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Útdráttur	

	 	
	 Hvað er það sem ákvarðar hvaða námsleið nemendur velja að afloknum 

grunnskóla? Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á því hvernig nemendur velja sér 

námsleið. Í þeim kemur fram að nemendur velja að miklu leyti sjálfir og án aðstoðar 

námsráðgjafa í skólunum. Þeir nemendur sem nýta sér þjónustu þeirra og taka 

áhugasviðskannanir virðast hallast frekar að iðn- eða starfsnámi sem fyrsta vali en velja 

oftar en ekki hefðbundnari námsleiðir í bóknámi. Upplýsingagjöf til grunnskólanemenda er 

nokkuð góð og hafa þeir aðgang að námsráðgjöfum, áhugasviðskönnunum, heimasíðum 

skóla og kynningarefni. Þrátt fyrir það er námsval þessara nemenda frekar einhæft og 

virðast kynningar og átaksverkefni ekki skila sér sem skyldi. Til að kanna hvort 

kynningarstarf og átaksverkefni til að efla iðn- og starfsnám, sé til lítils þar sem ákvörðun 

nemenda um framhaldsskóla er fyrirfram ákveðin vegna búsetu,  var óskað eftir gögnum 

frá öllum framhaldsskólum á landsbyggðinni sem bjóða upp á iðn- og starfsnám. Óskað var 

eftir upplýsingum um nemendur í iðn- og starfsnámi hjá þessum skólum eftir búsetu. 

Búsetan var könnuð út frá póstnúmeri þar sem það gefur góða mynda af því hvaðan 

nemendur koma. Þau gögn voru borin saman við fjölda íbúa á hverjum stað og reynt að 

skoða hlutfallslega aðsókn þeirra í iðn- og starfsnám. Með því var hægt að sjá hvort 

nemendur dreifðust á milli staða eftir námsframboði eða hvort námsframboð skipti minna 

máli og staðsetning skóla vægi meira við val á framhaldsskóla.  Má glöggt sjá að nemendur 

sem búa í sama bæjarfélagi og framhaldsskóli er starfræktur í, velja sér það nám sem er í 

boði í þeim skóla en ekki aðrar námsleiðir sem boðið er upp á, jafnvel í 

nágrannasveitarfélagi. Meirihluti framhaldsskóla á Íslandi eru bóknámsskólar. Af því sést 

að nemendur sækja frekar í þessháttar nám. Einnig er gott að hafa í huga að öll fjölgun 

framhaldsskóla frá aldamótum hefur verið í formi bóknámsskóla. Hlýtur það að skýra að 

hluta til dalandi aðsókn í iðn- og starfsnám á þeim svæðum þar sem nýju skólarnir eru 

starfræktir. Þessi niðurstaða er athyglisverð fyrir þær sakir að hún setur spurningamerki við 

átaksverkefnin um eflingu iðn- og starfsmenntunar, því nemendur virðast láta staðsetningu 

skóla ráða miklu í vali á námi í framhaldsskóla.    
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Formáli 

Árið 1999 hóf ritgerðarhöfundur störf sem kennari við málmiðnaðardeild Fjölbrautaskóla 

Vesturlands á Akranesi (FVA). Á þeim tíma var málmiðnaðardeildin nokkuð vegleg og 

ávalt um fjórir hópar nemenda við nám. Hefur undirritaður orðið var við að á undanförnum 

árum hefur smátt og smátt saxast á þennan hóp og núna er gott ef kennt er í þremur hópum 

og oftast eru þeir aðeins tveir. Á sama tíma og málmiðnaðarnemendum hefur fækkað, hafa 

verið stofnaðir tveir bóknámsskólar á skólasvæði FVA. Það hefur vakið undran hverju 

sætir og ákveðnar grunsemdir læðst að undirrituðum sem var kveikjan að rannsókn þeirri 

sem fjallað er um í þessari ritgerð. Hefur höfundur  reynt að gæta hlutleysis í hvívetna við 

þetta verkefni og reynt að vinna verkefnið á þann hátt sem hæfir lokaritgerð til B.Ed gráðu.  

Það er vert að þakka þeim skólum sem aðstoðuðu við gagnaöflun og sendu inn 

gögn sem óskað var eftir, því án þeirra hefði ekki verið hægt að vinna þetta verkefni. 

Einnig er leiðsagnarkennara mínum Elsu Eiríksdóttur þakkað fyrir góða leiðsögn en hún 

var efnisleg og uppbyggjandi. Án aðstoðar konunnar minnar,  Eydísar Líndal 

Finnbogadóttur hefði ritgerðin orði bragðdauf lesning. Hún var óþreytandi í að gefa góð 

ráð, reka á eftir þegar þurfti og almennt að hvetja til dáða. Börnunum mínum þakka ég 

sérstaklega fyrir þolinmæðina, það er ekki gott að eiga pabba bak við lokaða hurð. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem 

lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálfur ábyrgð á því sem missagt kann 

að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Akranesi, 9.maí  2017 

 

Þröstur Þór Ólafsson  221265-5139 
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1 Inngangur  

Ákvörðun um hvert skal haldið að grunnskóla loknum er ein af stærri ákvörðunum sem 

ungt fólk tekur. Í dag velur stærsti hluti hvers árgangs á Íslandi, eða rétt tæp 98%, að fara í 

framhaldsskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014). Sú ákvörðun getur haft 

áhrif á hver framtíðar starfsvettvangur viðkomandi verður, hvar líklegast er að hann búi til 

að geta fengið atvinnu við hæfi og jafnvel haft áhrif á makaval, því margir hitta 

lífsförunautinn í því námi sem var valið. 

  Í þessari ritgerð verður sjónum einkum beint að iðn- og starfsnámi en það er allt 

nám sem veitir atvinnuréttindi hvort sem um er að ræða lögvernduð réttindi eða ekki 

(Iðnaðarráðuneytið, 1999). Ástæða þess eru stöðugar fréttir af vöntun á iðnmenntuðu fólki 

og sýna samanburðartölur að iðnnemum hefur fækkað í gegnum árin (Alþingi, 2013-2014) 

og er sú þróun er ekki ímyndun ein eins og vikið verður að síðar. Nokkur dæmi um hvað 

flokkast undir iðn- og starfsnám er vélvirki, leiðsögumaður, sjúkraliði og ljósmyndun. 

Þetta nám fer fram á framhaldsskólastigi.  Listnám er þessu til viðbótar en oft er vísað í 

starfs og listnám saman.  Sá hluti iðn- og starfsnáms sem kenndur er verklega í skólanum 

nefnist verknám en það hugtak er stundum notað fyrir iðnnám almennt 

(Menntamálaráðuneytið, 2015). Fagbóklegt nám er þá bókleg fög sem bundin eru 

námslínum sérstaklega það er ekki þau fög sem flokkast undir almennt bóklegt nám líkt og 

enska eða stærðfræði. 

Af þeim 98% grunnskólanemendum sem hófu framhaldsskólanám haustið 2014 

sóttu 66% hefðbundið bóklegt nám, meðan 12% sóttu iðnnám (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014). Árinu áður, eða 2013, var farið af stað með mikla 

auglýsingaherferð til að kynna iðn- og starfsnám undir yfirskriftinni „Nám er vinnandi 

vegur” og birtust auglýsingar í fjölmiðlum, kvikmyndahúsum og á netinu þar sem 

ungmenni voru hvött til að sækja í iðn- og starfsnám. Verkefnið var unnið með aðkomu 

Félags íslenskra framhaldsskóla, Félags náms- og starfsráðgjafa, Samtaka atvinnulífsins, 

Félags grunnskólakennara, Samtaka iðnaðarins, Alþýðusambands Íslands, BSRB, Heimilis 

og skóla, Sambands íslenskra sveitarfélaga, Mennta- og menningarmálaráðuneytisins og 

Sambands íslenskra framhaldsskólanema (Elín Thorarensen, 2014). Vandað var til verksins 

og vakti það m.a. eftirtekt ritgerðarhöfundar. Þrátt fyrir þetta mikla átak þá var tekið fram í 

frétt frá Mennta- og menningarmálaráðuneytinu, að af aflokinni skráningu grunnskólanema 

á framhaldsskólavist, hafi aðsókn að iðn- og starfsnámi farið minnkandi árið 2014 í 
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samanburði við árin á undan (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014). Af þessu sést 

að stórt og mikið átak sem ráðist var í megnaði ekki að snúa við áralangri minnkandi 

aðsókn að iðn- og starfsnámi. Vekur það athygli  að á sama tíma og fækkað hefur í iðn- og 

starfsnámi hefur aðgengi nemenda á Íslandi að framhaldsskólanámi almennt batnað. 

Stofnaðir hafa verið nýir framhaldsskólar á undanförnum tveimur áratugum, tveir á 

Vesturlandi; Fjölbrautaskóli Snæfellinga og Menntaskóli Borgafjarðar (Mennta- og 

Menningarmálaráðuneytið, 2004), einn á Norðurlandi; Menntaskólinn á Tröllaskaga og 

einn í Mosfellsbæ; Fjölbrautaskólinn í Mosfellsbæ. Með þessum nýju skólum hefur 

aðgengi að framhaldsskólanámi verið bætt stórkostlega fyrir íbúa þessara staða. Allir nýju 

framhaldsskólarnir eru hefðbundnir bóknámsskólar og bjóða ekki upp á iðn- eða starfsnám. 

Kviknaði grunur þess er þetta ritar að  þarna geti verið samhengi á milli, það er að 

aðgengi að námi í heimahögum geri það að verkum, þó það sé einsleitt, að nemendur velji 

ekki iðn- og starfsnám fjær heimaslóðum. Markmið ritgerðarinnar er því að skoða áhrif 

staðsetningar framhaldsskóla á námsval þ.e. hvort nemendur velja að fara að heiman í iðn- 

og starfsnám ef bóknám er í boði í næsta nágrenni?  Viðfangsefni ritgerðarinnar er því áhrif 

staðsetningar framhaldsskóla á námsval og spurt er hvort nemendur velji að fara að heiman 

í iðn- og starfsnám ef bóknám er í boði í næsta nágrenni?  Það var meðvituð ákvörðun að 

velja að skoða landsbyggðarskólana frekar en skólana á höfuðborgarsvæðinu þar sem 

líklegra var talið að ungmenni utan af landi þurfi að taka sig upp og flytja búferlum til að 

nálgast aðrar námsleiðir en bjóðast í heimabæ. Tilgangur ritgerðarinnar er einnig að sjá 

fyrir áhrifaþætti á minnkandi aðsókn í iðn- og starfsnám og þannig að reyna að sjá fyrir 

hver framtíð þess náms verður í landinu að óbreyttu. Jafnframt verður reynt að meta 

hvaðan framtíðarnemendur iðn- og starfsnáms eru líklegir til að koma og út frá því hvernig 

haga megi kynningarmálum og átaksverkefnum þannig að þau nýtist sem best fyrir þróun 

iðn- og starfsnáms í landinu. 

Ritgerðin er skipt upp í kafla sem leiða þig í átt að niðurstöðu hennar. Til að hægt sé 

að fjalla um framhaldsskóla þarf að fjalla um mismunandi gerðir þeirra. Staðsetningu 

þeirra á landinu, hvaðan þeir sækja nemendur sína og mögulegt námsframboð þeirra miðað 

við stærð og gerð. Einnig er fjallað um hvaða kostnað einstaklingar bera af því að nálgast 

framhaldsskólanám. Þetta er borið saman við þróun iðn- og starfsnáms. 

Skyggnst er inn í hvað það hvernig einstaklingurinn velur framhaldsskóla og hvaða 

áhrif val hans hefur á líkunum á að hann klári nám sitt. Hlutverk foreldra og sá drifkraftur 

sem í afstöðu þeirra býr. Þessi gögn eru svo skoðuð í samhengi við niðurstöður sjálfstæðrar 
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könnuna sem gerð var í tengslum við þessa ritgerð í framhaldsskólum sem bjóða upp á iðn- 

og starfsnám. Að því loknu er svo gögnum safnað saman og þau greind og ályktun svo 

dregin.  
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2 Framhaldsskólar	á	Íslandi	

Í þessum kafla verður fjallað um framhaldsskóla á Íslandi, staðsetningu þeirra og tölfræði 

tengdri þróun iðn- og starfsnáms ásamt þróun á sókn nemenda í framhaldsnám almennt. Á 

árunum 2008 – 2013 stunduðu að meðaltali um 26700 nemendur nám í framhaldsskólum á 

Íslandi á ári hverju. Árið 2010 höfðu um 58% nemenda útskrifast af þeim nemendum sem 

innrituðust sex árum áður en um 30% höfðu flosnað upp úr námi og 12% voru enn innan 

menntakerfisins án þess að hafa klárað. Af útskriftarnemum höfðu 62% nemenda útskrifast 

úr bóknámi til stúdentsprófs en 38% úr öðru námi (Alþingi, 2015-2016). 

2.1 Staðsetning framhaldsskóla 

Starfandi eru 37 skólar á framhaldsskólastigi  á Íslandi og af þeim bjóða þrettán skólar upp 

á iðn- og starfsmenntabrautir. Allir þessir 13 skólar bjóða líka upp á bóklegt nám til 

stúdentsprófs en 18 skólar bjóða einungis upp á bóklegt stúdentsnám og 6 skólar eru 

sérskólar (Sjá Töflu 1; menntagatt.is, 2017).  Staðsetning skiptir miklu máli þegar kemur 

að vali nemenda á framhaldsskóla. Miklu skiptir sem dæmi hvort skóli sé innan göngufæris 

eða hvort fara þurfi um langan veg til að mæta í tíma ( Olga Sveinbjörnsdóttir 2012).	Í 

viðauka 2 er birtur listi yfir framhaldsskóla á Íslandi. Þar kemur fram heiti skóla, 

póstnúmer hans og grófleg flokkun á námsframboði. Áhugavert er að sjá að innan 

upptökusvæðis nokkurra þessara skóla hafa verið stofnaðir nýir framhaldsskólar sem bjóða 

eingöngu upp á bóklegt nám til stúdentsprófs 

og verður betur vikið að því síðar (sjá töflu 4 í 

viðauka) 

Í öllum kjördæmum landsins er að finna 

framhaldsskóla þannig að aldrei ætti að vera 

landfræðilega langt fyrir nemendur að sækja 

nám (Stjórnarráðið, 2006). Þó er landfræðileg 

dreifing nokkuð mismunandi og er áberandi 

langar fjarlægðir á milli skóla á 

Norðausturhorni landsins frá Húsavík að 

Egilsstöðum og Neskaupstað og með 

Suðurströndinni frá Höfn að Selfossi. Hafa því 

nemendur sem búa miðsvæðis á milli þessara staða nokkuð langt ferðalag fyrir höndum til 

Mynd 1. Staðsetning gamalla og nýrra skóla í 
Norðvestur kjördæmi. Gamlir skólar 
grænir en nýir skólar bláir.  
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að nálgast framhaldsskólanám. Á mynd 1 sést á myndrænan hátt staðsetning og dreifing 

framhaldsskóla utan höfuðborgarsvæðisins miðað við póstnúmer (Menntamálaráðuneytið 

2006). Stærð súlnanna á myndinni sýnir stærð þeirra eftir nemendafjölda: minnsta súlan er 

300 nemendur eða færri, millistærðin er á milli 301 og 700 nemendur og stærsta súlan 

merkir 701 eða fleiri nemendur (Menntamálaráðuneytið, 2006). 

