
	

MA ritgerð 

Náms- og starfsráðgjöf 

„Það er bara eitthvað svo stimplað í samfélagið 
að maður verði að vera á bókina“ 

Námsval nemenda í MA og VMA 

Helga Júlíusdóttir 

Leiðbeinandi: Soffía Valdimarsdóttir 
Útskriftarmánuður: Júní 2019 

 



	

	

	

	

	

„Það	er	bara	eitthvað	svo	stimplað	í	samfélagið	að	maður	verði	að	vera	á	
bókina“	

Námsval	nemenda	í	MA	og	VMA	

	

Helga	Júlíusdóttir	

	

	

	

	

	

Lokaverkefni	til	MA	gráðu	í	náms-	og	starfsráðgjöf	

Leiðbeinandi:	Soffía	Valdimarsdóttir	

30	einingar	

	

	

Félagsfræði–,	mannfræði–	og	þjóðfræðideild	

Félagsvísindasvið	Háskóla	Íslands	

Júní	2019		



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

„Það	er	bara	eitthvað	svo	stimplað	í	samfélagið	að	maður	verði	að	

vera	á	bókina“		

	
Ritgerð	þessi	er	lokaverkefni	til	MA	gráðu	í	náms-	og	starfsráðgjöf		
og	er	óheimilt	að	afrita	ritgerðina	á	nokkurn	hátt	nema	með	leyfi	rétthafa.	
©	Helga	Júlíusdóttir,	2019	
	
Prentun:	Pixel	Prentþjónusta	
Reykjavík,	Ísland,	2019	



4	

Útdráttur	

Meginmarkmið	þessarar	 rannsóknar	 var	 að	 fá	 innsýn	 í	 náms-	 og	 skólaval	 viðmælenda	

sem	 völdu	 sér	 Menntaskólann	 á	 Akureyri	 og	 Verkmenntaskólann	 á	 Akureyri	 sem	

framhaldsskóla	eftir	10.	bekk.	Áhersla	var	 lögð	á	að	skoða	ástæður	þess	að	þau	völdu	

tiltekna	námsbraut	og	samkvæmt	þeirra	upplifun	hvaða	þættir	það	voru	sem	höfðu	áhrif	

á	það	val.	Einnig	var	reynt	að	greina	viðhorf	viðmælenda	til	framhaldskólanna	á	Akureyri	

og	 nemenda	 þeirra	 skóla.	 Rannsóknin	 er	 eigindleg	 og	 byggir	 á	 viðtölum	 við	 átta	

nemendur	 sem	 stunda	 nám	 við	 Menntaskólann	 á	 Akureyri	 og	 Verkmenntaskólann	 á	

Akureyri.	 Helstu	 niðurstöður	 sýndu	 fram	 á	 ýmsa	 þætti	 sem	 höfðu	 áhrifa	 á	 námsval	

viðmælanda.	Skýrt	munstur	var	á	því		hvort	námsvalið	væri	út	frá	skóla	eða	námsbraut.	

Nemendurnir	 úr	MA	 virtust	 frekar	 hafa	 valið	 sér	 nám	út	 frá	 skóla	 en	 nemendurnir	 úr	

VMA	virtust	hafa	valið	nám	út	frá	námsbraut.	Þeir	þættir	sem	virtust	hafa	áhrif	á	náms-	

og	 skólaval	 viðmælenda	 voru	 áhugi	 á	 því	 námi	 sem	 valið	 var,	 systkini,	 foreldrar,	

væntingar	 um	 félagslíf	 í	 framhaldsskóla,	 áhugi	 á	 verklegu-	 eða	 bóklegu	 námi	 í	

grunnskóla	 og	 vitneskja	 í	 grunnskóla	 um	 framhaldsnám	 og	 störf.	 Einnig	 sýndu	

niðurstöður	 fram	 á	 sterk	 viðhorf	 viðmælenda	 til	 framhaldskólanna	 á	 Akureyri	 	 sem	

einnig	höfðu	mikil	 áhrif	 á	 val	þeirra.	Vonast	er	 til	 að	niðurstöðurnar	nýtist	 til	 að	 finna	

leiðir	sem	auka	skilning	á	hvernig	nemendur	velja	skóla	eða	nám	út	frá	viðhorfum	frekar	

en	 til	 dæmis	 áhuga.	 Með	 þann	 skilning	 í	 farteskinu	 væri	 hugsanlega	 hægt	 að	 útbúa	

aðgerðaráætlun	sem	gæti	nýst	til	að	draga	úr	brottfalli	úr	námi	og	jafnvel	auka	hlutfall	

nemenda	sem	sækja	um	á	starfsnámsbrautum.	 	
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Abstract	

The	aim	of	this	research	was	to	study	the	motivations	behind	the	school	and	course	of	

study	 choices	 of	 students	 after	 finishing	 elementary	 schools	 and	 now	 studying	 in	

Akureyri	 Junior	 College	 (í.	 Menntaskólinn	 á	 Akureyrir)	 or	 Akureyri	 Comprehensive	

College	 (í.	 Verkmenntaskólinn	 á	 Akureyri).	 The	 focus	 of	 the	 study	 is	 on	 the	 students	

reasoning	 why	 and	 how	 they	 decided	 about	 their	 upper	 level	 studies	 and	 what	

influenced	their	decision-making	process.	The	aim	of	the	study	was	also	to	analyze	the	

interviewees	 ideas	 about	 these	 two	 upper	 level	 schools	 in	 Akureyri	 and	 their	 ideas	

about	 the	 school’s	 students.	 The	 study	 is	 based	 on	 a	 qualitative	 research	 method,	

interviews	 were	 conducted	 among	 eight	 students	 currently	 studying	 at	 The	 Akureyri	

Junior	College	and	The	Akureyri	Comprehensive	College.	The	main	findings	reveal	that	

various	 factors	 motive	 the	 decisions	 when	 it	 comes	 to	 school	 and	 course	 of	 study	

choices	among	 the	 students.	The	 interviewees	 studying	at	 the	Akureyri	 Junior	College	

were	more	 likely	 to	select	 the	school	 first	and	afterwards	 the	course	of	study	but	 the	

interviewees	studying	at	the	Akureyri	Comprehensive	College	choose	first	their	course	

of	study	and	then	selected	the	school	that	offered	the	studies.	The	main	influences	the	

interviewees	 described	 impacting	 their	 decisions	 making	 were	 interest,	 siblings,	

parents,	 expectations	 about	 the	 school	 social	 life,	 interest	 in	 vocational	 or	 academic	

training	 in	elementary	school	and	knowledge	about	next	 level	education.	The	 findings	

also	 revealed	 that	 the	 interviewees	 had	 strong	 opinions	 about	 the	 two	 schools	 in	

Akureyri	 and	 that	 the	 preconceptions	 influenced	 their	 selection	 of	 school.	 Hopefully	

these	 findings	will	 contribute	 to	deepen	 the	understanding	about	how	students	make	

decisions	 about	 upper	 level	 education,	 e.g.	 in	 regards	 with	 preconceptions	 about	

schools	 rather	 than	 in	 interest	 of	 study.	 Based	 on	 such	 knowledge	 students	 can	 be	

guided	 while	 making	 decisions	 about	 their	 future	 studies	 in	 way	 that	 might	 reduce	

school	 dropout	 and	 even	 increase	 the	 number	 of	 students	 applying	 for	 vocational	

course	of	studies.	
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	Formáli		

Þessi	rannsókn	er	30	ECTS	eininga	lokaverkefni	til	meistaraprófs	í	náms-	og	starfsráðgjöf	

við	 félagsfræði-,	mannfræði-	 og	 þjóðfræðideild	Háskóla	 Íslands.	 Rannsóknin	 var	 unnin	

með	 eigindlegri	 rannsóknaraðferð.	 Meginmarkmið	 þessarar	 rannsóknar	 var	 að	 öðlast		

innsýn	 í	 nám-	 og	 skólaval	 viðmælenda	 sem	 völdu	 sér	 framhaldsskólana	MA	 eða	VMA	

eftir	 10.	 bekk,	 ástæður	 þess	 að	 þau	 völdu	 tiltekna	 námsbraut	 og	 samkvæmt	 þeirra	

upplifun	hverja	þau	telja	hafa	verið	helstu	þættir	sem	höfðu	áhrif	á	það	val.	Einnig	var	

reynt	 að	 fá	 innsýn	 í	 viðhorf	 viðmælenda	 til	 framhaldskólanna	 á	Akureyri	 og	 nemenda	

þeirra	skóla.	

Áhuga	minn	á	þessi	viðfangsefni	má	rekja	til	þess	hversu	mikil	þjóðfélagsumræðan	

um	brotthvarf	nemenda	úr	framhaldsskólum	er.	Einnig	sú	umræða	um	að	starfsnám	hafi	

lengi	 átt	 undir	 högg	 að	 sækja,	 þar	 sem	 meirihluti	 nýnema	 sækir	 frekar	 um	 á	

bóknámsbrautum	en	á	starfsnámsbrautum	eftir	grunnskóla.	Sjálf	fór	ég	á	bóknámsbraut	

í	MA	sem	nýnemi	en	skipti	yfir	 í	VMA	á	öðru	ári	til	að	fara	á	starfsnámsbraut	og	fylgja	

áhugasviði	mínu.	Ég	hef	því	reynslu	af	báðum	skólum,	reynslu	af	bók-	og	starfsnámi	og	

hef	 lokið	 bæði	 sveinsprófi	 í	 iðngrein	 og	 háskólagráðu.	 Það	 lá	 því	 mjög	 nálægt	 hjarta	

mínu	að	fá	innsýn	í	námsval	viðmælenda	sem	völdu	sér	framhaldsskólana	MA	eða	VMA	

eftir	10.	bekk.	Hægt	væri	að	nýta	þær	upplýsingar	í	áætlunargerð	til	að	finna	leiðir	til	að	

auka	líkurnar	á	því	að	nemendur	velji	sér	námsleið	eftir	áhuga	en	ekki	út	frá	viðhorfum	

samfélagsins.	

Ég	vil	gjarnan	færa	nokkrum	aðilum	þakkir	fyrir	aðstoðina,	því	án	þeirra	hefði	þessi	

rannsókn	líklega	ekki	orðið	að	veruleika.	Leiðbeinanda	mínum	Soffíu	Valdimarsdóttur	vil	

ég	 færa	 bestu	 þakkir	 fyrir	 góða	 leiðsögn,	 stuðning	 og	 hvatningu.	 Mínum	 helsta	

stuðningsmanni,	 eiginmanni	 mínum,	 Jóhannesi	 Páli	 Jónssyni	 vil	 ég	 þakka	 fyrir	

ómetanlegan	 stuðning,	 þolinmæði	 og	 aðstoð	 við	 afritun	 viðtalanna.	 Vinkonu	 minni	

Andreu	Hjálmsdóttur	vil	ég	þakka	fyrir	stuðning,	yfirlestur,	ábendingar	og	hjálp	við	allt	

ritgerðarferlið.	Hrefnu	Óladóttur	og	Svövu	Hrönn	Magnúsdóttur	þakka	ég	fyrir	að	koma	

mér	í	samband	við	viðmælendur.	Síðast	en	ekki	síst	vil	ég	þakka	viðmælendum	mínum	

fyrir	þátttökuna.		
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1 Inngangur		
Einstaklingar	þurfa	að	taka	ákvarðanir	á	hverjum	degi	og	ein	þessara	ákvarðana	er	hvar	

áhugi	og	gildi	þeirra	sóma	sér	best	og	hvernig	menntun	þeir	vilja	stefna	á.	Það	getur	því	

verið	mikil	pressa	þegar	nemendur	þurfa	að	taka	ákvörðun	um	áframhaldandi	nám	eftir	

grunnskóla	og	margir	upplifa	þá	ákvörðun	mjög	stóra	þar	sem	námsvalið	getur	haft	mikil	

áhrif	 á	 framtíð	 einstaklingsins	 (Danmarks	 Evalueringsinstitut,	 2013;	 Gerður	 G.	

Óskarsdóttir,	2012).	

Þegar	skólaskyldu	lýkur	í	grunnskóla	fara	langflestir	nemendur	í	framhaldsskóla	eða	

um	95%	allra	grunnskólanema	(Menntamálastofnun,	2018a)	en	því	miður	hætta	margir	

námi	 á	 fyrstu	 árum	 framhaldsskólans	 (Jón	 Torfi	 Jónasson	 og	 Kristjana	 Stella	 Blöndal,	

2002).	Rannsóknir	hafa	sýnt	fram	á	að	ástæðurnar	fyrir	því	geti	meðal	annars	verið	þær	

að	nemendurnir	hafi	verið	óákveðnir	með	námsval	sitt,	ekki	ígrundað	valið	nógu	vel	eða	

áhugaleysi	 í	 námi	 (Jón	 Torfi	 Jónasson	 og	 Kristjana	 Stella	 Blöndal,	 2002;	 Ryan	 og	Deci,	

2000;	Schell	og	Gonzalez,	2007).		

Sífellt	fleiri	námsleiðir	hafa	bæst	við	í	skólakerfinu,	sem	gerir	náms-og	starfsval	mun	

flóknara	 ferli	 en	 áður	 var	 (Kasurinen	 og	 Numminen,	 2003).	 Athuganir	 hafa	 sýnt	 að	

námsval	íslenskra	ungmenna	eftir	10.	bekk	ræðst	oft	af	væntingum	samfélagsins	og	eru	

oft	 lítt	 ígrundað.	Einnig	sýna	þær	að	skortur	á	upplýsingum	um	nám	og	störf,	valkvíði,	

erfiðleikar	við	ákvarðanatöku	og	óljós	sjálfsmynd	séu	stærstu	þættirnir	þegar	kemur	að	

óákveðni	 einstaklinga	með	 í	 náms-	 og	 starfsval	 (e.	 career	 indecision)	 (Brown	 og	 Lent,	

2008;	Kelly	og	Lee,	2002).	

Mun	 fleiri	 nýnemar	 sækja	 á	 bóknámsbrautir	 framhaldsskóla	 en	 í	 starfs-	 og	

iðnmenntun.	 Á	 síðustu	 árum	 hefur	 verið	 fækkun	 í	 skráningum	 nýnema	 á	

starfsnámbrautir	 en	 í	 ár	 fjölgaði	 skráningum	 nýnema	 á	 starfnámsbrautum	 og	 fjölgaði	

stúlkum	meira	 í	 þeim	 hópi	 en	 drengjum	 (Hagstofa	 Íslands,	 2018a).	 Ein	 helsta	 ástæða	

fyrir	 þeirri	 þróun	 að	 nemendur	 sæki	 í	 auknum	 mæli	 í	 bóklegt	 nám	 eru	 samkvæmt	

sérfræðingum	 í	 menntamálum	 meðal	 annars	 sá	 virðingarsess	 sem	 það	 nýtur	 í	

samfélaginu	 (Jón	 Torfi	 Jónasson,	 2005)	 og	 þrýstingur	 frá	 foreldrum	 (Kristjana	 Stella	

Blöndal,	 Jón	 Torfi	 Jónasson	 og	 Sólrún	 Sigvaldadóttir,	 2016).	 Samkvæmt	 rannsókn	
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Kristjönu	Stellu	Blöndal	o.fl.	 (2016)	kom	 í	 ljós	að	 langflestir	 framhaldskólanemar	 töldu	

foreldra	sína	vilja	að	þeir	 lykju	stúdentsprófi,	á	meðan	að	mjög	fáir	töldu	foreldra	sína	

vilja	að	þeir	lykju	list,	iðn	–	eða	öðru	starfsnámi.		

Rannsóknir	hafa	sýnt	fram	á	að	þeim	nemendum	sem	líkaði	betur	við	verklegar-	en	

bóklegar	 greinar	 í	 grunnskóla	 voru	óvissari	með	námsval	 sitt	 í	 framhaldsskóla	og	 voru	

líklegri	 til	 að	 skipta	um	námssvið	 (Kristjana	Stella	Blöndal	o.fl.,	 2016).	Þeim	sem	 líkaði	

betur	við	bóklegt	nám	 í	grunnskóla	og	voru	 í	 starfsnámi	voru	vissari	með	námsval	 sitt	

(María	Ósk	Þorvarðardóttir,	2017).		Áhugavert	væri	að	skoða	hvort	ástæðan	fyrir	því	sé	

sú	að	þeir	 sem	telja	 sig	hafa	 jafna	möguleika	 til	að	stunda	nám	 í	hverju	því	 sem	þeim	

hugnast	séu	öruggari	 í	vali	sínu	heldur	en	þeir	sem	trúa	ekki	á	eigin	getu	í	bóknámi	og	

finnst	þeir	neyðast	til	að	taka	starfsnám	af	því	að	viðteknar	hugmyndir	ganga	út	á	að	það	

sé	léttara.	Það	er	að	segja	að	þeir	sem	telja	sig	lélega	námsmenn	fari	frekar	í	iðnnám.	

Í	ljósi	þessa	er	áhugavert	að	skoða	bæjarfélag	líkt	og	Akureyri	sem	hefur	lengi	verið	

kallaður	 skólabærinn	 Akureyri.	 Í	 þessu	 tæplega	 19.000	 manna	 bæjarfélagi	 (Hagstofa	

Íslands,	 2018b)	 eru	 tveir	 framhaldskólar,	 Menntaskólinn	 á	 Akureyri	 (MA)	 og	

Verkmenntaskólinn	 á	 Akureyri	 (VMA).	MA	 er	 bóknámsskóli	með	 bekkjarkerfi	 þar	 sem	

meginmarkmið	 skólans	 er	 að	 búa	 nemendur	 vel	 undir	 háskólanám	 (Menntaskólinn	 á	

Akureyri,	 e.d.a).	 VMA	 er	 áfangaskóli	 þar	 sem	 starfsemin	 einkennist	 af	 námsframboði	

fyrir	nemendur	sem	leita	eftir	ólíku	námsframboði.	Þar	er	áhersla	lögð	á	fjölbreytt	nám,	

bæði	 iðn-	 og	 tækninám	 ásamt	 hefðbundnu	 bóknámi	 sem	 gerir	 nemendum	 kleift	 að	

sníða	námið	að	aðstæðum	sínum	og	þörfum	(Verkmenntaskólinn	á	Akureyri,	e.d.a).		

Meginmarkmið	þessarar	rannsóknar	var	að	fá	innsýn	í	ákvarðanatöku	þegar	kemur	

að	 námsvali	 nemanda	 sem	 völdu	 sér	 framhaldsskólana	 MA	 eða	 VMA	 eftir	 10.	 bekk.	

Áhersla	var	 lögð	á	að	skoða	ástæður	þess	að	þau	völdu	þá	námsbraut	sem	orðið	hafði	

fyrir	valinu	og	hverja	þau	telja	hafa	verið	helstu	þætti	sem	höfðu	áhrif	á	það	val.	Einnig	

var	 reynt	 að	 greina	 viðhorf	 viðmælenda	 til	 framhaldskólanna	 á	 Akureyri	 og	 nemenda	

þeirra.	 Til	 þess	 var	 notuð	 eigindleg	 rannsóknaraðferð	 (e.	 qualititative	 reasearch)	 sem	

hentar	 vel	 til	 að	 fá	 fram	 persónubundin	 viðhorf	 og	 upplifun	 viðmælenda	 (E.L	 Herr,	

Hutter	og	Bailey,	2011).	
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1.1 Kenningar	um	námsval	ungmenna			

Námsval	 að	 loknu	 grunnskólanámi	 er	mikilvæg	 ákvörðun	 sem	býður	 ungmenna	 þegar	

þau	 fara	 frá	 grunnskóla	 yfir	 í	 framhaldsskóla	 en	 þá	 verða	 stór	 kaflaskipti	 í	

starfsferilsþróun	 þeirra.	 Starfsferilsþróunarkenningar	 leitast	 við	 að	 skýra	 náms-	 og	

starfsferill	 einstaklinga	 og	 hvernig	 hann	 þróast	 ævina	 alla.	 Hann	 hefst	 þegar	

einstaklingarnir	eru	börn	og	fara	að	velta	því	fyrir	sér	hvað	þau	vilja	verða	í	framtíðinni	

(Porfeli,	 Hartung	 og	 Vondracek,	 2008;	 Super,	 1990).	 Starfsferilskenningar	 (e.	 Career	

development	 Theory)	 leitast	 við	 að	 skýra	 starfshegðun	 einstaklinga,	 þar	 með	 talið	

námsval	 (Lent,	 2013),	 því	 ákvarðanir	 um	 náms-	 og	 starfsval	 er	 sígilt	 og	 flókið	

þroskaverkefni	ungmenna	(Arnett,	2000;	Eriksson,	1968).		

Samsvörun	 áhuga	 einstaklinga	 og	 starfsumhverfis	 (e.	 person	 –	 enviroment	 fit)	 er	

talin	 grunnforsenda	 lífs-	 og	 starfsánægju	 (Holland,	 1997)	 og	 það	 er	 því	 mikilvægt	 að	

námsval	 ungmenna	 taki	mið	 af	 því.	 Starfsval	 einstaklinga	 er	 huglægt	 og	ævilangt	 ferli	

sem	þróast	 stöðugt	og	hefur	áhrif	á	nám	og	 störf	einstaklingsins	 (Super,	1990).	Þróun	

starfsferilsins	er	persónubundið	ævilangt	ferli	sem	hefst	snemma	og	þróast	samhliða	og	

í	gegnum	ólík	lífsskeið	(e.	lifestages)	á	ævinni,	það	er	að	segja	mismundandi	störf	og	ólík	

viðfangsefni.	Á	aldrinum	14	-	24	ára	eru	ungmenni	á	lífsskeiði	sem	kallast	könnun.	Því	er	

líklegt	að	börn	sem	eru	á	þeim	tímamótum	að	fara	úr	grunnskóla	yfir	 í	 framhaldsskóla	

séu	 að	 hefja	 könnunarstigið.	 Á	 könnunarstigi	 eru	 spurningar	 á	 borð	 við:	 hvert	 vil	 ég	

stefna?	hvaða	möguleika	hef	ég	varðandi	nám	og	störf?	Áberandi	(Super,	1994).	Á	þessu	

stigi	eru	einstaklingar	í	upplýsingaöflun,	vali	á	starfssviði	og	oft	að	taka	sín	fyrsti	skref	í	

atvinnulífinu.	Þeir	fara	að	verða	meðvitaðri	um	hvaða	starf	þeim	langar	að	leggja	fyrir	sig	

og	hvað	það	er	sem	felst	í	því	starfi.	Að	lokum	taka	þeir	ákvörðun	um	starfsval	sitt	sem	

byggist	á	eigin	gildum,	hæfni	og	áhuga	(Sharf,	2006;	Super,	1990).		

Hlutverk	fullorðinna	er	mjög	mikilvægt	þar	sem	þeir	eru	mikilvægar	fyrirmyndir	(e.	

key	figures)	fyrir	ungmennin.	Þar	sem	stór	hluti	upplýsingaröflunarinnar	fer	fram	innan	

veggja	heimilanna	geta	foreldrar	því	haft	óbein	áhrif	á	upplýsingaöflun	um	nám	og	störf,	

þar	 sem	 ungmenni	 þekkja	 oft	 betur	 til	 þeirra	 starfa	 og	 náms	 sem	 einhver	 nákomin	

honum	gegnir.	 Fyrirmyndir	 ungmenna	 geta	 einnig	 verið	 kennarar,	 opinberar	 persónur	
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eins	 og	 sjónvarpstjörnur	 og	 íþróttafólk	 eða	 fólk	 innan	 samfélags	 einstaklingsins	

(Hartung,	2013;	Super,	1990).			

Sjálfsmynd	(e.	self-	concept)	og	hvernig	einstaklingurinn	sér	sjálfan	sig	og	umhverfi	

sitt	spilar	stórt	hlutverk	 í	starfsvali	en	hún	byggist	á	því	umhverfi	sem	einstaklingurinn	

fæddist	 inn	 í,	 gildum,	 þörfum,	 hæfileikum,	 greind	 og	 áhuga.	 Lykilatriði	 í	 náms-	 og	

starfsþróun	 einstaklinga	 er	 því	 hversu	 tilbúinn	 hann	 er,	 út	 frá	 þroska	 og	 hugarfari,	 til	

þess	að	taka	ákvörðun	um	náms-	og	starfsval	(Super,	1990).	

