins og „hvert lá leið þín 

haustið eftir að þú útskrifaðist úr grunnskóla?“ Svarmöguleikar voru: „á vinnumarkaðinn“, „í 

framhaldsskóla“ eða „annað – hvað?“ Ef þeir svöruðu því til að þeir hefðu farið í 

framhaldsskóla voru þeir spurðir um helstu ástæður fyrir vali á framhaldsskóla. Dæmi um 
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fullyrðingar voru: „skólinn var eini framhaldsskólinn í minni heimabyggð“ og „skólinn bauð 

upp á nám sem hentaði vel til undirbúnings fyrir framhaldsnámið sem ég stefndi á“. 

Þátttakendur voru einnig beðnir um að taka afstöðu til þess hver hefði verið mikilvægasta 

ástæðan fyrir vali þeirra með því að merkja við einn svarmöguleika, en þeir voru þeir sömu 

og voru taldir upp hér að ofan. Þátttakendur voru einnig spurðir hvort þeir hefðu lokið 

einhverri prófgráðu frá þeim skóla sem þeir fóru í og ef ekki voru þeir beðnir að tilgreina 

ástæðu þess að hafa hætt námi þar. Ef þeir voru enn í framhaldsskóla eða höfðu lokið 

framhaldsskóla, voru þeir beðnir um að merkja við þá braut sem þeir höfðu lokið eða 

stunduðu nám á og byggðu á Aðalnámskrá framhaldsskóla 2011 (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011-a). Þeir sem fóru ekki í framhaldsskóla voru beðnir um að 

taka afstöðu til þess hvort þeir héldu að þeir væru betur eða verr settir á vinnumarkaðnum í 

dag, eða hvort það skipti engu máli hvort þeir hefðu farið í framhaldsskóla að loknum 

grunnskóla og hvort þeir mætu það svo að þeir hefðu tekið rétta ákvörðun eða ranga miðað 

við þær aðstæður sem þeir voru í á þeim tíma. Að lokum var spurt um það hvort 

þátttakendur hefðu farið í eða hefðu í hyggju að fara í háskólanám og þá hvaða nám þeir 

hefðu valið þar og hvort þeir sæju það fyrir sér í náinni framtíð. 

Stuðningur og hvatning. Hér voru þátttakendur beðnir um að meta það hvort þeir hefðu 

fengið stuðning og hvatningu frá foreldrum eða forráðamönnum til námsins á síðustu árum 

grunnskólans. En einnig til áframhaldandi náms með því að svara spurningunni: „hversu 

mikla eða litla hvatningu fékkst þú frá foreldrum/forráðamönnum þínum til að halda áfram 

námi eftir grunnskóla“ og merkja við svarmöguleika á fimm punkta kvarða frá „mjög mikla“ 

til „mjög litla“. Einnig var spurt um það hvort foreldrar/forráðamenn hefðu lagt meiri, minni 

eða jafn mikla áherslu en þátttakendur sjálfir, á það að fara í framhaldsskóla og að lokum var 

sérstök spurning um áherslu foreldra/forráðamanna á stúdentsprófið sérstaklega. 

Lífið í dag. Þátttakendur voru spurðir um búsetu þeirra í dag og gefnir upp möguleikarnir: 

„erlendis“, „á höfuðborgarsvæðinu“, „í Ísafjarðarbæ“, „í öðru þéttbýli á landsbyggðinni“, „í 

dreifbýli á landsbyggðinni“. Þeir voru einnig spurðir með opinni spurningu um 

meginástæðu(r) fyrir búsetu þeirra nú. Einnig voru þátttakendur beðnir um að segja við hvað 

þeir störfuðu nú og hvort miklar eða litlar líkur væru á því að þeir myndu skipta um starf á 

næstu 6 mánuðum.  
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Viðhorf til heimabyggðar. Þátttakendur voru beðnir um að merkja við það sem þeim 

þætti lýsa Dýrafirði best í þeirra huga og þeir beðnir að taka afstöðu til nokkurra fullyrðinga. 

Sem dæmi má nefna: „fólkið á staðnum hjálpar þeim sem þurfa hjálp“, „það er alltaf verið að 

segja kjaftasögur um aðra“ og „það er gott að vera lítill krakki hér.“ Merkja átti við hverja 

fullyrðingu með svarmöguleikum frá „lýsir mjög illa“ til „lýsir mjög vel.“ Þeir voru líka spurðir 

að því hversu stoltir þeir væru af því að vera Dýrfirðingar og svörin gátu verið: „alls ekki 

stolt/ur“, „ekki mjög stolt/ur“, „frekar stolt/ur“, „mjög stolt/ur“ og „á ekki við því ég er ekki 

Dýrfirðingur.“ Brottfluttir og þeir sem höfðu aldrei flutt úr Dýrafirði eða Ísafjarðarbæ voru 

síðan beðnir að taka afstöðu til nokkurra fullyrðinga sem voru mismunandi eftir því hvorum 

hópnum þeir tilheyrðu. Brottfluttir voru til dæmis beðnir um að svara því hversu sammála 

eða ósammála þeir væru fullyrðingunum „ég fer „heim“ þegar ég fer til Dýrafjarðar“ og „ef 

ég fengi atvinnu á mínu sviði (sem ég hef menntað mig til) myndi ég flytja aftur í 

heimabyggðina (Dýrafjörð/Ísafjarðarbæ)“. Þeir sem búa í Dýrafirði/Ísafjarðarbæ voru til 

dæmis beðnir um að svara því hversu sammála eða ósammála þeir væru fullyrðingunum 

„mig hefur aldrei langað til að búa neins staðar annars staðar en í Dýrafirði/Ísafjarðarbæ“ og 

„mig langar til þess að flytja frá Dýrafirði/Ísafjarðarbæ“. 

Náms- og starfsráðgjöf. Þátttakendur voru beðnir um að taka afstöðu til þess hversu vel 

eða illa þeim fyndist þeir þekkja til starfa náms- og starfsráðgjafa, þar sem svarmöguleikar 

voru á fimm punkta kvarða frá „mjög vel“ til „mjög illa“. Þeir voru einnig spurðir hvort náms- 

og starfsráðgjafi hefði verið starfandi á hverju skólastigi fyrir sig og hvort þeir hefðu nýtt sér 

aðstoð náms- og starfsráðgjafa og í hverju hún hefði falist ef þeir svöruðu því játandi. 

Bakgrunnur þátttakenda. Þátttakendur voru einnig spurðir um bakgrunn; það er kyn, 

fæðingarár og menntunarstig foreldra. Spurningar um hæsta menntunarstig foreldra voru 

tvær; ein um menntun föður/uppeldisföður og önnur um menntun móður/uppeldismóður: 

„Hvaða menntun hefur faðir / móðir lokið“? og gefnir upp möguleikarnir: „grunnskólapróf 

eða annað skyldunám“, „iðnnám eða annað starfsnám“, „bóklegt framhaldsskólapróf (t.d. 

stúdentspróf)“, „háskólapróf“ og „önnur menntun, hvaða“. Í upphafi var menntabreyta 

foreldra/forráðamanna fjórskipt; háskólapróf, bóklegt framhaldsskólapróf, t.d. stúdentspróf, 

iðnnám eða annað starfsnám og grunnskólapróf eða annað skyldunám. 



  

35 

2.3  Framkvæmd 

Samskiptasíðan Facebook var notuð til að hafa upp á einstaklingum í þýðinu. Allir 

einstaklingar nema tveir fundust þar. Reynt var að hafa upp á þeim í gegnum aðrar leiðir, en 

það tókst því miður ekki. Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar, (tilkynning nr. 

S7205/2015) og í kjölfarið var einstaklingum í þýðinu sendur tölvupóstur þar sem útskýrt var 

hvað fyrir rannsakanda vakti og þeir beðnir um að taka þátt í rannsókninni. Þó var það skýrt 

tekið fram að engum bæri skylda til að svara og að farið yrði með allar persónuupplýsingar 

sem trúnaðarmál. Við gerð spurningalistans lásu leiðbeinandi og vinir yfir og gáfu góð ráð og 

ábendingar. Listinn var svo settur upp í Surveymonkey og forprófaður í heild, af þremur 

einstaklingum sem féllu undir aldursbilið sem þátttakendur voru á. Ekki kom neitt fram þar 

sem taka þurfti tillit til og spurningalistinn þar með álitinn í góðu lagi. 

Gagnaöflun fór fram með því að senda spurningalistann í gegnum Surveymonkey og var 

könnunin opin dagana 5. – 29. mars 2015. Spurningalistinn var sendur út á tvo vegu. Annars 

vegar með tölvupósti á netföng þeirra einstaklinga sem höfðu gefið þau upp og hins vegar í 

gegnum einkaskilaboð á Facebook. Því voru send tvö samhljóða kynningarbréf, en annað var 

með hlekk á könnunina (sjá fylgiskjal 1). Opnað var fyrir könnunina 5. mars og var svörun 

strax mjög góð. Þakkir og ítrekun var send út tveimur vikum síðar, sem skilaði nokkrum 

svörum til viðbótar. Að lokum var sett opin tilkynning á samskiptasíðuna Facebook þegar líða 

tók að lokum könnunarinnar og tilkynnt að henni yrði lokað að kvöldi 29. mars. Sú tilkynning 

skilaði þeim síðustu sem þurfti til að ná því 70% marki, sem sett hafði verið sem viðmið.  