Á Höfuðborgarsvæðinu eru starfræktir sextán framhaldsskólar en utan 

höfuðborgarsvæðisins eru þeir 21. Tveir þessarar skóla bjóða upp á starfsnám sér eða 

starfsnám auk stúdentsprófs en það eru Fiskvinnsluskólinn í Grindavík sem er eingöngu 

með starfsnám og Fjölbrautarskólinn við Ármúla sem bíður upp á sjúkraliðanám í viðbót 

við stúdentsnám. Ellefu framhaldsskólar bjóða, auk stúdentsnáms, upp á nám til löggiltra 

iðngreina, sjö af þeim eru landsbyggðarskólar og 4 skólar á höfuðborgarsvæðinu en þessir 

skólar eru:  Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranesi,  Menntaskólinn á Ísafirði, 

Fjölbrautaskóli Norðurlands Vestra, Verkmenntaskólinn á Akureyri, Verkmenntaskóli 

Austurlands, Fjölbrautaskóli Suðurlands Selfossi, Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum, 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja, Tækniskólinn skóli atvinnulífsins, Fjölbrautaskólinn í 

Breiðholti og Borgarholtsskóli (Stjórnarráðið, 2006).  

Mynd 2. Sýnir dreifingu skóla á landinu eftir stærðaflokkum. (Menntamálaráðuneytið 2006). Skýrsla 
nefndar um staðsetningu nýrra framhaldsskóla bls. 10). 
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Ef skoðuð er landfræðileg þéttni iðnnáms kemur í ljós að víða er langt á milli skóla. Sem 

dæmi er frá Akranesi á Ísafjörð um 404 km og Akranes á Sauðárkrók, 254 km. Milli 

Akureyrar og Neskaupstaðar sem er næsti iðnmenntaskóli á Austurlandi eru 332 km og frá 

Neskaupstað á Selfoss eru 658 km. 

(Vegagerðin, 2017). Af þessu sést 

að nemendur geta þurft að leita um 

langan veg ef þeir hafa áhuga á 

iðnnámi. 

 

Af þessu má sjá að velji nemendur 

að fara í framhaldsnám og búi þeir 

utan höfuðborgarsvæðisins geta þeir 

þurft að fara um langa vegu til náms eða jafnvel að flytja að heiman. Þá er einnig ljóst af 

ofansögðu að velji nemendur að fara í iðn- eða starfsnám er um mjög takmarkað val að 

ræða og þegar kemur að því að ljúka iðnnám til starfsréttinda þrengist val um skóla enn 

meira. 

2.2 Upptökusvæði framhaldsskóla: Dæmi frá FVA 

Upptökusvæði framhaldsskóla er það landsvæði sem ætla má að viðkomandi skóli þjóni 

þ.e. áætlað starfssvæði hans. Upptökusvæði skóla geta verið breytileg og jafnvel skarast 

við upptökusvæði annarra skóla háð því námsframboði sem skólarnir bjóða upp á. Dæmi 

um upptökusvæði skóla sem hefur breyst í tímans rás er upptökusvæði Fjölbrautaskóla 

Vesturlands á Akranesi. Ástæða þess að sérstaklega er fjallað um FVA í þessum kafla er að 

hvergi á landinu hafa verið stofnaðir jafn margir skólar í næsta nágrenni við gamalgróinn 

framhaldsskóla. Eins og nafnið bendir til var FVA stofnaður sem framhaldsskóli fyrir allt 

Vesturland. Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranesi (FVA) var stofnaður upp úr 

Fjölbrautaskólanum á Akranesi 1987. Þéttbýlisstaðirnir Búðardalur, Stykkishólmur, 

Grundafjörður, Ólafsvík, Hellissandur og Rif, Borgarnes og Akranes voru samstarfsaðilar 

að skólanum ásamt minni aðliggjandi sveitarfélögum á starfssvæði hans. Í upphafi voru 32 

sveitarfélög sem stóðu að skólanum. Við endurskoðun samstarfssamnings sveitarfélaganna 

á rekstri skólans 1997 voru sveitarfélögin orðin 17 vegna sameiningar nokkurra 

sveitarfélaga. Í maí 2011 var svo skrifað undir endurnýjaðan samstarfssamning og voru þá 

Mynd 3. Staðsetning iðn- og starfsnámsskóla á 
landinu merkt með blárri blöðru. 
(Grunnkort Landmælingar Íslands, 2017) 
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sveitarfélögin orðin sex. Akranes, Borgarbyggð, Dalabyggð, Eyja- og Miklaholtshreppur 

og Hvalfjarðarsveit (Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranesi, 2017) 

Síðan Fjölbrautaskóli Vesturlands á Akranesi var stofnaður teljast tveir 

framhaldskólar hafa verið stofnaðir á upptökusvæði hans þar sem Fjölbrautaskóli 

Snæfellinga og Menntaskóli Borgarfjarðar eru inni á svæði sem í stofnsamningi FVA var 

skilgreint sem starfssvæði hans. Við þetta hefur upptökusvæði FVA bæði breyst og 

minnkað og er svo komið að hann hefur eingöngu úr að moða 53% þess íbúafjölda, sem 

stóð á bak við hann áður.  Samt sem áður þá sinna þessir tveir nýju framhaldsskólar ekki 

nema hluta þess námsframboðs sem skólinn á Akranesi gerir. Ættu þeir því eingöngu að 

virka hindrandi á upptökusvæði bóknámsnema til stúdentsprófs og vera áhrifalausir á 

aðsókn iðnnema að skólanum, ef námsval nemenda byggðist einungis á áhugasviði þeirra. 

Reynsla frá FVA sýnir reyndar aðra mynd þar sem aðsókn nemenda af þessu svæði í 

iðnnám í FVA hvarf nánast að öllu (Dröfn Viðarsdóttir, 2017). 

 Aðrir skólar sem hafa verið stofnaðir síðan upprunalegur stofnsamningur 

Fjölbrautaskóla Vesturlands Akranesi var gerður 1987 eru Borgarholtsskóli og 

Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ. Aldrei var gert ráð fyrir að upptökusvæði FVA næði suður 

fyrir Hvalfjörð, en þar liggja syðri mörk Vesturlands. Ættu þeir því ekki að hafa haft áhrif á 

rekstur Fjölbrautaskóla Vesturlands Akranesi. 

Ætla má að svipað hafi gerst við stofnun annarra skóla inni á upptökusvæðum 

þeirra skóla sem fyrir voru. Má ætla að með stofnun Menntaskólans á Tröllaskaga við 

utanverðan Eyjafjörð hafi hann haft áhrif á bæði skólana á Akureyri og á Sauðárkróki. 

Upptökusvæði skólans á Sauðárkróki breyttist um 15% og skólanna á Akureyri um tæp 4% 

(Viðauki 4).  

	

2.3 Námsframboð framhaldsskóla 
Framhaldsskólar á Íslandi bjóða í heild sinni upp á fjölbreyttar námsleiðir. Þó er 

námsframboð einstakra skóla mjög mismunandi og fer það eftir ýmsum þáttum hvað er í 

boði. Allir hefðbundnir framhaldsskólar landsins bjóða þó upp á stúdentsnám sem gerir 

það að verkum að miklar líkur eru á að nemandi geti valið sér skóla í nágrenni við sig ef 

hann hyggur á stúdentsnám. Hvaða námsbrautir til stúdentsprófs er boðið upp á er þó 
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mismunandi en allir framhaldsskólar sem bjóða upp á stúdentspróf bjóða þó upp á 

félagsfræðibrautir. Falli hugur nemenda aftur á móti að iðn- og starfsnámi, fækkar 

skólunum verulega og enn meir ef nemendur hyggjast á nám í löggiltri iðngrein eins og 

áður hefur verið vikið að. 

 

Stærð framhaldsskóla, þ.e. nemendafjöldi þeirra, er mjög mismunandi eftir 

staðsetningu og sveiflast frá því að vera 20 nemendur í Hússtjórnarskólanum á Hallormstað 

(Hússtjórnarskólinn Hallormstað, 2014) upp í 2176 nemendur í dagskólanámi 

Tækniskólans í Reykjavík (Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins, 2015).      Stærð skóla hefur 

því hvað mest áhrif á námsframboð þeirra. Námshópar sem uppfylla áfanga í 

áfangakerfisskólum verða að vera nægjanlega stórir til að fjárhagslega hentugt teljist að 

kenna áfangann 

og að sama skapi 

eru takmarkanir 

um hve stórir 

nemendahóparnir 

geta verið (Atli 

Harðarson, 2014). 

Þann 16. nóvember 

2016 gaf þáverandi 

Menntamálaráðherra Illugi Gunnarsson út tilkynningu um hópastærðir í framhaldsskólum 

(sjá töflu 1). Þar er getið um hversu marga nemendur má hafa að hámarki í mismunandi 

áföngum fyrir hvern kennara sem hefur umsjón með hópnum. Ekki hafa þó verið settar 

neinar reglur um lágmarkfjölda í hverjum áfanga og er það því í valdi hvers skóla að meta 

hve marga nemendur þarf til þess að hópar teljist hagkvæmir og séu kenndir. Dæmi fengin 

frá FVA sýna að þrátt fyrir að farið sé af stað með hópa í gunnnámi er ekki hægt að tryggja 

að hópar starfi til enda t.d. ef fækkar í hópum við fall eða veikindi nemenda. Þannig geta 

skólarnir alls ekki tryggt að nemendur í minni iðn- og starfshópum geti lokið námi sínu 

vegna takmarkana á fjármagni. Takmarkar þannig fjöldi nemanda skólans þann fjölda 

áfanga sem hægt er að bjóða upp á hagkvæman hátt og þar með valmöguleika náms sem 

nemendur standa frammi fyrir. 

Tafla 1 sýnir takmarkanir á hópastærðum eftir gerð hvers hóps. 

	 Tegund	hóps	 Fjöldi	nemenda	

Verknám	 12	

Fagbóklegt	nám	 15	

Listgreinar	og	áfangar	almennrar	námsbrautar	 18	

Tölvufræðinám	 22	

Raungreinar	 22	

Almennt	bóklegt	nám	og	íþróttir		 25	
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 Ekki eru það aðeins fjöldi nemenda sem stýrir því hversu fjölbreytt námsframboð er 

í framhaldsskólum á Íslandi er. Kostnaður við stofnun iðn- og starfsnámsbrauta gerir það 

að verkum að ekki er vænlegt fyrir litla skóla að hefja þessháttar kennslu. Er því einfaldara 

að setja upp bóknámsskóla þar sem krafa um sérhæfða kennsluaðstöðu er ekki jafn mikil 

og í iðn- og starfsnámi. Þessi kostnaðarþáttur við iðn- og starfsnám er þó ekki nýr af 

nálinni en í skýrslu nefndar um mótun menntastefnu frá 1994 er bent á þetta og því velt 

upp hvort þetta sé áhrifaþáttur í einhæfu námsframboði margra framhaldsskóla landsins: 

„Líklegt er að sú sterka bóknámshefð sem ríkir hér á landi móti viðhorf 
nemenda í námsvali, en einnig kann fábreytni í námsframboði að ráða þar 

nokkru um. Starfsnám í framhaldsskólum er fyrst og fremst hefðbundið iðnnám, 
auk nokkurra námsleiða t.d. á sviði heilsugæslu, viðskipta og sjávarútvegs. 

Helsta skýring þessa misvægis milli bóknáms og starfsnáms er vafalaust sú að 
það er mun dýrara að halda uppi verknámi í skólum en bóknámi, en starfsnám 
er oftast að stórum hluta verklegt. Við það bætist að sömu kröfur eru gerðar í 
grunnáföngum í almennu bóknámi til nemenda á starfsnámsbrautum og þeirra 

sem stunda nám á bóknámsbrautum til stúdentsprófs“. 

(Stjórnarráð Íslands, 1994). 

Í þeim skólum sem bjóða upp á iðn- og starfsnám er einnig mismunandi hversu mikinn 

hluta af iðn- og starfsnáminu skólarnir kenna það er hvort námið er kennt til loka eða hvort 

eingöngu er boðið upp á grunndeildir eða undirbúningsnám.  Ástæður þess kunna að vera 

þær að skólinn er ekki búinn þeim tækjum sem þarf til að kenna framhaldshluta náms eða 

að hópastærðir í framhaldsdeildum ná ekki tilskyldum fjölda nemenda. Fjölbrautaskóli 

Vesturlands á Akranesi er sem dæmi með fjórar iðn- og starfsnámsbrautir sem hægt er 

ljúka að fullu, sé nægur nemendafjöldi til staðar en það eru: Vélvirkjun, húsasmíði, 

rafvirkjun og sjúkraliðanám (Fjölbrautaskóli Vesturlands á Akranesi 1,  2017). Skólin 

býður einnig upp á grunndeildir iðnbrauta sem nemendur geta lokið á Akranesi en þurfa 

svo að sækja framhaldsnám annað. Dæmi um slíkt er að grunndeild rafmagnsfræða er 

kennd hjá FVA en velji nemendur að fara í rafeindafræði fremur en rafvirkjun þurfa þeir að 

sækja nám í Tækniskólann í Reykjavík. Verkmenntaskóli Austurlands býður upp á 

grunnnám málmiðna, vélstjórn til B réttinda, rafvirkjun og húsamíði til loka, leikskólaliða, 

stuðningsfulltrúanám í grunnskólum, sjúkraliðanám og skólaliðanám (Verkmenntaskóli 

Austurlands, 2017). Verkmenntaskólinn á Akureyri og skólar á höfuðborgarsvæðinu eru 

með mun fjölbreyttara nám í boði fyrir sína nemendur ásamt því að líkurnar á að þeir hafi 

nægan fjölda nemenda til að fylla upp í fjöldakröfur vegna hópa er meiri en hjá minni 

skólunum þar sem nemendafjöldinn er meiri. 
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Ljóst er að þar sem framhaldsskólar eru reknir á kostnað ríkisins þarf fjárveitingarvaldið að 

kanna betur þann takmarkandi þátt að skólar geti ekki boðið upp á nám ef ekki næst 

nægjanlegur fjöldi nemenda í hópa. Þá er jafnframt mikilvægt að átta sig á þeim 

takmörkunum sem eru á framboði iðn- og starfsnáms á landinu á sama tíma og skortur er á 

iðnmenntuðu fólki. 