Einnig	hefur	verið	þróuð	starfsferilskenning	 sem	benti	á	að	 fleiri	þættir	en	það	að	

hver	 og	 einn	 einstaklingur	 byggi	 starfsval	 sitt	 á	 því	 hvernig	 hann	 sér	 sjálfan	 sig	 sem	

einstakling	 og	 sem	hluta	 af	 samfélagi	 (Gottfredson,	 2005).	 Gottfredson	 taldi	 að	 erfðir	

hafðu	 einnig	 áhrif	 á	 ákvarðanir	 einstaklinga	 og	 þróun	 sjálfsmyndar.	 Í	 gegnum	

samverkum	umhverfislegra	þátta	og	sjálfsmyndar	eru	einstaklingar	að	leita	sér	að	sínum	

sess	 (e.	 niche)	 í	 gegnum	 lífið	 sem	 gæti	 til	 dæmis	 verið	 atvinna.	 Kyn	 og	 félagstaða	 (e.	

social	 status)	 geti	 haft	 áhrif	 á	 náms-	 og	 starfsval	 einstaklinganna.	 Hún	 segir	 að	

einstaklingar	geti	átt	það	 til	að	 takmarka	 (e.	 circumscription)	 val	 sitt	með	því	að	horfa	

fyrst	og	fremst	á	félagslega	sjálf	sitt	og	byrja	að	takmarka	þau	störf	og	nám	sem	þeim	

finnst	 ekki	 passa	 sér	 vegna	 kynjaímynda	 (e.	 gender	 roles)	 eða	 álits	 (e.	 prestige)	

(Gottfredson,	2005).		

Eftir	að	hafa	 skoðað	kenningar	um	náms-	og	 starfsval	ungmenna	er	vert	að	skoða	

rannsóknir	sem	gerðar	hafa	verið	á	því	sviði	og	fá	fram	helstu	ástæður	bak	við	náms-	og	

starfsval	ungmenna.	

1.2 Rannsóknir	á	námsvali	ungmenna	

Ástæður	námsvals	geta	verið	persónubundnar	(Gerður	G.	Óskarsdóttir,	2012)	en	ýmsir	

sameiginlegir	 áhrifaþættir	 hafa	 verið	 rannsakaðir.	 Hér	 á	 eftir	 verður	 gerð	 grein	 fyrir	

nokkrum	 rannsóknum	 sem	 hafa	 verið	 gerðar	 hér-	 og	 erlendis	 á	 námsvali	 ungmenna.	

Fjallað	verður	um	þau	áhrif	 sem	vinir,	 fjölskylda,	kyn,	áhugi	og	 félagslegur	bakgrunnur	

geta	haft	á	námsval	ungmenna.	

Ungmenni	nefna	áhuga	oft	sem	ástæðu	fyrir	námsvali	sínu	(Olga	Sveinbjörnsdóttir,	

2012).	Árið	2013	var	unnin	greining	á	námsvali	danskra	ungmenna	sem	sýndi	að	áhugi	

hafði	 mismikil	 áhrif	 á	 námsval	 þeirra.	 Áhugi	 stjórnaði	 valinu	mismikið	 eftir	 því	 hvaða	
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námsbraut	 þau	 völdu	 sér.	 77%	 ungmenna	 á	 starfsnámsbraut	 sögðu	 að	 áhugi	 hefði	

stjórnað	 valinu	 en	 61%	 á	 bóknámsbrautum.	 58%	nemenda	 á	 bóknámsbrautum	 sögðu	

hins	 vegar	 að	 ástæðan	 fyrir	 námsvalinu	 hafði	 verið	 sú	 að	 námið	 byði	 upp	 á	

áframhaldandi	menntun	en	aðeins	um	20%	nemenda	á	starfsnámsbrautum	gáfu	upp	þá	

ástæðu	 (Region	 Hovedstaden,	 2013).	 Væntingar	 um	 framtíðarmöguleika	 hvað	 varðar	

áframhaldandi	nám	og	störf	eru	einnig	sterkir	áhrifavaldar	í	námsvali	ungmenna	sem	og	

samspil	áhuga	og	áhrifavalda	 (Grytnes,	2011;	Kristjana	Stella	Blöndal	o.fl.,	2016;	Pless,	

M.	og	Katznelson,	N.,	2005;	Pless	og	Katznelson,	2007).		

Staðsetning	skóla	er	einnig	einn	af	þeim	þáttum	sem	geta	haft	áhrif	á	námsval,	eins	

og	kom	fram	í	niðurstöðum	rannsóknar	Jóns	Torfa	Jónssonar	og	Kristjönu	Stellu	Blöndal	

(2002).	Sú	rannsókn	var	gerð	á	árganginum	sem	fæddur	er	1975	en	rétt	er	þó	að	benda	

á	að	kerfisleg	skýring	gæti	verið	á	því	þar	sem	að	framhaldsskólar	voru	hverfisskólar	á	

þeim	 tíma	 sem	 rannsóknin	 fór	 fram.	 Einnig	 voru	 áhugi	 á	 námi	 sem	 í	 boði	 var,	 virðing	

skólans,	og	hvort	vinir	hefðu	einnig	farið	í	skólann	algengar	ástæður	fyrir	vali	á	skóla	(Jón	

Torfi	Jónasson	og	Kristjana	Stella	Blöndal,	2002).	Viðhorf	og	samræður	milli	skólafélaga	

geta	 því	 haft	 töluverð	 áhrif	 á	 ákvarðanir	 um	 það	 hvað	 ungmennin	 ákveða	 að	 gera	 í	

framtíðinni	 hvað	 varðar	 nám	 og	 hvernig	 þau	 afla	 sér	 upplýsinga	 um	 framhaldsskóla	

(Schunk	og	Miller,	2002;	Svanhildur	Svavarsdóttir,	2010).	

Ýmsar	 rannsóknir	 hafa	 verið	 gerðar	 á	 áhrifum	 stuðnings	 foreldra	 (e.	 parental	

involvement)	 á	 skólagöngu	 og	 starfsþróun	 nemenda	 en	 bent	 hefur	 verið	 á	 að	

niðurstöður	þessara	 rannsókna	hafa	verið	ólíkar.	 Skýringin	er	 sú	að	gagnaöflun	kemur	

ýmist	frá	nemendum,	foreldrum	eða	öðrum	sem	viðkoma	nemandanum	og	misjafnt	er	

hvernig	stuðningur	foreldra	er	skilgreindur	(Fan,	2001).	Í	rannsókn	Jóns	Torfa	Jónassonar	

og	Kristjönu	Stellu	Blöndal	(2002)	kom	fram	að	aðeins	2%	nemenda	töldu	hvatningu	frá	

foreldrum	 vera	 mikilvægustu	 ástæðu	 fyrir	 vali	 á	 framhaldsskóla	 sem	 farið	 var	 í.	 Hins	

vegar	 kom	 fram	 í	MA-ritgerð	 Svanhildar	 Svavarsdóttur	 (2010)	 að	 30%	nemenda	 töldu	

hvatningu	frá	foreldrum	skipta	mjög-	eða	frekar	miklu	máli	við	val	á	framhaldsskóla.		

Kristjana	 Stella	 Blöndal	 og	 Bjarney	 Sif	 Ægisdóttir	 (2013)	 könnuðu	 tengsl	 á	 milli	

óákveðni	nemenda	við	námsval	í	framhaldsskóla	(e.	career	indecision)	og	skuldbindingar	

þeirra	gagnvart	námi	og	skóla	(e.	student	engagement).	Í	þeirri	rannsókn	kemur	fram	að	

menntunarstig	 foreldra	 hafði	 áhrif	 á	 námsval	 nemanda	 í	 10.	 bekk.	 Eftir	 því	 sem	
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menntunarstig	 foreldra	 var	 hærra	 var	 metnaður	 í	 skóla	 og	 framtíðarsýn	 nemenda	

skýrari.		

Rannsókn	 Keller	 og	 Whiston	 (2008)	 þar	 sem	 könnuð	 voru	 áhrif	 foreldra	 á	

starfsþróun	 (e.	 career	 development)	 unglinga	 kom	 í	 ljós	 að	 áhrifaríkara	 væri	 fyrir	

foreldra	 að	 veita	 stuðning	 og	 sýna	 áhuga,	 frekar	 en	 að	 veita	 upplýsingar	 um	 ákveðin	

starfsferil.	Það	kom	einnig	 í	 ljós	að	unglingarnir	höfðu	þörf	fyrir	að	foreldrarnir	treystu	

þeim	til	að	taka	ákvarðanir	um	starfsferil	sinn	sjálfir,	að	þeir	hefðu	áhuga	á	unglingunum	

sjálfum	 sem	 einstaklingum,	 væru	 stoltir	 af	 þeim	 og	 hefðu	 trú	 á	 getu	 þeirra.	 Þeir	

unglingar	sem	voru	með	skýra	mynd	af	náms-	og	starfsferli	sínum,	áttu	flestir	 foreldra	

sem	 sýndu	 þörfum,	 skoðunum	 og	 markmiðum	 þeirra	 áhuga	 og	 stuðning	 (Keller	 og	

Whiston,	2008).		

Í	 rannsókn	 Kristjönu	 Stellu	 Blöndal	 (2016)	 kom	 í	 ljós	 að	 85%	 nemenda	 töldu	 að	

foreldrar	 sínir	 vildu	 að	 þeir	 lykju	 stúdentsprófi	 en	 aðeins	 um	þriðjungur	 nemendanna	

töldu	að	foreldrar	sínir	vildu	að	þeir	lykju	list,	iðn-	eða	öðru	starfsnámi.	Einnig	kom	fram	

að	 hátt	 hlutfall	 nemendanna	 eða	 um	 18%	 sem	 töldu	 að	 foreldrar	 sínir	 legðu	 meiri	

áherslu	 en	 þeir	 sjálfir	 gerðu	 á	 að	 þeir	 lykju	 stúdentsprófi.	 Þessar	 niðurstöður	 eru	

áhugaverðar	 þar	 sem	 að	 niðurstöður	 Maríu	 Óskar	 Þorvaldsdóttur	 (2017)	 sýndu	 að	

unglingar	 voru	 vissari	með	 námsval	 sitt	 ef	 þeir	 fundu	 við	 upphaf	 framhaldsskólanáms	

stuðning	frá	foreldrum	við	nám	sitt	og	ef	þeir	töldu	samræmi	á	milli	áherslu	foreldra	og	

eigin	áherslu	á	að	ljúka	stúdentsprófi	(María	Ósk	Þorvarðardóttir,	2017).		

1.2.1 Kyn	og	áhugi	á	verklegu-eða	bóklegu	námi	í	grunnskóla	

Kynjamunur	getur	haft	áhrif	á	náms-	og	starfsval	ungmenna	og	er	greinanlegur	eins	og	

niðurstöður	rannsóknar	Kristjönu	Stellu	Blöndal	(2016)	sýndu	fram	á.	Þar	kom	fram	að	

námsval	einstaklinga	væri	ólíkt	eftir	kyni.	Þrjár	af	hverjum	 fjórum	stúlkum	höfðu	 lokið	

stúdentsprófi	 samanborið	 við	 rúmlega	 helming	 drengja.	 Drengir	 voru	 hins	 vegar	

helmingi	 líklegri	 en	 stúlkur	 að	hafa	 lokapróf	 í	 starfsgreinum	 (stúdentspróf	 starfsgreina	

eða	önnur	starfsmenntun)	(Kristjana	Stella	Blöndal	o.fl.,	2016).	

Í	 rannsókn	 sem	 ber	 heitið	 Ungt	 fólk	 2012	 (Rannsóknir	 og	 greining,	 2012)	 voru	

námsáform	9.	og	10.	bekkinga	könnuð.	Niðurstöður	 leiddu	 í	 ljós	mun	á	námsáformum	

nemendanna	 bæði	 eftir	 búsetu	 og	 kyni.	 Stúlkur	 og	 nemendur	 á	 höfuðborgarsvæðinu	

stefndu	 frekar	 á	 bóknám	 en	 drengir	 og	 nemendur	 á	 landsbyggðinni	 stefndu	 frekar	 á	
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starfsnám.	Svipaðar	niðurstöður	komu	 fram	 í	MA-ritgerð	Svanhildar	Svavarsdóttur	þar	

sem	námsval	10.	bekkinga	var	skoðað.	Þar	kom	í	ljós	að	meirihluti	nemenda	hefði	meiri	

áhuga	á	að	sækja	um	á	bóknámsbrautum	en	á	starfsnámsbrautum.	Aðeins	4%	stúlkna	

höfðu	áhuga	á	að	sækja	um	iðnám	á	móti	tæpum	fjórðungi	drengja	.	Einnig	kom	fram	að	

23%	stúlkna	 líkaði	betur	við	bóklegt	nám	og	49%	við	verklegt	nám.	14%	drengja	 líkaði	

betur	 við	 bóklegt	 nám	 og	 54%	 við	 verklegt	 nám.	 Öllum	 þeim	 nemendum	 sem	 líkaði	

betur	bóklegt	nám	hugðust	sækja	um	á	bóknámsbraut,	en	aðeins	um	fjórðungur	þeirra	

sem	 líkaði	 betur	 við	 verklegt	 nám	 hugðist	 sækja	 um	 á	 iðnámsbraut/starfsnámsbraut	

(Svanhildur	Svavarsdóttir,	2010).			

Annað	sem	getur	haft	áhrif	á	námsval	er	hvort	nemendum	líki	betur	við	verk-	eða	

bóklegar	 greinar	 í	 grunnskóla.	 Niðurstöður	 í	 rannsókn	 Kristjönu	 Stellu	 Blöndal	 o.fl.	

(2016)	sýndu	fram	á	að	þeim	nemendum	sem	líkaði	betur	verklegar	greinar	en	bóklegar	

greinar	 í	 grunnskóla	 voru	 óvissari	 með	 námsval	 sitt	 í	 framhaldsskóla.	 Þar	 kom	 einnig	

fram	að	þeim	sem	líkaði	betur	verklegar	greinar	höfðu	oftar	velt	því	 fyrir	sér	að	skipta	

um	námsgrein	og	voru	mun	 líklegri	 til	að	 láta	af	því	verða	en	þeir	sem	líkaði	betur	við	

bóklegar	 greinar	 eða	 þeim	 sem	 líkaði	 álíka	 vel	 við	 verklegar	 og	 bóklegar	 greinar	 í	

grunnskóla.	 Álíka	 niðurstöður	 komu	 fram	 í	 MA-ritgerð	 Maríu	 Óskar	 Þorvaldsdóttur	

(2017)	þar	sem	niðurstöður	sýndu	að	þeim	sem	líkaði	betur	við	bóklegt	nám	eða	álíka	

vel	bók-	og	verklegt	nám	í	grunnskóla	og	voru	í	starfsnámi	voru	vissari	um	námsval	sitt	í	

framhaldsskóla	að	teknu	tilliti	til	aldurs,	kyns	og	menntunar	foreldra.		

1.2.2 Félagslegur	bakgrunnur	
Stéttarmunur	 og	 félagsleg	 áhrif	 eru	 þættir	 sem	 geta	 haft	 áhrif	 á	 náms-	 og	 starfsval	

(Blustein,	 1989;	 Bourdieu,	 1979;	 Collin,	 1997;	 Riverin-Simard,	 1992;	 Roberts,	 1981).	 Í	

kenningum	Bourdieu	um	virkni	menntunar,	 val	 á	 lífsháttum	og	 tengsl	 stéttarstöðu	við	

ýmiskonar	hegðun,	þar	á	meðal	náms-	og	starfsval,	er	 fjallað	um	veruhátt	(e.	habitus).	

Veruháttur	 er	 hugtak	 sem	 meðal	 annars	 hefur	 verið	 notað	 til	 að	 skýra	 tengsl	

stéttar/stöðu	 og	 náms-	 og	 starfsval	 ungmenna.	Hann	 er	 afrakstur	 reynslu,	 skilyrða	 og	

upplifana	 einstaklinga.	 Samhljómur	 er	 á	 milli	 þess	 hvernig	 einstaklingur	 hugsar	 og	

félagslegrar	tilveru	hans	(Bourdieu,	1979).	

Einstaklingar	mótast	af	því	hvernig	aðrir	í	sama	umhverfi	hugsa,	haga	sér	og	velja	og	

allt	gerist	þetta	ómeðvitað.	Væntingar	og	viðhorf	ungmenna	eru	því	oft	undir	áhrifum	
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frá	því	sem	gerist	í	fjölskyldunni	og	nánasta	umhverfi.	Frekar	en	að	verða	til	með	beinni	

leiðsögn	 í	 uppeldi	 verður	 veruháttur	 til	 með	 hversdaglegri	 reynslu	 (Guðbjörg	

Vilhjálmsdóttir,	2015).	Ungmenni	hugsa	ólíkt	um	nám	og	störf	eftir	því	hver	veruháttur	

þeirra	 er.	 Áhugi,	 langanir	 og	 hugsanir	 koma	 frá	 félagslegum	 rótum,	 þannig	 getur	 sá	

veruháttur	 sem	við	búum	yfir	 gert	 okkur	 kleift	 að	 taka	 rökréttar	 ákvarðanir	 algjörlega	

ómeðvitað	(Guðbjörg	Vilhjálmsdóttir,	2005).	

Hann	getur	tekið	breytingum,	til	dæmis	við	skipti	eða	flutninga	á	milli	skólastiga	eða	

skóla	 (Wacquant,	 2004).	 Einstaklingar	 beita	 veruhætti	 án	 umhugsunar	 og	 vitneskju	

daglega.	Hugtakið	gefur	 til	 kynna	menningu	og	uppruna	einstaklings	 (Bourdieu,	1986).	

Því	er	veruháttur	spennandi	 fræðilegt	hugtak	 í	 starfsþróunarfræðum	sem	gæti	hjálpað	

til	við	að	skýra	tengslin	á	milli	félagslegrar	stöðu	og	þess	sem	valið	er	af	þeim	fjölmörgu	

valmöguleikum	 sem	 samfélagi	 býður	 upp	 á,	 þ.á.m.	 námsleiðir	 og	 störf	 (Guðbjörg	

Vilhjálmsdóttir,	2005).	Einnig	styður	hugtakið	veruháttur	við	þær	rannsóknir	sem	gerðar	

hafa	verið	á	áhrifavöldum	og	áhrifum	foreldra	í	lífi	ungmenna	á	náms-	og	starfsval	þeirra	

(Jón	 Torfi	 Jónasson	 og	 Kristjana	 Stella	 Blöndal,	 2002;	 Pinquart,	 Juang	 og	 Silbereisen,	

2004).	

Könnuð	hafa	verið	þau	félagslegu	áhrif	sem	ungmenni	geta	orðið	fyrir	þegar	það	er	

að	 taka	 ákvarðanir	 um	 nám	 og	 störf.	 Niðurstöður	 rannsókna	 á	 veruhætti	 ungmenna	

voru	 birtar	 á	 árunum	 1994	 í	 Frakklandi	 (Guichard	 o.fl.,	 1994)	 og	 2001	 í	 Finnlandi	

(Motala,	2001)	og	árið	1996	á	Íslandi	(Guðbjörg	Vilhjálmsdóttir,	2005).	Þessar	rannsóknir	

sýndu	 fram	á	að	 sú	 reynsla	 sem	ungmenni	öðlast	hefur	áhrif	 á	hvernig	þau	hugsa	um	

störf	og	sú	hugsunin	er	ólík	eftir	því	hver	veruháttur	þeirra	er	(Guðbjörg	Vilhjálmsdóttir,	

2005).	 Þess	 ber	 þó	 að	 geta	 að	 íslenska	 úrtakið	 var	 mun	 einsleitara	 en	 þær	 erlendu	

rannsóknir	sem	liggja	að	baki	þróun	kenninga	Bourdieu.	

Í	 rannsókn	 Guðbjargar	 Vilhjálmsdóttur	 (2005)	 var	 rannsakað	 var	 hvort	 félagsleg	

staða	unglinga	í	10.bekk	hafði	áhrif	á	það	hvernig	þeir	hugsa	um	ákveðin	störf	að	teknu	

tilliti	til	virðingar	til	starfanna.	Lagðir	voru	fyrir	spurningarlistar	fyrir	911	unglinga	um	11	

störf.	Niðurstöðurnar	sýndu	 fram	á	kynjamun,	búsetuáhrif	og	stéttarmun	 í	hugsun	um	

störf	 sem	 allt	 er	 hluti	 af	 veruhætti	 einstaklinganna.	 Niðurstöðurnar	 sýndu	 einnig	 að	

ungmenni	 um	 15-16	 ára	 aldur	 aðgreinast	 eftir	 veruhætti	 þrátt	 fyrir	 að	 hafa	 verið	 í	

einsleitu	námi	 (það	er	allir	 fylgja	sömu	námskrá)	og	hafa	búið	 í	þjóðernislega	einsleitu	
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samfélagi.	 Aðgreiningin	 í	 veruhættinum	 var	 nátengd	 félagslegum	 breytum,	 sem	 sagt	

búsetu,	kyni	og	stétt	(Guðbjörg	Vilhjálmsdóttir,	2005).	Það	ætti	því	að	hvetja	stúlkur	og	

drengi	að	fylgja	áhuga	sínum	frekar	en	kynjuðum	væntingum	og	velja	sér	óhefðbundnar	

námsleiðir,	 til	 að	 vinna	 gegn	 staðalímyndum	 kynjanna	 (Þórdís	 Þórðardóttir,	 2005;	

Aðalnámskrá	 grunnskólanna;	 lög	 um	 námsráðgjafa;	 Evrópusáttmáli	 um	 jafna	 stöðu	

kvenna	og	karla	í	sveitarfélögum	og	héruðum,	e.d.).			

Náms-	og	starfsfræðsla	er	þáttur	sem	getur	haft	áhrif	á	námsval,	eins	og	rannsókn	

Guðbjargar	 Vilhjálmsdóttur	 (2000)	 á	 árangri	 náms-	 og	 starfsfræðslu	 hér	 á	 landi	 sýndi	

fram	 á.	 Nemendur	 urðu	 vissari	 með	 náms-	 og	 starfsval	 sitt	 fengju	 þeir	 náms-	 og	

starfsfræðslu	í	grunnskóla,	þeir	sem	fengu	ekki	fræðslu	áttu	í	meiri	erfiðleikum	með	að	

taka	ákvarðanir	varðandi	nám	og	störf.		

Ákvörðunin	 um	 námsval	 getur	 verið	 flókin	 og	 því	 mjög	 mikilvægt	 að	 veita	

nemendum	náms-	og	starfsráðgjöf	(OECD	og	European	Commission,	2004).	Samkvæmt	

lögum	 eiga	 allir	 grunnskólanemendur	 rétt	 á	 að	 fá	 náms-	 og	 starfsfræðslu	 (lög	 um	

grunnskóla,	nr.	91/2008)	þar	sem	nemendur	fá	aðstoð	við	að	finna	út	hvar	hæfileikar	og	

áhugi	 þeirra	 nýtur	 sín	 best.	 Þar	 eiga	 nemendur	 einnig	 að	 fá	 kynningu	 á	 fjölbreyttu	

námsframboði	 á	 næsta	 skólastigi	 og	 ýmsum	 störfum.	 Í	 aðalnámskrá	 grunnskólanna	er	

einn	 áhersluþátturinn	 að	 „nemendur	 verði	 búnir	 undir	 frekara	 nám	 og	 starf	 með	

markvissri	 náms-	 og	 starfsfræðslu,	 víðtækri	 kynningu	 á	 námi	 sem	 er	 í	 boði	 að	 loknu	

skyldunámi,	kynningu	á	atvinnulífinu	og	hvernig	nám	býr	 fólk	undir	 fjölþætt	 störf	 sem	

bjóðast	í	samfélaginu“	(Mennta-	og	menningarmálaráðuneytið,	2013,	bls.	39).	