2.4 Úrvinnsla 

Við úrvinnslu var fyrst og fremst notuð lýsandi tölfræði, þar sem um þýðisrannsókn var að 

ræða og þar að auki var þýðið frekar smátt. Þýðið samanstóð af 129 einstaklingum sem 

útskrifuðust úr 10. bekk Grunnskólans á Þingeyri á tímabilinu 1994 – 2012. Í tölfræðilegri 

úrvinnslu gagna var notast við forritin Excel 2010 og SPSS, útgáfur 21 og 22. Þar sem um 

frekar lítið þýði var að ræða þurfti að skipta þátttakendum í aldurshópa þar sem fáir eru í 

hverjum árgangi. Aldurshóparnir voru yngri hópur; einstaklingar fæddir á árunum 1987 – 

1996 ( eða 18 – 27 ára) og eldri hópur; einstaklingar fæddir á árunum 1978 – 1986 (eða 28 – 

36 ára). Einnig þurfti, sökum fámennis að tvískipta menntun foreldra í háskólamenntun 

annars vegar og grunn- og framhaldsskólamenntun hins vegar.  
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3 Niðurstöður 

Hér verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar. Nokkuð misjafnt var eftir spurningum 

hvernig svörun var og er það tekið fram í hvert sinn. Byrjað er á bakgrunni þátttakenda og 

síðustu árunum í grunnskóla. Þá er farið í nám og störf eftir grunnskóla, stuðning og 

hvatningu foreldra, kennara og námsráðgjafa, hvar einstaklingarnir eru staddir í dag, viðhorf 

til heimabyggðar og fjallar lokakaflinn um þá náms- og starfsráðgjöf sem þátttakendur hafa 

notið eða ekki notið á sinni skólagöngu.  

3.1 Bakgrunnur þátttakenda 

Þátttakendur voru einstaklingar sem útskrifuðust úr 10. bekk Grunnskólans á Þingeyri á 

árabilinu 1994 – 2012 og voru því á aldursbilinu 18 – 36 ára þegar rannsóknin fór fram. 

Sökum þess hversu þýðið var fámennt, var aldursdreifingin tvískipt; annars vegar yngri 

hópur, einstaklingar 18 – 27 ára, 62% svarenda og eldri hópur, einstaklingar 28 – 36 ára, 38% 

svarenda. Karlar voru 42% svarenda og konur voru 58% svarenda.  

Á mynd 1 má sjá skiptingu menntunar foreldra.  

 

 

 
Mynd 1: Menntun foreldra (Feður; N=84 / Mæður; N=86) 
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Um helmingur feðra og tvær af hverjum þremur mæðrum höfðu ekki lokið öðru formlegu 

námi en grunnskólaprófi eða öðru skyldunámi. Um þriðjungur feðra hafði lokið iðnnámi eða 

öðru starfsnámi, en einungis innan við 10% mæðra. Tvisvar sinnum fleiri mæður en feður 

höfðu lokið bóklegu framhaldsskólaprófi (t.d. stúdentsprófi) og einnig háskólaprófi. 

3.2 Síðustu árin í grunnskóla 

Spurt var hvort þátttakendum hefði líkað betur við bóklegt eða verklegt nám í grunnskóla og 

var með verklegu námi átt við textílmennt, smíði, myndlist og heimilisfræði. Eins og sjá má á 

mynd 2 er mun algengara að þátttakendum hafi líkað betur við verklegt nám en bóklegt í 

grunnskóla, eða tæplega helmingi, en tæplega fjórðungur sagði að sér hefði líkað betur við 

bóklegt nám. Tæplega 30% gat ekki gert upp á milli.  

 

 

      Mynd 2: Bóklegt eða verklegt nám í grunnskóla (N=89)                       

 

Spurt var hvar þátttakendur fengu upplýsingar um framhaldsnám á meðan þeir voru enn í 

grunnskóla og voru þeir beðnir um að taka afstöðu til þess hversu miklar eða litlar 

upplýsingar þeir hefðu fengið frá aðilum á borð við kennara, foreldra, á heimasíðum 

framhaldsskóla og svo framvegis. Stærsti hlutinn sagðist hafa fengið mjög eða frekar miklar 

upplýsingar á heimasíðu framhaldsskólanna, eða tæplega helmingur, en fæstir sögðust hafa 

fengið mjög eða frekar miklar upplýsingar hjá námsráðgjafa, eða einungis 10%. Sjá mynd 3. 
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Svör þátttakenda við nokkrum spurningum um hve vel þeir töldu sig undirbúna til að velja 

nám og störf að loknum grunnskóla má sjá á mynd 4. Kom í ljós að um það bil jafn stórum 

hluta fannst þeir hafa góðar upplýsingar um framhaldsnám og þeim sem fannst það ekki, eða 

um það bil 40%. Helmingi fannst hann vera vel undirbúinn úr grunnskóla fyrir frekara nám, 

en þriðjungi fannst það ekki. Ekki nema fjórðungur vissi nákvæmlega hvað hann langaði að 

læra eftir grunnskóla, en tæplega 60% vissi það ekki. Um fjórðungur taldi sig þekkja 

vinnumarkaðinn vel, en um helmingur sagðist ekki hafa þekkt vinnumarkaðinn. Einungis um 

tíundi hluti vildi fara beint út á vinnumarkaðinn eftir grunnskóla, en 65% vildi það ekki. Tveir 

þriðju hlutar hópsins töldu sig hafa haft vitneskju um hvað í boði væri eftir grunnskóla, en 

tæplega 10% voru ósammála þeirri fullyrðingu.  

Mynd 3: Hvar þátttakendur fengu mjög eða frekar miklar upplýsingar um framhaldsnám (N=86 – 89) 
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       Mynd 4: Mat þátttakenda á undirbúningi úr grunnskóla til að takast á við framhaldið (N=87 – 89)      

 

3.3 Nám og störf eftir grunnskóla 

Langflestir þátttakendur fóru í framhaldsskóla strax að loknum grunnskóla, eða tæplega 90%, 

en rúmlega 10% fóru út á vinnumarkaðinn (N=88). Um helmingur þátttakenda, eða 52% 

sagðist myndi velja annan skóla en hann fór í að loknum grunnskóla, ef hann stæði frammi 

fyrir því vali í dag. Tæplega helmingur, eða 48% sagðist myndi velja sama skóla aftur. Af þeim 

sem fóru í framhaldsskóla, fór 66% þátttakenda í nám sem leiddi til stúdentsprófs, en 44% 

fóru í listnám, eða ýmiss konar iðn- eða starfsnám. Má þar nefna snyrtigreinar, bíliðngreinar, 

byggingagreinar, rafiðngreinar, málm- og tæknigreinar, svo eitthvað sé nefnt. Nokkrir 

sögðust hafa stundað iðn- eða starfsnám og nám á bóknámsbraut samhliða og því útskrifast 

af tveimur námsbrautum. 

Stærsti hópurinn sem fór beint í framhaldsskóla valdi skólann í sinni heimabyggð, 

Menntaskólann á Ísafirði, eða tæplega helmingur svarenda. Í töflu 1 má sjá hvernig skiptingin 

var milli framhaldsskóla eftir landsvæðum. Kannað var hvort munur væri á því hvort 

ungmennin fóru í skóla í heimabyggð eftir aldri. Mun fleiri í eldri aldurshópnum 28 – 36 ára 

fóru í Menntaskólann á Ísafirði að loknum grunnskóla samanborið við yngri hópinn 18 – 27 

ára.  
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Tafla 1: Staðsetning framhaldsskóla sem þátttakendur völdu eftir grunnskóla (N=81) 

    

Flokkur skóla  Fjöldi Hlutfall sem svarar (%) 

    

Skólar í heimabyggð (MÍ)                41          46% 

Skólar á höfuðborgarsvæði 

Skólar á Akureyri  

Skólar annars staðar                         

                  16 

      13 

      11 

         18% 

         15% 

         12% 

Fóru ekki í skóla        

     Alls 

         7 

      88 

           9% 

        100% 

 

Þátttakendur voru spurðir hversu miklu eða litlu máli ástæður fyrir vali á framhaldsskóla 

eftir grunnskóla hefðu skipt og sýnir mynd 5 hvaða ástæður skiptu mjög eða frekar miklu 

máli. Tæplega helmingur sagði að foreldrar hefðu hvatt til þess, að skólinn væri í heimabyggð 

og hann byði upp á nám sem hentaði vel til undirbúnings fyrir það framhaldsnám sem stefnt 

væri á, væru þær ástæður sem skiptu mestu máli. Um það bil þriðjungi fannst það skipta 

mestu máli að félagslífið væri talið skemmtilegt og að skólinn nyti almennrar virðingar. Það 

sem skipti mun minna máli var hvernig skólinn var uppbyggður, að vinirnir fóru í hann og að 

annar skóli hefði ekki staðið til boða, en um það bil fjórðungur mat það svo. Mjög litlu máli 

skipti að kennarar hefðu hvatt til þess að fara í ákveðinn skóla, og hvatning námsráðgjafa til 

náms í skólanum skipti nánast engu máli, enda má taka það fram að námsráðgjafi var ekki 

starfandi við Grunnskólann á Þingeyri á þessum tíma.  

Þátttakendur voru jafnframt beðnir um að svara því hver af þeim sömu ástæðum væri sú 

mikilvægasta fyrir því að þeir völdu þann skóla sem þeir völdu og svöruðu tæplega 45% því til 

að það hefði skipt mestu máli að skólinn var eini skólinn í heimabyggðinni. Sú ástæða sem 

þátttakendur nefndu næst mikilvægasta var sú að skólinn bauð upp á nám sem hentaði vel til 

undirbúnings því námi sem þeir hugðu á í framtíðinni og nefndi tæplega fimmtungur hana 

(N=65). 
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       Mynd 5: Ástæður sem skiptu mjög eða frekar miklu máli fyrir vali á framhaldsskóla (N=81 – 82) 

       

Flestir, eða 72% voru í eða höfðu lokið framhaldsskóla þegar könnunin fór fram, en 

tæplega 23% sögðust hafa byrjað í framhaldsskóla á einhverjum tímapunkti en hætt. Um 5% 

þátttakenda höfðu ekki farið í nám eftir grunnskóla (N=88). 