2.4 Kostnaður einstaklinga vegna framhaldsskólanáms 

Greining á aðsókn að námi sem gerð var í Bandaríkjunum, sýndi að nemendur sem 

koma úr dreifbýli eru verr settir þegar kemur að aðgengi að námi. Auknar vegalengdir að 

námi kalla augljóslega á aukinn kostnað fyrir einstaklinga (Haller og Virkler, 1993).. 

Þannig er augljóst að kostnaður íbúa í dreifbýli þar sem ekki er framhaldsskóli, við að 

sækja framhaldsnám er  hlutfallslega hærri en í dreifbýli þar sem framhaldsskólar eru 

staðsettir s.s. á Akranesi, Vestmannaeyjum og Húsavík svo lítið eitt sé nefnt. Að vísu eru 

fáeinir framhaldsskólar á Íslandi staðsettir í dreifbýli eins og Menntaskólinn Laugum í 

Reykjadal, Hússtjórnarskólinn Hallormstað og Menntaskólinn á Laugarvatni.  Sambærileg 

rannsókn og þeirra Bandaríkjamanna hefur ekki verið unnin á Íslandi en niðurstöður frá 

Bandaríkjunum gefa þó ástæðu til að ætla að kostnaður nemenda af dreifbýlli svæðum þar 

sem fara þarf langar vegalengdir til náms, sé meiri en nemenda í þéttbýli þar sem stutt er í 

framhaldsskóla.  Það sama gildir einnig um háskóla sem liggja fjarri dreifbýlinu og íbúar 

þurfa því að hleypa heimdraganum til að komast í langskólanám (Haller og Virkler, 1993). 

Í stærðargráðum er samsvörunin milli Bandaríkjanna og Íslands lítil en til gamans má 

nefna að dreifbýli Bandaríkjanna er skilgreint með undir 50.000 íbúum án tillits til 

landfræðilegrar dreifingar (Amelinckx A., 2015) en samkvæmt Hagstofunni er núverandi 

skilgreining á þéttbýli á Íslandi að það sé m.a. með að lámarki 200 íbúa (Jórunn Íris 

Sindradóttir og Ómar Harðarson, 2015).  

Í greininni rekja þeir Haller og Virkler, (1993). Vandann að hluta til efnahags en 

íbúar dreifbýlis er oftar með lægri tekjur en íbúar í þéttbýli þó það sé ekki algilt. Álagt 

útsvar, er ágætis viðmið á meðaltekjum íbúa sveitarfélags en útsvar íbúa í Reykjavík árið 

2012 var 441.626 kr. að meðaltali á íbúa.  Í Fjarðabyggð var útsvarið árið 2012 að 

meðaltali 529.551 kr. á íbúa og í Vestmannaeyjum var það 538.692 kr. að meðaltali á íbúa. 

Fjarðabyggð og Vestmannaeyjar eru, þrátt fyrir að vera landsbyggðar sveitarfélög, ekki 

góðir fulltrúar dreifbýlis, heldur eru frekar fulltrúar stöndugra sjávarútvegsbyggða og njóta 
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því góðs af háum tekjum sem fylgja sjósókn á þessum stöðum. Ástæða þess að þessar 

upplýsingar eru teknar sérstaklega fram er að það sýnir breiddina í tekjum á landinu og hitt 

að í báðum þessara sveitarfélaga er reknir framhaldsskólar.   Algengari dæmi eru þó um að 

meðaltekju og þar með útsvar sé lægra í dreifbýli eins og áður hefur verið nefnt en dæmi 

um það er Hörgársveit með 371.655 kr. á íbúa og Fljótsdalshreppur með 287.948kr í álagt 

útsvar á íbúa (Samband Íslenskra sveitarfélaga, 2012). Hörgársveit og Fljótsdalshreppur 

eru góð dæmi um sveitarfélög þar sem meðaltekjur á íbúa eru lágar og sveitarfélögin eru 

fjarri þjónustu eins og framhaldsskólum.  

Til að mæta auknum kostnaði einstaklinga til náms, það er þegar þeir þurfa að 

sækja sér nám um langan veg bjóða sveitarfélögin í samstarfi við Jöfnunarsjóð 

sveitarfélaga, upp á húsaleigubætur vegna búsetu fjarri heimahúsum og Lánasjóður 

íslenskra námsmanna veitir dreifbýlisstyrk til að jafna  kostnað sem af ferðalögum til náms 

hljótast, það er frá heimili að skóla. Húsaleigubótum er ætlað að jafna aðstöðumun þeirra 

sem þurfa að treysta á leigumarkaðinn við öflun húsnæðis. Við úthlutun húsaleigubóta er 

almenna reglan sú að íbúð skuli innihalda svefnherbergi, eldhús og baðherbergi án þess að 

það sé samnýtt með öðrum. Fyrir námsmenn eru þó undantekning þar sem um heimavistir 

er að ræða, skiptir þá ekki máli hvort um er að ræða sameiginlega aðstöðu eins og eldhús 

eða baðherbergi (Velferðaráðuneytið, 2016). 

 Annar afar mikilvægur þáttur sem kann að hafa áhrif á námsval nemenda eru 

innritunargjöld í skólana og efnisgjöld í áföngum. Innritunargjöld í framhaldsskóla eru 

innheimt við skráningu hverrar annar og skulu þau standa straum af kostnaði við innritun í 

framhaldsskóla. Þak er þó sett á upphæðina samkvæmt reglugerð (Alþingi, 2009). Í 45 gr. 

laga nr. 92 frá 12. júní 2008 segir eftirfarandi; 

”a. Upphæð innritunargjalds skal taka mið af kostnaði við nemendaskráningu. 
Heimilt er að taka 25% hærra gjald af þeim sem fá leyfi til innritunar utan 
auglýsts innritunartíma og er heimilt að láta gjaldið renna í skólasjóð, enda sé 
tekjum hans samkvæmt skipulagsskrá ráðstafað í þágu nemenda.” 

Innritunargjöld í skóla eru því mismunandi en það fer einnig eftir rekstrarformi 

skólans þannig var í upphafi árs 2017 dýrast að sækja nám í Verslunarskóla 

Íslands en það kostar 85.000 krónur á önn (Verslunarskóli Íslands, 2017) en til 

samanburðar kostar nám við FVA 6.000 krónur á önn í innritunargjöld (FVA, 

2017).  
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 Ef nemendur ákveða að sækja nám í iðngreinum leggst svokallað 

efnisgjald ofan á innritunargjald í skólann sem á að koma til móts við það efni 

sem nýtist nemendum t.d. við smíðar á eigin hlutum samkvæmt b. liðs. 45 gr. 

laga nr. 92 frá 12. júní 2008 

 ”b. Ekki er heimilt að innheimta gjald fyrir efni sem nemendum er látið 

í té samkvæmt einhliða ákvörðun skóla. Heimilt er að innheimta 

efnisgjald af nemendum fyrir efni sem skóli lætur nemendum í té ef 

nemandi hefur af því ávinning eða sérstök not. Skal það taka mið af 

raunverulegum efniskostnaði og framlögum til skóla í fjárlögum til að 

mæta efniskostnaði…” (Alþingi, 2008) 

Af lögum má ráða að nemendur borgi mismunandi efnisgjöld eftir því hvaða nám þeir 

velja, það er eftir því hve mikið nemendur koma til með að hafa ávinning af því sem þeir 

gera. Í Verkmenntaskóla Austurlands er gjaldskrá efnisgjalda mismunandi eftir námsbraut 

en algengt er að efnisgjöld séu á milli 10.000 og 15.000 kr. á önn (Verkmenntaskóli 

Austurlands,2017), hjá FVA eru þessi efnisgjöld hinsvegar mun hærri eða 25.000 á önn og 

er sama gjald fyrir allar iðnnámsbrautir (Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranesi, 2017). 

Nefna má að til að koma til móts við kostnað af skólagöngu geta nemendur sótt um 

námslán til Lánasjóðs Íslenskra námsmanna, séu þeir í löggiltum iðnnámi en þó ekki fyrr 

en eftir fyrsta ár námsins fari þeir í námið beint á eftir grunnskóla (Lánasjóður Íslenskra 

námsmanna, 2017).  

Af þessari umfjöllun má sjá að nemendur af landsbyggðinni sem sækja þurfa nám um 

langan veg þurfa að greiða aukinn kostnað við það eitt að geta ekki búið í foreldrahúsum. 

Velji nemendur auk þess að sækja iðnnám bætist við aukinn kostnaður vegna efnisgjalda 

sem ekki fást neinar bætur fyrir, þó svo að nemendur hafi rétt á að sækja um námslán 

vegna iðnnáms umfram stúdentsprófsnemendur að loknu fyrsta ári námsins. Þar sem 

útsvarstekjur fólks af landsbyggðinni eru almennt lægri en á höfuðborgarsvæðinu er ljóst 

að það er hlutfallslega meiri fjárfesting af meðaltekjum fyrir foreldra af landsbyggðinni að 

senda nemendur í framhaldsnám en fyrir foreldra af höfuðborgarsvæðinu. Mögulega 

verður því að teljast að nemendur af landsbyggðinni séu í hættu á að verða síður hvattir af 

foreldrum sínum til að sækja iðnnám vegna aukins kostnaðar efnisgjalda og þess að þeir 

þurfa oft að fara um langa vegu til að sækja slíkt nám.    
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2.5 Þróun iðn- og starfsnáms 

Frá því að Menntaskólinn í Reykjavík var fluttur í það húsnæði sem hann er í núna 

um miðja nítjándu öldina eða 1846, hefur framhaldsskólastigið eflst verulega þó þróunin 

hafi verið hæg í fyrstu. Formleg kennsla iðnaðar hófst þó ekki fyrr en um hálfri öld síðar 

með stofnun Iðnskólans í Reykjavík 1904 en að honum stóð Iðnaðarmannafélag 

Reykjavíkur. Óformlega hafði þó verið rekinn iðnskóli af félaginu allt frá árinu 1873. Allt 

frá aldamótum og fram undir 1970 fór iðnnám nær eingöngu fram í iðnskólum sem þá 

höfðu verið stofnaðir víða um land (Helgi Guðmundsson, 1998). Árið 1966 þegar Gylfi Þ. 

Gíslason þáverandi menntmálaráðherra fékk samþykkt lög um iðnmenntun voru 20 

iðnskólar starfandi um allt land. Þeir voru að vísu ekki fjölmennir og voru einungis sjö 

þeirra með yfir 60 nemendur. Á þessum tíma var iðnmenntun eingöngu í höndum meistara 

og sáu þeir um kennslu í iðnskólunum. Með lögunum 1966 var lagt til að starfandi yrði 

einn iðnfræðsluskóli í hverju kjördæmi og að iðnfræðslan félli undir 

menntamálaráðuneytið. Sett voru ákvæði um meistaraskóla og um breytta skipan 

iðnfræðslustjóra og nefnda (Helgi Guðmundsson 1998). Árið 1966 voru kjördæmi landsins 

átta og því hefði fjöldi iðnskóla átt að vera minnst átta miðað við þessi ákvæði. 

Iðnskólarnir voru hinsvegar ellefu á þessum tíma og þar af fjórir á höfuðborgarsvæðinu. 

Má því segja að þessi ásetningur laganna hafi heppnast furðu vel. Á sama tíma var í lögum 

kveðið á um að menntaskólar á íslandi skyldu vera 6, tveir í Reykjavík, einn á Akureyri, 

einn á Laugarvatni, einn Ísafirði og einn á Austurlandi. (Alþingi,1966).  Upp úr 1970 

verður breyting á framhaldsskólakerfi landsins með stofnun fjölbrautaskóla en fyrstur 

slíkra skóla var stofnaður Flensborgarskóli í Hafnarfirði sem varð að fjölbrautaskóla árið 

1975. Með tilkomu fjölbrautaskólanna færðist kennsla frá sérhæfðum iðnskólum inn í 

sameiginlega skóla stúdentsbrauta og iðnbrauta þar sem verkleg iðnkennsla fór m.a. fram 

(Helgi Guðmundsson, 1998). 

 Í fyrirspurn Oddnýjar G. Harðardóttur á 145. löggjafarþingi 2015–2016. 

Þingskjal 429  —  166. mál, var spurt um fjölda nemenda í framhaldsskólum á Íslandi og 

hversu margir þeirra væru yfir 25 ára aldri. Í svari Illuga Gunnarssonar þáverandi 

menntamálaráðherra, við þessari fyrirspurn kemur fram að 23.592 nemendur voru skráðir í 

framhaldsskóla haustönn 2015. Af þeim voru 7030 skráðir á iðn- , starfs- og 
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listnámsbrautir og eru því rétt tæp 30% nemenda í framhaldsskólum á Íslandi sem stunda 

iðn-, starfs- eða listnám. (Alþingi 1, 2015). Af þessum upplýsingum má sjá að 

yfirgnæfandi meirihluti framhaldskólanema er í bóklegum greinum til stúdentsprófs.  