Með	formlegri	náms-	og	starfsfræðslu	ættu	allir	nemendur	að	eiga	auðveldara	með	

að	 taka	 frjálsa	 en	 jafnframt	 upplýsta	 ákvörðun	 um	 náms-	 og	 starfsval	 (Gerður	 G.	

Óskarsdóttir,	 2000).	 Samkvæmt	Herr	 og	 Cramer	 (2004)	 getur	 val	 nemenda	hins	 vegar	

ekki	 verið	 frjálst	 nema	 þeir	 hafi	 fengið	 upplýsingar	 og	 þær	 upplýsingar	 sem	þeir	 hafa	

fengið	skipta	sköpum	um	hversu	frjálsir	þeir	eru	til	að	taka	eigin	ákvarðanir	um	náms-	og	

starfsval.		

1.3 Nám	á	framhaldsskólastigi	á	Íslandi	

Á	Íslandi	eiga	allir	nemendur	rétt	á	að	stunda	nám	við	þeirra	hæfi,	hvort	sem	um	ræðir	

grunnskóla	 eða	 framhaldskóla	 upp	 að	 18	 ára	 aldri	 (Mennta-	 og	

menningarmálaráðuneytið,	 2012,	 2013).	 Allir	 framhaldsskólar	 starfa	 eftir	 aðalnámskrá	
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framhaldsskóla	 og	 eru	 ýmist	 nefndir,	 framhaldsskólar,	 fjölbrautaskólar,	 iðnskólar,	

verkmenntaskólar	 eða	 menntaskólar	 (Menntamálaráðuneyti,	 2008).	 Skólarnir	 bjóða	

uppá	 fjölbreyttar	 námsleiðir	 sem	 veita	 nemendum	 tækifæri	 til	 að	 stunda	 nám	 eftir	

áhugasviði	hvers	og	eins	þar	sem	námsskipulagið	miðast	meðal	annars	við	að	koma	til	

móts	 við	 mismunandi	 þarfir	 og	 óskir	 nemenda.	 Námsleiðirnar	 veita	 margskonar	

undirbúning	og	réttindi	á	sviði	almenns	náms,	listnáms,	bóknáms	og	starfsnáms.	Náminu	

lýkur	 svo	með	mismundandi	námsgráðum	eins	og	 til	 dæmis	með	 framhaldsskólaprófi,	

stúdentsprófi,	prófi	til	starfsréttinda,	iðnmeistaraprófi	eða	öðru	lokaprófi.						

Fjölmargar	námsbrautir	eru	í	boði	en	erfitt	er	að	tilgreina	nákvæman	fjölda	þar	sem	

hver	og	einn	skóli	setur	sér	eigin	námsbrautarlýsingar	og	áfangalýsingar	sem	þeir	leggja	

fyrir	 menntamálaráðherra	 til	 staðfestingar	 (Lög	 um	 framhaldsskóla,	 nr.	 92/2008).	

Fjöldinn	er	því	breytilegur	en	skráðar	námsbrautir	á	Íslandi	eru	um	100	talsins,	þar	af	um	

87	 starfsnámsbrautir	 (OECD	 og	 Mennta-	 og	 menningarmálaráðuneytið,	 2013).	

Námsbrautunum	 er	 skipt	 upp	 í	 nokkra	 meginflokka.	 Brautirnar	 eru	 meðal	 annars	

bóknámsbrautir	 og	 annað	 nám	 til	 stúdentsprófs	 og	 starfsnámsbrautir	 sem	 verða	

skilgreindar	betur	hér	að	neðan.	Fyrir	utan	þessar	brautir	er	almenn	námsbraut	sem	er	

opin	 öllum	 nemendum	 sem	 hafa	 lokið	 grunnskólaprófi	 en	 uppfylla	 ekki	 skilyrði	 til	

inngöngu	á	lengri	námsbrautir	eða	eru	ekki	búnir	að	ákveða	hvað	þeir	vilja	gera	varðandi	

áframhaldandi	nám.	Listnámsbraut	sem	undirbýr	nemendur	fyrir	áframhaldandi	nám	og	

störf	 tengdum	 listum	 og	 hönnun.	 Að	 lokum	 eru	 það	 starfsbrautir	 sem	 ætlaðar	 eru	

nemendum	sem	hafa	fengið	sérkennslu	 í	grunnskóla	og	hafa	ekki	forsendur	til	þess	að	

stunda	nám	á	öðrum	námsbrautum	(Menntamálaráðuneyti,	2008).		

Haustið	2018	sóttu	alls	3.930	nemendur	um	skólavist	sem	eru	um	95,6%	allra	þeirra	

er	 útskrifuðust	 úr	 grunnskóla	 vorið	 2018	 (Menntamálastofnun,	 2018a).	 Samkvæmt	

lögum	eiga	framhaldskólar	að	stuðla	að	alhliða	þroska	nemenda	og	virkri	þátttöku	þeirra	

í	 lýðræðisþjóðfélagi	 með	 því	 að	 bjóða	 öllum	 nemendum	 nám	 við	 hæfi	 (Lög	 um	

framhaldsskóla,	 nr.	 92/2008).	 Framhaldsskólunum	 er	 einnig	 ætlað	 að	 búa	 nemendur	

undir	 frekara	nám	og	þátttöku	 í	atvinnulífinu.	Nám	 í	 framhaldskólum	greinist	 í	margar	

námsbrautir	sem	eru	ólíkar	að	inntaki	og	lengd.	Sumir	framhaldskólar	bjóða	upp	á	bæði	

bóklegt	nám	og	starfsnám	en	aðrir	bjóða	aðeins	uppá	nám	á	bóknámsbrautum.		
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Bóknám	 er	 nám	 til	 stúdentsprófs	 sem	 ætlað	 er	 til	 undirbúnings	 fyrir	 nám	 á	

háskólastigi	 (Menntamálaráðuneyti,	 2008).	 Helstu	 bóknámsbrautirnar	 eru	

félagsfræðibraut,	 málabraut,	 náttúrufræðibraut	 og	 viðskipta-	 og	 hagfræðibraut.	

Brautirnar	 hafa	 mismunandi	 áherslur	 en	 stuðla	 allar	 að	 menntun	 í	 bóklegum	

námsgreinum	(Menntamálaráðuneyti,	2008).	

Starfsnám	er	„...allt	það	nám	sem	miðar	beint	að	undirbúningi	 fyrir	 tiltekin	störf	á	

vinnumarkaði,	hvort	sem	það	veitir	réttindi	eða	ekki	og	hvort	sem	það	er	verklegt	eða	

bóklegt“	(Gestur	Guðmundsson,	1993).	Með	starfsnámi	í	þessari	rannsókn	er	átt	við	það	

nám	 sem	 hugsað	 er	 sem	 undirbúningur	 fyrir	 ákveðið	 starf	 og	 þá	 einkum	 á	

framhaldsskólastigi.	 Allt	 iðnám	 er	 dæmi	 um	 starfsnám	 á	 framhaldsskólastigi,	 sem	 er	

nám	sem	undirbýr	einstaklinga	undir	störf	í	löggiltum	iðngreinum.	Ýmislegt	starfsmiðað	

nám	fer	fram	á	háskólastigi	eins	og	til	dæmis	læknanám,	kennaranám	og	lögfræðinám,	

en	 orðið	 starfsnám	 er	 yfirleitt	 ekki	 notað	 yfir	 þá	 menntun	 (Gerður	 G.	 Óskarsdóttir,	

2000).	

Yfirleitt	 fer	 starfsnám	 bæði	 fram	 í	 skóla	 og	 á	 vinnustað.	 Námið	 felur	 í	 sér	 að	

nemendur	 læri	að	beita	mismunandi	aðferðum	og	verklagi.	Kennslan	 fer	annars	vegar	

fram	 í	 vinnustaðanámi	 eða	 starfsþjálfun	 á	 vinnustað	 og	 hins	 vegar	 verklegu	 sérnámi	 í	

skóla	undir	leiðsögn	kennara.	Þegar	talað	eru	um	starfsnám	á	vinnustað	er	ýmist	notast	

við	 hugtökin	 vinnustaðanám	 eða	 starfsþjálfun.	 Með	 vinnustaðanámi	 eru	 alla	 jafna	

gerðar	meiri	 kröfur	um	markvissa	 leiðsögn,	 skipulagða	 fræðslu	og	eftirlit	en	þegar	um	

starfsþjálfun	er	að	ræða.	Í	starfsþjálfun	er	ætlast	til	að	nemandinn	sýni	meiri	ábyrgð	og	

sjálfstæði	 í	vinnubrögðum	þar	sem	hann	er	að	þjálfa	verkþætti	og	verkferla	sem	hann	

hefur	 þegar	 fengið	 kennslu	 í.	 Bæði	 vinnustaðanám	 og	 starfsþjálfun	 veita	 nemendum	

tækifæri	 til	 að	 öðlast	 hæfni	 til	 þátttöku	 í	 atvinnulífinu	 (Mennta-	 og	

menningarmálaráðuneytið,	2012).		

Til	að	forðast	misskilning	er	vert	er	að	nefna	að	með	heitinu	starfsnám	er	ekki	átt	við	

þær	brautir	sem	margir	framhaldsskólar	bjóða	upp	á	og	kallast	starfsbrautir.	Til	að	eiga	

rétt	 á	 inntöku	 á	 starfsbrautir	 þurfa	 nemendur	 að	 hafa	 viðurkennd	 greiningargögn	 um	

fötlun	skv.	lögum	um	málefni	fatlaðra	nr.	59/1992,	sem	á	ekki	við	um	starfsnám	(Lög	um	

málefni	fatlaðra,	nr.	59/1992).	
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Allar	starfsnámsbrautir	gera	þær	kröfur	til	nemenda	að	fyrir	utan	þær	einingar	sem	

þeir	 þurfi	 að	 ljúka	 í	 verklegum	 greinum,	 þurfa	 þeir	 einnig	 að	 ljúka	 tilteknum	 fjölda	

eininga	í	bóklegum	greinum.	Fjöldi	eininga	sem	þarf	að	ljúka	í	verklegum-	og	bóklegum	

greinum	 fer	 eftir	 námsbrautum.	 (OECD	 og	 Mennta-	 og	 menningarmálaráðuneytið,	

2013).	 Dæmi	 um	 starfsnámsbrautir	 er	 til	 dæmis	 bifvélavirkjun,	 bakaraiðn,	 smíðaiðn,	

vélvirkjun,	gull-	og	silfursmíði,	hársnyrtiiðn	og	fleira	(Menntamálaráðuneyti,	2008).	Þeir	

nemendur	 sem	 lokið	 hafa	 starfsnámi	 á	 framhaldsskólastigi	 geta	 bætt	 við	 sig	

viðbótarnámi	 og	 útskrifast	með	 stúdentspróf	 sem	 veitir	 þeim	 aðgang	 að	 háskólanámi	

(OECD	og	Mennta-	og	menningarmálaráðuneytið,	2013).		

Í	 alþjóðlegum	samanburði	er	hlutfall	ungmenna	 í	 starfsnámi	á	 Íslandi	nokkuð	 lágt.	

Samkvæmt	 nýlegum	 tölum	 um	 starfsnám	 frá	 OECD	 má	 sjá	 að	 hlutfall	 ungmenna	 á	

aldrinum	15-25	ára	sem	stunda	starfsnám	á	Íslandi	er	aðeins	um	10,2%,	meðan	það	er	

að	meðaltali	 um	18%	 í	 Evrópulöndum.	Þessar	 tölur	ná	 yfir	 alla	nemendur	 sem	skráðir	

eru	í	starfsnám	á	öllum	skólastigum	á	árinu	2016	(Menntamálastofnun,	2018b).	

Vorið	2018	var	gerð	flokkun	á	námsvali	10.bekkinga	á	Íslandi	til	að	kanna	inn	á	hvað	

námsbrautir	nemendur	innrituðust.	Nemendur	sóttust	í	flestum	tilfellum	eftir	að	komast	

inn	 á	 bóknámsbrautir	 til	 stúdentsprófs	 eða	 í	 69%	 tilfella	 en	 það	 hlutfall	 var	 65%	 árið	

2017,	 16%	 nemenda	 sóttu	 um	 á	 verk-	 eða	 starfsnámsbrautir	 sem	 var	 12%	 árið	 2017.	

Nærri	15%	nemenda	innrituðust	 inn	á	brautir	sem	ætlaðar	eru	þeim	sem	ekki	uppfylla	

inntökuskilyrði	 til	 að	 komast	 inn	 á	 aðrar	 námsbrautir,	 það	 er	 að	 segja	 almenna	

námsbraut	 eða	 framhaldsskólabraut,	 það	 hlutfall	 var	 18%	 árið	 2017	

(Menntamálastofnun,	2018a).	Ef	skoðað	er	hlutfall	nemenda	sem	skráðir	eru	í	starfsnám	

á	hverju	ári,	má	sjá	aðrar	 tölur.	Skráðir	nemendur	 í	 starfsnám	árið	2017	voru	um	30%	

sem	 er	 töluvert	 hærra	 en	 hlutfall	 nýnema	 árið	 2017	 sem	 var	 um	 12%.	 	 Útskýringin	 á	

þessum	mun	gæti	verið	sú	að	nokkuð	margir	nemendur	byrja	sem	nýnemar	 í	bóknámi	

en	færi	sig	svo	síðar	yfir	í	starfsnám	(Hagstofa	Íslands,	2018a).		

Sem	dæmi	má	nefna	 tölur	 frá	VMA	á	 nýnemaskráningum	haustið	 2018.	Nýnemar	

eru	 þeir	 sem	 stunda	 nám	 í	 fyrsta	 skipti	 á	 framhaldsskólastigi.	 Í	 VMA	 sóttu	 alls	 67	

nýnemar	um	nám	 í	 grunnnámi	málm-	og	 véltæknigreina	en	 aðeins	 48	 fengu	pláss.	 Þá	

sóttu	51	nýnemar	um	nám	í	grunnnámi	rafiðna	en	aðeins	36	fengu	pláss,	44	sóttu	um	

nám	 í	 grunnnámi	 bygginga-	 og	 mannvirkjagreina	 en	 aðeins	 36	 fengu	 pláss	 og	 svona	
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mætti	telja	áfram.	Ástæðan	fyrir	því	að	ekki	allir	fá	pláss	á	þessum	brautum	er	yfirleitt	sú	

að	ekki	allir	mæta	lágmarkskröfum	um	inngöngu	á	starfsnámsbrautirnar.	Þeir	nýnemar	

sem	ekki	 fá	pláss	 fara	því	 flestir	á	almenna	námsbraut	meðan	þeir	vinna	upp	það	sem	

uppá	vantar	eða	þar	til	þeir	geta	skráð	sig	á	þá	starfsnámsbraut	sem	þeir	óska.	Almenn	

námsbraut	 telst	 til	 bóknámsbrautar	 og	 því	 teljast	 þessir	 nemendur	 til	 nýnema	 á	

bóknámsbraut	(Baldvin	B.	Ringsted,	munnleg	heimild,	4.	október	2018).	

Ef	horft	er	til	þátttöku	kynjanna	í	starfsnámi	má	sjá	að	Ísland	sker	sig	nokkuð	úr	þar	

miðað	 við	 önnur	 Evrópulönd.	 Hlutfall	 stúlkna	 (15-24	 ára)	 sem	 stunduðu	 starfsnám	 á	

framhaldsskólastigi	 hér	 á	 landi	 árið	2016	var	16.5%	á	móti	 32%	drengja.	Þegar	þessar	

tölur	eru	bornar	saman	við	önnur	Evrópulönd	sýna	þær	að	þetta	er	næstlægsta	hlutfall	

stúlkna	í	starfsnámi	og	einnig	næst	mesti	kynjamunurinn	(Menntamálastofnun,	2018b).	

Munur	á	milli	kynja	í	bóknámi	er	einnig	mikill	á	Íslandi	en	hefur	farið	lækkandi	milli	

ára.	 Stúlkur	eru	 í	meirihluta	meðal	nýnema	 í	bóknámi	en	drengir	 í	 starfsnámi.	 Stúlkur	

voru	rúmlega	57%	nýnema	í	bóknámi	árið	1997	en	tæplega	53%	árið	2016.	Drengir	voru	

tæplega	 61%	 nýnema	 í	 starfsnámi	 árið	 1997	 en	 rúmlega	 64%	 árið	 2016	

(Menntamálastofnun,	2017).	

Einnig	 má	 sjá	 mun	 á	 aldri	 nýnema	 við	 upphaf	 í	 starfsnámi	 og	 bóknámi.	 Þegar	

tímabilið	 milli	 1997-2016	 er	 skoðað	 má	 sjá	 að	 meðalaldur	 nýnema	 í	 starfsnámi	 er	

almennt	hærri	en	nýnema	í	bóknámi.	Í	starfsnámi	var	meðalaldurinn	tæplega	22	ára	en	

tæplega	19	ára	í	bóknámi.	Í	þessum	tölum	var	litið	til	þess	að	áður	en	sumir	nýnemar	í	

starfsnámi	 hófu	 starfsnámið	 höfðu	 einhverjir	 þeirra	 áður	 stundað	 nám	 við	

bóknámsbraut.	Meðalaldur	við	brautskráningu	úr	starfsnámi	er	tæplega	28	ár	og	hvergi	í	

Evrópu	 er	 meðalaldur	 við	 úrskrift	 hærri	 (Menntamálastofnun,	 2017).	 Árið	 1997	 var	

meðalaldur	nýnema	í	bóknámi	tæplega	21	árs	og	hefur	farið	lækkandi	með	árunum	þar	

sem	hann	var	komin	niður	 í	17	ár	árið	2016.	Það	hefur	hins	vegar	ekki	verið	 jafn	mikil	

lækkun	 á	meðalaldri	 nýnema	 í	 starfsnámi	 þar	 sem	meðalaldurinn	 var	 um	 20	 ára	 árið	

1997	og	tæplega	22	ára	árið	2016	(Menntamálastofnun,	2017).	

Umræðan	um	gera	iðn-	og	starfsnámi	hærra	undir	höfði	hefur	síðustu	ár	átt	sér	stað	

í	 samfélaginu	en	velviljinn	virðist	ekki	hafa	dugað	til.	Undanfarin	misseri	hafa	þó	verið	

reynt	 að	 gera	 umbætur	 á	 iðnnámi,	 með	 því	 að	 hafa	 fyrirkomulag	 skýrara,	 öryggi	 og	

námsvissu	meiri.	Nemendur	eiga	við	upphaf	náms	að	hafa	vissu	um	að	geta	lokið	námi	
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óháð	aðstæðum	hjá	 iðnmeisturum	og	unnið	hefur	verið	að	því	að	auka	möguleikann	á	

frekari	 menntun	 eftir	 iðnnám	 með	 því	 að	 brúa	 bilið	 milli	 iðnnáms	 og	 háskólanáms	

(Sigurður	Hannesson,	2017).		

1.4 Framhaldsskólar	á	Akureyri	

Í	 skólabænum	Akureyri	 eru	 tveir	 framhaldsskólar.	 Sá	 framhaldsskóli	 sem	 kom	 fyrst	 til	

sögunnar	 árið	 1904	 var	 Menntaskólinn	 á	 Akureyri	 og	 80	 árum	 seinna	 eða	 1984	 var	

Verkmenntaskólinn	á	Akureyri	stofnaður.	Fyrir	stofnun	VMA	höfðu	nemendur	á	Akureyri	

getað	 stundað	 verknám	 við	 Iðnskólann	 sem	 var	 stofnaður	 árið	 1905	 (Bernharð	

Haraldsson,	2005).	

MA	hafði	 skapað	 sér	mikinn	 virðingarsess	 innan	 skólasamfélagsins	 á	 Íslandi	 og	 þá	

starfræktur	 Iðnskóli	 hafði	 haft	mikil	 áhrif	 á	 þróun	 atvinnulífs	 á	 Akureyri	 og	 átt	 stóran	

þátt	 í	eflingu	 iðnaðar.	Eftir	margra	áratuga	rekstur	 Iðnskólans	með	tilheyrandi	hæðum	

og	 lægðum,	 hafði	 gamli	 Iðnskólinn	 sprengt	 utan	 af	 sér	 húsnæðið	 og	 var	 um	 tíma	

starfræktur	á	þremur	stöðum	á	Akureyri.	Forsenda	fyrir	frekari	eflingu	skólans	var	því	að	

reisa	 nýtt	 húsnæði,	 þegar	 það	 var	 tekið	 í	 notkun	 var	 nafni	 skólans	 breytt	 í	

Verkmenntaskólinn	 á	 Akureyri	 (Bernharð	 Haraldsson,	 2005).	 Það	 var	 því	 mikil	 viðbót	

fyrir	bæjarfélagið	Akureyri	þegar	fyrsta	skóflustungan	að	húsum	VMA	var	tekin	þann	19.	

ágúst	 1981.	 Þáverandi	 menntamálaráðherra	 Ingvar	 Gíslason	 var	 sá	 sem	 tók	 fyrstu	

skóflustunguna	að	núverandi	byggingu	VMA	og	sagði	á	áhrifaríkan	hátt	frá	í	ávarpi	sínu	

að	hann	legði	mikla	áherslu	á	að	VMA	og	MA	yrðu	jafngildir	skólar	og	að	verkmenntun	

skildi	verða	gert	jafn	hátt	undir	höfði	og	hefðbundnu	bóknámi	(Ingvar	Gíslason,	1981).		

		

1.4.1 Menntaskólinn	á	Akureyri	

Menntaskólinn	á	Akureyri	(MA)	er	ein	af	elstu	menntastofnunum	landsins.	MA	hefur	frá	

upphafi	 verið	 bekkjaskóli	 þar	 sem	 nemendur	 eru	 alla	 jafna	 í	 fullu	 námi	 og	 fylgja	

námsferli	viðkomandi	námsbrautar	innan	bekkjakerfis.	Skólinn	er	bóknámsskóli	þar	sem	

megin	markmiðið	 er	 að	undirbúa	nemendur	 fyrir	 háskólanám	og	 koma	nemendum	 til	

nokkurs	þroska.	Nemendur	skólans	eru	um	700-750	ár	hvert	og	brautskráðir	stúdentar	

eru	að	jafnaði	á	bilinu	130-160	talsins	(Menntaskólinn	á	Akureyri,	e.d.b).	

Á	vef	MA	má	sjá	að	þar	ríkir	stolt	og	metnaður,	en	þar	segir	að:	
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Skólinn	mótaði	 sér	 frá	 upphafi	 sérstöðu	og	 nemendur	 frá	 honum	báru	 nafn	 hans	
hátt.	 Í	upphafi	 var	þeim	 í	mun	að	sanna	að	þeir	 stæðu	að	minnsta	kosti	 jafnfætis	
þeim	 sem	 brautskráðust	 úr	 Reykjavíkurskóla,	 það	 væri	 líka	 hægt	 að	menntast	 og	
verða	gagnfræðingur	eða	stúdent	utan	Reykjavíkur.	Enn	ríkir	metnaður	í	skólanum	
og	meðal	 nemenda	 hans,	 enda	 hafa	 þeir	 fram	 á	 þennan	 dag	 sýnt	 og	 sannað	 að	
Menntaskólinn	 á	 Akureyri	 er	 góður	 skóli	 og	 gefur	 af	 sér	 góða	 stúdenta	 sem	 ná	
framúrskarandi	 árangri	 í	 háskólum	 heima	 og	 erlendis	 (Menntaskólinn	 á	 Akureyri,	
e.d.b).	

Skólinn	 býður	 samkvæmt	 nýjustu	 námskrá	 2016	 upp	 á	 þriggja	 ára	 nám	 til	

stúdentsprófs.	Námsbrautir	MA	eru	fjórar:	mála-	og	menningarbraut,	félagsgreinabraut,	

náttúrufræðibraut	og	raungreinabraut	sem	miðast	allar	við	að	nemendur	hafi	 lokið	við	

200	 framhaldskólaeiningar	 við	 útskrift.	 Einnig	 er	 hægt	 að	 fresta	 námslokum	 þar	 sem	

nemendur	útskrifast	á	þremur	og	hálfu	ári	eða	fjórum	árum	(Menntaskólinn	á	Akureyri,	

e.d.c).	