Ýmsar ástæður voru gefnar upp fyrir því af hverju þátttakendur hefðu ekki lokið þeim 

framhaldsskóla sem þeir fóru í og mismunandi eftir einstaklingum hversu miklu eða litlu máli 

ástæðurnar skiptu. Sú ástæða sem virðist hafa skipt mestu máli var sú að þeir höfðu ekki trú 

á eigin námshæfni og næst á eftir sú að þeim leiddist námið. Einnig voru nefndar ástæður 

eins og aðstæður heima fyrir svo sem peningavandræði, þeim gekk illa í náminu eða langaði í 

annað nám sem ekki var í boði þar. Enginn svaraði því að fyrirhugað væntanlegt starf krefðist 

ekki náms. Einnig má taka það fram að margir sem hófu nám í framhaldsskóla eftir 

grunnskóla, en hættu eða skiptu um skóla eru inni í þessari tölu, því virðist sem ekki sé 

samræmi milli fjölda í töflu 1 og mynd 6. Niðurstöður má sjá á mynd 6. 
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Mynd 6: Ástæður sem skiptu mjög eða frekar miklu máli fyrir því að ljúka ekki framhaldsskóla (N=34 – 36) 

 

3.4 Stuðningur og hvatning 

Spurt var um stuðning og hvatningu foreldra/forráðamanna við námið síðustu 3 ár 

grunnskólans annars vegar og til frekara náms eftir grunnskóla hins vegar. Niðurstöður má 

sjá í töflu 2.  

Tafla 2: Hvatning foreldra 

               Hlutfall sem svarar(%) 

Hvatning var  Við nám síðustu 3 
árin í   grunnskóla 

          Til frekara náms eftir  
          grunnskóla 

    
Mjög mikil                24%                52% 
Frekar mikil 
Hvorki mikil né lítil 
Frekar eða mjög lítil                      

                  29% 
      31% 
      16% 

               24% 
               16% 
                 8% 

     Alls 
    N=89 

     100%              100% 
 

 

Rúmlega helmingur þeirra sem svaraði sagðist hafa fengið mjög eða frekar mikla hvatningu 

varðandi námið síðustu þrjú árin í grunnskóla. Þegar spurt var um hvatningu 
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foreldra/forráðamanna til frekara náms eftir grunnskóla, sögðust um 75% hafa fengið mjög 

eða frekar mikla hvatningu frá þeim, en tæplega 8% sagðist ekki hafa fengið hvatningu til 

þess að halda áfram námi eftir grunnskóla. Hærra hlutfall háskólamenntaðra 

foreldra/forráðamanna hvatti börnin sín mjög eða frekar mikið til áframhaldandi náms eftir 

grunnskóla samanborið við foreldra/forráðamenn sem ekki voru með háskólamenntun. 

Þátttakendur voru spurðir hvort foreldrar/forráðamenn hefðu lagt meiri, jafn mikla eða 

minni áherslu en þeir sjálfir á að þeir færu í frekara nám eftir grunnskóla og var einnig 

sérstaklega spurt um áherslu foreldra á stúdentspróf, sjá töflu 3.  

Tafla 3: Áhersla foreldra á frekara nám 

               Hlutfall sem svarar (%) 

Foreldrar lögðu   Áhersla á 
framhaldsnám 

          Áhersla á stúdentspróf  

    
Meiri áherslu en ég                17%                17% 
Jafn mikla og ég 
Minni áherslu en ég 
Veit ekki 
Alls  

                  71% 
        5% 
        7%                          
     100%                       

               51% 
               14% 
                18%   
              100% 

        N=89 
      
 
 

              N=88  
 
               

 

Svo virðist sem tæplega fimmtungur foreldra/forráðamanna hafi lagt meiri áherslu á 

framhaldsnám, þar með talið stúdentsprófið heldur en þátttakendur sjálfir. Um 70% 

foreldra/forráðamanna lagði jafn mikla áherslu og þátttakendur á framhaldsnám, en um 

helmingur foreldra/forráðamanna lagði jafn mikla áherslu og þátttakendur sjálfir á 

stúdentsprófið. Einungis 5% foreldra/forráðamanna lagði minni áherslu á framhaldsnám 

almennt, en tæplega 15% foreldra/forráðamanna lagði minni áherslu á stúdentsprófið en 

þátttakendur sjálfir. Háskólamenntaðir foreldrar/forráðamenn virtust leggja meiri áherslu á 

að barnið þeirra lyki stúdentsprófi en þeir foreldrar/forráðamenn sem höfðu lokið grunn- 

eða framhaldsskóla. Þátttakendur mátu það einnig svo að foreldrar hefðu lagt mikla áherslu 

á að þeir lykju einhverju námi og styddu þá í því sem þeir tækju sér fyrir hendur, eða um 80% 

(N=87). 
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3.5 Lífið í dag 

Flestir þátttakendur höfðu lokið framhaldsskólanámi eða voru enn í framhaldsskóla, eða 

tæplega 75% þegar gagna var aflað. Hafa ber í huga að aldursbil þátttakenda er breitt og 

yngstu þátttakendur rannsóknarinnar voru enn á hefðbundnum framhaldsskólaaldri þegar 

hún var gerð. Flestir höfðu lokið eða stefndu á lok stúdentsprófsbrauta eða rúmlega 60%. 

Aðrir töldu upp brautir eins og byggingagreinabraut, bíliðngreinar, heilbrigðis- og 

félagsgreinar, hönnunar- og handverksgreinar, matvæla- og ferðaþjónustugreinar, málm- og 

véltæknigreinar, rafiðngreinar, sjávarútvegs- og siglingagreinar, snyrtigreinar, uppeldis- og 

tómstundagreinar, upplýsinga- og fjölmiðlagreinar, skrifstofu- og verslunargreinar og 

listnámsbrautir. Margir hafa einnig lokið, eða stunduðu þegar rannsóknin fór fram, nám á 

háskólastigi eða um 40%.  

Flestir þátttakendur höfðu áhuga á frekara námi í framtíðinni. Rúmlega 80% sögðust 

hyggja á frekara nám (N=84) og nefndi meirihluti þeirra nám á háskólastigi, eða um 60%. Þeir 

sem sögðust hafa áhuga á frekara námi á háskólastigi höfðu flestir lokið námi á 

framhaldsskólastigi og stefndu á háskólanám, eða 40%. 13% voru enn í framhaldsnámi, en 

stefndu á háskólanám að því loknu og fimmtungur aðspurðra stefndi á framhaldsnám í 

háskóla eftir að þeir hefðu lokið því háskólanámi sem þeir voru í. Tæplega fimmtungur 

aðspurðra hafði áhuga á námi á framhaldsskólastigi og nokkrir nefndu að þeir stefndu á 

annað nám á framhaldsskólastigi, þó þeir hefðu nú þegar lokið námi á því stigi. Aðspurðir um 

það hvort þeir teldu það líklegt að þeir færu í það nám sem þeir höfðu áhuga á innan tveggja 

ára, sagði tæplega 60% það vera mjög eða frekar líklegt, en rúmlega fimmtungur taldi það 

frekar ólíklegt (N=72). Þau tæplega 17% sem svöruðu því neitandi að hafa áhuga á frekara 

námi, höfðu ýmist lokið einhverju námi og höfðu ekki áhuga á frekara námi, eða höfðu ekki 

farið í nám eftir grunnskóla. Ákveðið var að flokka það ekki frekar vegna rekjanleika. 

Á mynd 7 má sjá hvar þátttakendur rannsóknarinnar bjuggu þegar þeir svöruðu 

könnuninni. Tæplega helmingur þeirra bjó á höfuðborgarsvæðinu, en tæplega fimmtungur 

sagðist búa í Ísafjarðarbæ. Um fjórðungur bjó annars staðar á landsbyggðinni og innan við 

10% þátttakenda bjó erlendis, flestir þeirra voru búsettir á Norðurlöndunum. 
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    Mynd 7: Búseta í dag (N=89)        

 

Þátttakendur voru spurðir opinnar spurningar um ástæðu búsetu sinnar í dag og tiltóku 

þeir margar ástæður. Flestir áttu það sameiginlegt að atvinna og atvinnuöryggi þeirra og 

maka þeirra spilaði þar stærstan þátt. Einnig var nám oft nefnt sem meginástæða búsetu og 

það tengslanet sem þeir höfðu, svo sem fjölskylda og vinir. Þeir sem bjuggu á 

höfuðborgarsvæðinu svöruðu því frekar en aðrir að nám og starf þeirra og/eða maka þeirra 

væri meginástæða fyrir búsetu þeirra þar. Þeir sem bjuggu í öðru þéttbýli á landsbyggðinni 

og þeir sem bjuggu erlendis nefndu störf og atvinnutækifæri einnig sem aðal ástæðu. Þeir 

sem bjuggu í heimabyggð nefndu helst nálægð við fjölskylduna og náttúruna og ódýrt 

húsnæði sem aðal ástæðu og þar með að hægt væri að safna pening til að fara síðar suður 

eða utan í nám. 

Þegar störf einstaklinganna eru skoðuð má segja að þau séu margvísleg. Má þar nefna 

þjónustu-, verslunar- og skrifstofustörf, kennslu- og umönnunarstörf, sérfræðistörf ýmiss 

konar og margvísleg störf í iðnaði og sjávarútvegi. Það má einnig sjá að tengsl eru á milli þess 

náms sem viðkomandi stundaði og þeirra starfa sem þeir starfa við nú, svo sem þeir sem luku 

námi í iðngreinum á borð við bíliðngreinar, rafiðngreinar eða snyrtigreinar störfuðu flestir við 

það og þeir sem höfðu lært læknisfræði, hjúkrun eða lokið kennsluréttindum á einhverjum 

skólastigum störfuðu við það sem þeir höfðu lært, svo eitthvað sé nefnt. 
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3.6 Viðhorf til heimabyggðar 

Viðhorf þátttakenda til heimabyggðarinnar var kannað og fengu allir spurninguna „hversu 

stolt/ur ert þú af því að vera Dýrfirðingur?“ og sagðist 97% svarenda vera mjög eða frekar 

stoltir af því að vera Dýrfirðingar (N=89). Viðhorf brottfluttra annars vegar og hins vegar 

þeirra sem búa í Ísafjarðarbæ, var kannað með mismunandi spurningum. Brottfluttir eru 

skilgreindir þeir sem flutt hafa í burtu frá Ísafjarðarbæ og ekki snúið aftur, sjá mynd 8. 