Hlutfall iðn- og starfsnámsnemenda hefur þó sveiflast með tímanum. Árið 1979 voru iðn- 

og tækninemar 3952 og heildarfjöldi nemenda í framhaldsskólum á Íslandi 13998. Voru 

iðn-og tækninemar því rétt rúm 28% heildar nemendafjölda framhaldsskóla á Íslandi á 

þessum tíma (Hagstofa Íslands  2017a). Þessi tala er svipuð og talan fyrir árið 2015 – 16 en 

þó verður að hafa í huga að inni í þessari tölu eru ekki listnámsnemendur. Á mynd 3 sést 

vel hver þróun á fjölda iðn- og tækninemenda í samanburði við heildarfjölda 

framhaldsskólanemenda á síðustu áratugum. Eins og sést á myndinni hefur heildarfjöldi 

iðn- og tækninema haldist nokkuð jafn alla áratugina eða um 4000 nemendur á meðan 

heildaraðsókn að framhaldsskólanámi hefur aukist úr rétt rúmum 6000 nemum í um 24.000 

nemendur. Þetta gerir að hlutfall iðn- og tækninemenda er orðið aðeins um 16% árið 2016 

(sjá mynd 3). Með þessa þróun í huga sést að á síðustu áratugum hefur aðsókn í iðn- og 

tækninám dregist saman um tæpan helming.   

 

Mynd 4. Sýnir fjölda nemenda í iðn- og tæknibrautum framhaldsskólanna í samanburði við 
nemendur alls (Hagstofa Íslands, 2017). 

 

 

Mynd 3 sýnir þróun heildarfjölda nemenda eftir árum. Vert er að hafa í huga að 
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Íslendingum fjölgaði um rúm 80 þúsund  á þessu tímabili (Hagstofan, 2017). Á sama tíma 

og þessi þróun hefur átt sér stað hefur framhaldsskólum fjölgað og fjölbrautaskólar sprottið 

upp um allt land. Sameiginlegt með þeim öllum er að í grunni er boðið upp á bóklegt nám 

en iðn- og starfsnám ekki nema í nokkrum þessara skóla (sjá mynd 2). Af mynd 3 má sjá 

að svo virðist sem iðn- og tækninemendum fjölgi á fyrstu árunum eftir stofnun 

fjölbrautarskólanna, hvort þar séu einhver vensl á milli þyrfti að kanna frekar. Svo virðist 

hinsvegar að iðn- og starfsnemendafjöldinn nái ákveðinni mettun og hefur þess vegna verið 

sami fjöldi langt aftur í áratugi. Þetta kann þó að vera einkennilegt þar sem bæði hefur 

Íslendingum fjölgað og að aukinn þörf hefur verið fyrir iðnaðarmenn.   

Það vekur hinsvegar athygli að í svari við fyrirspurn Oddnýjar G. Harðardóttur kemur fram 

að nemendur í framhaldsskólum eldri en 25 ára voru 3642 og af þeim voru 2924 í iðn- 

starfs- eða listnámi eða 80% þeirra sem stunduðu nám. Ekki er hægt að aðgreina úr frá 

þessum gögnum fjölda iðn- og starfsnáms nema annars vegar  og listnámsnema hins vegar 

heldur er eingöngu heildarfjöldi þeirra gefin upp. Það má þó velta fyrir sér hvort meira sé 

um það en áður að nemendur ljúki stúdentsprófum og sæki síðan iðn- og starfsmenntun eða 

hvort þeir nemendur sem eru eldri en 25 ára séu mögulega nemendur sem hafa komið inn 

af vinnumarkaðnum án menntunar og valið þá að fara í iðnnám. Vert væri að kanna betur 

hvaða hópur iðn – og starfsnámsnemenda þetta er og bakgrunn þeirra.  
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3 Val á framhaldsskólanámi  

	

Þegar horft er á þann stóra hóp nemenda sem yfirgefur grunnskóla og hefur nám á 

framhaldsskólastigi, þá vekur það forvitni hvernig nemendur velja skóla og námsleið.  

Nokkrar kannanir hafa verið gerðar á ástæðum fyrir vali nemenda á framhaldsskóla og er 

gerð grein fyrir nokkrum þeirra í þessum kafla.   

Að afloknu grunnskólanámi er algengt að ungmenni á Íslandi fjölmenni í 

framhaldsskóla. Næstum öll ungmenni  eða rúm 97%, sem yfirgefa grunnskóla að 

afloknum tíunda bekk, völdu að innritast í framhaldsskóla sumarið 2016 (Hagstofan 3, 

2017). Þegar kemur að vali á framhaldsskólanámi er í grunninn um að ræða þrjár leiðir. 

Bóklegt nám til stúdentsprófs, iðn- eða starfsnám til atvinnuréttinda og listnám (Áttavitinn, 

2014). Einnig eru í boði íþróttabrautir við nokkra framhaldsskóla (Fjölbrautaskóli 

Vesturlands Akranesi 1, 2017; Menntaskóli Borgafjarðar, 2017).  Þegar nemendur hafa 

valið sér námsleið þarf að finna skóla sem býður upp á þá námsleið sem valin var eða 

hugur stefnir að. Framhaldsskólar á Íslandi eru í grunninn tvennskonar, annarsvegar 

fjölbrautaskólar og hinsvegar menntaskólar (Áttavitinn, 2012).  Algengast er að 

menntaskólar séu hreinir bóknámsskólar, þó það sé ekki algilt en sem dæmi er 

Menntaskólinn á Ísafirði blandaður iðn- og bóknámsskóli með áfangakerfi (Menntaskólinn 

á Ísafirði, 2017).  

Mynd 5.  Framhaldsskólar á Íslandi flokkaðir eftir námsleiðum. Unnið upp úr upplýsingum af 
menntagatt.is 
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Eins og áður sagði eru starfandi eru 36 skólar á framhaldsskólastigi  á Íslandi og af 

þeim bjóða þrettán skólar upp á iðn- og starfsmenntabrautir. Allir skólarnir bjóða upp á 

bóklegt nám til stúdentsprófs en 23 skólar bjóða einungis upp á bóklegt stúdentsnám 

(menntagatt.is, 2017).  Það er því nokkuð ljóst að vilji nemendur hefja iðn- og starfsnám 

hafa nemendur aðeins um 13 skóla að velja og þó er ekki öll sagan sögð. Ekki bjóða allir 

skólarnir þrettán upp á sömu námsgreinarnar sem dæmi getur nemandi sem langar að læra 

vélvirkjun aðeins valið um 8 framhaldsskóla og nemandi sem vill læra bifvélavirkjun hefur 

aðeins um tvo framhaldsskóla að ræða.   

Þegar nemendur velja sér framhaldsskólanám fer það eftir hvaða námsleiðir þeir 

velja hversu langan tíma námið tekur. Hafi nemendur áhuga á  að fara í nám til 

stúdentsprófs tekur stúdentspróf þrjú ár. Velji nemendur af fara í iðn- og starfsnám tekur 

námið tvö til þrjú og hálft ár í skóla. Þar að auki bætist við starfsþjálfunartími sem er frá 

hálfu ári upp í eitt og hálft ár (Menntamálastofnun 2017) .  Þegar nemendur hafa lokið iðn- 

og starfsnámi útskrifast þeir úr framhaldsskóla með iðn- og starfsnámsgráðu en löggiltu 

iðnnámsleiðunum lýkur einnig með sveinsprófi. Vilji nemendur af iðn- og 

starfsnámsleiðum bæta við sig námi til stúdentsprófs tekur það allt upp í eitt og hálft ár til 

viðbótar og útskrifast nemendur þá með iðn- eða tæknistúdentspróf. 

(Menntamálaráðuneytið, 2004) 

Að loknu framhaldsskólanámi geta nemendur annað hvort haldið beint út á 

atvinnumarkaðinn með atvinnuréttindi s.s. af iðn- eða starfsnámsbrautum eða haldið áfram 

námi á háskólastigi en til þess þurfa nemendur stúdentspróf en iðn- og starfsnám gefur ekki 

réttindi til háskólanáms á Íslandi. Af þessu sést að vilji nemendur fara í háskóla en einnig 

ljúka iðnnámi er nám þeirra á framhaldsskólastigi um einu til tveimur árum lengra en ef 

farið er hefðbundin stúdentsprófsleið. Lengd náms er því einn af þeim þáttum sem 

nemendur kunna að velta fyrir sér þegar þeir standa frammi fyrir vali á framhaldsnámi. Það 

er því nokkuð ljóst að margir þættir spila inn í þegar kemur að vali nemenda á 

framhaldsnámi. Eins og vikið var að er aðgengi að iðn- og starfsnámi takmarkað í skólum 

landsins og verður því fjallað sérstaklega um staðsetningu náms. 
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3.1 Kynning á námsframboði og aðstoð við val nemenda 

Nemendur, sem standa frammi fyrir vali á framhaldsskóla og námsleiðum virðast, þrátt 

fyrir aðgengi að námsráðgjöfum, oftar treysta á sjálfan sig, foreldra eða félaga sína við 

gagnasöfnun fyrir þetta val (Anna Kristín Gunnarsdóttir, 2015). Þó svo að nemendur treysti 

mikið á sjálfa sig, félaga og foreldra standa þeim til boða nokkuð fjölbreyttar leiðir til að 

afla sér upplýsinga um mismunandi námsleiðir. Dæmi um upplýsingaleiðir eru s.s. 

kynningar framhaldsskólana inni í grunnskólum, skólaheimsóknir, heimasíður 

framhaldsskóla eru með upplýsingar um námsleiðir og vefsíðan Áttavitinn hefur ýmsar 

upplýsingar og er m.a. kynnt í félagsmiðstöðvum en þetta eru nokkrar af þeim 

upplýsingaleiðum sem í boði eru fyrir ráðvilltan ungling. Í rannsókn Svanhildar 

Svavarsdóttur (2010) kemur fram að af þessum upplýsingaleiðum töldu nemendur sem 

spurðir voru, skólaheimsóknir vera afar mikilvæga leið við val á framhaldsskóla og námi. 

Þegar heimasíður nokkurra skóla voru skoðaðar virðist þó óljóst hvað það er sem veldur 

vali á hvaða skólar eru heimsóttir í slíkum kynningum. Þannig mátti sjá	á	heimasíðu	

Garðaskóla í Garðabæ frétt frá 2009 þar sem kynntar eru fyrirhugaðar skólaheimsóknir í 

framhaldsskóla. Nemendum stóð til boða að fara í heimsókn í Verslunarskóla Íslands og 

Menntaskólann í Reykjavík en einnig kom fram að eingöngu væri fyrirhuguð heimsókn í 

Fjölbrautaskólann í Garðabæ þessu til viðbótar. (Garðaskóli, 2009). Nemendur 

grunnskólans á Höfn í Hornafirði fóru í heimsókn í Fjölbrautaskóla Austur Skaftfellinga 

ásamt því að kíkja í Verkmenntaskóla Austurlands sem hluta af skíðaferð þeirra í 

Oddskarði (Skólanámsskrá Grunnskóla Hornafjarðar, 2016,  bls. 15). Í þessum tveimur 

skólum virtist áherslan í skólakynningu frekar skýr. Nágrannaskólinn eða 

„hverfisskólarnir” eru kynntir og svo valdir einhverjir skólar þar fyrir utan. Hvað það er 

sem ræður valinu er óljóst eins og áður segir en mögulega er um að ræða persónulegar 

tengingar kennara við skólana, tilviljanakennt úrtak eða skoðanakönnun innan skóla fyrir 

heimsóknirnar. Væri ekki úr vegi að efna til sérstakrar rannsóknar á þessum málum en með 

þekkingu á þessu vali væri mögulega hægt að huga að jafnræði á kynningum til nemenda. 

Þá má einnig velta fyrir sér hvort það sé einfaldlega samkeppni milli skólanna og þá hvort 

sá skóli sem sinnir best markaðsstarfi sínu fái flesta nemendur. 	

Önnur leið sem er aðgengileg til að aðstoða nemendur við val á námsleiðum eru 

áhugasviðskannanir þar sem nemendur fylla út spurningalista og fá svörun um hvaða 

námsleiðir hæfa þeim miðað við svörun og áhuga þeirra.  Ein þessara áhugasviðskannana 
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er á vefsíðunni Bendill.is (2017). Hún er þó aðeins aðgengileg í gegnum námsráðgjafa sem 

veita aðstoð við fyrirlögn, túlkun og næstu skref (Bendill.is, 2017). Í meistararitgerð Önnu 

Kristínar Gunnarsdóttur (2015) kemur fram að fáir nemendur sem rannsóknin náði til, eða 

aðeins fjórir,  höfðu tekið áhugasviðskönnun Bendils til aðstoðar við val á námsleiðum. 

Þeir sem höfðu gert það töldu hinsvegar að hún sýndi raunsanna mynd á áhugasviði þeirra 

og hjálpaði þeim við val á námsleiðum. Mjög áhugaverðar niðurstöður í rannsókn 

Svanhildar Svavarsdóttur (2010) sýna að  51% nemenda höfðu áhuga á  iðn- eða starfsnám 

sem framtíðarnámsvettvangi en þó fóru 70% nemenda í bóklegt nám þ.e. margir höfðu 

áhuga á verklegu námi þrátt fyrir að hafa á endanum skráð sig í bóklegt nám, þessi 

niðurstaða er óháð kynjum. Niðurstöður rannsóknarinnar vörpuðu ekki ljósi á af hverju 

þessi mótsögn í vilja og vali var enda er hún ekki algild. I niðurstöðum rannsóknar Olgu 

Sveinbjörnsdóttur (2012) um samræmi milli áhuga og aðsóknar að námi á Norðurlandi 

eystra og Suðurlandi kom fram að meirihluti nemenda af viðkomandi svæðum völdu 

námsleiðir í samræmi við áhugasvið. Ekki var marktækur munur á milli þessara svæða 

hvað varðaði áhuga og val, þrátt fyrir að þær greinar sem valdar voru af nemendum væru 

örlítið frábrugðnar milli svæðanna en hefðbundnar iðngreinar njóta örlítið meiri hylli á 

Norðurlandi eystra en á Suðurlandi (Olga Sveinbjörnsdóttir, 2012). Ungmennin voru beðin 

um að velja þrjár líklegar greinar til að starfa við í framtíðinni. Við úrvinnslu 

upplýsinganna var atvinnuvalinu skipt upp í þrennt, atvinna sem krefst ekki sérstakrar 

menntunar, atvinna sem krefst iðn- og starfsnáms eða annarrar framhaldsskólamenntunnar 

og atvinna sem krefst háskólamenntunar. Nokkuð áberandi munur var á milli þeirra svara 

sem komu að Norðan og þess sem Sunnlendingar svöruðu hvað varðar fyrri tvo flokkana 

um störf án menntunar og þeirra sem krefjast framhaldsskólamenntunar. Mun fleiri 

Norðlendingar sáu fyrir sér að líklegt framtíðarstarf  krefðist engrar sérstakrar menntunnar, 

meðan Sunnlendingar gátu frekar hugsað sér framtíðarstarfa innan greina sem krefjast 

framhaldsskólanáms. Með þessar niðurstöður rannsóknar Olgu í huga kemur upp sú 

spurning hvort að samfélagið sem maður vex upp í setji ákveðin viðmið sem hefur áhrif á 

val á framhaldsskólanámi. Er því áhugavert að velta fyrir sér hvort áhugasviðskannanir 

sem lagðar eru fyrir í grunnskólum endurspegli samfélagið frekar en raunverulega löngun.  
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3.2 Ákveðni og jákvæðni nemenda við vali á framhaldsskólanámi 