1.4.2 	Verkmenntaskólinn	á	Akureyri	

Verkmenntaskólinn	 á	 Akureyri	 (VMA)	 er	 stærsti	 framhaldskóli	 landsins	 utan	

höfuðborgarsvæðisins.	 VMA	 er	 áfangaskóli	 sem	 með	 skipulagi	 sínu	 gerir	 nemendum	

kleift	að	sníða	námið	að	sínum	þörfum	og	gefur	nemendum	val	um	sveigjanleika	í	námi	

og	 námshraða.	 Starfsemi	 skólans	 einkennist	 af	 námsframboði	 sem	 hæfir	 öllum	

nemendum,	með	 áherslu	 á	 fjölbreytt	 nám,	 bæði	 tækni-	 og	 iðnám	 ásamt	 hefðbundnu	

bóknámi.	

Hægt	er	að	útskrifast	frá	VMA	á	þremur	árum	en	einnig	geta	nemendur	valið	að	taka	

lengri	tíma	í	að	klára	námið.	Þá	geta	nemendur	útskrifast	af	fleiri	en	einni	braut.	VMA	er	

sá	framhaldskóli	í	 landinu	sem	býður	uppá	hvað	fjölbreyttast	námsframboð.	Námsvalið	

sem	 stendur	 til	 boða	 er;	 almennt	 nám,	 matvælanám,	 sjúkraliðabraut,	 íþróttasvið,	

vélstjórnarnám,	starfsbraut,	hársnyrtinám,	byggingagreinar,	rafiðngreinar,	bifvélavirkjun	

og	málmiðngreinar.	 Jafnframt	geta	nemendur	 lokið	 stúdentsprófi	 af	 félagsfræðabraut,	

náttúrufræðabraut,	 listnámsbraut	 og	 viðskipta-	 og	 hagfræðibraut	 en	 einnig	 geta	

nemendur	 lokið	 stúdentsprófi	 með	 eða	 að	 loknu	 öllu	 starfs-,	 iðn-	 og	 tækninámi	 við	

skólann	(Verkmenntaskólinn	á	Akureyri,	e.d.a).		

Skólanum	er	mikilvægt	að	fagna	fjölbreytileikanum	eins	og	Sigríður	Huld	Jónsdóttir	

skólameistari	VMA	sagði	„við	horfum	ekki	á	einkunnir,	stétt	eða	stöðu	þegar	við	tökum	
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nemendur	inn	í	skólann.“	Hún	sagði	einnig	í	ræðu	sinni	sem	hún	hélt	við	brautskráningu	

vorið	2018:	

Fögnum	 fjölbreytileikanum.	 Fjölbreytileikinn	 er	 einmitt	 eitt	 af	 því	 sem	 nemendur	
okkar	nefna	sem	einn	af	helstu	kostum	skólans.	Sú	hæfni	sem	nemendur	okkar	fá,	
að	 takast	 á	 við	breytingar	og	 kynnast	ólíku	 fólki	 sem	stefnir	 í	 fjölbreyttar	 áttir,	 er	
veganesti	 sem	 styrkir	 þá	 til	 framtíðar.	 Ögrunin	 er	 hjá	 þeim	 skólum	 sem	 taka	 við	
öllum	nemendum	óháð	námsgetu	og	það	er	 jafn	mikilvægt	að	koma	þeim	áfram	í	
framhaldsskólanum	sem	þurfa	lengri	tíma	til	að	ná	sínum	námsmarkmiðum	eins	og	
þeim	sem	gengur	alltaf	vel	að	ná	þeim.	(Sigríður	Huld	Jónsdóttir,	2018)	

VMA	er	 í	nánu	samstarfi	 við	háskóla,	bæði	 innanlands	og	utan.	Skólinn	er	einnig	 í	

góðu	samstarfi	við	fyrirtæki	og	samtök	á	vinnumarkaði	 í	starfs-	og	tæknigreinum	til	að	

tryggja	að	höfð	sé	hliðsjón	af	þörfum	atvinnulífsins	sem	gerir	skólann	góðan	undirbúning	

fyrir	 sérhæfð	 störf,	 háskólanám,	 sérskólanám	 og	 daglegt	 líf	 (Verkmenntaskólinn	 á	

Akureyri,	e.d.a).	Nemendur	skólans	eru	rúmlega	1300	ár	hvert,	þar	að	auki	stunda	400-

500	nemendur	nám	í	fjarnámsdeild	skólans	á	hverju	skólaári.	

1.4.3 Rígurinn	
Orðræðan	á	Akureyri	er	því	miður	engin	undantekning	hvað	það	varðar	að	líta	á	bóknám	

sem	 æðri	 menntun	 en	 starfs-	 og	 iðnnám.	 Oft	 hefur	 verið	 talað	 um	 „Ríginn“	 á	 milli	

skólanna	 tveggja,	það	er	að	segja	MA	og	VMA.	Þessi	 rígur	er	þó	góðlátlegur	og	mætti	

kannski	 líkja	 honum	 við	 ríg	 sem	 tíðkast	 oft	 á	 milli	 fótboltafélaga	 eða	 nærliggjandi	

bæjarfélaga.	Nemendur	skólanna	hafa	þó	getað	nýtt	ríginn	sér	til	gagns	og	gamans	með	

því	að	til	dæmis	setja	upp	sameiginlega	 leiksýningu	veturinn	2005.	Nemendurnir	settu	

upp	rokksöngleikinn	sem	kallaðist	Rígurinn	og	var	unninn	uppúr	sögunni	um	Rómeó	og	

Júlíu	sem	er	saga	um	ást	og	hatur.	Í	Rígnum	var	svo	fléttað	inn	í	öllum	þeim	vandræða	

gangi	sem	getur	fylgt	því	að	vera	í	framhaldsskóla	(Ævar	Þ.	Benediktsson,	2005).	

Í	 orðræðunni	 sem	hefur	 lengi	 tíðkast	 segir	 að	 kláru	 krakkarnir	 fari	 í	MA	en	hinir	 í	

VMA.	Það	leið	nú	ekki	langur	tími	áður	en	slíkt	orðfæri	minnkaði	en	er	að	sumu	leyti	enn	

til	staðar.	Stundum	er	horft	á	þá	sem	fara	í	VMA	sem	eitthvað	minna	virði,	þeir	eru	bara	

í	 VMA.	 Sér	 í	 lagi	 á	 þetta	 við	um	bóknámsbrautir,	 því	 ef	 einstaklingur	 er	 í	 verknámi	er	

ekkert	annað	í	boði	á	Akureyri	en	VMA	og	því	er	það	ásættanlegur	kostur	en	þeir	sem	

ætla	 í	 bóknám	 og	 stefna	 á	 háskólanám	 hafa	 oft	 verið	 litnir	 hornauga	 velji	 þeir	 frekar	

VMA	 til	 að	 fara	 í	 bóknám.	 Þetta	 hins	 vegar	 aðeins	 orðræða	 sem	 flestir	 Akureyringar	

þekkja	en	ekki	hafa	verið	gerðar	rannsóknir	sem	gera	höfundi	kleift	að	styðjast	við	og	er	
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því	 hér	 vísað	 í	munnmæli	 fremur	 en	 rannsóknir.	 Það	 sem	 aðgreinir	 þessa	 skóla	 að	 er	

auðvitað	munur	 á	 uppbyggingu	námsins,	MA	er	með	bekkjarkerfi	 sem	margir	 telja	 að	

veiti	 ákveðið	öryggi	 (Svanhildur	Svavarsdóttir,	2010)	þá	ekki	 síst	 félagslega	en	VMA	er	

fjölbrautaskóli	 þar	 sem	 hver	 og	 einn	 getur	 sniðið	 sitt	 nám	 eftir	 hentisemi.	 Það	 er	

viðhorfið	sem	er	 til	 staðar	núna,	eða	hefur	verið	 lengst	af.	Rígurinn	núna	snýst	 jafnvel	

meira	um	grín	en	nokkuð	annað.	Nemendur	eru	settir	í	ramma	einskonar	„erkitýpa“,	MA	

lopapeysuklæddir	eða	„artí“	og	líta	stórt	á	sig	fyrir	það	eitt	að	vera	í	MA	en	VMA	meira	í	

átt	 við	 „goth“	 eða	 skrítnir	 eða	 eitthvað	 slíkt.	 Auðvitað	 er	 hvorugt	 rétt,	 nemendur	 eru	

jafn	mismunandi	og	þeir	eru	margir	og	á	það	við	báða	skóla,	og	flestir	eða	allir	gera	sér	

grein	 fyrir	 því	 en	 grínið	 ef	 svo	 má	 kalla	 það	 lifir	 góðu	 lífi	 (Logi	 Úlfarsson,	 munnleg	

heimild,	15.	september	2018).	Það	er	ekki	algengt	að	skólarnir	eigist	við	í	keppni	eins	og	

til	dæmis	 í	Morfís	eða	Gettu	betur	eða	einhverju	öðru	en	þar	gæti	slíkt	grín	 fengið	að	

heyrast	 en	 annars	 er	 þetta	 aðallega	 innan	 hvors	 skóla	 fyrir	 sig	 en	 ekki	 beint	 að	

nemendum	hins	skólans	né	kallað	beint	í	andlit	hinna.	Það	má	því	segja	að	vissulega	sé	

rígur	 en	 að	 minnsta	 kosti	 í	 seinni	 tíð	 sé	 hann	 góðlátlegur	 í	 formi	 gríns	 og	 ekki	

raunverulega	litið	niður	á	hóp	fólks	vegna	þeirrar	stofnunar	sem	hann	stundar	nám	við	

(Hrefna	Óladóttir,	munnleg	heimild,	9.	október	2018).		

Þó	svo	að	um	góðlátlegt	grín	sé	að	ræða,	getur	slík	orðræða	haft	mikil	áhrif	á	viðhorf	

einstaklinga	 til	 skólans,	 þar	 sem	 ungmenni	 eru	 mjög	 móttækileg	 fyrir	 félagslegum	

áhrifum	úr	samfélaginu	sem	getur	mótað	viðhorf	,	hegðun	og	hugsun	þeirra	(Bourdieu,	

1986)	og	þar	af	leiðandi	haft	áhrif	á	náms-	og	skólaval	þeirra.	

1.5 Markmið	og	rannsóknarspurningar	

Meginmarkmið	þessarar	rannsóknar	var	að	fá	innsýn	í	námsval	viðmælenda	sem	völdu	

sér	framhaldsskólana	MA	eða	VMA	eftir	10.	bekk.	Áhersla	var	lögð	á	að	skoða	ástæður	

þess	að	þau	völdu	 tiltekna	námsbraut	og	samkvæmt	þeirra	upplifun	hvaða	þættir	það	

voru	 sem	 hugsanlega	 höfðu	 áhrif	 á	 það	 val.	 Einnig	 var	 reynt	 að	 greina	 viðhorf	

viðmælenda	til	framhaldskólanna	á	Akureyri	og	nemenda	þeirra	skóla.	Til	þess	var	notuð	

eigindleg	 rannsóknaraðferð	 (e.	 qualititative	 reasearch)	 sem	 hentar	 vel	 til	 að	 fá	 fram	

persónubundin	viðhorf	og	upplifun	viðmælenda	(E.L	Herr	o.fl.,	2011).	

Eftirfarandi	 rannsóknarspurningar	 voru	 settar	 fram	 að	 teknu	 tilliti	 til	

framangreindrar	umfjöllunar	og	markmiðs.	
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• Hvað	telja	viðmælendur	að	hafi	haft	áhrif	á	það	hvernig	þeir	völdu	sér	þann	

framhaldsskóla	sem	þeir	eru	nú	í?	

• Hvernig	upplifa	viðmælendur	að	áhugi	þeirra	hafi	mótast	á	því	námi	sem	þeir	

völdu	sér?	

• Hvernig	endurspegla	viðhorf	og	upplifun	nemenda	meintan	ríg	á	milli	MA	og	

VMA?	
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2 Aðferð	
Notast	var	við	eigindlega	rannsóknaraðferð	(e.	qualititative	reasearch)	sem	hentar	vel	til	

að	 kanna	 viðhorf	 og	 upplifun	 einstaklingsins	 út	 frá	 þeirra	 sjónarhorni.	 Það	 að	 nota	

eigindlega	 rannsóknaraðferð	 nýttist	 því	 rannsakanda	 vel	 við	 að	 ná	 fram	 viðhorfum,	

upplifun	 og	 skoðunum	 viðmælendanna	 á	 því	 hvernig	 og	 hverjar	 ástæðurnar	 bak	 við	

skóla-	 og	 námsval	 þeirra	 var	 í	 gegnum	 þeirra	 eigin	 orð	 (Taylor,	 Bogdan	 og	 DeVault,	

2016).	 Með	 eigindlegum	 rannsóknaraðferðum	 eru	 viðmælendur	 skoðaðir	 í	 sínu	 eigin	

umhverfi	um	hegðun	þeirra,	reynsla	og	upplifun	(Hennick,	Hutter	og	Bailey,	2011),	þar	

sem	 rannsakandi	 leggur	 áherslu	 á	 að	 viðmælandi	 sé	 túlkandi	 eigin	 upplifana	 og	

gagnaöflun	 sé	 gerð	 með	 því	 að	 leggja	 merkingu	 í	 orð	 viðmælendanna.	 Rannsakandi	

túlkar	svo	orð	viðmælenda,	en	þarf	að	gæta	þess	að	hans	eigin	viðhorf	og	skoðanir	hafi	

ekki	áhrif	á	þá	túlkun	(Creswell,	2013).		

Við	 gagnasöfnun	 var	 notast	 við	 djúpviðtöl	 eða	 hálfopin	 einstaklingsviðtöl	 (e.	 in-

depth	 interviews)	 þar	 sem	 viðmælandi	 var	 hvattur	 óhindrað	 að	 tjá	 sig	 um	 efni	

rannsóknarinnar.	Með	því	 reyndi	 rannsakandi	 að	 öðlast	 skilning	 á	 reynslu	 og	 upplifun	

viðmælanda	 (Taylor	 o.fl.,	 2016).	 Stuðst	 var	 við	 viðtalsramma	 þar	 sem	 efni	

rannsóknarinnar	 var	 lauslega	 afmarkað	 svo	 rannsakandi	 gæti	 náð	 fram	 þeim	 þáttum	

sem	honum	þótti	æskilegt	að	kæmi	fram.		

2.1 Þátttakendur	
Rannsókn	þessi	byggir	á	hálfopnum	viðtölum	við	átta	einstaklinga	sem	stunda	nám	við	

Menntaskólann	 á	 Akureyri	 og	 Verkmenntaskólann	 á	 Akureyri.	 Notast	 var	 við	

hentugleikaúrtak	(e.	convenience	sample)	við	val	á	þátttakendum,	þar	sem	þátttakendur	

voru	valdir	vegna	nálægðar	og	aðgengis	(Taylor	o.fl.,	2016).	Fjórir	nemendur	eru	í	VMA	

og	stunda	nám	á	starfsnámsbraut	og	 fjórir	nemendur	eru	 í	MA.	Allir	þátttakendur	eru	

yfir	 18	 ára	 aldri.	 Kynjahlutfall	 var	 blandað	 þar	 sem	 það	 voru	 þrír	 kvenkyns-	 og	 einn	

karlkyns	viðmælendur	í	MA	og	einn	kvenkyns-	og	þrír	karlkyns	viðmælendur	í	VMA.	Hver	

og	 einn	 viðmælandi	 verður	 kynntur	 stuttlega	 en	 til	 að	 gæta	 fyllstu	 nafnleyndar	 og	

trúnaðar	verður	öllum	nöfnum	viðmælenda	breytt	og	þeim	gefin	gervinöfn.	
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Tafla	1	Nöfn,	námsbraut	og	skóli	viðmælenda	

Nafn	 Skóli	 Námsbraut	

Trausti	 VMA	 Starfsnámsbraut	

Árni	 VMA	 Starfsnámsbraut	

Vala	 VMA	 Starfsnámsbraut	

Gústaf	 VMA	 Starfsnámsbraut	

Stefanía	 MA	 Bóknámsbraut	

Steinar	 MA	 Bóknámsbraut	

Rósa	 MA	 Bóknámsbraut	

Kristín	 MA	 Bóknámsbraut	

	

2.2 Framkvæmd	

Vinna	 við	 rannsóknina	 hófst	 í	 maí	 2018.	 Rannsakandi	 fékk	 aðstoð	 frá	 náms-	 og	

starfsráðgjafa	við	að	nálgast	viðmælendur	annars	skólans	með	því	að	hann	sendi	þeim	

tölvupóst	þar	sem	rannsóknin	var	kynnt	og	tilgangur	hennar	skýrður.	Póstur	var	sendur	

á	10	nemendur	sem	uppfylltu	viðmið	rannsóknarinnar	og	þeim	gefnir	nokkrir	dagar	til	að	

svara.	 Aðeins	 einn	 nemandi	 svaraði	 tölvupóstinum	 og	 var	 tilbúinn	 að	 taka	 þátt.	

Rannsakandi	brá	því	á	það	ráð	að	tala	við	nokkra	umsjónarkennara	á	starfsnámsbraut	og	

fá	 þá	 til	 að	 benda	 á	 og	 tala	 við	 nemendur	 sem	 gætu	 verið	 tilbúnir	 að	 taka	 þátt.	

Rannsakandi	 var	 þá	 á	 svæðinu	 og	 gat	 útskýrt	 munnlega	 fyrir	 nemendum	 tilgang	 og	

fyrirkomulag	 rannsóknarinnar.	 Þetta	 virkaði	 mjög	 vel	 og	 fékk	 rannsakandi	 næga	

þátttakendur	með	þessum	hætti.		

Í	hinum	framhaldskólanum	talaði	rannsakandi	við	einn	kennara	skólans	og	bað	hann	

að	 hafa	 samband	 við	 nemendur	 sem	 hann	 teldi	 líklegt	 að	 væru	 tilbúnir	 til	 þátttöku.	

Kennarinn	hafði	þá	fengið	tölvupóst	þar	sem	tilgangur	og	fyrirkomulag	rannsóknarinnar	

var	kynnt	og	hann	gat	sýnt	nemendunum.	Allir	þeir	nemendur	sem	hann	hafði	samband	

við	sýndu	rannsókninni	mikinn	áhuga	og	samþykktu	þátttöku.		

Viðtalstími	var	valin	í	samráði	við	viðmælendur	og	staðsetning	viðtalanna	var	ýmist	í	

lesherbergi	á	bókasafni	MA	eða	á	skrifstofu	rannsakanda	í	VMA.	Áður	en	viðtölin	hófust	

voru	 allir	 viðmælendur	 beðnir	 um	 að	 skrifa	 undir	 trúnaðaryfirlýsingu	 og	 upplýst	
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samþykki	fengið	vegna	þátttöku	og	trúnaði	heitið.	Upplýst	samþykki	taldist	nægjanlegt	í	

þessari	 rannsókn	þar	sem	ekki	var	um	viðkvæmar	upplýsingar	að	ræða.	Þátttakendum	

var	 sagt	 að	 þeir	 fengju	 gervinöfn	 og	 öllum	 gögnum	 yrði	 eytt	 að	 lokinni	 afritun	 og	

greiningu	viðtalanna.	Þá	var	þeim	tjáð	að	frjálst	væri	að	hætta	þátttöku	í	rannsókninni	

hvenær	sem	á	rannsókninni	stóð.	Rannsakandi	mun	leggja	sig	allan	fram	við	það	að	efna	

loforð	þess	efnis	að	öll	gögn	rannsóknarinnar	séu	trúnaðarupplýsingar.	

Til	 að	 geta	 svarað	 rannsóknarspurningunum	 voru	 viðmælendur	 spurðir	 út	 í	

grunnskólagöngu	 sína	 þar	 sem	 þeir	 voru	 beðnir	 um	 að	 lýsa	 því	 hvar,	 frá	 hverjum	 og	

hvernig	þeir	heyrðu	um	framhalds-	nám	og	skóla.	Viðmælendur	voru	einnig	spurðir	út	í	

ýmsar	bakgrunnsþætti	svo	sem	félagslíf,	áhugamál	fyrirmyndir	og	fleira	í	grunnskóla.	Að	

lokum	voru	MA	viðmælendur	beðnir	um	að	 lýsa	viðhorfum	sínum	til	nemenda	 í	VMA,	

skólans	 og	 námsins.	 Að	 sama	 skapi	 voru	 VMA	 viðmælendur	 beðnir	 um	 að	 lýsa	

viðhorfum	sínum	til	nemenda	VMA,	skólans	og	námsins	til	að	fá	fram	viðhorf	nemenda	

um	ríginn	á	milli	MA	og	VMA.	

2.3 Úrvinnsla	
Gagnasöfnun	stóð	yfir	1.-10.	október	2018	þar	sem	tekin	voru	átta	hálfopin	viðtöl	(e.	in-

depth	interviews).	Viðtölin	teljast	hálfopin	þar	sem	viðtalsrammi	var	hafður	til	hliðsjónar	

í	 viðtölunum	 (Hennick	 o.fl.,	 2011).	 Hvert	 viðtal	 var	 hljóðritað	 með	 samþykki	

þátttakanda,	þar	sem	snjallsími	var	notaður	við	hljóðupptökuna	og	voru	þau	um	það	bil	

30-60	mínútur	hvert.			

Við	úrvinnslu	gagnanna	voru	viðtölin	afrituð	orðrétt.	Að	 loknu	hverju	viðtali	skráði	

rannsakandi	 niður	 hugleiðingar	 sem	 hann	 hafði	 haft	 að	 aðdraganda	 viðtalsins	 og	

ígrundanir	 í	 lok	 viðtalsins.	 Afritun	 viðtalanna	 hófst	 alltaf	 sama	 dag	 eða	 daginn	 eftir	

viðtal.	Rannsakandi	fékk	aðstoð	við	að	afritun	viðtalanna	sem	varð	til	þess	að	umræður	

sköpuðust	 um	 viðtölin	 milli	 rannsakanda	 og	 þess	 sem	 hjálpaði	 til	 við	 afritunina	 sem	

dýpkuðu	 greiningu	 rannsakanda	 á	 viðtölunum.	 Við	 greiningu	 gagnanna	 var	 stuðst	 við	

nálgun	grundaðrar	kenningar	(e.	grounded	theory)	þar	sem	lögð	er	áhersla	á	skipulagða	

og	 stöðuga	 greiningu	 gagna	 samhliða	 viðtölum	 og	 að	 þeim	 loknum	 (Charmaz,	 2014).	