 

 

Mynd 8: Viðhorf brottfluttra til heimabyggðar (N=74 – 76) 

 

Brottfluttir voru beðnir um að taka afstöðu til þess hvort þeir væru sammála eða 

ósammála því að þeir færu „heim“ þegar þeir færu til Dýrafjarðar og voru tæplega 90% 

þátttakenda mjög eða frekar sammála því. 90% voru mjög eða frekar sammála því að þeir 

vildu að börnin þeirra kynntust bernskuslóðunum. Tæplega 40% þátttakenda sagðist myndu 

flytja aftur „heim“ ef þeir eða maki þeirra fengi atvinnu á sínu sviði og voru tæplega 65% 

ósammála staðhæfingu um að þá hefði aldrei langað til að flytja aftur „heim“ eftir að þeir 

fluttu í burtu.  
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Þeir sem búa í Ísafjarðarbæ voru beðnir að taka afstöðu til fullyrðinganna: „mig hefur 

aldrei langað til þess að búa neins staðar annars staðar en í Dýrafirði/Ísafjarðarbæ“ og „mig 

langar til þess að flytja frá Dýrafirði/Ísafjarðarbæ“. Fjórðungur sagðist vera mjög eða frekar 

sammála því að hann vildi hvergi annars staðar búa, en 45% voru mjög eða frekar ósammála 

því. Þriðjungur tók ekki afstöðu. Fjórðungur sagðist einnig vera mjög eða frekar sammála því 

að hann langaði til þess að flytja frá heimabyggðinni, en 65% voru mjög eða frekar ósammála 

því. 

Allir þátttakendur voru einnig beðnir um að merkja við nokkrar fullyrðingar eftir því hvað 

þeim þætti lýsa Dýrafirði best í þeirra huga, sjá mynd 9.   

 

Mynd 9: Hvað lýsir Dýrafirði best í þínum huga? (N=80 – 88) 

Mikill meirihluti þátttakenda var sammála því að gott væri að vera lítill krakki í Dýrafirði, 

að allir vissu alltaf allt um alla og alltaf væri verið að segja kjaftasögur um aðra en ríflega 

helmingur var sammála því að það lýsti því vel að þar væri gott að vera unglingur og stelpa 

eða strákur og að fólkið á staðnum hjálpaði þeim sem þyrftu hjálp. Um 40% fannst það lýsa 

vel að allir stæðu saman þegar þyrfti að leysa vandamál og tæplega helmingur sagði að þar 

væri margt skemmtilegt hægt að gera. Það sem mikill meirihluti þátttakenda var sammála 

um að lýsti Dýrafirði illa var að þar væri auðvelt að fá spennandi eða vel borgaða vinnu og að 

mikið væri af skipulögðum tómstundum í boði. 
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3.7 Náms- og starfsráðgjöf 

Þátttakendur voru beðnir um að svara nokkrum spurningum er lutu að störfum náms- og 

starfsráðgjafa og voru þeir meðal annars spurðir hversu vel eða illa þeir þekktu til starfa 

náms- og starfsráðgjafa. Rúmlega fjórðungur sagðist þekkja mjög eða frekar vel til starfa 

þeirra, en rétt rúmlega helmingur sagðist þekkja mjög eða frekar illa til starfa þeirra. Tæplega 

80% höfðu nýtt sér aðstoð hjá náms- og starfsráðgjafa einhvern tíma á lífsleiðinni, en 

rúmlega fimmtungur hafði ekki gert það. Á mynd 10 er hægt að sjá hvers konar aðstoð náms- 

og starfsráðgjafa þátttakendur höfðu nýtt sér. 

Mynd 10  Sú þjónusta náms- og starfsráðgjafa sem þátttakendur hafa nýtt sér (N=72) 

 

Flestir af þeim sem höfðu nýtt sér aðstoð þeirra höfðu fengið ráðgjöf við námsval, aðstoð 

við að skipuleggja námið og tekið áhugasviðskönnun, eða um og yfir helmingur þátttakenda. 

Um það bil fjórðungur þátttakenda hafði fengið ráðgjöf við persónuleg málefni og um 

fimmtungur hafði fengið aðstoð við vinnubrögð í námi, en mjög fáir höfðu fengið ráðgjöf við 

starfsval, eða einungis 3% þátttakenda. Lítið var um náms- og starfsráðgjöf í grunnskóla hjá 

þátttakendum könnunarinnar og einungis um 20% svaraði því að náms- og starfsráðgjafi 

hefði verið starfandi í grunnskólanum hjá þeim. Hins vegar höfðu flestir kynnst störfum 

þeirra í framhaldsskóla og/eða í háskóla. 
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4 Umræður 

Megin niðurstöður sýndu að mikill meirihluti þátttakenda fór í framhaldsskóla að loknum 

grunnskóla og fóru flestir í skóla í heimabyggð. Mikill meirihluti þeirra sem útskrifuðust úr 

Grunnskólanum á Þingeyri á árunum 1994 – 2012 og voru í, eða höfðu lokið framhaldsskóla 

völdu námsbrautir til stúdentsprófs. Foreldrar/forráðamenn með háskólamenntun hvöttu 

börn sín frekar en aðrir foreldrar til frekara náms að loknum grunnskóla, þá sérstaklega til 

stúdentsprófs. Rúmlega helmingur þátttakenda vissi ekki hvað hann langaði að læra eftir að 

grunnskóla sleppti en rúmlega fjórðungur sagðist hafa vitað hvað hann vildi læra. Um 

helmingur sagði að þeir hefðu ekki þekkt vinnumarkaðinn nægilega vel að þeirra mati, en 

fjórðungi fannst að þeir hefðu haft nægilega vitneskju um vinnumarkaðinn. Þeir þekktu lítið 

til starfa náms- og starfsráðgjafa í grunnskóla, en þekking þeirra jókst í framhalds- og 

háskóla. Þau störf sem þátttakendur rannsóknarinnar höfðu valið sér voru margvísleg og 

ómögulegt að gera þeim teljandi skil vegna rekjanleika, en þau störf sem flestir sögðust 

starfa við voru þjónustu-, verslunar- og skrifstofustörf, kennslu- og umönnunarstörf, 

iðnaðarstörf ýmiss konar, verkamenn á sjó og landi og námsmenn voru einnig fjölmennir. 

Búseta var mjög dreifð. Fjölmennasti hópurinn bjó á höfuðborgarsvæðinu, eða tæplega 

helmingur þeirra sem svöruðu og voru störf þeirra og maka þeirra helsta ástæða þess, en 

einnig aðstaða til náms. Tæplega fimmtungur bjó í Ísafjarðarbæ, tæplega fjórðungur bjó 

annars staðar á landsbyggðinni og innan við 10% bjó erlendis. Nálægð við fjölskyldu og 

náttúruna ásamt hagstæðu húsnæðisverði voru nefndar helstu ástæður þeirra sem bjuggu í 

heimabyggðinni. Ástæðan fyrir búsetu var að sjálfsögðu persónubundin, en flestir svöruðu 

því þó til að atvinnuöryggi þeirra og maka þeirra skipti þar miklu máli. Margir sögðust myndu 

flytja aftur á heimaslóðir ef atvinnutækifæri væru til staðar fyrir þá og maka þeirra, eða 

tæplega 40% þátttakenda. Viðhorf til heimabyggðarinnar var almennt jákvætt og langflestir 

voru stoltir af því að kallast Dýrfirðingar og fannst þeir fara „heim“ þegar þeir færu þangað.  

Síðustu árin í grunnskóla. Þegar grunnskólagöngu lýkur, stendur hver einstaklingur 

frammi fyrir vali sem hefur áhrif á framtíðina. „Hvert skal stefna?“ „Hvað vil ég leggja fyrir 

mig í framtíðinni?“ eru algengar spurningar sem unglingar velta fyrir sér. Því er mikilvægt að 

við lok grunnskólagöngu hafi einstaklingarnir vitneskju um hvað bíði þeirra, hafi góða 

þekkingu á því framhaldsnámi sem er í boði og til hvaða starfa það nám getur leitt. Þannig 

geta ungmenni tekið meðvitaðri ákvörðun um val sitt sem byggir á þekkingu á námi og 
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störfum, áhuga og væntingum, en þá þekkingu er til dæmis hægt að öðlast með náms- og 

starfsfræðslu. Rúmlega helmingur útskrifaðra nemenda úr Grunnskólanum á Þingeyri á 

árunum 1994 – 2012, vissi ekki hvað þeir vildu læra eftir lok grunnskóla, eða fannst þeir 

þekkja vinnumarkaðinn nógu vel. Það má leiða að því líkum að ef þátttakendur þessarar 

rannsóknar hefðu haft betri aðgang að náms- og starfsfræðslu í grunnskóla hefði þekking 

þeirra á námi og störfum verið betri og þar með hefðu þeir getað tekið ígrundaðri 

ákvarðanir. Þessar niðurstöður eru í samræmi við aðrar niðurstöður á mikilvægi þess að 

nemendur fái markvissa náms- og starfsfræðslu í grunnskóla, sem býr þá undir frekari 

ákvarðanatöku (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2007; Guðrún Björg Karlsdóttir, 2014; Jóhanna 

Margrét Eiríksdóttir, 2014).  