Ákveðni mætti líka kalla úthald eða það hversu vel þú heldur þér að verki. Þeir sem klífa 

fjöll og eru ákveðnir að ná toppnum sýna ákveðni á leið sinni á áfangastaðinn og hvika 

ekki auðveldlega frá því marki. Í rannsókn sem var gerð á hegðun ungmenna með tilliti til 

ákveðni þeirra á námsvali kom fram að nemendur sem hefja framhaldsskólanám án þess að 

hafa tekið endanlega ákvörðun um hvaða nám eða námsleið henti eru líklegri til að sýna 

minni skuldbindingu til þess náms sem valið er (Kristjana Stella Blöndal og Bjarney Sif 

Ægisdóttir, 2013). Skuldbinding er það þegar þú ákveður hvað þú ætlar að gera og heldur 

því til streitu þar til það er búið. Mætti líkja því við úthald eða staðfestu. Skuldbinding til 

náms er talin ein af þeim breytum sem hafa áhrif á brottfalli nemenda úr framhaldsskóla 

(Kristjana Stella Blöndal og Bjarney Sif Ægisdóttir, 2013). Nemendur sem hafa ekki gert 

upp hug sinn og hefja framhaldsskólanám án þess að hafa valið ákveðna námsleið eru 

taldir óákveðnir. Nemendur sem eru óákveðnir í því hvaða námsleið þeir ætla að velja sýna 

ekki sömu ákveðni og þeir sem hefja nám, ákveðnir í að hvaða marki eigi að stefna 

(Kristjana Stella Blöndal og Bjarney Sif Ægisdóttir, 2013). Það má samt ekki túlka sem 

svo að allir nemendur sem eru óákveðnir við upphaf framhaldsskóla séu í brottfallshættu, 

þar sem margir þeirra nálgast þessa óákveðni á jákvæðan hátt og eru opnir fyrir mörgum 

leiðum. Jákvæðir nemendur líta á nýjar áskoranir sem heillandi viðfangsefni og takast á við 

þær sem slíkar. Það eru hinsvegar þeir nemendur sem finna ekkert við sitt hæfi og tengja 

það neikvæðri upplifun eða þeir upplifðu að vera á rangri braut, sem eru líklegri að heltast 

úr lestinni (Kristjana Stella Blöndal og Bjarney Sif Ægisdóttir, 2013). 

Í könnun Rannsóknar og greiningar á högum ungs fólks 2012 kemur fram að mun 

fleiri strákar en stelpur, hyggja á iðn- eða starfsnám að loknum grunnskóla og mun fleiri 

landsbyggðarnemendur hyggja á iðnnám en nemendur af höfuðborgarsvæðinu (Álfgeir 

Logi Kristjánsson, Jón Sigfússon, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Hrefna Pálsdóttir, 2012). Er 

það í samræmi við niðurstöður Önnu Kristínar Gunnarsdóttur (2015) um að strákar séu 

almennt áhugasamari um iðnnám og að um 34% stráka á landsbyggðinni stefni á iðnnám í 

samanburði við 20% drengja af höfuðborgarsvæðinu. Þrátt fyrir að stúlkur séu ekki eins 

áhugasamar um iðn- og verknám þá er samskonar niðurstöður að finna varðandi búsetu en 

13% stúlkna af landsbyggðinni stefna á iðn- og verknám meðan 8% stúlkna af 

höfuðborgarsvæðinu gera hið sama (Anna Kristín Gunnarsdóttir, 2017) 
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Miðað við þessar tölur þá er áhugi landsbyggðanemenda á iðnnámi hlutfallslega 

meiri, en nema af höfuðborgarsvæðinu. Miðað við þá útkomu þá ætti staðfesta nemenda, 

utan af landi að vera meiri og hætta á brottfalli að minka ef þeir hafa aðgang að iðn- eða 

starfsnámi. 

 

3.3 Áhrif  foreldra við val á framhaldsskóla 

Í rannsókn sem gerð var árið 2010 og fjallar um stuðning og hvatningu foreldra til 

framhaldsskólagöngu barna sinna kom fram ákveðinn munur á niðurstöðum eftir efnahag, 

menntun og búsetu en úrtak rannsóknarinnar voru tveir samanburðarhópar  á Vestfjörðum 

og höfuðborgarsvæðinu. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að hvatning til 

framhaldsskólagöngu er minni hjá foreldrum sem eingöngu hafa grunnskólabakgrunn en 

þeim sem hafa meiri menntun. Niðurstöður sýndu einnig að búseta skiptir ekki miklu máli 

hvað þetta viðhorf varðar. Efnahagur og búseta hafa aftur á móti meiri áhrif á hvaða 

framhaldsskóla barnið er hvatt til að sækja. Efnaminni foreldrar með 

framhaldsskólamenntun, hvetja frekar til þess að börnin fari í framhaldsskólanám nærri 

heimili þ.e. hvetja samt meðan foreldrar með litla menntun umfram grunnskóla hvetja síður 

til þess að börn þeirra fari yfir höfuð í framhaldsnám (Líney Björg Sigurðardóttir, 2010). 

Ætla má að þessi útkoma sé yfirfæranlega á allt landið. Það þýðir að foreldrar af 

landsbyggðinni eru líklegri til að láta námskostnað hafa áhrif á skoðanir sínar þegar þeir 

styðja börn sín í vali á framhaldskólum frekar en foreldrar af höfuðborgarsvæðinu, þar sem 

fjarlægðir eru oft lengri. 

Annar stór þáttur sem foreldrar nefna þegar kemur að stuðningi  þeirra við val barna sinna  

á framhaldsskóla, er óttinn að missa tengsl við barnið sitt. Foreldrar af Vestfjörðum töldu 

fremur að þeir myndu missa tengsl við barnið sitt en foreldrar af höfuðborgarsvæðinu ef 

barnið færi í burtu í framhaldsskóla Einnig voru minna menntaðir foreldrar, frekar en aðrir, 

hræddir við tengslamissinn (Líney Björg Sigurðardóttir, 2010). Miðað við rannsókn 

Líneyjar má ætla að foreldrar á landsbyggðinni sem hafa minni menntun og minni tekjur 

séu líklegri til að stýra börnunum sínum í nám nær sér en foreldrar af höfuðborgarsvæðinu.  
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Skýrist þetta að einhverju leita af landfræðilegum hindrunum þar sem aðgengi getur verið 

torvelt vegna lélegra samgangna mætti sjá fyrir sér að foreldrar af Snæfellsnesi séu sama 

marki brenndir og foreldrar af Vestfjörðum. 

Af framangreindu má ráða að að ýmsar hindranir eru í vegi fyrir því að nemendur leiti út 

fyrir heimahagana þegar kemur að vali á framhaldsskóla. Þrátt fyrir að aðgengi að 

upplýsingum sé þokkalegt, aðstoð námsráðgjafa í boði og áhugasviðin hallist t.d. að iðn- 

og starfsnámi, velja nemendur frekar að fara í nám í heimbyggð sem í yfirgnæfandi tilvika 

er bóklegt nám. Efnahagur foreldra virðist þó ráða nokkuð miklu þar um ásamt huglægum 

hindrunum eins og ótta við að barnið flytji að heiman og komi ekki til baka að afloknu 

námi. Er því beinn eða óbeinn þrýstingur foreldra  um að nemendur fari í nám nærri 

heimili sínu óháð því námsframboði sem þar er. Með þetta í huga má velta fyrir sér hvort 

meiri hætta sé á að nemendur sem fara ekki í nám eftir áhuga sínum heldur í það nám sem 

býðst nærri heimili séu í meiri hættu á að flosna upp úr námi en ef þeir hefðu farið annað í 

nám sem áhugi þeirra náði til.  

3.4 Samantekt úr kafla 2 og 3 

Út frá framangreindu má sjá að nemendur standa frammi fyrir ýmsum áhrifaþáttum við val 

á framhaldsskóla. Þættir eins og staðsetning skóla, viðhorf foreldra og námsframboð 

skólanna eru allt þættir sem hafa áhrif á val þeirra. Kostnaðarþættir eru auk þess 

áhrifaþættir sem nemandinn stendur frammi fyrir og kunna kostnaðarþættir að jafnframt að 

hafa áhrif á viðhorf foreldra á hvaða skólar verða fyrir valinu. Í köflunum var einnig fjallað 

um hver þróunin á aðsókn að iðn- og starfsnámi hefur verið í gegnum tíðina. Þessu til 

viðbótar var fjallað um þann stóra hóp nemenda sem skráir sig í framhaldsskóla og hvernig 

hann skiptist milli mismunandi námsleiða og hvaða áhrif námskynningar og 

skólaheimsóknir hafa á val nemenda. Komið var stuttlega inn á mikilvægi þess að 

nemendur velji nám eftir áhuga en áhrif andlegs úthalds og ákveðni eykur líkur á að 

nemandinn klári það nám sem hafið var. Fjallað var um hlutverk foreldra og hvernig þeir 

mögulega mótar áherslur þeirra í námsvali framtíðarinnar. Miðað við þessa upptalningu má 

sjá að það er ýmislegt sem nemendur þurfa að huga að þegar þeir stefna úr grunnskóla í 

framhaldsskólanám. Það val getur verið meðvitað eða ómeðvitað en haft mikil áhrif á hvert 

viðkomandi stefnir um ókomna framtíð. Þrátt fyrir allar þær upplýsingar sem nemendur 

hafa úr að moða við valið er merkilegt að sjá þá mótsögn sem virðist vera á áhuga og vali. 
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Áhugi nemenda kanna að hallast að verklegum greinum en þeir velja þó á endanum 

bóklegar leiðir. Hvað er það sem veldur? 

 Í kaflanum sem fer á eftir verður unnið úr sjálfstæðri rannsókn höfundar. Þar verður 

leitast við að varpa ljósi á stórt og veigamikið atriði í þessu vali þ.e. hvort nemendur velji 

það nám sem hægt er að taka í næsta nágrenni við heimili þeirra burtséð frá því hver áhugi 

þeirra til náms er. Kaflinn fjallar um megindlegra rannsókn sem var gerð á vor- og 

haustmánuðum 2016. 

4 Rannsókn á tengingu vals á námi og staðsetningar skóla 

Þegar rýnt er í rannsóknir um val nemenda á framhaldsnámi kemur í ljós að einn þáttur 

hefur ekki verið skoðaður til hlítar en það er hversu mikil áhrif fjarlægð í skóla hefur á val 

nemenda. Þetta rannsóknarefni er einkar áhugavert með það í huga að ef nemendur velja 

skóla eingöngu miðað við fjarlægð, skiptir það þá nemendur ekki máli hvaða nám er boðið 

upp á? Tilgangur rannsóknarinnar sem lögð var fyrir var að kanna hvort greina megi tengsl 

á milli búsetu og vals nemenda á framhaldsnámi og þá um leið kanna hvort iðn- og 

starfsnámsnemendum frá þeim svæðum þar sem nýir bóknámsskólar hafa verið stofnaðir 

hafi fækkað. Vegna þessa var óskað eftir gögnum frá völdum framhaldsskólum sem bjóða 

upp á  iðn- og starfsnám ásamt öðru námi. 	

	

4.1 Aðferð 

Þátttakendur 

Til að afla gagna í þessa rannsókn var haft samband við alla iðn- og 

starfsnámsskóla á landinu. Svörun var um 2/3 og var áberandi betri frá 

landsbyggðaskólunum. Markhópur rannsóknarinnar var nemendur fæddir 1995 til 1999 eða 

nemendur sem voru innan skólakerfisins 2016 þegar gagnasöfnunin fór fram. Þessi 

aldurshópur var á aldrinum 16 til 20 ára á þeim tíma sem búast mátti við að skólarnir höfðu 

tölulegar upplýsingar um árið 2016 eða skólaárið 2015-2016.  
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Markmiðið rannsóknarinnar var að reyna að greina dreifingu nemenda í skóla eftir 

póstnúmeri lögheimilis. Í upphafi voru fengnar upplýsingar frá Mennta- og 

menningaráðuneytinu um alla skóla sem bjóða upp á iðn- og starfsnám. Auk þess koma  

gögnin sem notast var við í þessari könnun að hluta til frá Hagstofu Íslands s.s. fjöldi 

ungmenna í hverjum bæjarkjarna eða eftir póstnúmerum (Hagstofan 2, 2017). Enn annar 

hluti gagnanna er fengin með sjálfstæðri könnun höfundar á aðsókn nemenda að iðn- og 

starfsnámi þar sem spurningalistar voru sendir í skólana. Ritað var bréf þar sem rannsóknin 

var kynnt (sjá viðhengi 1) og sent til skólana í netpósti ásamt spurningalista. Þessi póstur 

var sendur á alla skóla á fastlandinu (þ.e. ekki Framhaldsskólann í Vestmannaeyjum), sem 

eiga það sammerkt að bjóða upp á iðnnám og nokkrar mismunandi leiðir í starfsnámi auk 

stúdentsnáms. Skólarnir sem urðu við ósk um upplýsingar voru; Fjölbrautaskóli 

Vesturlands á Akranesi, Menntaskólinn á Ísafirði, Verkmenntaskólinn á Akureyri, 

Verkmenntaskólinn á Austurlandi, Fjölbrautaskóli Suðurlands Selfossi og Fjölbrautskólinn 

í Breiðholti eða 67% af þeim sem fengu póst.  Tækniskólinn og Borgarholtsskóli svöruðu 

ekki fyrirspurn minni og vantar því gögn frá þeim þó var aflað upplýsinga um skólana með 

lestri á skýrslum og af heimasíðu skólanna. Er það nokkuð bagalegt þar sem þeir eru mjög 

stórir skólar með mjög breitt námsúrval.  