Nálgunin	hentaði	vel	við	úrvinnslu	og	greiningu	gagnanna	þar	sem	rannsókninni	er	ætlað	

að	varpa	ljósi	á	það	hvernig	viðmælendur	völdu	sér	tiltekin	skóla	eða	námsbraut	og	hvað	

það	var	sem	hafði	áhrif	á	það	val.		
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Greining	 gagna	 fór	 fram	 í	 þremur	 þrepum.	 Fyrsta	 þrepið	 er	 opin	 kóðun	 (e.	 initial	

coding),	þar	 sem	 lesið	er	vel	yfir	hverja	 setningu	og	 leitað	að	kóðum	(e.codes).	Annað	

þrepið	 er	 markviss	 kóðun	 (e.	 focused	 coding),	 þar	 sem	 kóðar	 úr	 opnu	 kóðuninni	 eru	

skoðaðir	 í	 samhengi	 við	 hvor	 annan	 og	 greindir	 eru	 ákveðnir	 kóðunarflokkar.	 Hver	

kóðunarflokkur	 inniheldur	 upphafskóða	 sem	 ná	 að	 lýsa	 gögnunum	 sem	 best	 og	 veita	

skilning	því	sem	er	að	gerast	í	gögnunum.	Þriðja	þrepið	er	fræðileg	kóðun	(e.	theoretical	

coding)	 þar	 sem	 meðal	 annars	 er	 leitast	 eftir	 að	 finna	 og	 skýra	 út	 tengsl	 á	 milli	

kóðunarflokka,	 til	 að	 geta	 þróað	 kenningalega	 skýrinu	 á	 fyrirbærið	 sem	 verið	 er	 að	

rannsaka.	 Sífelldum	 samanburði	 (e.	 constant	 comparative	 method)	 var	 beitt	 við	

gagnagreininguna,	 sem	 þýðir	 að	 rannsakandi	 tók	 upplýsingar	 úr	 gagnasafninu	 og	 bar	

stöðugt	saman	þar	til	hann	sá	ákveðna	flokka	myndast	(Charmaz,	2014).	Við	greininguna	

var	stuðst	við	svokölluð	greiningarblöð	 (e.	memos)	þar	 sem	gögnin	voru	kóðuð	og	um	

þau	 var	 skrifað	 og	 undirbúningur	 að	 niðurstöðuskrifum	 hófst.	 Við	 notkun	 þessarar	

aðferðar	komu	í	ljós	kóðunarflokkar	sem	voru	mikilvægir	fyrir	rannsóknina.	Rannsakandi	

las	síðan	endurtekið	yfir	gögnin	til	að	öðlast	betri	skilning	á	ástæðum	bakvið	skóla-	og	

námsval	viðmælenda	og	viðhorf	þeirra	(Charmaz,	2014).	
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3 Niðurstöður	
Markmið	 rannsóknar	 var	 að	 fá	 innsýn	 í	 námsval	 viðmælenda	 sem	 völdu	 sér	MA	 eða	

VMA	eftir	10.	bekk,	með	því	að	skoða	frásagnir	þeirra	af	ástæðum	þess	að	þau	völdu	MA	

eða	VMA.	Ástæður	þess	að	þau	völdu	tiltekna	námsbraut	og	samkvæmt	þeirra	upplifun	

hvaða	atriði	hafi	haft	áhrif	á	það	val.	Einnig	var	reynt	að	greina	viðhorf	viðmælenda	til	

framhaldskólanna	á	Akureyri	og	nemenda	þeirra	skóla.		

Við	úrvinnslu	gagnanna	komu	 í	 ljós	þrjú	megin	þemu.	Þeim	verður	 skipt	hér	upp	 í	

þrjá	kafla	sem	hver	hefur	nokkra	undirkafla.	Fyrsti	kaflinn	heitir	Náms-	og	skólaval	þar	

sem	 fjallað	 verður	 um	 hvernig	 viðmælendur	 völdu	 sér	 nám	 út	 frá	 skóla	 eða	 út	 frá	

námsbraut.	 Áhuga	 á	 verk-eða	 bóklegum	 fögum	 í	 grunnskóla	 og	 um	 þá	 vitneskju	 sem	

viðmælendur	 höfðu	um	 framhalds-	 nám	og	 skóla	 þegar	 þeir	 voru	 í	 grunnskóla.	 Annar	

kaflinn	 heitir	 Fjölskylda	 og	 vinir	 sem	 áhrifavaldar	 þar	 sem	 fjallað	 verður	 um	 áhrif	

foreldra,	systkina	og	grunnskólavina.	Þar	verður	einnig	talað	um	hvernig	væntingar	um	

félagslíf	 í	 framhaldsskóla	 höfðu	 á	 náms-	 og	 skólaval	 viðmælenda.	 Lokakaflinn	 heitir	

Viðhorf	 til	 MA	 og	 VMA.	 Þar	 verða	 skoðuð	 annarsvegar	 viðhorf	 nemenda	 í	 MA	 til	 og	

skólans	sjálfs	og	nemenda	VMA	og	hinsvegar	viðhorf	nemenda	VMA	til	skólans	sjálfs	og	

nemenda	 MA.	 Einnig	 verður	 skoðað	 hvort	 rígurinn	 endurspeglist	 og	 hafði	 áhrif	 á	

námsvalið.		

3.1 Náms-	og	skólaval	

Það	voru	ýmsar	ástæður	bak	við	náms-	og	skólaval	viðmælanda	og	hægt	var	að	greina	

að	sumir	völdu	sér	nám	út	frá	skóla	en	aðrir	völdu	sér	skóla	út	frá	námsbraut.	Það	er	að	

segja	annarsvegar	að	þeir	viðmælendur	sem	voru	í	MA	höfðu	nánast	allir	valið	sér	skóla	

fyrst	 og	 svo	 sótt	 um	 námsbraut	 sem	 viðkomandi	 skóli	 bauð	 uppá.	 Hins	 vegar	 höfðu	

viðmælendur	 í	 VMA	 valið	 sér	 námsbraut	 fyrst	 og	 svo	 skóla	 eftir	 því	 hvaða	 skóli	 bauð	

uppá	 þá	 námsbraut.	 Þegar	 skoðað	 var	 hvaða	 aðrir	 áhrifaþættir	 en	 fjölskylda	 og	 vinir	

gætu	 verið,	 komu	 í	 ljós	 fjögur	 undirþemu	 sem	 voru:	 viðmælendur	 höfðu	 valið	

framhaldskóla	út	frá	námi	eða	skóla,	vitneskja	um	nám-	og	störf	í	grunnskóla,	áhugi	fyrir	

bóklegu	eða	verklegu	námi	í	grunnskóla	og	pressa	frá	grunnskólakennurum.	
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„Fólki	líst	vel	á	þig	ef	þú	ert	frá	VMA“	

Fram	kom	í	viðtölunum	að	nemendur	í	MA	virtust	frekar	hafa	valið	út	frá	skóla	en	þeir	

nemendur	sem	eru	í	VMA	höfðu	frekar	valið	út	frá	námsbrautum.	Engin	viðmælandi	sem	

hafði	valið	MA	nema	einn	höfðu	ákveðið	í	hvaða	nám	þeim	langaði	þegar	þeir	völdu	sér	

framhaldsskólanám,	heldur	völdu	þeir	sér	nám	út	frá	því	framboði	sem	var	í	skólanum.	

Það	er	að	 segja	þeir	 völdu	 í	hvaða	 skóla	þeir	 færu	og	 svo	út	 frá	námsframboði	 í	hvað	

nám	þeir	myndu	að	fara	 í.	Steinar	sem	er	 í	MA	lýsti	því	hvaða	ástæðu	hann	telur	vera	

fyrir	þessari	leið	þegar	kemur	að	námsvali:	

Þannig	að	VMA	valið	var	 svona	meira	upp	á	þetta	námslega,	þá	voru	þau	ekki	að	
velja	af	því	að	þeim	langaði	að	vera	í	VMA	heldur	af	því	að	þau	vildu	læra	eitthvað	
sérstakt	 og	MA	 krakkarnir	 voru	 kannski	meira	 að	 velja	 af	 því	 að	 þeim	 langaði	 að	
vera	í	MA.	

Stefanía	talaði	um	að	hún	hafi	ekki	verið	viss	með	skólaval	og	hvort	hún	ætti	að	fara	

í	MA	eða	VMA	en	tók	ákvörðun	um	að	velja	MA	og	sagði:	„ég	vissi	að	ég	færi	í	bóknám	

ekki	verknám.“	Hún	taldi	það	samt	ekki	vera	ástæðuna	fyrir	því	að	hún	valdi	sér	MA,	þar	

sem	að	VMA	býður	einnig	uppá	bóknám.	Ástæðan	fyrir	MA	vali	hennar	var	frekar	út	frá	

félagslegum	þáttum.	

Steinar	sem	hafði	áhuga	á	að	sækja	um	á	íþróttabraut	VMA	endaði	á	að	sækja	um	í	

MA	á	náttúrufræðibraut.	Þegar	hann	sótti	um	 í	MA	var	hann	ekki	 viss	um	hvaða	nám	

hann	 langaði	 að	 stunda	 þar,	 en	 þegar	 hann	 þurfti	 að	 velja	 námsleið	 í	MA	 hafði	 hann	

þetta	um	valið	að	segja:		

Þetta	 er	 einhvern	 vegin	 svona,	 þetta	 er	 náttúrlega	bara	hroki	 í	mér	 sko,	 skilurðu,	
þetta	er	erfitt,	þá	get	ég	gert	það,	ég	vissi	alveg	að	náttúrfræði	átti	að	vera	eitthvað	
erfiðari	en	félagsfræði	þannig	að	ég	hugsaði,	það	er	náttúrulega	óviðeigandi	að	ef	
ég	 fer	 þá	 í	 eitthvað	 sem	er	 auðveldara	 skilurðu,	 ég	 veit	 ekki	 hvað	 það	 er,	 það	 er	
bara	eitthvað	svona.	

Bróðir	Steinars	hafði	mikil	áhrif	á	skólaval	hans	en	hann	virtist	ekki	hafa	haft	áhrif	á	

námsval	hans,	því	þegar	Steinar	var	spurður	hvort	hann	hafi	haft	áhrif	þá	svaraði	hann:	

„Nei	hann	var	 akkúrat	 á	 félagsfræðibraut	 sko,	 ég	er	 ekki	 alveg	 viss	hvaðan	þetta	 kom	

sko.“	

Kristín	talaði	um	að	þegar	hún	sótti	um	MA	hafi	hún	verið	að	velja	sér	skóla	og	ekki	

verið	viss	um	í	hvað	nám	hana	langaði,	það	eina	sem	hún	var	búin	að	ákveða	var	að	klára	
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stúdentspróf	í	MA.	Vala	valdi	það	að	fara	í	MA	á	náttúrufræðibraut	eftir	grunnskóla.	Hún	

talaði	um	að	það	hafi	aldrei	neitt	annað	komið	til	greina	og	hún	hafi	verið	ákveðin	með	

það	í	hvaða	skóla	hún	ætlaði	frá	því	að	hún	var	lítil:	„ég	hef	eiginlega	síðan	ég	man	eftir	

mér	ætlað	að	fara	í	Menntaskólann	á	Akureyri“.	Því	má	segja	að	hún	hafi	valið	sér	nám	

eingöngu	út	frá	skóla,	hún	valdi	svo	náttúrufræðibraut	eftir	að	hafa	valið	skóla	eða	eins	

og	hún	orðaði	það:	

	Og	 náttúrufræðibraut	 út	 því	 að	 mér	 hefur	 alltaf	 fundist	 skemmtilegra	 í	 svona	
líffræði	 tengdum	 áföngum	 heldur	 en	 svona	 félagsfræði	 og	 sögu,	 og	 ekki	 mikil	
tungumála	manneskja,	þannig	að	það	var	eiginlega	bara	svona,	fast	forward.	

Vala	 útskrifaðist	 frá	 MA	 fyrir	 10	 árum	 en	 er	 í	 VMA	 í	 dag	 í	 iðnnámi	 og	 útskýrir	

ástæðuna	fyrir	því	svona:		

Ég	er	kannski	að	komast	að	því	meira	núna	að	þetta	bóklega	er	ekki	beint	fyrir	mig.	
Það	er	bara	eitthvað	svo	stimplað	í	samfélagið	finnst	mér	að	maður	verði	að	vera	á	
bókina.	Ég	er	bara	að	fatta	það	núna	í	rauninni	og	fór	að	pæla	í	því	að	kannski	ætti	
ég	bara	að	fara	að	prófa	hitt.	

Þegar	hún	stóð	frammi	fyrir	því	að	velja	sér	aftur	nám	lýsti	hún	valinu	svona:	„Okey	

ég	ætla	í	skóla	og	ég	ætlaði	að	prófa	eitthvað	svona	iðnnám.“			

Rósa	hafði	 verið	ákveðin	 í	 að	verða	 læknir	allt	 frá	því	 að	hún	var	 lítil.	Hún	var	því	

alltaf	verið	ákveðin	að	fara	á	náttúrufræðibraut.	Þegar	kom	að	því	að	velja	í	hvaða	skóla	

hún	 vildi	 fara	 þá	 valdi	 hún	 að	 sækja	 um	 í	 MA	 eins	 og	 hún	 lýsir:	 „Mig	 langaði	 í	

bekkjarkerfi,	þess	vegna	valdi	ég	MA.“			

Ólíkt	nemendum	úr	MA	þá	töluðu	allir	nemendur	í	VMA	um	að	hafa	valið	sér	skóla	

út	frá	námsbraut	eða	námsvali.	Gústaf	talaði	um	að	hafa	valið	VMA	því	í	fyrstu	hafi	hann	

hafi	langað	í	vélstjórn	eða	eins	og	hann	sagði;	„ég	ætlaði	upprunalega	í	vélstjórn	því	ég	

sá	fyrir	mér	pening	í	því.“	Þegar	hann	ákvað	að	fara	í	vélstjórn	þá	hélt	hann	að	hann	að	

hann	væri	að	fara	í	meira	bóklegt	nám,	en	verklegt.	Hann	segist	reyndar	vera	ánægður	

með	að	hafa	haldið	sig	í	því	námi	þar	sem	hann	taldi	verklegt	nám	sinn	helsta	veikleika	í	

grunnskóla:		

Margir	strákar	sem	ég	var	með	eru	úr	sveit	og	kunna	allskonar	heiti	yfir	hin	og	þessi	
verkfæri	og	búnir	að	þurfa	að	redda	sér	þúsund	sinnum	og	ég	var	með	skrúfjárn	og	
hamar	og	ekkert	annað.	En	svo	undir	lokin	var	maður	farinn	að	læra,	eins	og	FabLab	
sem	er	í	VMA,	þú	veist,	nýta	mér	það	frekar	þar	sem	ég	var	kannski	ekki	bestur	að	
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smíða	sjálfur,	þá	gat	ég	látið	vélarnar	gera	það	fyrir	mig	ef	ég	hannaði	það	bara	rétt.	
Notaði	bara	styrkleika	minn	í	staðinn,	þannig	sko.	

Gústaf	komst	hins	vegar	að	því	þegar	hann	var	að	byrja	í	vélstjórn	að	honum	fannst	

það	nám	ekki	 eiga	 við	 sig	og	ákvað	því	 að	 fara	 í	 rafvirkjun	 í	 staðinn,	þar	 sem	hann	er	

mjög	 ánægður	 eins	 og	 hann	 lýsir:	 „þar	 fannst	 mér	 ég	 vera	 að	 gera	 skemmtileg	 og	

áhugaverð	verkefni.“	

Árni	og	Trausti	voru	einnig	báðir	ákveðnir	 í	hvaða	nám	þeir	vildu	fara	og	því	völdu	

þeir	VMA.	Árni,	sem	fór	á	vélstjórnarbraut,	segist	hafa	verið	búinn	að	ákveð	hvert	hann	

vildi	stefna	í	námi	mjög	ungur:	

Ég	var	búinn	að	velja	mér	námsbraut	bara	strax	í	sjöunda	bekk	eða	eitthvað.	Ég	vissi	
það	svo	sem	strax	þegar	ég	byrjaði	að	 labba	eða	 foreldra	mínir	vissu	að	ég	væri	 í	
einhverju	 tengdum	 vélum,	 ég	 var	 bara	 hooked	 á	 allskonar	 tækjum	og	 dóti.	 Ég	 er	
uppalinn	í	sveit	og	hef	alltaf	verið	mikið	fyrir	vélar	og	svoleiðis	dót.	

Trausti	 ákvað	 einnig	 snemma	 að	 stefna	 á	 iðnnám	 eins	 og	 hann	 lýsir:	 „mér	 fannst	

stærðfræði	mjög	skemmtileg	og	svoleiðis	en	það	var	ekki	séns	í	helvíti	að	ég	myndi	fara	í	

eitthvað	bóklegt	nám.“	Hann	valdi	 að	 fara	 í	 rafeindavirkjun	 í	VMA	þar	 sem	hann	 taldi	

VMA	 geta	 veitt	 góða	 undirstöðu	 fyrir	 vinnumarkaðinn.	 Hann	 sagði:	 „VMA	 er	 oft	með	

mjög	góða	rafvirkja,	sérstaklega	þegar	maður	er	að	sækja	um	á	vinnustöðum,	fólki	 líst	

vel	á	þig	ef	þú	ert	frá	VMA.“	Ein	helsta	ástæðan	fyrir	því	að	Trausti	vildi	stefna	á	iðnám	

var	að	hans	sögn:	

Stór	partur	af	þessu	er	peningurinn	og	öryggi	með	vinnuna.	Það	er	alveg	stór	hluti	
af	 ástæðunni.	 Síðan	 náttúrulega	 eftir	 það	 er	 ég	 búinn	 að	 skoða	 mest	 allt	 svona	
iðnnám.	 Reyna	 að	 pikka	 á	 milli	 hvort	 væri	 hentugra	 og	 betra.	 Einmitt	 með	
rafvirkjunina,	þegar	þú	færð	gráðu	hérna	á	Íslandi	þá	skiptir	ekki	máli	hvar	þú	ert	í	
heiminum	þú	ættir	alltaf	að	fá	vinnu.	Stéttafélögin	hérna	á	Íslandi	eru	mjög	góð	og	
það	er	sama	með	pípara	og	svoleiðis.	

Allir	viðmælendur	frá	VMA	höfðu	valið	sér	skólagöngu	í	VMA	því	þeir	voru	búnir	að	

ákveða	hvað	námsbraut	þeim	 langaði	 á	og	VMA	var	eini	 skólinn	á	Akureyri	 sem	bauð	

uppá	það	nám.	Þeir	virtust	allir	mjög	sáttir	með	það	val.		

Allir	 viðmælendur	 frá	MA	höfðu	hins	 vegar	 valið	 sér	 skólagöngu	 í	MA	þar	 sem	 sá	

skóli	bauð	upp	á	bekkjarkerfi,	umtal	um	gott	félagslíf	og	að	hann	sé	virtur	skóli.	Þar	voru	

einnig	allir	nemendur	sáttir	með	valið.	Einn	af	viðmælendunum	sem	hafði	útskrifast	frá	

MA,	stundaði	nú	nám	við	VMA.	
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„Mér	fannst	bara	ömurlegt	í	bóknámi	sko“	

Þegar	viðmælendur	voru	 spurðir	út	 í	hvort	þeir	hafi	haft	meiri	 áhuga	á	bóklegum	eða	

verklegum	 fögum	 í	 grunnskóla	 voru	 svörin	 fjölbreytt.	 Fyrst	 verður	 fjallað	 um	 svör	

viðmælenda	frá	MA	og	svo	svör	viðmælenda	VMA.	

Stefanía	og	Rósa	höfðu	báðar	meiri	áhuga	á	bóklegum	fögum	í	grunnskóla.	Stefanía	

taldi	sig	hafa	verið	nokkuð	góðan	námsmann	í	bóklegum	fögunum	í	grunnskóla	og	henni	

fannst	þau	skemmtilegri:	

Ég	var	mjög	mikil	stærðfræðitýpa,	þetta	er	bara	regla	sem	þú	fyllir	út	 í,	mér	finnst	
ekkert	 gaman	 að	 elda	og	 heimilisfræði	 ekkert	 skemmtileg,	 en	mér	 fannst	 saumar	
skemmtilegar	 en	 guð	 minn	 góður	 ég	 myndi	 aldrei	 nenna	 að	 vinna	 við	 það	 og	
smíðar,	ég	var	alltaf	viss	um	að	ég	myndi	höggva	af	mér	puttann	þegar	við	vorum	
að	nota	hamarinn	skilurðu.	

Rósa	taldi	sig	einnig	betri	í	bóklegum	fögum	þó	verklegu	fögin	hafi	verið	skemmtileg	

eða	eins	og	hún	sagði:	„ég	var	ekkert	rosalega	góð	 í	verklegum	fögum	en	fannst	alveg	

gaman	 skilurðu.“	 Steinar	 og	 Vala	 höfðu	 jafn	 mikinn	 eða	 lítinn	 áhuga	 á	 bóklegum	 og	

verklegum	 fögum.	 Steinar	 talaði	 um	 að	 hann	 hafi	 hvorki	 haft	 áhuga	 á	 verklegu-	 eða	

bóklegu	fögunum:	

Mér	 fannst	 ekkert	 mjög	 gaman	 að	 smíða	 eða	 heimilisfræði,	 alltaf	 að	 baka.	 Mér	
fannst	 samt	heldur	 ekkert	merkilegt	 í	 stærðfræði	 tímum	eða	náttúrufræði	 heldur	
sko.	Þetta	var	einhvern	vegin,	ég	var	í	grunnskóla,	ég	var	bara	grunnskóla	nemandi,	
það	var	ekkert	svona	áhugasvið	neitt.	

Völu	fannst	hins	vegar	jafn	áhugavert	í	bók-	og	verklegum	greinum	og	stóð	sig	vel	í	

öllum	greinum	í	grunnskóla:	

En	þú	veist,	ég	hef	alltaf	verið	góður	námsmaður	þannig	séð,	en	þurft	að	hafa	fyrir	
því	skilurðu.	Fór	svona	þannig	séð	auðveldlega	í	gengum	grunnskólann,	ég	er	alltaf	
þessi	 hundrað	 prósent	manneskja,	 samviskusöm	með	níur	 og	 tíur	 skilurðu	 og	 var	
það	alveg	út	Menntaskólann.	

Kristínu,	 sem	 valdi	 sér	 bóknámsskóla,	 fannst	 áhugaverðara	 í	 verknámsfögum	 í	

grunnskóla	 eins	 og	 hún	 sagði:	 „Verklegi	 parturinn	 fannst	 mér	 alltaf	 skemmtilegri	 en	

bóklegi.“	 Hún	 ákvað	 samt	 að	 velja	 sér	 MA	 þar	 sem	 systir	 hennar	 talaði	 um	 hvað	

félagslífið	þar	var	skemmtilegt	og	vegna	þess	að	MA	er	með	bekkjarkerfi.	
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Af	 þeim	 viðmælendum	 sem	 voru	 í	 VMA	 fannst	 einum	 bókleg	 fög	 áhugaverðari,	

einum	þótti	verklegu	fögin	áhugaverðari	og	þriðja	þótti	bæði	áhugaverð.	Trausti	 talaði	

um	 að	 hann	 hafi	 haft	 mikinn	 áhuga	 á	 stærðfræði	 en	 alltaf	 þótt	 „áhugavert	 að	 nota	

hendurnar.“	Gústaf	 talaði	einnig	um	að	stærðfræði	hafi	alltaf	verið	sín	uppáhaldsgrein	

og	hann	hafi	staðið	sig	vel	í	því	fagi.	Hann	hafði	ekki	mikinn	áhuga	á	verklegu	fögunum	

en	telur	þó	að	atvik	í	smíðakennslu	hafi	vakið	áhuga	hans	á	því	námi	sem	hann	er	í	dag,	

hann	lýsir	því	svo:		

Maður	 var	 í	 smíðum	 þar	 var	 maður	 að	 gera	 hafnaboltakylfur	 í	 rennibekk	 og	
brennimerkja	myndir.	En	ég	man	eftir	að	við	máttum	velja	einu	sinni	verkefni,	sem	
getur	 kannski	 verið	 ástæðan	 fyrir	 því	 að	 ég	 valdi	 rafmagnið.	 Það	 voru	 svona	
verkefna	bækur	uppí	hillu	og	það	fyrsta	sem	ég	sá	var	lygamælir	og	í	því	var	rökrás,	
sem	ég	er	einmitt	búinn	að	 læra	um	í	rafeindavirkjanum.	Ég	man	bara	að	ég	valdi	
þetta	 verkefni	 og	 við	 vorum	 bara	 að	 gera	 lygamæli	 sem	 var	 með	 einhverjum	
transistorum,	batterí,	 þéttum	og	öllu	 þessu	drasli,	 ég	 vissi	 ekkert	 hvað	þessi	 tákn	
voru.	Þannig	að	ég	talaði	bara	við	smíðakennarann	og	ég	sagði	bara	að	mig	langaði	
að	gera	þetta,	hann	sagði	bara	 já	en	ég	veit	ekkert	hvernig	á	að	gera	þetta.	Vertu	
bara	hérna	og	brennimerktu	þessa	mynd.	En	mér	fannst	það	ekkert	rosalega	gaman	
og	 ég	 var	 ekkert	 rosalega	 góður	 verklega.	 En	 þetta	 held	 ég	 að	 hafi	 kveikt	 áhuga	
minn	á	rafmangi.	