Mun algengara var að þátttakendum líkaði betur við verklegt nám en bóklegt síðustu ár 

sín í grunnskóla. Tæplega helmingur sagði að sér hefði líkað betur við verklegt nám, en 

tæplega fjórðungur sagði að sér hefði líkað betur við bóklegt nám. Tæplega 30% gat ekki gert 

upp á milli. Þessar niðurstöður eru í samræmi við aðrar rannsóknir sem hafa verið gerðar 

hérlendis. Fleiri nemendum virðist líka betur við verklegt nám en bóklegt (Jón Torfi Jónasson 

og Kristjana Stella Blöndal, 2002-b; Kristjana Stella Blöndal, o.fl, 2016; Svanhildur 

Svavarsdóttir, 2010). Þó virðist vera munur á nemendum á landsbyggðinni og á 

höfuðborgarsvæðinu, því í nýlegum rannsóknum sem skoðað hafa mun eftir búsetu, kemur í 

ljós að mun fleiri nemendum á landsbyggðinni líkaði betur við verklegt nám en bóklegt, en 

aðeins hærra hlutfalli nemenda á höfuðborgarsvæðinu líkaði betur við bóklegar greinar en 

verklegar (Guðrún Björg Karlsdóttir, 2014). Samkvæmt nýrri skýrslu um sérkenni starfsnáms 

líkaði bæði nemendum á höfuðborgarsvæðinu og utan þess betur við bóklegar greinar en 

verklegar, en hlutfallslega fleiri nemendum utan höfuðborgarsvæðisins líkaði betur við 

verklegar greinar en bóklegar í grunnskóla (Kristjana Stella Blöndal o.fl. 2016). Þetta er 

athyglisvert og má ef til vill tengja það umhverfinu sem þeir ólust upp í, því ungmenni af 

landsbyggðinni virðast hafa mun meiri áhuga á verkamanna- og iðnaðarstörfum og meta þau 

störf mun meira en jafnaldrar þeirra á höfuðborgarsvæðinu (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og 

Guðrún Á. Stefánsdóttir, 2006). Á landsbyggðinni er nálægðin víða mun meiri við atvinnulífið 

og ungt fólk á landsbyggðinni hefur í gegnum árin oft fengið sumarstörf við alls kyns 

verkamannastörf, oft tengt fiskvinnslu. 
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Upplýsingar um framhaldsnám fengu flestir á heimasíðu framhaldsskólanna, eða rúmlega 

40% þátttakenda. Næst á eftir voru kennarar, heimsóknir í framhaldsskólana, vinir og 

foreldrar helstu upplýsingagjafarnir. Fæstir fengu upplýsingar frá námsráðgjafa, enda var lítið 

um náms- og starfsráðgjafa í þeirra grunnskóla. Þessar niðurstöður eru nokkuð samhljóma 

öðrum innlendum rannsóknum, þessir þættir eru þar í efstu sætunum, en ekki endilega í 

þessari röð. Þarf engum að koma á óvart að mun fleiri svara því til að náms- og 

starfsráðgjafar veiti upplýsingar þar sem þeir eru starfandi (Guðrún Björg Karlsdóttir, 2014; 

Svanhildur Svavarsdóttir, 2010).  

Nám og störf eftir grunnskóla. Langflestir þátttakendur rannsóknarinnar fóru í 

framhaldsskóla strax að loknum grunnskóla, eða tæplega 90%. Það er örlítið lægra hlutfall en 

verið hefur undanfarin ár miðað við landið í heild, því það hefur verið þannig frá árinu 1999 

að 93 – 95% 16 ára einstaklinga fer í framhaldsskóla (Hagstofa Íslands, e.d.-d). Ef einungis er 

litið á hversu margir 16 ára einstaklingar fara í framhaldsskóla á Vestfjörðum, er meðaltal 

áranna 1999 – 2012 92,3%. Hæst var hlutfallið árið 2009, eða 96,6% og lægst var það árið 

2001, eða 88,7% (Hagstofa Íslands, e.d.-d). Þess ber þó að geta að þátttakendur þessarar 

rannsóknar eru mjög fáir og því ekki hægt að segja til um hvernig skiptingin er eftir einstaka 

árgöngum, sökum rekjanleika. Flestir þátttakendur rannsóknarinnar sem fóru í 

framhaldsskóla völdu framhaldsskólann í sinni heimabyggð, Menntaskólann á Ísafirði, eða 

tæplega helmingur. Þegar skoðað var hvort það skipti máli eftir aldri þátttakenda hvert þeir 

fóru í skóla, kom í ljós að mun hærra hlutfall eldri hópsins (einstaklinga 28 – 36 ára) heldur 

en yngri hópsins (einstaklinga 18 – 27 ára) fór í Menntaskólann á Ísafirði og er það tilefni til 

að ætla að það skipti til dæmis máli að samgöngur hafi batnað og því auðveldara að sækja 

nám (og störf) um lengri veg. Það er í takt við aðrar rannsóknir (Lundholm 2010).  

Þegar ástæður fyrir vali á framhaldsskólum eru skoðaðar, skipti það mjög eða frekar miklu 

máli fyrir tæplega helming þátttakenda að foreldrar hvöttu til þess að fara í viðkomandi 

skóla. Það að skólinn bauð upp á nám sem hentaði sem undirbúningur til frekara náms og að 

skólinn var eini skólinn í heimabyggð, skipti um 45% þátttakenda mjög eða frekar miklu máli. 

Félagslíf skólans var talið skemmtilegt og skólinn naut almennrar virðingar skipti um það bil 

35% þátttakenda mjög eða frekar miklu máli, en aðrar ástæður eins og uppbygging skólans, 

ekki annar skóli sem stóð til boða, vinirnir fóru í hann og kennarar eða námsráðgjafar hvöttu 

til þess skipti mun minna máli. Þessar niðurstöður eru í megin atriðum samhljóma öðrum 
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íslenskum rannsóknum (Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002-b; Olga 

Sveinbjörnsdóttir, 2012). Það skiptir hins vegar máli hvort verið er að spyrja fólk á 

höfuðborgarsvæðinu eða utan þess, þar sem um minna námsval er að ræða utan 

höfuðborgarinnar (Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002-a; Líney Björg 

Sigurðardóttir, 2010), því á landsbyggðinni er víða einn framhaldsskóli í heimabyggðinni og 

þar af leiðandi mun minna námsval. Námsval og menntunarmöguleikar í heimabyggð geta 

því haft verulega mikil áhrif á brottflutning og fólksfækkun (Grytnes, 2011; Tryggvi Þór 

Herbertsson og Grétar Þór Eyþórsson, 2003), því líkurnar á því að nemandi af landsbyggðinni 

sem lýkur námi í Reykjavík snúi heim aftur eru ekki mjög miklar. Rannsóknir sýna að 

höfuðborgarsvæðið hefur mesta tilkall til menntaðra einstaklinga á meðan menntunarstig 

landsbyggðarinnar minnkar (Axel Hall, Ásgeir Jónsson og Sveinn Agnarsson, 2002). Rúmlega 

helmingur þátttakenda sagðist þó myndi velja sér annan framhaldsskóla ef hann stæði 

frammi fyrir vali um framhaldsskóla núna, en tæplega helmingur sagðist myndi velja þann 

sama. Forvitnilegt væri að gera frekari rannsókn á því hvers vegna það er.  

Af þeim sem lokið hafa, eða eru enn í framhaldsskóla, valdi tæplega 70% námsbrautir til 

stúdentsprófs. Aðrar rannsóknir sýna einnig að meirihluti nemenda velur bóknámsbrautir á 

kostnað iðn- eða starfsbrauta (Guðrún Björg Karlsdóttir, 2014; Jón Torfi Jónasson og 

Kristjana Stella Blöndal, 2002-a; Olga Sveinbjörnsdóttir, 2012; Svanhildur Svavarsdóttir, 

2010). Það er umhugsunarefni hversu hátt hlutfall velur námsbrautir til stúdentsprófs og 

spurning hvað veldur þessari ofuráherslu á nám til stúdentsprófs á kostnað iðn- eða 

starfsnáms. Líklegt er að þeir sem ekki eru alveg ákveðnir í að læra einhverja iðngrein, eða 

annað starfsnám, strax að loknum grunnskóla, fari á námsbraut sem leiðir til stúdentsprófs til 

að „hafa allar dyr opnar, og loka ekki á neina möguleika“ eins og einn nefndi sem ástæðu. Æ 

algengara virðist þó vera að útskrifast af stúdentsbraut jafnhliða iðn- eða starfsbraut 

(Hagstofa Íslands, e.d.-c) og voru nokkrir sem höfðu gert það.  

Það er einnig athyglisvert að foreldrar virðast oft leggja meiri áherslu á það en ungmennin 

sjálf, að þau fari í nám til stúdentsprófs (Gerður G. Óskarsdóttir, 2000; Jón Torfi Jónasson og 

Kristjana Stella Blöndal, 2002-a; Kristjana Stella Blöndal o.fl., 2016). Niðurstöður þessarar 

rannsóknar leiddu í ljós að innan við fimmtungur þátttakenda taldi að foreldrar þeirra hefðu 

lagt meiri áherslu á stúdentspróf en þeir sjálfir, en um helmingur sagði að áhersla þeirra og 

foreldra/forráðamanna þeirra á stúdentspróf hefði verið jafn mikil. Tæplega fimmtungur 
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foreldra/forráðamanna lagði meiri áherslu á að barnið þeirra færi í framhaldsskólanám 

heldur en einstaklingurinn sjálfur, en rúmlega 70% lagði jafn mikla áherslu á 

framhaldsskólanám og einstaklingurinn sjálfur. Eins og í öðrum rannsóknum má glögglega sjá 

að meiri menntun foreldra skiptir máli í því samhengi. Eftir því sem foreldrar hafa meiri 

menntun leggja þeir aukna áherslu á framhaldsnám, sérstaklega stúdentspróf (Amalía 

Björnsdóttir o.fl., 2010; Guðrún Björg Karlsdóttir, 2014; Kristjana Stella Blöndal o.fl., 2016; 

Pettit o.fl., 2009). Þátttakendur mátu það einnig svo að foreldrar hefðu lagt mikla áherslu á 

að þeir lykju einhverju námi og styddu þá í því sem þeir tækju sér fyrir hendur.  

Stuðningur og hvatning. Þátttakendur þessarar rannsóknar fengu mikinn stuðning og 

hvatningu við námið heima fyrir á síðustu árum grunnskólans, en ekki síður þegar þeir stóðu 

frammi fyrir ákvarðanatöku um frekara nám eftir grunnskólann. Rannsóknir sýna að 

stuðningur og hvatning foreldra er börnum og unglingum mjög mikilvægur þegar kemur að 

námi og skólagöngu, en einnig til frekara náms eftir grunnskóla og er það óháð búsetu (Erna 

G. Árnadóttir, 2007; Líney Björg Sigurðardóttir, 2010; Olga Sveinbjörnsdóttir, 2012). 

Rannsóknir sýna enn fremur fram á að aukinn stuðningur stuðlar að auknum námsárangri og 

dregur úr brottfalli (Amalía Björnsdóttir o.fl. 2010; Erna G. Árnadóttir, 2007; Fan og Chen, 

2001; Kristjana Stella Blöndal og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2014; Líney Björg Sigurðardóttir, 

2010). Menntun foreldra skiptir máli þegar stuðningur og hvatning er skoðuð. 