Framkvæmd 

Í póstinum sem sendur var skólunum var óskað eftir upplýsingum um fjölda 

nemenda í iðn- og starfsnámi hjá viðkomandi skóla, sundurliðað á póstnúmer lögheimilis 

nemenda, sem fæddir eru á árunum 1995 til 1999 en það eru þeir árgangar sem ætla má að 

séu í framhaldsskólum árið 2017 miðað við að nemendur hafi farið beint úr grunnskóla. 

Með því að tengja saman upplýsingar um lögheimili nemenda við þá skóla sem fyrir valinu 

urðu, má komast nærri því hvort búseta vegi þungt í vali á námi. Ekki er verið að skoða 

bóknám til stúdentsprófs og þar af leiðandi eingöngu óskað upplýsinga um nemendur á 

iðn- og starfsnámsbrautum.  

Úrvinnsla 

Rannsóknargögnin voru greind eftir póstnúmerum og skoðaður fjöldi iðn- og 

starfsnámsnemenda úr hverju póstnúmeri. Þau voru sett upp í töflu þannig að hægt var að 

bera saman upplýsingarnar. Forritið sem var notað til þessarar vinnu er Exhel forritið sem er 
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hluti af Microsoft Office pakkanum. Stuðst var við einfalda greiningu Greint var hvort 

munur væri á fjölda nemenda í iðn- og starfsnámi eftir póstnúmerum. Það var gert með því 

að taka fjölda nemenda í iðn- og starfsnámi af viðkomandi svæði og tölur Hagstofunnar um 

fjölda nemenda fædda 1995 til 1999. f iðn- og starfsnámsnema/f samkvæmt Hagstofunni= hlutfall.  Í þeim 

tilfellum þar sem fáir nemendur voru í iðn- og starfsnámi eftir póstnúmeri var farið í frekari 

greiningu á því hvort að starfandi væri framhaldsskóli innan þess póstnúmers eða 

nærliggjandi póstnúmerum og greint hvort sá skóli biði upp á iðn- og starfsnám eða ekki. Í 

tölunum frá Hagstofunni var  hægt að nálgast fjölda ungmenna á því aldursskeiði sem miðað 

er við í þessari ritgerð. Tölurnar sem eru aðgengilegar miðast við þéttari byggðir eða 

byggðakjarna. Dreifðari byggðir eða dreifbýli er aftur á móti gefið upp sem heildartala og 

ómögulegt að sjá hvar ungmennin eiga heima. Þau gögn sem koma frá skólunum eru 

rekjanlegri hvað varðar búsetu. Mun því eingöngu vera stuðst við samanburð á þeim svæðum 

þar sem upplýsingar liggja fyrir úr báðum áttum frá Hagstofunni og skólunum. 

Þar sem takmarkað barst af gögnum frá skólunum var sjónum aðeins beint að þremur 

landsbyggðarkjördæmum það er Suðurlands-, Norðaustur- og Norðvesturkjördæmi.d 

Mælitækið. 

Auk ofangreindar greininga á gögnum var skoðað hvort að aðrir námsmöguleikar 

væru í boði á þessum svæðum eins og fjarnám og þá í hverju það fellst þ.e. var eingöngu 

um bóklegt nám að ræða eða ekki.  Er von undirritaðs að hægt sé að greina hvað veldur 

fækkun iðn- og starfsnema og út frá því svara rannsóknarspurningunni um áhrif 

staðsetningar framhaldsskóla á námsval og því hvort nemendur velji að fara að heiman í 

iðn- og starfsnám ef bóknám er í boði í næsta nágrenni?	

 Skoðaður var fjöldi nemenda sem kláruðu 10. bekk í viðkomandi sveitarfélagi og 

borinn saman við fjölda nemenda frá viðkomandi sveitarfélagi í iðn- eða starfsnámi í 

framhaldsskólum almennt.  Út frá þessum gögnum verður svo hægt að skoða tengsl 

námsframboðs á búsvæði viðkomandi nemenda og vali þeirra á námsleið.  
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4.2 Niðurstöður 	

Greining gagna fólst í því að finna hvert hlutfall nemenda fædda 1995-1999 væri í 

iðn- og starfsnámi í mismunandi skólum landsins og greina hvaðan þeir nemendur væru. 

Nákvæma sundurliðun gagnanna má finna í Viðauka 3.  

 

Mynd 6. Kjördæmaskipan á Íslandi. (Kortasjá Landmælinga Íslands, 2017) 

 Við greiningu gagna frá Suðurlandskjördæmi kom fram áberandi vöntun nemenda 

í iðn- og starfsnámi frá Höfn í Hornafirði og Vestmannaeyjum. Tveir nemendur frá Höfn 

og engin frá Vestmannaeyjum eru í starfsnámi í þeim skólum sem svöruðu 

(Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum er ekki með í rannsókninni). Það er mjög lágt 

hlutfall iðn- og starfsnámsnemenda miðað við önnur póstnúmer í kjördæminu. Ekki er 

hægt að ætla að nemendur frá Vestmannaeyjum séu ekki í iðn- og starfsnámi þar sem ekki 

fengust gögn þaðan en í ársskýrslu framhaldsskólans í Vestmannaeyjum frá 2014 sýnir að 

18,6% nemenda eru í iðn- og starfsnámi. Þetta sýnir að nemendur frá Vestmannaeyjum, á 

umræddum aldri,  fara ekki  í í iðn- og starfsnám í aðra skóla en í sínu heimabæ. 

 Við rannsókn gagna frá Norðausturkjördæmi vakti athygli að fáir nemendur eru í 

iðn- og starfsnámi frá Egilsstöðum, Húsavík og Ólafsfirði miðað við þá skóla sem gögn 

fengust frá eða vel undir 5% af heildarfjöld þeirra nemenda sem stunda framhaldsskólanám 

frá þessum stöðum, og eru á tilskildum aldri. Áhugavert að engin nemandi úr 

Reykjadalnum er í iðn- og starfsnámi og að frá Norðurhluta kjördæmisins eru það aðeins 

nemendur frá Þórshöfn sem eru með undir 5% aðsókn í iðn- og starfsnám. Til viðmiðunar 

er hlutfall nemenda úr öðrum póstnúmerum Norðausturkjördæmis sem stunda iðn- og 

starfsnám um 3% frá Þórshöfn upp í  34% frá Mývatni. 
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 Í Norðvesturkjördæmi er svipað mynstur og í hinum landsbyggðarkjördæmunum 

þ.e. nokkur póstnúmer skera sig úr hvað varðar dræma aðsókn nemenda þeirra að iðn- og 

starfsnámi.  Mjög fáir nemendur frá póstnúmerum af Snæfellsnesi sækja iðn- og starfsnám. 

Sem dæmi er 

aðeins einn 

nemandi af 

Hellissandi og 

enginn frá Rifi,  

Ólafsvík, 

Grundafirði eða 

Stykkishólmi. 

Til viðmiðunar 

má benda á að úr  

Hvalfjarðarsveit 

eru 64% 

nemenda í iðn- 

og starfsnámi og 

10% frá Búðardal. Það vekur einnig athygli að eingöngu eru 3 nemendur úr Borgarnesi í 

iðn- eða starfsnámi á meðan Borgarfjarðardalirnir er með nánast fimm sinnum fleiri 

nemendur í hausum talið, eða 14 nemendur. Íbúatala þessara tveggja hluta Borgarbyggðar, 

Borgarness og Borgarfjarðadala er áþekkur.  

Á mynd 6 er sýnt hlutfall nemenda eftir póstnúmerum unnið upp úr töflum í viðauka 3. Þar 

er sýnt með hvítum lit þar sem engir nemendur sækja í iðn- og starfsnám og dökknar græni 

liturinn með hlutfallslega hækkandi aðsókn. 

Þegar þessar niðurstöður aðsóknar nemenda í iðn- og starfsnám eru skoðaðar nánar 

og bornar saman við aðgengi að framhaldsskólum kemur í ljós að bein tengsl virðast vera á 

milli þess að fáir nemendur séu í iðn- og stafsnámi og að innan þess póstnúmers sé 

starfandi framhaldsskóli sem aðeins bíður upp á bóknám. Sem dæmi er áhugavert að engin 

nemandi úr Reykjadalnum er í iðn- og starfsnámi en í Reykjadal er Framhaldsskólinn að 

Laugum starfræktur sem eingöngu bíður upp á stúdentsnám. Sömu sögu er að segja af 

Snæfellsnesi en nemendur frá Hellisandi, Rifi, Ólafsvík og Grundarfirði sækja 

Framhaldsskóla Snæfellinga en frá þessum stöðum er meðal annars skólaakstur. 

Figure 7. Hlutfall nemenda í iðn- og starfsnámi eftir póstnúmerum. Unnið úr 
töflum úr viðauka 3 
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Framhaldsskóli Snæfellinga bíður aðeins upp á bóklegt nám til stúdentsprófs. Í Borgarnesi 

er einnig starfandi bóknámsskóli en þaðan eru mjög fáir nemendur í iðn- og starfsnámi eins 

og komið hefur fram.  

Annað sem er eftirtektarvert við tölurnar úr Norðvesturkjördæmi er að 

Tálknafjörður, Bíldudalur og Patreksfjörður mælast lágir í aðsókn að fyrrgreindu námi 

þrátt fyrir að formlega sé ekki starfræktir framhaldsskólar þar. Vesturbyggð sveitarfélagið 

sem Patreksfjörður og Bíldudalur ásamt Barðaströnd að Þorskafirði ásamt Tálknafirði 

gerðu samning við Fjölbrautaskóla Snæfellinga um rekstur deilda í þessum sveitarfélögum. 

( Alþingi, 2015-2016 ). Má segja að nemendur þessara svæða hafi því aðgang að námi í 

gegnum þá þjónustu. Einnig eru áberandi fáir nemendur í iðn- og starfsnámi frá Siglufirði 

en Siglufjörður sem er annar af þéttbýlisstöðunum í Fjallabyggð, hefur aðgang að 

Framhaldsskólanum á Tröllaskaga á sama hátt og Ólafsfjörður sem er heimabær þess 

skóla.  

Til samanburðar má nefna að frá þeim stöðum þar sem starfandi eru framhaldsskólar sem 

bjóða upp á iðn- og starfsnám eru hlutfall nemenda í slíku námi rúm 8% á Selfossi, 26% á 

Neskaupstað, 14% á Akureyri, 19% á Ísafirði og 14% á Akranesi. Á stöðum þar sem ekkert 

framhaldsskólanám er í boði var hlutfall þeirra sem völdu iðnnám mun hærra eða allt upp í 

64% í Hvalfjarðarsveit, 62% Borgarfjarðardölum, 34% frá Mývatni og 48% frá Flateyri 

svo fáeinir staðir séu nefndir (sjá töflu 2 í viðauka3) 

Miðað við að hafa fengið gögn frá flestum landsbyggðarskólunum og hafa borið það 

saman við fjölda ungmenna fædda 1995 – 19999 frá viðkomandi svæði þá er hægt að slá 

því nokkuð föstu að staðsetning skóla tengist vali nemenda á framhaldsskólanámi og 

nemendur virðast velja það að fara í nám næst heimili sínu. Þessar niðurstöður sýna fram á 

að í fáum tilfellum velja nemendur að fara í annað nám en það sem boðið er upp á á 

staðnum.  

Nemendur úr frá þeim póstnúmerum innan kjördæmanna þriggja þar sem ekki er starfandi 

framhaldsskóli (eða í nánasta nágrenni þeirra) virðast velja að fara í iðn- og starfsnám í 

meira mæli en jafnaldrar þeirra þar sem framhaldsskólar eru reknir. Hlutfall nemenda í 

þessu námi frá þessum stöðum er allt upp í 64% nemenda frá Hvalfjarðarsveit.  Má þannig 

fullyrða að þeir nemendur sem búa á stað sem býður upp á framhaldsskóla með 
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takmörkuðu námsframboði njóti ekki jafn mikilla valsmöguleika þegar kemur að vali á 

námi og þeir nemendur sem koma frá stöðum þar sem ekkert nám er í boði. Frá þeim 

stöðum þurfa nemendur alltaf að yfirgefa heimili sín til að fara til náms eða í það minnsta 

að aka langa vegu. Því skiptir mögulega minna máli hvert er farið þar sem allt nám í boði 

er fjarri heimili. Sést það nokkuð vel á nyrðri byggðum Vestfjarða og uppsveitum 

Borgarfjarðar, þar sem tiltölulega stórt hlutfall nemenda er í iðn- og starfsnámi. Einnig er 

áhugavert að sjá að ungmenni frá Dalvík og Grenivík fjölmenna í meira mæli í iðn- og 

starfsnám en félagar þeirra frá Tröllaskaga en þar er framhaldsskóli sem býður upp á 

bóklegt nám eingöngu.  

4.3 Samantekt úr kafla 4 

Niðurstöður úr rannsókn minni sýnir að staðsetning skóla hefur áhrif á val nemenda til 

framhaldsnáms. Nánast öll póstnúmer sem innihalda framhaldsskóla sem eingöngu býður 

upp á bóklegt nám skera sig úr hvað varðar litla aðsókn að iðn- og starfsnámi. Nánast 

engin nemandi er í iðn- og starfsnámi frá Borgarnesi, Snæfellsnesi öllu, Sunnanverðum 

Vestfjörðum, Tröllaskaga, Húsavík, Egilsstöðum, Höfn í Hornafirði og Laugarvatni. Slíkt 

getur varla talist vera tilviljun. Á sama tíma koma nemendur hlutfallslega í miklu magni frá 

dreifbýlum og litlum sveitarfélögum eins og Hvalfjarðarsveit, Mývatni, Flateyri og 

Drangsnesi svo eitthvað sé nefnt. Sveitarfélög sem eru með blandaða iðn- og 

starfsnámsskóla og bóknám liggja svo mitt á milli í aðsóknartölunm en þó er tilfinnanlega 

meiri aðsókn frá þeim en frá sveitarfélögum sem hafa einungis bóknámsskóla.  Nánar 

verður þó fjallað um hvað kunni að valda þessum mun í næsta kafla.  
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5 Umræða 

Í þessari ritgerð hefur verið stiklað á stóru um hvað það er sem hefur áhrif á val 

nemenda á framhaldsskólum og framhaldsskólanámi, tryggir úthald þeirra til að klára 

námið og fjárhagslega áhrifaþætti til náms. Einnig hefur verið farið yfir ýmsar hindranir 

sem standa í vegi þeirra ungmenna sem eru að yfirgefa grunnskóla og hefja nám í 

framhaldsskóla.   