Árni	talaði	um	að	hann	hafi	alls	ekki	haft	áhuga	á	bóklegum	fögum	og	sagði:	„Mér	

fannst	 bara	 ömurlegt	 í	 bóknámi	 sko.“	 Það	 virtist	 ekki	 stjórna	 skóla-	 og	 námsvali	

viðmælenda	hvort	þeim	hafi	líkað	betur	við	bókleg	eða	verkleg	fög	í	grunnskóla.	

	

„Þetta	var	mikið	svona	hvað	vil	ég	og	hvorn	skólann“	

Þegar	skoðað	er	hver	vitneskja	viðmælenda	við	grunnskólalok	var	á	 framhaldsnámi	og	

störfum	sem	í	boði	leiddu	viðtölin	í	ljós	að	hún	var	mjög	lítil.	Flestir	viðmælendur	höfðu	

fengið	 litlar	 sem	 engar	 náms-	 og	 starfskynningar	 frá	 náms-	 og	 starfsráðgjöfum	

grunnskólanna.	 Flestir	 viðmælendurnir	 sem	höfðu	verið	 í	 grunnskóla	á	Akureyri	höfðu	

þó	 fengið	 kynningar	 frá	 framhaldskólunum	 sjálfum.	 Þeir	 sem	 ekki	 höfðu	 fengið	

kynningar	 öfluðu	 sér	 upplýsingar	 á	 netinu	 eða	 fengu	 upplýsingar	 frá	 ættingjum	 eða	

vinum.	

Stefanía	 og	 Gústaf	 höfðu	 ekki	 leitað	 til	 náms-	 og	 starfsráðgjafa	 til	 að	 fá	 hjálp	 við	

námsval	 og	 mundu	 ekki	 til	 þess	 að	 það	 hafi	 verið	 kynning	 frá	 slíkum	 ráðgjafa	 í	

grunnskólum	þeirra.	Upplýsingarnar	um	 framhaldskólanna	 sem	þau	höfðu	 fengið	voru	
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frá	 kynningum	 þar	 sem	 nemendur	 heimsóttu	 framhaldskólana.	 Stefanía	 talaði	 um	 að	

flestir	í	hennar	bekk	hefðu	ekki	haft	hugmynd	um	hvaða	nám	eða	hvaða	framhaldskóla	

þeir	ættu	að	velja	sér:		

Það	var	eins	og	í	8.	bekk	þá	eigum	við	að	fara	að	hugsa	um	þetta,	nei	það	er	aðeins	
of	snemmt,	síðan	í	9.	bekk	þá	bara	-	nei	síðan	bara	í	10.	bekk	þá	þarftu	bara	að	fara	
að	sækja	um	og	þá	voru	allir	bara,	hmmm	hvað	á	ég	að	velja.	Þannig	að	þetta	var	
mikið	svona	hvað	vill	ég	og	hvorn	skólann,	þannig	að	það	vissi	enginn	neitt.	

Gústaf	 minntist	 þess	 að	 kennararnir	 í	 grunnskólanum	 töluðu	 aðeins	 um	

framhaldsskólana	en	að	hans	mati	var	lögð	mun	meiri	áhersla	á	MA	og	lítil	á	VMA:	

Við	 fengum	 rosa	 litla	 kynningu,	þá	 var	þetta	 kynnt	 í	 tíunda	bekk	en	ekki	 í	 níunda	
bekk	eins	og	er	gert	nú,	þannig	að	maður	 fékk	 lítinn	 tíma	til	að	velja.	Maður	vissi	
ekkert	af	VMA	fyrr	en	rétt	undir	lokin.	Það	var	bara	alltaf	MA,	MA,	MA.	Maður	vissi	
svo	ekkert	hvað	maður	ætlaði	að	gera	eftir	það	[grunnskóla].	

Gústaf	segist	hafa	fengið	kynningar	frá	náms-	og	starfsráðgjöfum	framhaldsskólanna	

sem	komu	með	kynningar	 í	grunnskólana.	Einnig	hafi	hann	fengið	að	fara	á	kynningu	 í	

VMA	en	ekki	MA	eins	og	hann	 sagði:	 „við	 fórum	aldrei	 í	MA,	 við	 fórum	bara	 í	 VMA.“	

Hann	sagði	að	það	hafi	þó	ekki	haft	áhrif	á	val	hans	þar	sem	hann	var	búin	að	ákveða	

nám	og	skóla	fyrir	kynningarnar:	

Ég	náttúrulega	fékk	að	sjá	skólann	sko.	En	ég	var	búinn	að	taka	valið	þannig	að	það	
hefi	ekki	haft	nein	áhrif	á	mig.	En	ef	ég	hefði	verið	búinn	að	ákveða	mig	þá	hefði	ég	
viljað	sjá	þetta	sterkara.	Ef	maður	hefði	farið	þarna	í	MA	og	labbað	á	milli	og	séð	og	
ég	man	ekki	einu	sinn	eftir	að	hafa	fengið	boð	um	að	koma	í	MA.	En	ég	get	ímyndað	
mér	 að	það	 sér	bara	 að	 labba	milli	 stofa	og	hérna	er	 einhver	 efnafræðitilraun	og	
reynt	að	sýna	það	kannski	svona	pínu	cool.	En	VMA	hefur	svo	mikið	að	bjóða	uppá	
til	að	og	sýna	krökkum,	ekki	bara	það	sem	er	um	að	vera	 í	 skólanum	heldur	hvað	
þeir	erum	að	fara	að	gera	eftir	skólann.	

Árni,	Kristín	og	Vala	voru	öll	í	grunnskóla	utan	Akureyrar	og	ekkert	þeirra	mundi	til	

þess	 að	 hafa	 fengið	 náms-	 og	 starfskynningar	 í	 sínum	 grunnskólum.	 Árni	 fór	 með	

grunnskólanum	 sínum	 á	 kynningar	 í	 bæði	 MA	 og	 VMA.	 Kristín	 fór	 ekki	 á	 neinar	

kynningar,	heldur	aflaði	sér	upplýsinga	um	skólana	á	netinu	og	fékk	upplýsingar	um	MA	

frá	systur	sinni	sem	þá	stundaði	nám	við	MA.	

Í	þessu	samhengi	telur	Vala	þörf	á	náms-	og	starfsfræðslu	fyrr	í	grunnskólum	og	að	

hennar	mati	þarf	að	leggja	meiri	áherslu	á	fjölbreytileika	í	námi:		
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Mér	finnst	bara	að	það	mætti	byrja	fyrr	í	skólanum	að	vera	með	kynningar,	og	ekki	
bara	 eitthvað	 bóklegt	 skilurðu.	 Ég	 veit	 ekki	 ennþá	 sjálf	 hvað	 er	 í	 boði	 og	 ég	 er	
einmitt	hrædd	við	að	prófa	eitthvað	nýtt,	þangað	til	núna.	Mér	finnst	bara	að	það	
megi	kynna	betur	þú	veist,	fjölbreytileikann	og	stimpla	það	kannski	inn	á	yngra	fólk	
að	það	skiptir	engu	máli	þú	veist.	Þér	 líður	ekkert	betur	þó	þú	verðir,	það	er	bara	
ólíkt	hvað	hentar	hverjum.	

Það	 sama	 var	 uppá	 teninginn	 með	 Rósu	 og	 Trausta,	 þau	 voru	 bæði	 í	 skólum	 á	

Akureyri	 en	höfðu	ekki	 fengið	neina	náms-	og	 starfskynningu	 í	 grunnskóla	 aðra	 en	þá	

kynningu	 sem	 framhaldskólarnir	 komu	 sjálfir	með	 inn	 í	 grunnskólanna.	 Steinar	 var	 sá	

eini	sem	talaði	um	að	hafa	 leitað	til	náms-	og	starfsráðgjafa	til	að	fá	hjálp	við	námsval	

sitt:	

Sko	ég	var	búinn	að	tala	rosa	mikið	við	námsráðgjafa,	ég	var	bara	mjög	svo	týndur	
og	vissi	ekki	hvort	ég	ætlaði	að	fara	aftur	suður	í	Grafarvoginn	eða	hvort	ég	ætlaði	
að	vera	hér	og	allt	þetta	bla	bla	bla.	Námsráðgjafinn	sagði	að	ég	ætti	að	fara	í	VMA,	
miðað	við	einhver	viðtöl.	

Steinar	taldi	það	að	 leita	til	náms-	og	starfsráðgjafa	þó	ekki	hafa	hjálpað	sér	mikið	

eins	og	hann	lýsti:	

Við	vorum	að	pæla	hvort	ég	ætti	að	fara	í	VMA	eða	hvort	ég	ætti	að	fara	í	einhverja	
akademíu	þarna	fyrir	sunnan	og	við	vorum	búin	að	ræða	það	helling,	hún	var	búin	
að	setja	mig	í	áhugakannanir	og	þær	komu	allar	út	að	ég	væri	ekki	með	neinn	áhuga	
á	neinu,	þannig	að	það	var	ekki	að	hjálpa	mikið	heldur	sko.	

Fram	 kom	 að	 viðmælendur	 virtust	 hafa	 fengið	mjög	 litla	 náms-	 og	 starfsfræðslu	 í	

grunnskóla	og	aðeins	einn	viðmælandi	sagðist	hafa	leitað	til	náms-	og	starfsráðgjafa	til	

að	fá	aðstoð	við	náms-	og	skólaval.	Flestir	viðmælendur	höfðu	fengið	kynningar	frá	bæði	

MA	og	VMA.	Náms-	og	starfsfræðsla	í	grunnskóla	virtist	því	ekki	vera	að	hafa	mikil	áhrif	

á	náms-	og	skólaval	viðmælenda.	

	

„Einn	kennari	var	meira	fyrir	VMA	en	hún	var	alveg	með	rök“	

Þegar	 viðmælendur	 voru	 spurðir	 út	 í	 áhrif	 kennara	 á	 náms-	 og	 skólaval	 voru	 svörin	

misjöfn.	 Kennarar	 virtust	 almennt	 ekki	 beina	 nemendum	 sínum	 frekar	 í	 einn	 skóla	 en	

annan.	Aðeins	einn	viðmælandi	 talaði	um	að	 í	hans	grunnskóla	höfðu	kennararnir	 lagt	

mikla	áherslu	á	að	nemendur	færu	í	MA.	Hann	minntist	þess	hvernig	þeir	hafi	ýtt	undir	

skólaval	í	MA:	
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Það	voru	sérstaklega	kennararnir	sem	lögðu	mjög	mikla	áherslu	á	það	að	þegar	þið	
farið	í	MA	þá	þurfið	þið	að	kunna	þetta	og	svona,	það	var	aldrei	sagt	ef,	og	hérna	ég	
var	soltið	heilaþveginn	í	þetta	og	það	fóru	einmitt	flestir	í	MA.	

Annar	viðmælandi	 sagði	að	kennari	 í	 sínum	skóla	hafi	bent	á	kosti	og	galla	beggja	

skóla,	þó	svo	að	hún	hafi	lagt	meiri	áherslu	á	annan	skólann	en	hinn:	

Það	var	einn	kennari	og	hún	var	meira	 fyrir,	en	hún	var	samt	alveg	með	rök.	Hún	
sagði	að	ef	þú	ferð	í	VMA	þá	getur	þú	sniðið	námið	betur	að	þér.	Ef	þú	ferð	í	MA	þá	
ertu	 rosalega	 mikið	 í	 hóp	 og	 ert	 að	 fljóta	 með.	 Sérstaklega	 voru	 nokkrir	
stjörnumerktir	með	mér	í	bekk,	lesblindir	og	allt	þetta	með	mér	í	bekk.	Þá	er	miklu	
betra	fyrir	þá	að	fara	í	VMA	en	í	MA	þá	ertu	bara	heild	og	þá	flýturðu	bara	með.	En	í	
VMA	getur	þú	bara	tekið	aðeins	léttari	áfanga	eða	aðeins	erfiðari	ef	þú	vilt	það.	En	
annars	var	það	aldrei	neitt	nema	þú	velur	bara	það	sem	þú	vilt.	

Aðrir	viðmælendur	minntust	þess	ekki	að	kennarar	hafi	lagt	áherslu	á	annan	hvorn	

skólann.	Árni	minntist	samt	þess	að	kennarar	hans	hafi	lagt	mikla	áherslu	á	að	iðnám	sé	

jafngilt	bóknámi:	

Þeir	hömruðuð	á	því	að,	sko	það	er	alltaf	talað	um	að	það	séu	meira	tossar	og	svona	
í	VMA	en	þeir	hömruðu	á	því	að	það	væri	alls	ekki	svoleiðis.	Þeir	töluðu	um	að	þetta	
væri	bara	öðruvísi	og	að	þetta	 færi	bara	eftir	áhugamálum.	 Iðnnám	væri	 síður	en	
svo	ómerkilegra	heldur	en	eitthvað	bóknám.		

Flestir	 voru	 sammála	 um	 að	 kennararnir	 hefðu	 ekki	 haft	 mikil	 áhrif	 á	 náms-	 og	

skólaval.	Aðeins	einn	kennari	hafði	að	mati	viðmælenda	reynt	að	hafa	áhrif	á	námsval	

nemenda	sinna	með	því	að	tala	aðeins	um	MA.	Aðrir	kennarar	virtust	benda	á	kosti	og	

galla	beggja	skóla	á	Akureyri	og	hvetja	nemendur	að	velja	eftir	sínu	höfði.	

3.2 Fjölskylda	og	vinir	sem	áhrifavaldar	

Niðurstöður	 sýndu	 fram	 á	 að	 fjölskylda	 og	 vinir	 voru	 áhrifavaldar	 í	 námsvali	

viðmælenda.	 Það	 var	 þó	 misjafnt	 hversu	 mikil	 áhrifin	 voru.	 Eldri	 systkini	 þeirra	 sem	

stunduðu	nám	 í	MA	virtust	hafa	mikil	 áhrif	 en	ekki	 eldri	 systkini	þeirra	 sem	stunduðu	

nám	í	VMA.	Aðeins	einn	viðmælandi	taldi	að	grunnskólavinir	höfðu	haft	áhrif	á	val	sitt,	

en	væntingar	um	félagslíf	 í	 framhaldskóla	hafði	mikil	áhrif	á	nánast	alla	viðmælendur	 í	

MA.	 Viðmælendur	 töldu	 foreldra	 sína	 ekki	 hafa	 haft	mikil	 áhrif	 á	 það	 hvað	 nám	 þeir	

völdu	sér	en	allir	viðmælendur	töldu	foreldra	hafa	haft	áhrif	á	það	að	þeir	færu	í	nám.	
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3.2.1 Foreldrar	
Þegar	viðmælendur	ræddu	um	það	hvort	foreldrar	höfðu	haft	áhrif	á	náms-	og	skólaval	

þeirra	kom	í	ljós	að	aðeins	þrír	viðmælendur	töldu	sig	hafa	orðið	fyrir	áhrifum	foreldra.	

Allir	viðmælendur	sögðu	foreldra	sína	hafa	stutt	sig	í	ákvörðun	sinni.	Allir	viðmælendur	

sögðust	hafa	fengið	að	ráða	sjálfir	hvaða	skóla	og	nám	þeir	völdu	sér	en	upplifðu	samt	

allir	pressu	frá	foreldrum	um	að	fara	í	nám	eftir	grunnskóla.		

Hér	 að	 neðan	 verður	 annarsvegar	 fjallað	 um	 hvernig	 viðmælendur	 töldu	 foreldra	

sína	hafa	haft	eða	ekki	haft	áhrif	á	námsvalið	og	hins	vegar	þá	pressu	frá	foreldrum	að	

fara	í	nám	eftir	grunnskóla.	

	

„Ég	hef	síðan	ég	man	eftir	mér	ætlað	að	fara	í	MA	eins	og	mamma“	

Kristín,	sem	er	í	námi	í	MA,	á	foreldra	sem	eru	hvorugt	er	með	framhaldskólamenntun	

og	segir	hún	það	hafa	haft	áhrif	á	það	að	hún	færi	í	framhaldskóla:	

Já	af	því	að	þau	eru	hvorugt	með	menntun	og	þau	hafa	einblínt	mikið	á	það	við	mig	
og	systir	mína	að	mennta	okkur,	af	því	að	þau	sjá	eftir	því	 í	dag	að	hafa	ekki	gert	
það.	

Vala	 sem	 útskrifaðist	 úr	MA	 en	 er	 nú	 í	 námi	 í	 VMA	 á	 starfnámsbraut	 segist	 hafa	

fundið	 fyrir	 áhrifum	 móður	 sinnar	 á	 skóla-	 og	 námsval	 þegar	 hún	 var	 að	 fara	 í	

framhaldskóla	beint	eftir	grunnskóla.	Móðir	Völu	hafði	sjálf	útskrifast	úr	MA	sem	hafði	

mjög	mikil	áhrif	á	skólaval	hennar	eftir	grunnskóla:	

Mamma	mín	var	í	Menntaskólanum	á	Akureyri,	það	er	aðallega	sú	tenging	skilurðu	
sem	ég	hef,	ég	hef	eiginlega	síðan	ég	man	eftir	mér	ætlað	að	fara	í	Menntaskólann	
á	Akureyri	eins	og	mamma	og	ég	stóð	við	það,	flutti	að	heiman	þá	sextán	ára	og	var	
á	vistinni.	

Það	hafði	einnig	mikil	áhrif	á	Völu	hvernig	móðir	hennar	talaði	um	MA	ár	sín,	hún	

lýsti	því	svona:	

Hún	 talaði	 alltaf	um	að	þetta	væru	bestu	ár	 lífsins,	 að	búa	á	heimavistinni	og	allt	
það	og	þegar	við	erum	að	horfa	á	fréttirnar,	segir	hún	nei	þessi	var	nú	með	mér	 í	
MA,	þarna	er	Haddi,	hann	var	nú	með	mér	í	MA.	

Að	alast	upp	innan	um	vélar,	tæki	og	eiga	föður	sem	er	smiður	hafði	að	mati	Árna	

mikil	áhrif	á	náms-	og	skólaval	hans	eins	og	hann	lýsti:	
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Mamma	 er	 hjúkrunarfræðingur	 og	 pabbi	 er	 trésmiður.	 Ég	 er	 svo	 búinn	 að	 vinna	
með	pabba	 í	 trésmíðinni	 síðan	ég	byrjaði	 að	 labba,	oft	með	honum	 í	 vinnunni	og	
alltaf	þegar	það	þurfti	að	gera	eitthvað.	

Þó	svo	að	faðir	hans	hafi	haft	mikil	áhrif,	valdi	hann	að	feta	ekki	í	fótspor	föður	síns	

heldur	 valdi	 sér	 annað	 verklegt	 svið,	 eins	 og	 hann	 sagði:	 „Ég	 var	 náttúrulega	 búin	 að	

vinna	mjög	mikið	með	honum	í	því	sko,	þá	kom	alveg	til	greina	að	fara	í	smiðinn,	en	ég	

er	bara	meira	fyrir	vélarnar.“	

Móðir	Steinars	er	með	háskólamenntun	en	faðir	hans	er	ekki	með	menntun	en	eins	

og	Steinar	 sagði	 sjálfur	er	pabbi	hans	með:	 „rosalega	 lífsgráðu	og	er	bara	góður	 í	öllu	

sem	hann	gerir,“	en	faðir	hans	hafði	gert	við	bíla	í	mörg	ár.	Aðspurður	hvort	hann	hafði	

getað	hugsað	 sér	að	 fara	 í	 iðnám	 til	 að	 feta	 í	 fótspor	 föður	 síns	og	vinna	með	bíla	og	

hvort	foreldrar	hans	hefðu	haft	áhrif	á	val	hans,	svaraði	hann:	„Mér	fannst	þau	ekki	hafa	

nein	áhrif	á	þetta.“	

Trausti	 talaði	um	að	 langflestir	 í	 fjölskyldunni	hans	væru	háskólamenntaðir	en	það	

hafi	ekki	haft	áhrif	á	námsval	hans,	hann	hafi	alltaf	stefnt	á	verklegt	nám	eins	og	hann	

sagði:	 „Allir	 í	 fjölskyldunni	eru	 læknar	eða	 svoleiðis,	mér	 leist	ekkert	beint	á	það,	mér	

fannst	bara	áhugavert	að	nota	hendurnar.“	Sömu	sögu	höfðu	Rósa,	Gústaf	og	Stefanía	

að	 segja,	 að	 foreldrar	 þeirra	 hafi	 ekki	 haft	 áhrif	 á	 val	 þeirra.	 Faðir	 Rósu	 er	 bæði	

háskólamenntaður	og	með	sveinspróf	og	móðir	hannar	er	með	sveinspróf	en	Rósa	var	

búin	að	ákveða	frá	unga	aldri	að	hún	ætlaði	að	verða	læknir.		

	

„Mamma	setti	það	fram	að	stúdentspróf	væri	svona	lágmark“	

Allir	viðmælendur	upplifðu	pressu	 frá	 foreldrum	sínum	að	 fara	 í	nám	eftir	grunnskóla,	

hvort	 sem	 um	 var	 að	 ræða	 bóknám	 eða	 starfsnám.	 Foreldrar	 Stefaníu	 eru	 bæði	

háskólamenntuð	og	kláruðu	bæði	framhaldskólanám	frá	VMA.	Að	sögn	hennar	var	engin	

pressa	 frá	 þeim	að	 velja	 annaðhvort	MA	eða	VMA,	þau	 lögðu	meiri	 áherslu	 á	 að	hún	

fyndi	sér	„námsbraut	við	hæfi“	eins	og	hún	orðaði	það.	Þegar	hún	var	spurð	út	það	hvort	

foreldrar	hennar	höfðu	lagt	meiri	áherslu	á	að	velja	sér	nám	eða	skóla	sagði	hún:	„bara	

námið,	þeim	fannst	ekki	skipta	máli	hvorn	skólann	ég	færi	í	bara	að	ég	myndi	finna	mér	

braut.“	 Sömu	sögu	hafði	Rósa	að	 segja:	 „þeim	var	alveg	 sama	hvort	ég	 færi	 í	MA	eða	

VMA“	en	krafa	var	gerð	á	að	Rósa	færi	í	skóla	eins	og	hún	lýsir:	„ef	ég	hefði	ekki	farið	í	
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skóla,	þá	hefðu	þau	ekkert	orðið	svakalega	sátt,	en	þeim	var	alveg	sama	hvaða	nám	ég	

myndi	velja.“		

Trausti	sem	á	háskólamenntaða	foreldra,	upplifði	aldrei	pressu	frá	foreldrum	um	að	

velja	bóklegt	nám	eða	stúdentspróf:	„Mamma	mín	sagði	bara	alltaf	að	þú	mátt	velja	það	

sem	þú	vilt	og	það	sem	þér	finnst	best“	og	hann	valdi	verklegt	nám	í	VMA.	Hann	talaði	

um	að	pressa	á	stúdentspróf	væri	meira	frá	samfélaginu	eins	og	hann	orðaði	það:	„Með	

stúdentinn,	þá	finnst	mér	bara	eins	og	allir	pressi	á	þig	en	þá	kannski	bara	á	góðan	hátt.“	

	Eins	og	áður	kom	fram	á	Kristín	ómenntaða	foreldra	en	hún	taldi	það	ekki	hafa	skipt	

þá	máli	í	hvaða	nám	eða	í	hvaða	skóla	hún	færi	eins	og	hún	orðaði	það:	

Nei	 alls	 ekki,	það	var	bara	mitt,	bara	að	klára	eitthvað	 í	 skóla	 sama	hvað	það	var	
skilurðu,	ef	ég	hefði	 verið	að	 fara	 í	bifvélavirkjann	 í	VMA	þá	hefðu	þau	stutt	það,	
alveg	bara	hundrað	prósent	sko.	