Foreldrar/forráðamenn með háskólamenntun hvöttu ungmenni sem útskrifuðust úr 10. bekk 

Grunnskólans á Þingeyri á árunum 1994 – 2012 enn frekar en aðrir foreldrar til 

áframhaldandi náms eftir grunnskóla. Það rímar við aðrar rannsóknir (Kristjana Stella Blöndal 

o.fl., 2016). Má velta því fyrir sér hvort foreldrar sem sjálfir hafa gengið menntaveginn séu 

tilbúnari til þess að veita stuðning af því þeir byggja á eigin reynslu, eða hvort foreldrar sem 

ekki hafa farið í langt nám telja sig ekki nógu vel í stakk búna til þess að veita börnum sínum 

aðhald og stuðning á borð við aðstoð við heimanámið. Eða hvort ef til vill megi finna fyrir 

hræðslu hjá þeim yfir því að ef börnin fara í langskólanám og þurfa að flytjast í burtu, þá 

komi þau ekki aftur heim. Eflaust eru þetta allt þættir sem spila á einhvern hátt inn í, en 

verður ekki farið nánar út í hér, en spennandi rannsóknarefni engu að síður. 

Lífið í dag. Um 70% þátttakenda höfðu lokið eða voru enn í framhaldsskóla þegar 

rannsóknin fór fram. Sá rúmi fjórðungur sem hafði hætt eða ekki farið í framhaldsskóla að 

loknum grunnskóla var spurður um helstu ástæður fyrir því. Algengustu ástæður sem gefnar 
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voru upp, voru að þeir höfðu ekki trú á eigin námshæfni, þeim leiddist námið, aðstæður 

heima fyrir svo sem peningavandræði, þeim gekk illa í náminu eða langaði í annað nám sem 

ekki var í boði þar. Þetta samræmist kenningu SCCT þar sem trú á eigin færni, væntingar um 

árangur og markmið eru helstu lykilhugtökin (Lent og Hackett, 1994; Lent, Brown og Hackett, 

2000). Ef nemendur hættu í námi var það vegna þess að þeir höfðu ekki trú á eigin 

námshæfni, þeim gekk illa sem tengist væntingum um árangur og þeim leiddist námið sem 

tengja má við að þeir höfðu ekki sett sér markmið um hvað þeir vildu læra eða starfa við í 

framtíðinni. Þetta samræmist einnig niðurstöðum rannsóknar Kristjönu Stellu Blöndal og 

Bjarneyjar Sifjar Ægisdóttur (2013) um óákveðni við námsval í framhaldsskóla og 

skuldbindingu gagnvart námi og skóla. Ef nemendur hafa ekki ígrundað val sitt nógu vel og 

eru þar af leiðandi ekki nægilega skuldbundnir til námsins, eru mun meiri líkur á að þeir ljúki 

ekki því námi sem þeir byrjuðu á. Sá tæplega helmingur einstaklinga sem útskrifaðist úr 10. 

bekk Grunnskólans á Þingeyri á árunum 1994 – 2012 skilgreindi það sem eina af 

meginástæðum fyrir vali sínu á framhaldsskóla að skólinn hefði boðið upp á nám sem 

hentaði til undirbúnings fyrir frekara nám. Túlka má þær niðurstöður á þann veg að sá hópur 

hafi verið búinn að setja sér markmið og þar með verið skuldbundinn til námsins.  

Þegar starfsvettvangur þátttakendanna er skoðaður, vekur athygli að störfin sem þeir hafa 

valið sér eru mörg hver störf sem voru til staðar í heimabyggðinni á uppvaxtarárum þeirra. 

Það er að segja verslunar- og þjónustustörf, skrifstofustörf, kennslu- og umönnunarstörf, 

ýmiss konar iðnaður og störf í sjávarútvegi. Það rennir stoðum undir það að fyrirmyndir spili 

stóran sess í lífi barna og unglinga bæði meðvitað og ómeðvitað og foreldrar og umhverfi hafi 

haft bein eða óbein áhrif á val þessara einstaklinga. (Hartung, Porfeli og Vondracek, 2005; 

Kniveton, 2004; Schultheiss o.fl., 2005). Í heimabyggðinni var þessi störf að finna þegar 

þátttakendur voru að alast upp og nálægðin við störf foreldranna oft meiri en er á stærri 

stöðum. Þannig gátu þeir oft tekið þátt og kynnst þessum störfum, sem annað hvort varð til 

þess að löngun kom til að læra þau og starfa við þau, eða löngunin varð á hinn veginn, ekki 

að starfa við þau og yfirgefa heimahagana til þess að finna eitthvað nýtt og betra (Corbett, 

2007; Halla Harðardóttir, 2016).  

Mikill meirihluti þeirra sem tók þátt í þessari rannsókn hefur áhuga á frekara námi, ýmist á 

framhaldsskólastigi eða háskólastigi og telur meira en helmingur þeirra sem hefur það í 

hyggju líklegt að svo verði innan tveggja ára. Þeir sem sögðust hafa áhuga á frekara námi á 
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háskólastigi höfðu flestir lokið námi á framhaldsskólastigi og stefndu á háskólanám. Aðrir 

voru enn í framhaldsnámi, en stefndu á háskólanám að því loknu, eða stefndu á 

framhaldsnám í háskóla eftir að þeir hefðu lokið því háskólanámi sem þeir voru í. 

Starfsferilsþróun Super (1957, 1990) byggist á því að starfsferillinn sé í þróun allt lífið og hver 

einstaklingur gangi í gegnum ákveðin stig á því þróunarferli. Meirihluti þátttakenda þessarar 

rannsóknar er kominn á stöðugleikastigið samkvæmt kenningu hans, en á því stigi er fólk á 

aldrinum 25 – 44 ára og hefur valið sér vettvang og fest sig nokkuð í sessi. Í því sambandi er 

mikilvægt að átta sig á því að kenning hans gerir ráð fyrir því að fólk flakki fram og til baka 

um þessi stig ævina út og með því að ákveða að skipta um starfsvettvang eða læra eitthvað 

nýtt, er starfsferillinn í stöðugri endurnýjun (e. recycling) og fólk fer aftur á könnunarstigið, 

sama á hvaða aldri það er. Það er greinilegt að þátttakendur þessarar rannsóknar eru margir 

hverjir einmitt að því og tilbúnir að láta margvíslega drauma sína rætast. Það sést best á því 

að flestir þeirra sem sögðust hafa áhuga á háskólanámi höfðu lokið framhaldsskóla, eða voru 

enn í framhaldsskóla og vildu læra meira. Einnig voru þó nokkrir sem lokið höfðu námi á 

framhaldsskólastigi, en stefndu að annars konar námi á framhaldsskólastigi.  

Þegar fólk ákveður hvar það vill setjast að og stofna heimili, hefur það mismunandi 

ástæður og flestar eru persónulegar. Þó er það að hafa starf og að minnsta kosti 

lágmarksþjónustu það sem sennilega flestir setja mjög ofarlega sem val fyrir búsetu. Það 

virðist þéttbýlið hafa upp á að bjóða í ríkara mæli en dreifbýlið, þar sem þéttbýlið býr yfir 

fjölbreyttari atvinnutækifærum fyrir vel menntað ungt fólk, þar sem verslun og þjónusta, 

menningar- og félagslíf er í mestum blóma (Tryggvi Þór Herbertsson og Grétar Þór 

Eyþórsson, 2003). Ungt fólk hefur minni áhuga en áður á að stunda sama starf og búa á sama 

stað alla ævi, það gerir aukna kröfu til framboðs, fjölbreytni og sveigjanleika í menningu og 

afþreyingu (Bjarki Jóhannesson, 2001). Þá hafa rannsóknir sýnt að aukið atvinnuleysi á einu 

svæði verður oft til þess að fólk flytur á annað svæði þar sem eru betri atvinnuhorfur og 

hærri laun og einnig er oft um ólíka atvinnuuppbyggingu svæðisins að ræða (Etzo, 2007; Lim, 

2011).  

Tæplega helmingur þátttakenda rannsóknarinnar býr á höfuðborgarsvæðinu, en tæplega 

fimmtungur í Ísafjarðarbæ. Um fjórðungur býr annars staðar á landsbyggðinni og innan við 

10% þátttakenda býr erlendis, flestir þeirra eru búsettir á hinum Norðurlöndunum. Margir 

svöruðu því til að þeir hefðu flust „suður“ til að fara í nám og síðan stofnað fjölskyldu þar og 
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erfitt væri að rífa hana upp. Þeir nefndu einnig tengslanet sem þeir væru búnir að koma sér 

upp á þeim stað sem þeir byggju á núna. Þeir sem bjuggu erlendis eða annars staðar á 

landsbyggðinni nefndu störf og atvinnutækifæri sem aðal ástæðu búsetu sinnar. Þeir sem 

bjuggu í heimabyggð nefndu helst nálægð við fjölskylduna og náttúruna og það að búa í 

ódýru húsnæði gæfi þeim tækifæri til þess að leggja fyrir upp á framtíðina. Þessar 

niðurstöður samræmast einnig niðurstöðum annarra rannsókna, bæði innlendra og erlendra, 

sumir kjósa nálægð við náttúruna og fjölskylduna á meðan aðrir kjósa fjölbreyttari 

atvinnutækifæri og meiri menningar- og félagslíf (McLaughlin o.fl., 2014; Tryggvi Þór 

Herbertsson og Grétar Þór Eyþórsson, 2003).  