Boðið er upp á bóklegt nám til stúdentsprófs í öllum framhaldsskólum landsins. Mikilvægt 

er nemendur velji sér nám eftir áhuga sínum þar sem þeir nemendur eru líklegri til að hafa 

úthald til að ljúka því námi sem þeir hófu fremur en þeir sem fara óákveðnir til náms. Með 

þetta í huga er mikilvægt að huga að nemendum af landsbyggðinni sem áhuga hafa á iðn- 

og starfsnámi en þrátt fyrir að nemendur hallist frekar að verklegu námi samkvæmt 

áhugasviðskönnunum,  þá velja yfirgnæfandi fleiri nemendur bóklegt nám til stúdentsprófs. 

Hlýtur það að vekja upp spurningar um áhugahvöt nemenda og mögulega skýringu á 

brottfalli úr framhaldsskóla en fram hefur komið að um 94% nemenda hefja nám og fer 

strax að kvarnast úr þeim hópi á fyrstu önnum námsins og aðeins um 65% nemenda 

útskrifast á réttum tíma úr framhaldsskóla. Allt of stórt hlutfall nemenda heltast úr lestinni 

og að um fjórðungur skuli hætta námi án þess að hafa lokið skilgreindu námi er 

óásættanlegt. Telja verður því að nemendur sem áhuga hafa á iðn- og starfsnámi en enda í 

öðrum námsleiðum séu í mjög aukinni í hættu á brottfalli.  

Í rannsóknargögnunum sem safnað var í tengslum við þessa ritgerð kemur fram á 

nokkuð áberandi hátt að nemendur virðast velja að fara í þann skóla sem liggur næst 

heimili þeirra, einkum ef skólarnir eru í sama byggðalagi eða innan ákveðinnar 

akstursfjarlægðar. Sem dæmi voru áður en Framhaldsskólin Snæfellsnesi var stofnaður, 44 

nemendur í framhaldsdeildum í Stykkishólmi og Snæfellsbæ. En þær voru starfræktar sem 

útibú frá FVA. Einnig voru 40 nemendur frá þessum sveitarfélögum í FVA á Akranesi og 

þar af sóttu fimm nemendur úr 10. bekk um í iðn- og starfsnámi 2002 (Samtök 

sveitarfélaga á Vesturlandi 2002; viðauki 5). Ekki er tekið fram hvaða nám nemendur sem 

voru í skólanum á Akranesi stunduðu en almennt gátu þeir klárað eitt til tvo ár af 

stúdentsnámi í útibúunum og fóru svo á Akranes og svo iðnnemar sem fóru beint í FVA 

(Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi 2002).  Skólaárið 2004 til 2005 áður en að  

Menntaskólinn í Borgarfirði var stofnaður 2006 voru 48 nemendur frá Borgarnesi við nám 



38 

í FVA (Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranesi 2006). Í skýrslu FVA frá 2011 kemur fram að 

engin nemandi sé af Snæfellsnesi og 12% nemenda komi úr Borgarbyggð en engin frá 

Borgarnesi sjálfu (Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranesi 2011) Fjölbrautarskóli 

Vesturlands á Akranesi var fram að stofnun þessara tveggja skóla talinn vera hverfisskóli 

þessara nemenda og bjuggu 

nemendur af Snæfellsnesi 

margir hverjir á heimavist 

skólans. Nemendur úr 

Borgarnesi ferðuðust 

hinsvegar á milli með 

skólarútu. Í niðurstöðum 

rannsóknarinnar sem gerð er í 

þessari ritgerð, kom í ljós 

miklar breytingar á aðsókn 

nemenda af þessum 

svæðum. Þannig eru enginn nemandi í iðnnámi frá Snæfellsnesi miðað við þá skóla sem 

kannaðir voru og aðeins  3 frá Borgarnesi. Sömu niðurstöður var að sjá varðandi aðsóknar 

að iðn- og starfsnámi frá öðrum svæðum þar sem nýir framhaldsskólar hafa verið stofnaðir. 

Það er auðvelt að gera sér í hugarlund það hagræði sem foreldrar hafa af því að 

barnið sæki nám nánast í bakgarðinum hjá þeim. Fjárhagslegur sparnaður þar sem ekki þarf 

að leigja húsnæði, ekki þarf að greiða fyrir langferðir til og frá skóla þegar börnin koma 

heim í frí. Þau geta jafnvel nýtt heimilisbílinn í þá snúninga sem fylgja skólanum og ekki 

þarf að kaupa bíl fyrir ungmennið. Þá sýna rannsóknir einnig að foreldrar óttast viðskilnað 

við börnin fari þau að heiman og að þau hverfi við það úr viðkomandi samfélagi. Af þessu 

sést að  það að velja heimaskóla bætir aðgengi að námi en getur í mjög mörgum tilvikum 

takmarkað stórlega fjölbreytni námsleiða.  

Tilgátan sem fjallað var um í þessari ritgerð er hvort að staðsetning framhaldsskóla hafi 

áhrif á val nemenda á námi. Miðað við þau gögn sem aflað var og samanburð milli svæða 

þar sem bóknámsskólar og blandaðir iðn- og bóknámsskólar voru renna allar niðurstöður 

stoðum undir þá niðurstöðu að staðsetning skóla sé viðamikill áhrifaþáttur þegar kemur að 

vali nemenda á námi. Einnig að takmarkað námsframboð sé ekki takmarkandi þáttur vali á 

skóla.  Í ljósi þess að um 80% þeirra nemenda sem eru yfir 25 ára og eru í 

Figure	8.	Hlutfall	nemenda	í	iðn-	og	starfsnámi	á	Vesturlandi	sama	
svæði	og	var	upptökusvæði	FVA.	Unnið	úr	töflum	í	Viðauka	3. 
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framhaldsskólum sækja iðn-, starfs- og listnám  væri vert að kanna bakgrunn þessara 

nemenda. Eru þeir búnir með t.d. stúdentsnám og eru að koma aftur inn í framhaldsskóla? 

Ef svo er raunin er það umhugsunarvert að rannsaka frekar hvort aðgengi að iðnnámi sé að 

breytast og þá hvort nemendur muni áfram sækja iðnnám en þá að loknu stúdentsprófi sem 

þeir taka í heimabyggð. Þannig má einnig velta fyrir sér hvort iðnnámi sé betur fyrir komið 

á háskólastigi. Með því að ljúka viðbótarnámi til stúdentsprófs tryggja iðn- og 

starfsnámsnemendur aðgengi sitt til háskólanáms ef þeir huga að því til framtíðar. Vert er 

að huga að því hvort nemendur eða foreldrar þeirra, setji fyrir sér þann langa tíma sem 

tekur að ljúka bæði iðn- og starfsnámi ásamt stúdentsnámi. Er kannski komin tími til að 

stjórnvöld endurskoði aðgengi sem iðn- og starfsnáms veitir inn í háskólanám líkt og í 

nágrannalöndum okkar.    

Til að koma til móts við nemendur sem fara ekki beint í iðn- og starfsnám að loknum 

grunnskóla vegna búsetu er vert að kanna möguleikann á að blanda saman stúdentsnámi og 

iðnnámi og kenna fagbókleg fög iðngreina í fjarnámi frá þeim skólum sem það kenna. 

Þannig þurfa nemendur ekki að fara eins snemma að heiman til að stunda iðn- og starfsnám 

sem kallar á aukinn kostnað foreldra og aðskilnaðaróttinn grípur ekki um sig. Með þessum 

hætti mætti jafnframt tryggja samvinnu milli skóla við að kenna verklegar greinar s.s. í 

lotum eða með öðrum hætti og myndi aðgengi að iðnnámi strax í upphafi mögulega draga 

úr brottfalli nemenda sem áhuga hafa á iðn- og starfsnámi þar sem það er ekki kennt.  

Hvort að aðrir þættir hafi áhrif á aðsókn að iðn- og starfsnámi er ekki tekið fyrir í þessari 

ritgerð. Væri samt hægt að sjá fyrir sér frekari rannsóknarefni á þessu sviði. Nokkur dæmi 

um spurningar sem kviknuðu  við þessi skrif eru: 

 Getur verið að með nýjum skólum inni á upptökusvæði framhaldsskóla sem fyrir eru 

þynnist nemendafjöldinn á viðkomandi svæði út og við það þrengir svo að eldri skólum að 

þeim sé ekki lengur fært að halda úti því námi sem var áður en nýju skólarnir voru 

stofnaðir? Með stofnun nýrra framhaldsskóla sé því verið að draga enn fremur úr framboði 

náms og að dýrara nám líkt og iðn- og starfsnám muni þá á endanum einungis vera kennt í 

mjög fáum skólum sem reknir eru í mjög fjölmennum sveitarfélögum og þá einkum á 

höfuðborgarsvæðinu. Á sama tíma má velta fyrir sér hvort áhrifaþættir eins og hátt 

leiguverð á höfuðborgarsvæðinu muni draga enn frekar úr aðsókn landsbyggðarnema í iðn- 
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og starfsnám umfram það sem yrði ef þeir geta valið um að sækja nám þar sem leiguverð 

er lægra.  

 Einnig er áhugavert að velta fyrir sér hvort að staðsetning framhaldsskóla og 

kostnaður við ferðalög ásamt auknum kostnaði iðn- og starfsnámsnema vegna efnisgjalda, 

dragi úr áhuga þeirra á frekari frama innan iðn- og starfsnámsgreina?  

Einn virðist þó víst að á sama tíma og íslenskt samfélag stendur frammi fyrir skorti á 

menntuðum iðnaðarmönnum eykst menntunarstig þjóðarinnar. Fleiri og fleiri sækja 

framhaldsmenntun og með tilkomu fleiri framhaldsskóla eykst fjöldi nemenda. Þessi 

aukning framhaldsskóla virðist þó draga úr menntun iðn- og starfsnemenda. Til að tryggja 

að Ísland verði sjálfbært um iðnaðarmenn í framtíðinni þurfa stjórnvöld að grípa til 

aðgerða mögulega með einhverskonar ívilnunum s.s með því að gefa afslátt af 

hópastærðum til iðn- og starfsnáms eða í það minnsta að gera sér grein fyrir þeim vanda 

sem upp er kominn.  
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6 Lokaorð 

Að kanna hvaða áhrif staðsetning skóla hefur á námsval nemenda að loknum 

grunnskóla var verkefni sem lengi hefur blundað í undirrituðum. Það hafa farið margar 

stundir í að velta fyrir sér hvað sé að gerast varðandi minnkandi aðsókn að iðn- og 

starfsnámi. Aðsókn að vélvirkjun er mér þar hugleiknust þar sem ég er starfandi kennari í 

þeirri grein. Atvinnuástand í málmiðnaði er mjög gott og hefur verið allt frá aldamótum á 

Sunnanverðu Vesturlandi eða á starfssvæði FVA. Nemendum sem eru að klára 

vélvirkjanám frá þeim skóla hefur verið boðið í mat hjá fyrirtækjum á svæðinu til að reyna 

að veiða þau í vinnu. Flestir sem hafa klárað vélvirkjanámið við FVA  fengu vinnu áður en 

námi var lokið og eru annaðhvort í framhaldsnámi, meistaranámi eða í vinnu við sitt fag í 

dag. Það er því ekkert í umhverfinu sem skýrir þessa stöðugu fækkun vélvirkjanema hjá 

FVA. Lá í loftinu að stofnun skólanna í Borgarnesi og Grundafirði hefðu áhrif þar á án 

þess að nokkuð hefði verið bak við það annað en tilfinning. Þrátt fyrir að ekki sé hægt að 

fullyrða endanlega um áhrif nýrra skóla miðað við niðurstöðurnar má samt draga ákveðnar 

ályktanir. Með niðurstöðum rannsóknar minnar hafa verið reistar enn styrkari stoðir undir 

þá kenningu að stofnun nýrra framhaldsskóla, þar sem einungis er kennt bóknám, dregur úr 

aðsókn að iðn- og starfsnámi.  Má því út frá þessum niðurstöðum beina því til yfirvalda að 

þau bregðist við til að styrkja iðn- og starfsnám þegar stofnaðir eru nýir skólar. Nemendur 

velja það sem er í boði heima við og fara síður í skóla utan búsvæðis ef það er mögulegt. 

Það hefur því óneitanlega áhrif á fjölda nemenda í skólunum sem fyrir eru og takmarkar 

námsframboð þeirra, fækki verulega í nemendahópnum. Með því að bæta aðgengi að námi 

má því segja að mögulega sé verið að takmarka námsval nemenda. Mætti því segja að þeir 

einir hafa raunverulegt val sem þurfa hvort sem er að fara að heiman þar sem engin 

framhaldsskóli er í nágrenninu – eða nemendur á höfuðborgarsvæðinu sem geta valið úr 

mörgum skólum á sama svæðinu.  Fari svo að ekkert breytist, þá má búast við því að 

framtíðar iðn- og starfsnámsnemar komi að mestu út sveitum landsins og þeim 

þéttbýlisstöðum sem hafa ekki þess láns að fagna að vera með framhaldsskóla innan sinna 

bæjarmarka. Einnig komi nokkuð hlutfall þeirra frá stöðum þar sem blandaðir iðn- og 

starfsnámsskólar og bóknámsskólar eru til staðar. En nokkuð víst er að þeir komi ekki frá 

þeim stöðum þar sem eingöngu er boðið upp á bóklegt nám í þeim framhaldsskólum sem á 

staðnum eru. Sem mótvægi við þessa þróun væri vert að skoða kynningarmál sérstaklega 

og aðgengi að heimavistum til að liðka fyrir tímabundinni búsetu meðan á námi stendur. 
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Einnig er vert að skoða það misvægi sem er í kostnaðarþátttöku nemenda með 

innritunargjöldum og efnisgjöldum og einhenda sér í því að í landinu sé ein gjöld fyrir 

framhaldsskólanám og engin mismunun eftir námsleið. Aukinn kostnaður við iðnnám á 

ekki að sækjast í vasa nemenda heldur úr ríkissjóði.  
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Viðauki 1: Bréf til framhaldsskóla 

Akranesi 29. desember 2016 
 
Til þess er málið varðar 
 
Efni: Beiðni um yfirlit yfir hvaðan nemendur koma sem sækja verknámsgreinar hjá ykkur. 
 