Þrátt	 fyrir	að	Kristín	hafi	upplifað	það	sem	algjörlega	eigið	val	að	velja	nám	virtust	

foreldrar	hennar	hafa	meira	um	það	segja	en	hún	gerði	sér	grein	 fyrir,	eins	og	hennar	

eigin	 orð	 lýsa:	 „Þau	 voru	 allavega	mjög	 sterk	 á	 því	 að	 ég	myndi	 klára	 stúdentinn,	 alla	

vega	það,	minnsta	kosti	það.“	

Foreldrar	Völu	og	Gústafs	töldu	mikilvægt	að	taka	stúdentspróf	eins	og	Vala	sagði:	

„þau	lögðu	áherslu	á	að	ég	myndi	klára	stúdentinn	og	ég	náttúrulega	vildi	það	sjálf	og	þó	

ég	vissi	samt	ekkert	í	framhaldinu	meira	hvað.“	Vala	sagði	hins	vegar	að	hún	hafi	einnig	

getað	valið	sér	iðnám	en	þá	þurft	að	taka	stúdentspróf	með:		

Stúdentspróf	meira	af	því	að	það	væri	meira	svona	classic	ef	maður	myndi	vilja	gera	
eitthvað	í	framtíðinni.	Eins	og	mamma	fór	núna	í	viðskiptafræðinám	eftir	tuttugu	og	
fimm	ára	pásu,	 skilurðu,	og	þar	 sem	hún	var	búin	með	stúdentspróf	þá	er	maður	
þannig	séð,	það	er	svo	stór	lykill	inn	í	svona	margt,	skiluðu.	Þannig	að	það	var	mikil	
áhersla,	hvort	sem	það	yrði	klárað	með	iðnnámi	eða	öðru	það	skipti	þá	engu	máli.	

Vala	talaði	einnig	um	þessa	pressu	á	menntun	svona:	„það	var	alltaf	þetta,	það	er	

gott	að	mennta	sig,	en	aldrei	settar	neinar	pressur	á	hvað	ég	ætti	að	velja	eða	hvað	ég	

ætti	að	læra.“	Hún	segist	vera	mjög	þakklát	fyrir	það	í	dag.	

Gústaf	 sagði:	 „mamma	 setti	 það	 fram	 að	 stúdentspróf	 væri	 svona	 lágmark“	 en	

foreldrum	hans	fannst	það	ekki	skipt	máli	að	hans	mati	í	hvorn	skólann	hann	færi.	Hann	

taldi	því	enga	pressu	hafa	verið	á	sér	með	skólaval	eða	eins	og	hann	orðaði	það:		
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Mamma	var	sú,	 sem	opnaði	augun	mín	 fyrir	VMA,	hún	 tók	greindarvísitölu	próf	á	
sínum	tíma	og	fékk	hundrað	sextíu	og	fjóra	eða	eitthvað	og	Albert	Einstein	var	með	
hundrað	og	sextíu.	Já,	þannig	að	það	voru	allir	á	sínum	tíma	að	ýta	henni	á	að	fara	í	
MA	en	hún	vissi	að	hún	hafði	mikið	meira	gaman	að	svona	verknámi	þannig	að	hún	
fór	í	VMA	sko,	en	mamma	hennar	og	pabbi	voru	alveg	brjáluðu	út	af	því,	þannig	að	
hún	vildi	hafa	þetta	allt	opið	fyrr	mér,	ég	mátti	gera	bæði.	

Steinar	talaði	einnig	um	að	það	hefði	verið	honum	í	sjálfsvald	sett	hvort	hann	tæki	

stúdentspróf	 en	 þó	 svo	 að	 það	 hafi	 ekki	 verið	 krafa	 frá	 foreldrum	 hans	 eins	 og	 hann	

sagði:	 „Það	 var	 enginn	 pressa	 á	mér	 og	 þau	 voru	 ekki	 að	 segja	 neitt.“	 Hann	 lýsti	 því	

þannig	að	það	var	frekar	hann	sjálfur	sem	var	búin	að	ákveða	að	taka	stúdentspróf:	„ég	

hugsaði	bara	svona,	væntanlega	fer	ég	og	næ	í	stúdentspróf.	Það	er	kannski	bara	svona	

forritað	 inní	 samfélagið.“	 Upplifun	 hans	 af	 pressu	 frá	 foreldrum	 að	 taka	 stúdentspróf	

eða	sveinspróf	var	engin	eins	og	hann	lýsir	hér:	

Ef	ég	hefði	viljað	vera	trésmiður	þá	hefðu	þau	alveg	treyst	mér	í	það,	ef	þau	hefðu	
bara	vitað	að	mig	langaði	í	sveinspróf,	ef	mig	hefði	langað	að	laga	bíla	þá	hefðu	þau	
bara	stutt	það	og	þá	örugglega	sérstaklega	pabbi	minn,	hann	hefi	verið	alsáttur.	

Foreldrar	Árna	studdu	hann	 í	hans	ákvörðun	um	náms-	og	skólaval.	Það	var	engin	

krafa	hvort	námið	væri	bók-	eða	verklegt,	en	Árni	segir	foreldra	sína	hafa	fljótt	áttað	sig	

á	því	hvað	hann	vildi	eða	eins	og	hann	lýsti:	„þau	sáu	það	bara	strax	út	í	hvað	ég	færi,	

hvort	ég	færi	í	smíðar	eða	svona	vélanám	og	studdu	mig	mjög	vel	í	því.“	

Það	 var	 nokkuð	 ljóst	 að	 foreldrar	 höfðu	 mismikil	 áhrif	 á	 náms-	 og	 skólaval	

viðmælenda.	Að	mati	viðmælenda	virtist	áhrif	foreldra	þó	ekki	vera	stór	áhrifa	þáttur	í	

vali	þeirra	nema	í	einu	tilfelli	eða	hjá	Völu.	Viðmælendur	voru	allir	sammála	um	að	það	

væri	pressa	frá	foreldrum	að	halda	áfram	í	námi	eftir	grunnskóla.	Það	var	misjafnt	hvort	

foreldrar	settu	skilyrði	fyrir	stúdentsprófi,	sveinsprófi	eða	bara	öðru	hvoru.	

Skoðað	var	hvort	menntunarstig	foreldra	viðmælenda	í	MA	og	VMA	hafi	haft	áhrif	á	

viðmælendur	og	hvort	þeir	hafi	valið	sér	skóla	eða	námsleið	út	frá	því.	Af	foreldrum	MA	

viðmælenda	voru	fjórir	foreldrar	háskólamenntaðir	og	þrír	foreldrar	ómenntaðir	og	eitt	

foreldri	með	sveinspróf.	Af	foreldrum	VMA	viðmælenda	voru	sex	með	háskólamenntun	

og	tveir	með	sveinspróf.	Aðeins	þrír	viðmælendur	virtust	hafa	valið	sér	skóla	eða	nám	út	

frá	 áhrifum	 eða	 menntun	 foreldris.	 Það	 er	 að	 segja	 það	 virtist	 ekki	 hafa	 haft	 mikil	

meðvituð	áhrif	á	viðmælendur	þessarar	rannsóknar	hvað	foreldrar	starfa	við	eða	hvað	

þeir	eru	menntaðir.	
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3.2.2 Systkini	
Í	 ljós	kom	að	eldri	systkini	virðast	geta	haft	mikil	áhrif	á	skólaval	yngri	systkina	sinna.	 Í	

rannsókn	 þessari	 virtust	 þó	 eldri	 systkini	 MA	 viðmælenda	 hafa	 haft	 meiri	 áhrif	 en	

systkini	viðmælenda	í	VMA	

	

„Bróðir	minn	fór	í	MA	og	þá	fer	ég	bara	líka	í	MA	skilurðu.“	

Þegar	rætt	var	við	viðmælendur	um	áhrifavalda	þegar	kemur	að	skólavali	kom	í	ljós	að	

þrír	 viðmælendur	af	 fjórum	sem	voru	 í	MA	áttu	eldri	 systkini	 sem	höfðu	útskrifast	 frá	

þeim	skóla.	Tveir	af	þeim	viðmælendum	sögðu	einmitt	að	það	hafi	haft	mjög	mikil	áhrif	

á	þau	og	 gert	útslagið	með	að	þau	hafi	 valið	 sér	MA	 sem	 framhaldsskóla.	 Steinar	 átti	

eldri	bróðir	sem	hafði	greinilega	haft	mikil	áhrif	á	val	hans	eða	eins	og	hann	sagði:	„svo	

var	bróðir	minn	búinn	að	segja	mér,	hann	var	í	MA,	að	það	væri	ekki	í	boði	að	fara	ekki	í	

MA.“	Hann	talaði	einnig	um	að	það	að	bróðir	hans	hafi	viljað	að	hann	færi	í	MA	hafa	gert	

það	að	verkum	að	hann	valdi	þann	skóla	eins	og	hann	orðaði	það:	„Þetta	var	 líka	bara	

eitthvað	thing,	bróðir	minn	 fór	 í	MA	og	ég	 fer	þá	bara	 líka	 í	MA	skilurðu,	svo	er	þetta	

kannski	svona	bara,	já	ég	held	að	þetta	sé	ekki	flóknara	en	það.“	

Kristín	á	einnig	eldri	 systur	 sem	útskrifaðist	 frá	MA	sem	hafði	mikil	áhrif	á	hennar	

skólaval.	Hún	talaði	um	að	allar	þær	upplýsingar	sem	hún	fékk	um	skóla	á	Akureyri	væru	

frá	systur	sinni	og	því	hafði	hún	ekki	miklar	upplýsingar	um	VMA	eða	eins	og	hún	lýsir:		

Aðalástæðan	 var	 af	 því	 að	 eldri	 systir	mín	 kom	hingað	og	 talaði	 um	að	 félagslífið	
væri	bara	geggjað	og	það	væri	gaman	í	skólanum	og	að	hann	væri	alveg	erfiður	en	
væri	worth	it.	Þannig	að	ég	ákvað	bara	að	koma	hingað.	

Rósa	sem	er	 í	MA	talaði	hins	vegar	um	að	það	hefði	ekki	haft	nein	áhrif	á	skólaval	

sitt	þó	svo	að	tvær	ef	eldri	systrum	hennar	hefðu	farið	í	MA.		

	

„Fyrst	þá	var	pælingin	að	fara	í	MA,	af	því	að	systir	mín	var	þar“	

Af	þeim	viðmælendum	sem	voru	í	VMA	áttu	aðeins	tveir	viðmælendur	eldri	systkini	sem	

höfðu	farið	 í	MA	og	VMA,	þau	töldu	það	þó	ekki	hafa	haft	áhrif	á	skólaval	sitt.	Trausti	

átti	 eldri	 systir	 sem	 útskrifaðist	 úr	MA	 og	 eldri	 bróðir	 sem	 hafði	 verið	 í	 VMA	 en	 ekki	

útskrifast.	Trausti	talaði	um	að	í	byrjun	hafi	hann	ætlað	í	MA	eins	og	hann	sagði:	„fyrst	

þá	ætlaði	ég	að	fara	í	MA,	af	því	að	systir	mín	fór	þangað.“	Trausti	hafði	hins	vegar	meiri	
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áhuga	á	 iðnnámi	eins	og	hann	 sagði:	 „það	 var	 ekki	 séns	 í	 helvíti	 að	ég	 færi	 í	 eitthvað	

bóklegt	nám,	ég	vissi	það	alveg“	þannig	að	þegar	hann	komast	að	því	að	það	var	ekkert	

iðnnám	í	boði	í	MA	þá	valdi	hann	VMA.	Hann	lýsti	því	þannig:	

Ég	hugsaði	 líka	út	 í	peninginn.	Um	 leið	og	maður	er	búinn	 í	grunnskóla	og	ætlar	 í	
eitthvað	bóklegt	nám,	þá	ertu	töluvert	 lengur	 í	skóla	til	að	fá	kannski	svipuð	 laun,	
eða	kannski	ertu	með	betri	 laun	en	meira	skólagöngu	á	bakvið	það.	Eins	og	systir	
mín,	 hún	 er	 í	 háskólanámi,	 það	 kostar	 alveg	 heilann	helling,	 en	 sem	 rafeindavirki	
hefurðu	alltaf	valmöguleika	á	það	hvar	þú	getur	unnið	og	það	eru	alltaf	ágætis	laun.	

Árni	talaði	einnig	um	að	eldri	bróðir	hans	sem	útskrifaðist	úr	MA	hafi	ekki	haft	áhrif	

á	 val	 hans:	 „nei	nei	 alls	 ekki,	 það	 var	bara	 greinilegt	 strax	 í	 upphafi	 að	ég	ætti	 ekkert	

heima	í	MA“	en	Árni	hafði	frá	unga	aldri	sýnt	vélum	og	bílum	áhuga	og	var	alltaf	ákveðin	

að	stefna	á	iðnám.		

Nánast	allir	viðmælendur	í	MA	sem	áttu	eldri	systkini	sem	höfðu	stundað	nám	í	MA	

sögðu	systkini	sín	hafa	haft	mikil	áhrif	á	skólaval	sitt.	Áhrif	systkina	viðmælenda	úr	VMA	

höfðu	ekki	eins	mikil	áhrif	á	skólaval	þeirra.	

3.2.3 Grunnskólavinir	og	væntingar	um	félagslíf	í	framhaldsskóla	

Fram	 kom	 að	 grunnskólavinir	 viðmælenda	 virtust	 ekki	 hafa	 haft	mikil	 áhrif	 á	 skólaval	

þeirra.	 Flestir	 viðmælendur	úr	MA	 töluðu	hins	 vegar	um	að	þeir	 höfðu	heyrt	 um	gott	

félagslíf	 MA	 og	 það	 hafi	 haft	 mikil	 áhrif	 á	 það	 að	 þeir	 völdu	 það	 að	 fara	 í	 MA.	

Viðmælendur	úr	VMA	töldu	sig	ekki	hafa	orðið	fyrir	áhrifum	grunnskólavina	né	látið	gott	

eða	lélegt	orðspor	félagslífs	framhaldsskólanna	hafa	áhrif	á	sig.	

	

„Þetta	 var	 bara	 sjálfstæð	 ákvörðun	 sem	 ég	 tók,	 ekkert	 útfrá	 því	 hvað	 þær	ætluðu	 að	

gera“	

Viðmælendur	úr	MA	höfðu	verið	missterkir	félagslega	en	flestir	töluðu	um	að	þeir	hafi	

rætt	við	félaga	sína	og	vini	um	náms-	og	skólaval.	Það	kom	hins	vegar	í	ljós	í	viðtölunum	

að	aðeins	einn	viðmælandi	taldi	félaga	og	vini	hafa	haft	áhrif	á	val	sitt	og	einn	taldi	vin	

bróður	síns	hafa	haft	áhrif	á	sig.	

Stefanía,	sem	er	nemandi	MA,	talaði	um	að	allar	vinkonur	sínar	hefðu	farið	í	MA	og	

því	fannst	henni	að	hún	ætti	einnig	að	fara	þangað	eða	eins	og	hún	orðaði	það:	„ef	þær	

fara	allar	í	MA	af	hverju	ætti	ég	að	fara	í	VMA?“	Hún	talaði	einnig	um	að	í	10.	bekk	hafi	

hún	ekki	verið	viss	um	hvorn	skólann	hún	ætti	að	velja	en	vegna	þeirrar	orðræðu	sem	
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hún	hafði	heyrt	um	að	það	væri	auðveldara	að	skipta	frá	MA	yfir	í	VMA	en	frá	VMA	yfir	í	

MA	ef	skólinn	gengi	ekki	vel	hafi	hún	ákveðið	að	fara	í	MA	og	einnig	vegna	þess	að	vinir	

hennar	völdu	MA	en	það	hafði	mikil	áhrif	á	val	hennar.	

Tveir	MA	nemendur,	þau	Steinar	og	Kristín,	töluðu	bæði	um	að	vinir	hefðu	haft	lítil	

sem	 engin	 áhrif	 á	 skólaval	 þeirra.	 Það	 sem	 þau	 áttu	 einnig	 sameiginlegt	 var	 að	 bæði	

töluðu	 um	 að	 eldri	 systkini	 hefðu	 verið	 stærstu	 áhrifavaldarnir.	 Steinar	 talaði	 annars	

vegar	um	að	það	hefði	 verið	mjög	 jöfn	 skipting	 í	 vinahópnum	hans	á	 skólavali	og	það	

ekki	haft	nein	áhrif	á	hans	val	á	skóla:	

Þetta	 var	 samt	 rosalega	 blandað	 bara,	 það	 voru	margir	 sem	 töluðu	 um	 að	 þeim	
langaði	 á	 vélstjórnarbraut	 í	 VMA	 og	margir,	 allskonar	 stelpur	 og	 einhverjir	 svona	
fótboltastrákar	langaði	í	MA.	En	það	hafði	svo	lítið,	af	því	þetta	var	svo	blandað	þá	
hafði	 þetta	 svo	 lítil	 eða	 engin	 áhrif	 á	 það	 sem	 ég	ætlaði	 að	 gera,	 af	 því	 það	 var	
ekkert	 svona	 áberandi	 stór	 hópur	 af	 mínum	 vinum	 sem	 ætlað	 að	 fara	 eitthvert	
sérstak,	það	var	eiginlega	mjög	dreift.	

Hann	 talaði	hins	 vegar	einnig	um	að	vinur	eldri	bróðir	hans	gæti	hafa	haft	 áhrif	 á	

skólaval	 sitt	þar	 sem	Steinar	 sagðist	hafa	haft	mikinn	áhuga	á	að	 fara	á	 íþróttabraut	 í	

VMA	og	þegar	hann	hafi	verið	að	taka	loka	ákvörðun	um	skóla	hafi	hann	fengið	símtal	

sem	hafði	áhrif	á	val	hans.	Símtalinu	lýsti	hann	svona:	

Svo	hringdi,	ég	var	bara	að	slappa	af	með	einhverjum	vini	mínum,	þá	hringdi	sem	
sagt	besti	vinur	bróðir	míns	í	mig	persónulega,	það	hefði	ekki	gerst	áður.	Hann	var	í	
einhverjum	Fjölbrautarskóla	þarna	 í	Reykjavík,	hann	sagði:	það	er	ekki	 séns	að	þú	
sért	að	fara	í	einhvern	fjölbrautarskóla,	þú	ert	að	fara	í	einhvern	menntaskóla	með	
einhverju	bekkjarkerfi,	það	er	bara	ekkert	annað	í	boði	

Kristín,	sem	hafði	ekki	verið	í	grunnskóla	á	Akureyri,	talaði	um	að	aðeins	ein	vinkona	

hennar	 hafi	 einnig	 komið	 í	 skóla	 til	 Akureyrar	 og	 þá	 í	 MA	 og	 hún	 hafi	 þekkt	 fáa	 á	

Akureyri.	 Hún	 lýsti	 því	 svona:	 „ég	 þekkti	 náttúrulega	 engan	hérna	 þegar	 ég	 kom	 fyrst	

nema	systur	mína,	þannig	að	það	voru	engir	vinir	eða	neitt	sem	spiluðu	þar	inní.“	Vala	

hafði	 svipaða	 sögu	 að	 segja	 um	 að	 vinir	 hafi	 ekki	 haft	 áhrif	 á	 hennar	 val	 á	 skóla	 en	

samnemendur	 hennar	 í	 grunnskóla	 hafi	 talað	 um	 skólaval	 í	 grunnskólanum:	 „ég	man	

ekkert	sérstaklega	eftir	það	hafi	verið	rætt	hvað	við	ætluðum	að	verða,	skilurðu,	en	fólk	

var	 farið	 að	 tala	 um	 í	 hvaða	 menntaskóla	 það	 ætlaði	 að	 fara.“	 Hún	 kom	 einnig	 frá	

grunnskóla	utan	Akureyrar	og	voru	þær	aðeins	tvær	vinkonurnar	sem	fóru	saman	í	MA	

en	 Vala	 talaði	 um	 að	móðir	 hennar	 hafi	 verið	 sterkasti	 áhrifavaldurinn	 í	 því	 vali,	 ekki	
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vinkonan	 hún	 sagði	 um	 þátt	 móður	 sinnar	 í	 ákvörðuninni:	 „ég	 held	 að	 það	 sé	 alveg	

níutíu	og	níu	prósent	það.“	

Eitt	af	því	sem	greinir	á	milli	skólanna	er	að	MA	er	með	bekkjarkerfi	en	VMA	með	

áfangakerfi.	Nánast	allir	viðmælendurnir	úr	MA	sögðu	að	það	hefði	haft	mjög	mikið	að	

segja	um	skólaval	þeirra,	og	hversu	öflugt	félagslífið	væri	í	þeim	skóla	en	töluðu	um	að	

það	væri	ekki	mikið	félagslíf	hjá	nemendum	í	VMA.	Rósa	sagði	að	bekkjarkerfi	MA	hafi	

verið	ein	stærsta	ástæða	fyrir	skólavali	hennar	og	hún	hafi	vel	getað	hugsað	sér	að	fara	í	

VMA	hafi	hún	ætlað	sér	í	annað	nám	en	það	sem	hún	valdi	sér:	„Mér	finnst	alveg	líklegt	

að	ég	hefði	valið	VMA	ef	ég	hefði	kannski	ætla	að	fara	í	eitthvað	annað,	á	einhverja	aðra	

braut	sem	væri	til	dæmis	ekki	í	boði	hér	í	MA“,	hún	lýsti	því	svona:	

Mér	 finnst	 VMA	mjög	 góður	 skóli	 og	mér	 finnst	 hann	mjög	 flottur	 skóli	 og	 gefur	
nemendum	tækifæri	á	að	læra	mjög	margt.	Það	er	mjög	margt	sem	þú	getur	valið	
um	þarna	og	þú	veist,	það	eru	mjög	góðir	kennarar	þar.	Það	er	alltaf	verið	að	hrósa	
kennurunum	þarna.			

Kristín	talaði	um	að	hafa	heyrt	af	miklu	félagslífi	í	MA	og	mjög	litlu	félagslífi	í	VMA	og	

sagði:	„Ég	persónulega	myndi	ekki	vilja	fara	í	VMA,	bara	alls	ekki.“	Steinar	talaði	einnig	

um	félagslíf	MA	sem	stóran	þátt	 í	 vali	 sínu	eins	og	hann	orðaði	það:	„Ég	var	búinn	að	

heyra	svo	góða	hluti	um	MA	og	félagslífið	og	allt	það,	þannig	að	valið	var	mest	út	af	því	

sko.“	Þrátt	fyrir	að	vinir	úr	grunnskóla	virtust	hafa	haft	lítil	áhrif	á	námsval	viðmælenda	í	

MA	þá	virtist	samt	félagslíf	skipta	þau	miklu	máli	og	hafa	áhrif	á	námsvalið.	

		

„Ég	pældi	ekkert	í	því	hvert	aðrir	voru	að	fara“	

Allir	 nemendurnir	 sem	 voru	 í	 VMA	 töluðu	 um	 að	 vinir	 eða	 félagar	 hafi	 ekki	 haft	 nein	

áhrif	á	skólaval	þeirra.	Trausti	talaði	um	að	hann	hefði	átt	lítið	félagslíf	 í	grunnskóla	og	

því	 ekki	 rætt	um	 skólaval	 við	bekkjarfélaga	 sína.	Árni	 og	Gústaf	 töluðu	um	að	þeir	og	

félagar	þeirra	hafi	rætt	það	sín	á	milli	í	hvaða	nám	og	í	hvaða	skóla	þeim	langaði	að	fara	

og	flestir	hafi	þeir	valið	að	fara	 í	VMA.	Árni	segir	það	ekki	hafa	haft	nein	áhrif	á	sig	að	

vinir	hans	hafi	valið	VMA	eða	eins	og	hann	sagði:	„það	hefði	ekki	skipt	neinu	máli	í	hvað	

þeir	ætluðu,	ég	ætlaði	bara	í	þetta	nám.“	Það	sama	átti	einnig	við	Gústaf	sem	sagði:	„ég	

pældi	ekkert	í	því	hvert	aðrir	voru	að	fara,	ég	var	með	þeim	fyrstu	sem	valdi	vélstjórn.“	
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	 Allir	viðmælendur	VMA	töluðu	um	að	félagslíf	hafi	ekki	haft	áhrif	á	val	sitt	eins	og	

heyra	mátti	þegar	Gústaf	tjáði	sig	um	hvernig	hann	taldi	félagslíf	MA-inga	vera:	

Í	dag	finnst	mér,	krakkar	í	dag	sem	vita	ekki	hvað	þeir	ætla	að	gera	sem	fara	bara	í	
MA	til	að	fara	í	MA,	út	af	djamm	lífinu	og	til	að	mynda	svona	bekkja	eitthvað	dæmi	
og	 til	 að	 komast	 inn	 í	 þessi	 klúbba	 og	 partý	 og	 eitthvað.	 Það	 finnst	mér	 rosalega	
vitlaust.	