Margvíslegar skýringar eru eflaust á því hvers vegna fólk flytur, eins og fjallað hefur verið 

um, en helst skal nefna þær tvær ástæður sem eru ofarlega í huga þátttakenda 

rannsóknarinnar og ef til vill má segja að þær ástæður haldist í hendur, en það er 

atvinnuöryggi (þeirra og maka þeirra) og nám. Flestir þeir þátttakendur sem svöruðu þannig í 

rannsókninni búa á höfuðborgarsvæðinu, eða tæplega helmingur. Það er vel hægt að skilja 

það, á höfuðborgarsvæðinu er allt sem hugurinn girnist, margvísleg störf, nánast allt 

námsframboð sem boðið er upp á á landinu má finna þar, margvísleg afþreying og fleira 

mætti telja. . Þó eru ræturnar ekki þar og tæplega 40% þátttakenda svaraði því til að ef þeir 

eða maki þeirra fengju atvinnu við sitt hæfi í heimabyggðinni myndu þeir vilja flytja aftur 

„heim“. Það er í samræmi við þá tilgátu sem rannsakandi setti fram í upphafi, að fá 

atvinnutækifæri í heimabyggð sé ein af ástæðunum fyrir því að fáir skili sér aftur „heim“ eftir 

að hafa farið í burtu í nám.  

Viðhorf til heimabyggðar. Sumir eru fastheldnir og heimakærir, hafa fest rætur þar sem 

þeir hafa alltaf búið, á meðan aðrir eru tilbúnir til þess að hleypa heimdraganum og skoða 

eitthvað nýtt (McLaughlin o.fl. 2014). Þátttakendur í þessari rannsókn fylla báða flokka; þeir 

sem búa enn í heimabyggð og vilja ekki búa annars staðar og hinir sem hafa flutt sig um set 

til að mennta sig og/eða búa sér og fjölskyldu sinni heimili þar sem meira er um að vera, 

fjölbreyttara námsframboð, fjölbreyttara tómstundastarf og störf sem eru meira spennandi 

og eru betur borguð. Niðurstaða yfirgnæfandi meirihluta þátttakenda var sú að þeim þætti 

þær staðreyndir lýsa Dýrafirði illa að þar væri auðvelt að fá spennandi eða vel borgaða vinnu 

og einnig að það lýsti Dýrafirði illa að mikið væri af skipulögðum tómstundum í boði. 

Búsetuþróun á Íslandi hefur verið þannig í mörg ár að fólk flyst úr hinum dreifðari byggðum í 
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þéttari byggðir og stærri með hærra þjónustustig (Axel Hall o.fl., 2002; Stefán Ólafsson, 

1997; Bjarnason, 2014) og litlar líkur á að sú þróun breytist á næstu árum. Meirihluti 

þátttakenda var sammála því að gott væri að vera lítill krakki í Dýrafirði, að fólkið á staðnum 

hjálpaðist að þegar á þyrfti að halda, að allir vissu allt um alla og mikið væri um kjaftasögur. 

Nánast allir sem svöruðu, eða tæplega 97% sögðust vera frekar eða mjög stoltir yfir því að 

vera Dýrfirðingar og þeir færu „heim“ þegar þeir færu þangað, sama hvar þeir byggju. Þeir 

voru einnig sammála því að þeir vildu að börnin þeirra kynntust gömlu bernskuslóðunum og 

margir sögðu að þá langaði til að flytja aftur „heim“, en atvinnutækifæri og atvinnuöryggi 

kæmi í veg fyrir það. Tæplega fimmtungur þátttakenda býr í Ísafjarðarbæ og virtust þeir 

nokkuð sáttir við það. Rúmlega 60% þeirra sögðust vera mjög eða frekar ósammála því að 

langa til að flytja úr heimabyggð. En svona er það að búa í litlu samfélagi. Það hefur bæði 

kosti og galla. Þeir sem kjósa að búa á litlu stöðunum hljóta að meta kostina fram yfir 

gallana. 

Margar rannsóknir, innlendar og erlendar sýna fram á svipaða þróun; unga fólkið flytur í 

burtu úr dreifbýlinu í þéttbýlið til þess að fara í nám og skilar sér oft ekki aftur heim (Axel Hall 

o.fl. 2002; Corbett, 2007; McLaughlin o.fl. 2014; Stefán Ólafsson, 1997). Það verður til þess 

að menntunarstig á minni stöðunum lækkar og fjölbreytileiki starfanna minnkar einnig, 

þjónusta dregst saman vegna fólksfækkunar og hringrásin verður endalaus (Myrdal, 1957; 

Stefán Ólafsson, 1997). Þetta er áhyggjuefni sem bregðast þarf við með einhverjum hætti og 

fá unga fólkið aftur „heim“ með meiri menntun og nýjar hugmyndir. 

Náms- og starfsráðgjöf. Fram kemur í svörum þátttakenda að þeir höfðu litla þekkingu á 

störfum náms- og starfsráðgjafa þegar þeir voru í grunnskóla. Enda hefur aldrei starfað 

náms- og starfsráðgjafi í grunnskólanum sem þeir voru mest alla sína skólagöngu í. Þó má 

geta þess að þegar yngri þátttakendur rannsóknarinnar voru á unglingastigi, kom náms- og 

starfsráðgjafi um það bil einu sinni í mánuði og sinnti framhaldsskólakynningum og 

áhugasviðskönnunum. Það kemur því ekki á óvart að einungis 2% þátttakenda 

rannsóknarinnar hafi svarað því þannig að það hafi skipt mjög eða frekar miklu máli að 

námsráðgjafi hafi haft áhrif á val á framhaldsskóla. Þeir kynntust þó betur störfum náms- og 

starfsráðgjafa þegar þeir fóru í framhaldsskóla og háskóla og hafði meira en helmingur 

þátttakenda nýtt sér aðstoð þeirra við að skipuleggja námið, fengið ráðgjöf við námsval eða 

tekið áhugasviðskönnun hjá náms- og starfsráðgjafa. Athygli vekur að einungis 3% sagðist 
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hafa fengið ráðgjöf við starfsval. Náms- og starfsfræðsla er einn þáttur náms- og 

starfsráðgjafar. Náms- og starfsráðgjöf er í eðli sínu fyrirbyggjandi starf sem felst í að liðsinna 

einstaklingum við að finna hæfileikum sínum og kröftum farveg við hæfi. Náms- og 

starfsráðgjafar aðstoða einstaklinga meðal annars við að vinna úr upplýsingum um nám og 

störf og hvetja þá til sjálfsskoðunar þegar kemur að því að taka ákvörðun um nám og störf 

(Menntamálaráðuneytið, 2007). Þá sýna rannsóknir að markviss náms- og starfsfræðsla í 

grunnskólum sé mjög mikilvæg til þess að búa nemendur betur undir þá ákvörðun sem þeir 

standa frammi fyrir að loknum grunnskóla og til að sporna við brottnámi úr skóla (Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir, 2000; Jóhanna Margrét Eiríksdóttir, 2014; Kristjana Stella Blöndal og Bjarney 

Sif Ægisdóttir, 2013). 

4.1 Annmarkar og ávinningur rannsóknarinnar 

Við vinnu á meistaraverkefni sem þessu vakna mun fleiri spurningar en hægt er að svara. Við 

úrvinnslu niðurstaðnanna kom alltaf betur og betur í ljós að ýmsir annmarkar voru á 

rannsókninni. Fyrst og fremst má nefna að spurningar um störf voru mjög fáar. Þar sem þessi 

rannsókn átti að vera um náms- og starfsferil einstaklinganna, hefðu þurft að vera talsvert 

fleiri spurningar um störf og ástæður fyrir vali þátttakenda á viðkomandi störfum. 

Rannsóknin beindist því fyrst og fremst að námsferlinum, því þar liggur áhugasvið 

rannsakandans sjálfs, sem kennara. Annað má nefna, en það er fámennið. Bæði vegna þess 

að hópurinn er fámennur er auðveldara að rekja svörin fyrir þá sem þekkja til, en það var sett 

fram í kynningu til þátttakenda að svör yrðu ekki rekjanleg til einstaklinga. Því er oft ekki 

hægt að setja niðurstöður fram í ritgerðinni, eins og rannsakandi hefði viljað. Einnig er erfitt 

að skipta í hópa eftir flokkum (námi/störfum) til að keyra saman breytur og þurfti til dæmis 

að endurflokka menntun foreldra í tvo flokka í stað fjögurra eins og hafði verið gert í upphafi, 

til þess að hægt væri að gera það. 

Nálgun rannsakandans varð mjög persónuleg, þar sem efnið og einstaklingarnir voru 

honum mjög nálægir. Það getur hins vegar einnig talist kostur og á það ber að líta að svörun 

hefði án efa ekki orðið eins góð og raun ber vitni, ef persónuleg kynni þátttakenda og 

rannsakanda hefðu ekki verið til staðar. 

Ávinningur rannsóknarinnar er talsverður. Til dæmis fyrir samfélagið, það er Dýrafjörð. 

Það hlýtur að teljast ávinningur að hægt sé að sjá það svart á hvítu hvað þetta unga fólk er 

stolt af uppruna sínum og þykir vænt um bernskuslóðirnar. Einnig er talsverður ávinningur af 
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þessari rannsókn fyrir Grunnskólann á Þingeyri. Með því að skoða niðurstöður hennar, má til 

dæmis glögglega sjá að mikil þörf er á öflugri náms- og starfsfræðslu við skólann til þess að 

nemendum framtíðarinnar gefist frekari kostur á að vinna úr upplýsingum um nám og störf 

og þeir hvattir til sjálfsskoðunar þegar kemur að því að taka ákvörðun um nám og störf. Það 

má einnig segja að bæjaryfirvöld í Ísafjarðarbæ geti notið góðs af þessari rannsókn og séð 

hvað það er sem gerir það að verkum að unga fólkið kemur ekki til baka þegar það er búið að 

mennta sig og í enn stærra samhengi má einnig segja sömu sögu fyrir ráðamenn þjóðarinnar. 