 
Halló 
Sem hluti af fyrirhugaðri lokaritgerð minni til B.ED náms. Hef ég huga á að greina hvaðan 
nemendur koma sem sækja í iðngreinar og starfsnám á Íslandi. Með það í huga langar mig 
að fara fram á við þig eða þann sem með það hefur að gera að fá þessar upplýsingar frá 
þínum skóla. Markmið mitt með söfnun þessara upplýsinga er að reyna að greina hvaða 
áhrif staðsetning skóla hefur á aðsókn nemenda að mismunandi greinum. Hefur það verið 
trú margra að svo sé og að nemendur velji frekar það nám sem hægt er að taka sem næst 
heimabyggð. Langar mig að kanna sannleiksgildi þessara tilgátu. 
 Bið ég því um upplýsingar um fjölda nemenda fædda 1999 til 2005 í hefbundnu 
dagskólanámi í starfsnámi, eftir búsetu og dugar þar grófleg flokkun eftir póstnúmerum. 
Ekki þarf að aðgreina fög heldur eingögnu fjölda nemenda á þessum aldri í starfsnámi. 
Ekki er verið að kanna aðsókna að hefðbundnu stúdentsnámi heldur eingöngu starfsnámi 
sem leiðir til atvinnuréttinda eða er beinn undirbúningur fyrir starf. (T.d. ferðamál, iðnnám, 
heilbrygðismál, sjómennska) 
Með fyrirfram þökk 
Þröstur Þór Ólafsson 
Nemandi við Menntavísindasvið Háskóla íslands. 
 
Senda má svör á póstfangið 
sporri@fva.is 
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Viðauki 2: Tafla; Framhaldsskólar, póstnúmer og tegund skóla 

Tafla 2 Staðsetning og gerð skóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2017) . 
 

Heiti skóla Póstnúmer Tegund skóla 

Borgarholtsskóli 112 Blandaður bók- og iðnnámsskóli 

Fisktækniskóli Íslands 240 Starfsnámsskóli í fiskvinnslu 

Fjölbrautaskólinn í 
Breiðholti 

111 Blandaður bók- og iðnnámsskóli 

Fjölbrautaskólinn í 
Garðabæ 

210 Bóklegt nám til stúdentsprófs 

Fjölbrautaskólinn við 
Ármúla 

108 Bóklegt nám til stúdentsprófs og 
sjúkraliðanám 

Fjölbrautaskóli 
norðurlands Vestra 

550 Blandaður bók- og iðnnámsskóli 

Fjölbrautaskóli 
Snæfellinga 

350 Bóklegt nám til stúdentsprófs.  

Fjölbrautaskóli Suðurlands  800 Blandaður bók- og iðnnámsskóli 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 230 Blandaður bók- og iðnnámsskóli 

Fjölbrautaskóli 
Vesturlands Ak 

300 Blandaður bók- og iðnnámsskóli 

Flensborgarskóli í 
Hafnarfirði 

220 Bóklegt nám til Stúdentsprófs 

Framhaldsskólinn á 
Húsavík 

640 Bóklegt nám til Stúdentsprófs 

Framhaldsskólinn á 
Laugum 

650 Bóklegt nám til Stúdentsprófs 

Framhaldssk. Í Aust. 
Skaftaf. sýslu 

780 Bóklegt nám til Stúdentsprófs 

Framhaldsskólinn í 
Mosfellsbæ 

270 Bóklegt nám til Stúdentsprófs 

Framhaldsskólinn í 
Vestmannaeyjum 

900 Blandaður bók- og iðnnámsskóli 



50 

Handverks og 
hússtjórnarskólinn 
Hallormsstað 

701 Blandaður skóli með starfsnámi í skógrækt og 
húshaldi 

Hússtjórnarskólinn í 
Reykjavík 

101 Bóklegt nám til Stúdentsprófs 

Keilir 232 Sérskóli með blandað sérnám. Einkaskóli 

Kvennaskólinn í 
Reykjavík 

101 Bóklegt nám til Stúdentsprófs 

Menntaskóli Borgarfjarðar 310  Bóklegt nám til Stúdentsprófs 

Menntaskólinn að 
Laugarvatni 

840 Bóklegt nám til Stúdentsprófs 

Menntaskólinn á Akureyri 600 Bóklegt nám til Stúdentsprófs 

Menntaskólinn á 
Egilsstöðum 

700 Bóklegt nám til Stúdentsprófs 

Menntaskólinn á Ísafirði 400 Blandaður bók- og iðnnámsskóli 

Menntaskólinn á 
Tröllaskaga 

625 Bóklegt nám til Stúdentsprófs 

Menntaskólinn í Kópavogi 200 Blandaður bók- og iðnnámsskóli 

Menntaskólinn við 
Hamrahlíð 

105 Bóklegt nám til Stúdentsprófs 

Menntaskólinn við Sund 104 Bóklegt nám til Stúdentsprófs 

Tækniskólinn Skóli 
atvinnulífsins 

101 Blandaður bók- og iðnnámsskóli. Einkaskóli 

Verkmenntaskóli 
Austurlands 

740 Blandaður bók- og iðnnámsskóli 

Verkmenntaskólinn á 
Akureyri 

600 Blandaður bók- og iðnnámsskóli 

Verslunarskóli Íslands 103 Bóklegt nám til Stúdentsprófs. Einkaskóli 
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Viðauki 3: Greiningatöflur rannsóknar 

Greiningartöflur til að greina nemendur í iðn- og starfsnámi eftir póstnúmerum og í nám. 

Litirnir í töflunum sem fara hér á eftir tákna mismunandi skólagerðir á viðkomandi stað. 

Gulur reitur þýðir bóknámsskóli og grænn blandaðan iðn- og starfsnáms- og bóknámsskóli. 

Tafla 3. Fjöldi nemenda í starfsnámi úr Kraganum 

 

Kjördæmið Kraginn samanstendur af sveitarfélögunum á Suðurnesjum ásamt 

sveitarfélögunum sem mynda höfuðborgarsvæðið og umlykja Reykjavík. Nær Kraginn 

norður að Hvalfirði og suður á Reykjanes með hellisheiði sem austur mörk og Faxaflóa 

sem vesturmörk. Gott er að athuga að tölurnar um hlutfall nemenda í iðn- og starfsnámi 

innihalda eingöngu hlutfall nemenda af hverju svæði í iðn- og starfsnámi í skólunum þaðan 

sem gögn fengust frá.  
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200 32 Kópavogur 2190 1% 

201 0 Kópavogur     

203 0 Kópavogur     

210 1 Garðabær 813,5 0% 

220 16 Hafnafjörður 1972 1% 

221 0 Hafnafjörður     

225 1 Álftanes 198,5 1% 

230 0 Reykjanesbær     

240 3 Grindavík 205,5 1% 

250 2 Garður 99 2% 

260 4 Reykjanesbær 1075,5 0% 
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Suðurkjördæmi er mjög víðfeðmt og nær að vestan frá Hellisheiði og austur fyrir Lón. Að 

norðanverðu markast það af hálendi Íslands. Vegalengdir eru miklar milli marka þess og 

byggð í austari hluta þess dreifð. Fjórir framhaldsskólar eru starfandi í kjördæminu á Höfn 

Í Hornafirði, Vestmannaeyjum, Laugarvatni og Selfossi. Skólarnir á Selfossi og í 

Vestmannaeyjum eru blandaðir bók- og iðnmenntaskólar, Skólinn á Höfn býður upp á 

bóklegt nám ásamt starfsnámi t.d. fyrir fjallaleiðsögumenn og skólinn á Laugarvatni er 

hreinn bóknámsskóli.   

Tafla 4. Fjöldi nemenda 

í Suðurkjördæmi. 
Suðurkjördæmi         
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780 2 Höfn+ Nesjahverfi 145,5 1% 

800 32 Selfoss 519 6% 

801 13 Selfoss dreifbýli     

810 4 Hveragerði 171 2% 

815 6 Þorlákshöfn 130,5 5% 

816   Ölfuss     

820 6 Eyrabakki 36 17% 

825 2 Stokkseyri 27 7% 

845 6 Flúðir 39 15% 

850 6 Hella 60 10% 

851 6 Hella dreifbýli     

860 4 Hvolsvöllur 61,5 7% 

861 1 Hvolsvöllur dreifbýli 5,5 18% 

871 1 Vík 13,5 7% 

900   Vestmannaeyjar 329,5 0% 
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Norðausturkjördæmi þekur stóran hluta Austurlands frá Djúpavogi norður um og vestur að 

Eyjafirði og Tröllaskaga. Suðurmörk þess eru hálendi Íslands. Norðaustur kjördæmi er 

mjög víðfeðmt og fjölbreytt landfræðilega séð. Þar skiptast á firðir og sléttur og eru 

vegalengdir oft miklar á milli staða. Það telst einnig til snjóþyngri svæða landsins og geta 

skollið þar á viðsjálfverð veður jafnvel að sumri til. Í Norðausturkjördæmi eru átta 

framhaldsskólar. Á Tröllaskaga, tveir á Akureyri, Húsavík, Laugum í Reykjadal, 

Tafla 5. Fjöldi 
nemenda í Norðaustur 
kjördæmi. 
Norðausturkjördæmi         
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600 87 Akureyri 1328 7% 

601 34 Akureyri     

603 70 Akureyri     

610 4 Grenivík 16 25% 

611 1 Grímsey 5 20% 

620 21 Dalvík 121,5 17% 

621 8 Dalvík dreifbýli     

625 3 Ólafsfjörður (Tröllaskagi) 62 5% 

630 3 Hrísey 14,5 21% 

640 9 Húsavík 158 6% 

641 4 Húsavík dreifbýli     

645 1 Fosshóll     

660 6 Mývatn 17,5 34% 

671 2 Kópasker 11,5 17% 

675 1 Raufarhöfn 10,5 10% 

680 1 Þórshöfn 31 3% 

690 5 Vopnafjörð 37 14% 

700 2 Egilsstaðir+Fellabær 196,5 1% 

701 2 Egilsstaðir dreifbýli     

720 1 Borgarfjörður Eystri 7 14% 

730 15 Reyðarfjörður 92,5 16% 

735 16 Eskifjörður 75 21% 

740 26 Neskaupstaður 100,5 26% 

750 3 Fáskrúðsfjörður 46 7% 

755 5 Stöðvarfjörður 17 29% 

760 1 Breiðdalsvík 9,5 11% 

765 4 Djúpivogur 18,5 22% 
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Egilsstöðum, Hallormsstað og Neskaupstað. Á Tröllaskaga, Húsavík, Laugum og 

Egilsstöðum eru hefðbundnir bóknámsskólar ásamt öðrum af skólunum á Akureyri. 

Skólinn á Hallormsstað er sérskóli með hússtjórnarnám.  Á Neskaupstað og hin Akureyrar 

skólinn bjóða upp á blöndu af iðn- og starfsnámi ásamt bóknámi.  

Tafla 6. Fjöldi 
nemenda í 
Norðvesturkjördæmi 
Norðvesturkjördæmi         
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300 75 Akranes 522,5 14% 

301 8 Hvalfjarðarsveit 12,5 64% 

310 3 Borgarnes 140 2% 

311 14 Borgarfjörður 22,5 62% 

320 5 Reykholt     

360 1 Hellissandur (Grundafjörður) 27,5 4% 

370 2 Búðardalur 20,5 10% 

371 1 Dalabyggð     

400 35 Ísafjörður 188 19% 

410 5 Hnífsdalur 22 23% 

415 20 Bolungarvík 54 37% 

420 1 Súðavík 13,5 7% 

425 5 Flateyri 10,5 48% 

430 2 Suðureyri 13,5 15% 

450 1 Patreksfjörður 39,5 3% 

451 1 patreksfjörður dreifbýli     

460 1 Tálknafjörður 20,5 5% 

470 4 Þingeyri 16 25% 

471 1 Þingeyri dreifbýli     

500 3 Hrútafjörður     

510 6 Hólmavík 24 25% 

520 2 Drangsnes 5,5 36% 

530 7 Hvammstangi 36 19% 

531 2 Hvammst dreif 4,5 44% 

540 3 Blöndós 57,5 5% 

541 10 Blöndós dreifbýli     

545 3 Skagaströnd 40,5 7% 
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550 32 Sauðárkrókur 186,5 17% 

551 1 Sauðárkrokur dreifbýli     

560 3 Varmahlíð 9,5 32% 

565 1 Hofsós   

570 2 Fljót     

580 3 Siglufjörður (Tröllaskagi) 80 4% 

Norðvesturkjördæmi markast að sunnan við Hvalfjörð og að austan við Tröllaskaga. 

Vestfirðir eru hluti af þessu kjördæmi sem gerir það mjög víðfeðmt í landfræðilegum 

skilningi og einnig erfitt yfirferðar. Í norðvesturkjördæmi eru starfandi sex 

framhaldsskólar. Á Akranesi, í Borgarnesi, á Hvanneyri, í Grundarfirði, á Ísafirði og á 

Sauðárkróki. Á Akranesi, Ísafirði og Sauðárkróki eru blandaðir iðn- og bóknámsskólar 

meðan Borgarnes og Grundafjörður eru bóknámsskólar. Hvanneyri er sérskóli með 

landbúnaðarbraut.  
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Viðauki 4: Breytingar á upptökusvæðum skóla 

Tafla 7.  Upptökusvæði skóla og breytingar á þeim. 

 
 
á þessari töflu sést að Fjölbrautaskóli Vesturlands á Akranesi situr eftir með rúm 53% af 
sínu upprunalega upptökusvæði 
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Skerðing upptökusvæðis Menntaskóla Ísafjarðar er vegna samnings sveitarfélaganna á 
sunnanverðum vestfjörðum við Snæfellinga. Ekki er um eiginlegan skóla heldur fjarnám 
frá Grundafirði 
 

 
Menntaskólinn á Tröllaskaga er staðsettur á Ólafsfirði. Þessi sveitarfélög sameinuðust 
2006. Siglufjörður og Ólafsfjörður eru í góðu vegasambandi um Héðinsfjarðargögn. Áður 
en þau voru byggð var tengin milli þeirra um Láheiði sem var opin rétt yfir 
sumarmánuðina. Siglufjörður var því hluti af upptökusvæði FNV.  

 
 
Tilkoma skólans á Tröllaskaga hefur ekki eingöngu áhrif á VMA heldur líka MA. Hvernig 
þessi skipting er kemur ekki fram þar sem eingöngu er horft á heildar íbúa þess svæðis sem 
stendur bak við hvern skóla.  
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Viðauki 5. Svar við fyrirspurn til áfangastjóra FVA um fjölda iðn- og 
starfsnámsnema frá Snæfellsnesi 

	

	