Efla þarf brothættar byggðir og sporna við fólksfækkun, ekki bara í Ísafjarðarbæ, heldur á 

landinu öllu. 
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5 Lokaorð 

Að vera kennari og fylgjast með ungviðinu vaxa og dafna og eiga þátt í því að það þroskist og 

setji sér markmið í lífinu eru forréttindi og án efa ein af meginástæðum þess að fólk velur sér 

kennarastarfið. Ég hef engan samanburð þar sem ég hef alltaf kennt við sama skólann, sem 

hefur alltaf verið fámennur skóli, þó svo að stöðugt hafi fækkað í honum gegnum árin. Ég tel 

að í fámenninu myndist annars konar tengsl milli kennara og nemenda heldur en í stórum og 

fjölmennum skólum. Það hefur vissulega bæði kosti og galla að vera í fámenninu, en ég kýs 

að líta á það sem kost frekar en galla. Að hitta þessa fyrrum nemendur mörgum árum síðar 

og fá að vita hvert leið þeirra lá er alltaf mjög gaman og varð í raun kveikjan að þessu 

meistaraverkefni. Mig langaði að vita „hvað hefði orðið úr þeim“ og ég fékk tækifæri til þess 

því þau voru svo dugleg að svara könnuninni, fyrir það er ég mjög þakklát.  

Ég er einnig sannfærð um að ávinningur þessarar rannsóknar sé talsverður fyrir ráðamenn 

bæjarfélagsins og fleiri bæjarfélög, að sjá það svart á hvítu að unga fólkið okkar vill koma 

aftur heim í fámennið ef það fær atvinnu. Það er bæjaryfirvalda og stjórnvalda að hjálpa 

þeim að skapa tækifæri til þess að geta komið heim og nýtt menntun sína og nýjar og ferskar 

hugmyndir sem það fær annars staðar. Að öðrum kosti staðna þessi fámennu byggðarlög og 

verða sumarhúsabyggðir út um allt land, eins og raunin er að verða (Jón Birgir Eiríksson, 

2016). Því þó þessi rannsókn sé gerð á mjög afmörkuðum hópi sem gekk í einn ákveðinn 

skóla á einum ákveðnum stað á landinu er ég sannfærð um að svipaða sögu er að segja um 

land allt, og jafnvel í öðrum löndum líka. Rannsóknir sýna að svo sé, og ég hef fjallað um hér 

að framan (Axel Hall o.fl., 2002; Corbett, 2007; McLaughlin o.fl. 2014; Seyfrit o.fl., 2010, 

Stefán Ólafsson, 1997).  

Svo skemmtilega vildi til að þegar ritgerðarvinnan var á lokastigi birtist grein í 

Fréttatímanum (10. sept. 2016), þar sem fréttamaður hafði haft samband við heilan árgang 

sem hóf skólagöngu í Grunnskólanum á Þingeyri fyrir 30 árum, eða haustið 1986. Þá höfðu 

11 einstaklingar byrjað í 1. bekk, en 7 af þeim útskrifuðust úr 10. bekk. Í greininni fóru þau 

yfir farinn veg, hvernig var að alast upp á Þingeyri, hvað varð til þess að þau fluttu í burtu og 

hvar þau búa í dag og hvers vegna. Það er skemmst frá því að segja að svörin voru eins og 

þverskurður af niðurstöðum minnar rannsóknar. Þau fluttu í burtu til að mennta sig, sum 

ætluðu alltaf að koma til baka en eitthvað varð til þess að þau gerðu það ekki, önnur ætluðu 

aldrei að koma til baka, en örlögin höguðu því þannig að þau komu til baka og fundu sér 
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starfsvettvang til þess að geta búið þar sem hjartað var. Sum myndu koma til baka ef 

atvinnutækifæri leyfðu, önnur ekki. Öll eru þau sammála því að þau reyni að koma vestur 

eins oft og þau geta og finnst mikilvægt að rækta tengslin við ættingjana sem hér búa (Halla 

Harðardóttir, 2016). 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna náms- og starfsferil útskrifaðra 10. bekkinga 

úr fámennum skóla á Vestfjörðum, sjá hvort þeir hefðu haldið áfram í námi eftir grunnskóla 

og þá hvert þeir hefðu farið í framhaldsskóla. Að sjá hvort eini skólinn á þeirra svæði hefði 

orðið fyrir valinu, eða hvort einstaklingarnir hefðu kosið að fara eitthvert annað í skóla og þá 

af hverju. Einnig vakti það forvitni rannsakanda að vita hvar þeir byggju í dag, hver væri 

megin ástæðan fyrir því og hvort þeir myndu vilja snúa aftur á heimaslóðir ef þeir fengju 

atvinnu sem hentaði þeim og þeirra menntun. Það hefur löngum verið tilgáta rannsakanda 

að fá atvinnutækifæri í Dýrafirði og Ísafjarðarbæ öllum og erfiðleikar við að setja til dæmis á 

fót nýsköpunarfyrirtæki, sé ein af mikilvægustu ástæðunum fyrir því að unga fólkið fer í 

burtu og kemur ekki til baka með menntun sína og nýjar hugmyndir, sveitarfélaginu öllu til 

heilla. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að sú tilgáta standist. 

Það er því von mín að þessi litla rannsókn verði kveikja að stærri rannsóknum á breiðari 

grundvelli og fjölmennari hópum og megi verða til þess að raddir unga fólksins sem vill fara 

„heim“ heyrist betur. Ég er sannfærð um að hægt er að snúa vörn í sókn og fámennu 

byggðalögin víðs vegar um landið geti orðið fjölmennari. Að atvinnulíf þar eigi eftir að 

blómstra þegar unga fólkið okkar kemur „heim“ með nýjar og ferskar hugmyndir og menntun 

á hinum ýmsu sviðum. Því verði ekki lengur spurningin, eins og ég spurði í titli þessarar 

meistararitgerðar: „Er hver vegur að heiman vegurinn heim“? heldur haldi það áfram að vera 

sú staðreynd sem Mannakorn sungu um árið: „Hver vegur að heiman er vegurinn heim“. 
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Fylgiskjal 1 

Kynningarbréf til þátttakenda 

A) Sent í tölvupósti á netföng viðkomandi 

B) Sent í einkaskilaboðum á Facebook til þeirra sem ekki höfðu gefið upp netföng 
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A) 

Háskóla Íslands, 5. mars 2015 

 

Kæri fyrrum nemandi Grunnskólans á Þingeyri. 

Erindi þessa bréfs er að biðja þig um að taka þátt í könnun sem nær til allra þeirra sem 

útskrifuðust úr 10. bekk Grunnskólans á Þingeyri á árunum 1994 – 2012. Könnunin er liður í 

meistaraverkefni mínu í náms- og starfsráðgjöf við Háskóla Íslands. Þessa könnun kynnti ég 

lauslega fyrir hópnum síðast liðið sumar.  

Markmið könnunarinnar er fyrst og fremst að varpa ljósi á eftirfarandi þætti: 

*Hvaða leið í náms- og/eða starfsferli þið völduð eftir 10. bekk 

*Hvort þið fenguð hvatningu til þess að gera það sem hugur ykkar stefndi til – og þá 

*Hvaðan sú hvatning kom  

*Hvort þið hafið nýtt ykkur þjónustu náms- og starfsráðgjafa  

*Hver megiástæðan er fyrir búsetu ykkar nú  

*Hvert viðhorf ykkar er til heimabyggðarinnar. 

 

Könnunin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar (númer S7205). Fyllsta trúnaðar verður gætt 

við meðhöndlun upplýsinganna og engar persónugreinanlegar upplýsingar munu koma fram 

við úrvinnslu gagnanna. 

Ég bið þig um að taka þér smá tíma til þess að svara spurningunum samviskusamlega svo 

svör þín megi koma að gagni. Það ætti ekki að taka nema um 25 mínútur í heildina.   

Þín viðhorf skipta miklu máli og því hvet ég þig til að vera með í rannsókninni. 

Ef þú hefur einhverjar spurningar eða athugasemdir, endilega hafðu samband við mig  

(sími 659 8135; netfang ninkonn@simnet.is). 

Með fyrirfram þökkum fyrir þátttökuna.  

Jónína Hrönn Símonardóttir,   

meistaranemi í náms- og starfsráðgjöf við Háskóla Íslands. 
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B) 

Háskóla Íslands, 5. mars 2015 

 

Kæri fyrrum nemandi Grunnskólans á Þingeyri. 

Erindi þessa bréfs er að biðja þig um að taka þátt í könnun sem nær til allra þeirra sem 

útskrifuðust úr 10. bekk Grunnskólans á Þingeyri á árunum 1994 – 2012. Könnunin er liður í 

meistaraverkefni mínu í náms- og starfsráðgjöf við Háskóla Íslands. Þessa könnun kynnti ég 

lauslega fyrir hópnum síðast liðið sumar.  

Markmið könnunarinnar er fyrst og fremst að varpa ljósi á eftirfarandi þætti: 

*Hvaða leið í náms- og/eða starfsferli þið völduð eftir 10. bekk 

*Hvort þið fenguð hvatningu til þess að gera það sem hugur ykkar stefndi til – og þá  

*Hvaðan sú hvatning kom 

*Hvort þið hafið nýtt ykkur þjónustu náms- og starfsráðgjafa  

*Hver megiástæðan er fyrir búsetu ykkar nú 

*Hvert viðhorf ykkar er til heimabyggðarinnar. 

 

Könnunin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar (númer S7205). Fyllsta trúnaðar gætt við 

meðhöndlun upplýsinganna og engar persónugreinanlegar upplýsingar munu koma fram við 

úrvinnslu gagnanna. 

Ég bið þig um að taka þér smá tíma til þess að svara spurningunum samviskusamlega svo 

svör þín megi koma að gagni. Það ætti ekki að taka nema um 25 mínútur í heildina.   

Til að svara könnuninni smellir þú á eftirfarandi vefslóð: 

https://www.surveymonkey.com/s/9JJNKY8A eða ef það gengur ekki, afritar hana í 

flettigluggann. 

Þín viðhorf skipta miklu máli og því hvet ég þig til að vera með í rannsókninni. 

Ef þú hefur einhverjar spurningar eða athugasemdir, endilega hafðu samband við mig  

(sími 659 8135; netfang ninkonn@simnet.is). 

Með fyrirfram þökkum fyrir þátttökuna. 

Jónína Hrönn Símonardóttir,  

meistaranemi í náms- og starfsráðgjöf við Háskóla Íslands. 

https://www.surveymonkey.com/s/9JJNKY8A
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