Árni	talaði	einnig	um	að	hafa	heyrt	að	MA	væri	þekktur	fyrir	mikið	félagslíf.	Það	hafi	

þó	ekki	verið	til	þess	að	hann	hafi	 langað	í	MA	eins	og	hann	sagði:	„Það	er	ekkert	sem	

hentar	mér,	ég	hef	ekkert	gaman	af	einhverjum	böllum	og	eitthvað.“	

Þó	svo	að	viðmælendur	hafi	rætt	við	vini	sína	um	náms-	og	skólaval	þá	kom	í	ljós	í	

rannsókn	þessari	 að	 vinir	 virðast	 hafa	 haft	 lítil	 áhrif	 á	 val	 viðmælenda.	 Væntingar	 um	

félagslíf	 í	 framhaldsskóla	 virtist	 ekki	 heldur	 vera	 ástæða	 fyrir	 skólavali	 hjá	 þeim	 sem	

völdu	sér	VMA.	

3.3 Viðhorf	til	MA	og	VMA	

Viðmælendur	 úr	MA	 voru	 spurður	 út	 í	 viðhorf	 sín	 til	 nemenda	 í	 VMA	 og	 hvað	 þeim	

fyndist	um	námið	í	VMA	og	skólann	sjálfan.	Viðmælendur	VMA	voru	einnig	spurðir	út	í	

viðhorf	 sín	 til	nemenda	 í	MA,	námið	 í	MA	og	skólann	sjálfan.	Orðræðan	um	ríg	á	milli	

skóla	kemur	sterklega	í	ljós	í	svörum	viðmælenda.		

Flestir	viðmælendur	sem	voru	í	MA	töluðu	um	nemendur	í	VMA	sem	„skrítna,	tossa	

eða	 furðulega.“	 Nemendur	 í	 VMA	 lýstu	 aftur	 á	 móti	 MA	 nemum	 sem	 miklum	

djömmurum	sem	litu	stórt	á	sig	fyrir	það	eitt	að	vera	í	MA.	Stefanía	sem	er	MA	nemandi	

segir	 flesta	bekkjarfélaga	sína	úr	grunnskóla	hafa	 farið	 í	MA	en	„furðulegu	krakkarnir“	

fóru	 í	 VMA,	 nema	 einn	 nemandi	 „sem	 er	 mjög	 venjulegur“	 fór	 einnig	 í	 VMA.	 Hún	

kannast	vel	þá	orðræðu	um	ríginn	á	milli	skóla	sem	er	í	gangi	en	segir	ekki	mikið	bera	á	

honum	og	oft	sé	þetta	meira	grín	en	alvara	sem	hún	lýsir	svona:	

Það	er	auðvitað	þetta	mont	þarna	á	milli.	Þetta	er	samt	allt	 í	 svona	gríni	þú	veist.	
Maður	hefur	alveg	mætt	í	heimapartý	og	það	eru	alveg	báðir	skólar.	Þetta	er	ekkert	
svona	nei	VMA	bara	stopp.	Það	eru	alveg	allir	vinir.	

Annar	MA-ingur	 segist	 einnig	 þekkja	 þennan	 ríg	 og	 segir	 viðhorfin	 sem	MA-ingar	

hafa	 til	VMA	styrkjast	eftir	að	þeir	hefji	nám	 í	MA:	„eftir	að	ég	kom	 í	MA	þá	er	þvílíkt	

búið	að	þróa	þetta,	þetta	hatur	á	VMA	og	öllu	sem	því	 tengist.“	Hann	segist	ekki	hafa	
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verið	 með	 þetta	 hatur	 eins	 og	 hann	 kallar	 það	 á	 VMA	 áður	 en	 hann	 byrjaði	

skólagönguna	í	MA:	

Þetta	 er	 bara	 svona	 thing,	 ljót	 sletta	 en	 þetta	 er	 bara	 svona	MA	 dæmi.	 Þú	 bara	
hatar	 VMA,	 það	 er	 bara	 í	 blóðinu.	 Það	 er	 ekkert	 heilbrigt	 sko.	 En	 það	 var	 ekkert	
svoleiðis	beint	áður	en	ég	valdi,	ég	var	ekkert	að	hugsa	að	VMA	er	miklu	verri	skóli.	

Hann	sagði	einnig:	„ég	er	rosalega	hrokafullur	MA-ingur	núna,	ég	myndi	alveg,	alltaf	

þegar	einhver	segir	VMA	núna,	þá	fæ	ég	bara	svona	smá	gæsahúð	sko“	og	hann	segir	að	

þetta	sé	 forritað	 inn	 í	nemendur	 í	MA.	Kristín	segir	að	þetta	sé	ekkert	 sem	nemendur	

eru	að	tala	um	á	göngunum	í	MA	en	segir	einnig:	„Það	er	ekkert	verið	að	byrja	að	tala	

um	þetta	upp	úr	þurru,	en	ef	VMA	kemur	upp	 í	 tal	þá	er	maður	 svona,	oojjjjj,	það	er	

þannig	 fílingur	 í	þessu.“	Það	hugsa	þó	ekki	allir	MA-ingar	 svoleiðis,	Rósa	 sem	er	 í	MA,	

sagðist	alveg	hafa	heyrt	orðræðuna	um	skrítnu	krakkana	í	VMA	en	sagði	jafnframt:	„Ég	

meina	það	eru	alveg	svipaðir	krakkar	hér	skilurðu,	það	eru	allir	skrítnir.“	

Vala	sem	útskrifaðist	frá	MA	segir	orðræðuna	einnig	hafa	verið	í	gangi	þegar	hún	var	

í	MA	„þá	voru	það	bara	tossarnir	sem	fóru	í	VMA,	en	núna	10	árum	seinna	þá	er	ég	búin	

að	þroskast	svolítið	og	þú	veist	 fólk	velur	bara	það	sem	hentar	því.“	Steinar	 talaði	um	

„bókanörda“	sem	kæmu	í	MA	en	„tölvunördarnir“	færu	í	VMA:	

Þeir	sem	eru	svona	bókanördar	þeir	eru	að	fara	í	MA,	því	þeir	vilja	ekki	fara	að	læra	
hársnyrti	 eða	 þarna	 hárgreiðsludæmið,	 og	 svo	 eru	 þeir	 sem	 eru	 svolítið	 svona	
útundan	eða	í	sínum	eigin	hópum	eða	þessir	tölvukrakkar,	eins	og	ég	var	alveg	fram	
að	vissu	marki,	svo	einhvern	vegin	er	ég	líka	með	þann	standard	að	þeir	sem	eru	í	
VMA	eru	allir	með	grænt	og	bleikt	hár	og	hatta	og	með	spilin	sem	eru	spiluð	í	löngu,	
ég	man	ekki	hvað	það	heitir,	eitthvað	töfradæmi.	

Einn	 nemandinn	 úr	MA	 talaði	 um	 það	 væri	 jafnvel	 hægt	 að	 greina	 á	 milli	 þeirra	

krakka	sem	koma	til	með	að	sækja	um	í	MA	og	VMA:	

Ég	 hefði	 alveg	 getað	 greint	 sjálfur	 hverjir	 hefðu	 farið	 í	 VMA	og	 hverjir	 í	MA,	 það	
sést,	þú	þarft	að	vera	svolítið	klár	til	að	komast	í	MA,	það	eru	svona	standardar	þar.	
Það	komast	 í	 rauninni	allir	 inní	VMA	á	þarna	grunnbrautina	eða	hvað	sem	það	er,	
þannig	að	þeir	sem	eru	svolítið	tapaðalegir	eru	að	fara	í	MA	ef	þeir	geta.	Sumir	gátu	
það	ekki,	útaf	því	að	þeir	eru	of	tapaðalegir.	

Einnig	 var	 hægt	 að	 greina	 viðhorf	 viðmælenda	 á	 MA	 og	 VMA	 í	 ástæðum	 fyrir	

skólavali.	Til	dæmis	var	ein	af	ástæðum	Kristínar	um	að	hafa	sótt	um	MA	að	hennar	sögn	

„ég	vildi	bara	klára	stúdentinn	í	einhverjum	almennilegum	skóla.“	Rósa	sótti	um	MA	þar	



50	

sem	MA	er	með	bekkjarkerfi	og	þar	 sem	hún	 taldi	hann	vera	virtari	 skóla	eins	og	hún	

sagði	 „MA	 er	 pínu	 svona	meira	 virtur	 skóli	 á	 Akureyri.“	 Hún	 útskýrði	 það	 enn	 nánar	

svona:	

Á	Akureyri	er	hann	svona	aðeins	virtari	og	mig	langaði	í	bekkjarkerfið	og	félagslífið	
er	mjög	gott,	og	mér	finnst	þægilegt	þegar	það	eru	inntökuskilyrði,	því	þá	veit	ég	að	
ég	komst	inn	af	því	ég	er	nógu	góð,	með	nógu	góðar	einkunnir.	En	ef	ég	hefði	sótt	
um	í	VMA	þá	hefði	ég	alltaf	komist	inn	af	því	að	ef	maður	býr	á	Akureyri	þá	er	það	
svona,	maður	kemst	alltaf	inn	í	VMA.	

Nánast	allir	viðmælendur	MA	töluðu	um	hversu	öflugt	og	skemmtilegt	félagslíf	sé	í	

þeim	skóla	og	höfðu	orð	á	því	að	félagslíf	VMA	væri	ekki	mikið	eins	og	Kristín	sagði:	

Mér	finnst	voðalega	asnalegt	að	segja	það	en	það	er	voða	mikið	að	svona	skrýtnum	
krökkum	þarna	sem	eru	í	þessum	skóla	[VMA]	finnst	mér.	Maður	hefur	bara	heyrt,	
þau	 eru	 aldrei	 eða	 gera	 neitt.	 Það	 er	 ekkert	 félagslíf	 þarna	 og	 maður	 kynnist	
krökkunum	 ekkert	 vel	 af	 því	 að	 maður	 er	 kannski	 með	 þessum	 í	 einum	 tíma	 og	
öðrum	í	öðrum	tíma	þú	veist.	Þannig	að	þetta	verður	aldrei	eins	náið	eins	og	hér.	

Steinar	hafði	svipaða	sögu	að	segja:	

Ég	hef	oft	sagt	skilurðu.	Ef	ég	þarf	að	fara	inní	VMA	þá	sé	ég	ekki	nógu	bólusettur,	
ég	er	alveg	á	versta	stigi.	Þannig	að	ég	hef	auðvitað	komið	inn	í	VMA	og	þetta	er	allt	
öðruvísi	stemming	og	fólk	er	að	mæta	þarna	af	því	að	það	þarf	að	mæta	í	tíma	og	ef	
það	er	eyða	þá	er	það	kannski	ekkert	að	fara	með	vini	sínum	í	frímínútur	eða	út	að	
borða.	

Árni	 sem	 er	 í	 VMA	 segir	 það	 hins	 vegar	 ekki	 hafa	mikil	 áhrif	 á	 sig	 að	 vera	 ekki	 í	

bekkjarkerfi	og	að	það	hafi	ekki	haft	áhrif	á	félagslífið,	eða	eins	og	hann	lýsir:	„þetta	var	

alveg	 skrítið	 fyrst	 en	þetta	 bara	 vandist	 og	maður	 kynntist	 bara	 fleira	 fólki	 í	 staðinn.“	

Steinar	segist	nokkuð	viss	um	að	félagslíf	nemenda	í	VMA	sé	ekki	jafn	öflugt	og	MA-inga	

og	telur	ástæðuna	fyrir	því	vera:	

Það	 er	 að	 sjálfsögðu	 minna	 félagslíf	 og	 það	 er	 ekki	 jafn	 öflug	 skólafélagsstjórn,	
aldursflokkurinn	er	öðruvísi	þannig	að	þetta	eru	ekki	allir	 á	 svipuðum	aldri.	Getur	
ekki	haldið	svona	VMA	viðburð	því	 sumir	eru	 tuttugu	og	 fimm	ára	og	eru	ennþá	 í	
vélstjórninni	 og	 aðrir	 eru	 á	 svona	 stoðbraut	 og	 geta	 ekki	mætt	 á	 svona,	 þetta	 er	
auðvitað	erfiðara	að	viðhalda	þessu.	

Gústaf	 taldi	MA-inga	 líta	 stórt	 á	 sig	 og	 að	 félagslífið	 gæti	 jafnvel	 spillt	 fyrir	 námi	

þeirra	eins	og	hann	lýsir	hér:	
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Klárustu	stelpurnar	sem	voru	alltaf	uppáhald	allra	kennarar	þær	fóru	eiginlega	allar	
í	MA,	það	 var	 bara	þannig	og	þeir	 sem	 töldu	 sig	 vera	 klárari	 en	 flestir	 fóru	 í	MA,	
síðan	kom	í	ljós	að	þetta	er	lið	sem	fór	að	djamma	og	byrjaði	að	falla	uppúr	MA	og	
endaði	 í	VMA	og	síðan	er	þetta	 lið	 í	VMA	en	er	samt	með	 lægri	einkunnir	en	ég	 í	
tímum	en	telur	sig	samt	vera	klárari	en	ég.	

Árni	 talaði	einnig	um	að	hafa	heyrt	að	MA	væri	þekktur	 fyrir	mikið	 félagslíf.	Hann	

talaði	einnig	um	að	það	væru	mjög	ólíkir	krakkar	 í	skólunum;	„þetta	eru	svo	svakalega	

ólíkir	skólar,	þar	af	 leiðandi	ólíkur	mannskapur.	Það	 leynir	sér	ekkert.“	Þó	svo	að	hann	

sækist	ekki	eftir	félagslífinu	sem	er	í	MA	þá	segist	hann	ekki	hafa	neitt	á	móti	krökkunum	

þar;	„ég	hef	svo	sem	ekkert	á	móti	MA-ingum,	kærastan	mín	er	í	MA	og	svona.“	Þegar	

viðmælendur	 voru	 spurðir	 út	 í	 hvert	 viðhorf	 þeirra	 væri	 til	 námsins	 sem	 báðir	 skólar	

bjóða	uppá,	mátti	greina	að	MA-ingar	töldu	sinn	skóla	bjóða	upp	á	betra	nám,	þeir	væru	

betur	undirbúnir	fyrir	framhaldsnám	og	námið	þeirra	væri	erfiðara	en	námið	í	VMA.	Orð	

Kristínar	voru	þessi:	„Ég	held	að	það	sé	ekki	eins	gott	nám	í	VMA,	auðveldara	nám	bara“	

og	„ég	held	að	það	sé	auðveldari	leið	að	fara	í	gegnum	stúdentsgráðuna	í	VMA	heldur	en	

í	MA.“		

Vala	 sem	 er	 búin	 að	 prófa	 báða	 skóla,	 talaði	 um	 MA	 sem	 virtan	 skóla;	 „MA	 er	

náttúrulega	flottur	skóli,	mér	finnst	enn	í	dag	mjög	flott	að	vera	útskrifuð	úr	MA.“	Hún	

sagði	einnig:		

Nú	er	ég	búin	að	prufa	báða	skólana.	Námið	í	MA	er	alveg	á	hærra	leveli	skilurðu,	
hvað	varðar	erfiðleikastig	og	þannig.	Bara	til	dæmis	eins	og	stærðfræðin,	að	þurfa	
að	 skrifa	 niður	 og	 skilja	 heilu	 sannanirnar	 til	 dæmis	 bara.	 En	 ég	 upplifi	 VMA	 sem	
aðeins	meira	svona	líbó.	

Helsti	munurinn	á	skólunum	var	að	hennar	mati	að	MA	væri	aðeins	„snobbaðri“	og	

hann	væri	meiri	„high	class	skóli“	og	að	fjölbreytileiki	á	meðal	nemenda	í	MA	væri	mun	

minni	 en	 í	 VMA.	 Trausti	 talaði	 einnig	 um	 þetta	 „MA-pride“	 eins	 og	 hann	 orðaði	 það.	

Hann	minnist	þess	 að	grunnskólafélagar	hans	 sem	voru	búnir	 að	ákveða	að	 fara	 í	MA	

eftir	grunnskóla	höfðu	strax	byrjað	að	sýna	visst	stolt	og	þetta	„pride“	yfir	því	að	ætla	að	

sækja	um	í	MA.	Aðspurður	að	því	hvernig	þeir	sýndu	þetta	stolt,	svaraði	hann:	

Bara	 svona	 grunnskólaspjall,	 VMA	 væri	 ekki	 eins	 gott,	 MA	 væri	 	 miklu	 betra	 og	
foreldrar	þeirra	hefði	farið	í	MA	og	allt	besta	fólkið	hafi	fari	í	MA	og	eitthvað	svona	
kjaftæði.	Sem	maður	bara	hunsaði.	
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Trausti	 telur	 að	 hluti	 af	 náminu	 sé	 námslega	 erfiðara	 í	MA	en	 fannst	 það	 eðlilegt	

fyrir	þá	sem	eru	bóklegu	námi	eins	og	hann	sagði:	„það	meikar	alveg	sens	ef	þú	ert	að	

fókusera	 á	 bóklega	 námið,	 en	 ég	 pæli	 ekki	 mikið	 í	 þessu.“	 Það	 voru	 samt	 ekki	 allir	

sammála	um	að	námið	væri	alltaf	betra	 í	MA	eins	og	einn	viðmælandi	úr	VMA	orðaði	

það:	

Ef	þú	veist	ekki	hvað	þú	ætlar	að	gera	og	krakkar	sem	fara	á	einhverja	félagsfræði	
braut	 í	MA	af	 því	 að	þau	 vita	 að	það	er	 auðvelt	 þannig	 séð	og	 fara	 bara	 að	 læra	
einhverja	 frönsku	og	svona,	af	því	bara,	 til	 að	komast	 í	djammið.	Enda	síðan	bara	
með	þetta	nám	og	vita	ekkert	hvað	þau	ætla	að	gera,	vita	ekkert	hvað	þau	ætla	að	
gera	við	framhaldsnám,	svo	kannski	finna	þau	áhuga	á	einhverju.	Ætla	að	sækja	um	
framhaldsnám	en	komast	að	því	að	þeim	vantar	einhverja	auka	einingar	í	þessu	eða	
þessu.	 Eins	og	 félagi	minn,	það	besta	 sem	hann	gat	 fengið	út	úr	 sinni	 félagsfræði	
gráðu	 var	 að	 hann	 gat	 fengið	 vinnu	 á	 Hótel	 KEA	 vegna	 þess	 að	 hann	 kunni	 smá	
frönsku.	

Nánast	allir	viðmælendur	vitrust	hafa	nokkuð	sterkar	skoðanir	á	þeim	skóla	sem	þeir	

höfðu	ekki	 valið	 sér.	Það	er	að	 segja	nemendur	MA	höfðu	 sterkar	 skoðanir	á	VMA	og	

nemendum	þess	skóla	og	nemendur	VMA	höfðu	sterkar	skoðanir	á	MA	og	nemendum	

þess	skóla.	Viðmælendur	úr	VMA	voru	nokkuð	sammála	um	hvað	þeim	fannst	um	MA-

inga	og	skólann	sjálfan	og	skoðanir	MA	viðmælenda	virtust	einnig	vera	mjög	einsleitar.	

Skoðanir	MA-inga	virtust	þó	eflast	mikið	eftir	að	þeir	hófu	nám	í	skólanum.	Það	er	því	

hægt	að	segja	að	orðræðan	um	ríg	á	milli	framhaldsskóla	á	Akureyri	lifi	enn	góðu	lífi.	

Það	virðist		ekki	vera	munur	á	metnaði	hjá	nemendum	á	milli	skóla.	Viðmælendur	úr	

báðum	skólum	stefndu	nánast	allir	á	áframhaldandi	nám	í	háskólum	hér-	eða	erlendis.	

Stefanía	 stefndi	 á	 að	 verða	 rekstrarverkfræðingur,	 Gústaf	 ætlaði	 sér	 erlendis	 í	 nám	 í	

rafmagnsverkfræði,	 Rósa	 sá	 fyrir	 sér	 að	 verða	 skurðlæknir,	 Kristín	 velti	 fyrir	 sér	

sjávarútvegsfræði,	Trausti	stefndi	á	meistaranám	í	rafvirkjun	eða	rafeindavirkjun,	Gústaf	

stefndi	 á	 verkfræði	 og	 Árni	 sagði	 að	 það	 kæmi	 ekkert	 annað	 til	 greina	 en	 að	 verða	

vélstjóri	á	sjó.	
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4 Umræður	
Markmið	 rannsóknarinnar	 var	 að	 fá	 innsýn	 í	 það	 hvernig	 framhaldsskólanemendur	 á	

Akureyri	 völdu	 sér	 framhaldskólanám	eftir	 grunnskóla.	 Lögð	 var	 áhersla	 á	 að	 ná	 fram	

hvar	og	hvernig	þeir	fengu	upplýsingar	um	nám	og	skóla,	hverjir	voru	helstu	áhrifavaldar	

samkvæmt	þeirra	upplifun	varðandi	valið	og	hvert	viðhorf	þeirra	til	framhaldskólanna	á	

Akureyri	er,	það	er	að	segja	MA	og	VMA	og	nemenda	skólanna.	Settar	voru	fram	þrjár	

rannsóknarspurningar	sem	endurspegla	markmiðin.	Fyrsta	spurningin	snéri	að	því	hver	

upplifun	viðmælenda	var	á	því	hvernig	þeir	völdu	sér	þann	framhaldskóla	sem	þeir	eru	

nú	 í.	Önnur	spurningin	snéri	að	því	hvernig	viðmælendur	upplifðu	að	áhugi	þeirra	hafi	

mótast	á	því	námi	sem	þeir	völdu	sér.	Að	lokum	voru	viðmælendur	spurðir	um	upplifun	

sína	 á	 viðhorfum	 í	 garð	 hvors	 annars	 og	 til	 skólanna	 á	 Akureyri	 í	 því	 skyni	 að	 athuga	

hvort	 þau	 endurspegli	 ríginn	 milli	 skólanna.	 Niðurstöður	 sýndu	 fram	 á	 að	 allir	

viðmælendur	í	VMA	virtust	hafa	valið	sér	nám	út	frá	áhuga	á	þeirri	námsbraut	sem	sótt	

var	um,	en	viðmælendur	úr	MA	virtust	hafa	sótt	um	skóla	út	frá	orðspori	og	vinsældum	

skólans.			

Það	 var	mjög	misjafnt	 hvort	 viðmælendum	 líkaði	 betur	 við	 bók-	 eða	 verkleg	 fög	 í	

grunnskóla	 og	 virtist	 það	 ekki	 hafa	 áhrif	 á	 námsval	 í	 framhaldskóla	 nema	 hjá	 einum	

viðmælenda.	 Einnig	 kom	 í	 ljós	 að	 flestir	 viðmælendur	 áttu	 það	 sameiginlegt	 að	 hafa	

fengið	 litla	 sem	 enga	 náms-	 og	 starfsfræðslu	 í	 grunnskóla	 og	 aðeins	 einn	 viðmælandi	

hafði	leitað	eftir	náms-	og	starfsrágjöf	í	grunnskóla.		

Samkvæmt	 viðtölunum	 virtust	 foreldrar	 ekki	 hafa	 haft	 mikil	 áhrif	 á	 skóla-	 eða	

námsval	 viðmælenda,	 nema	 tveggja	 viðmælenda,	 sem	 töldu	 foreldra	 hafa	 haft	 áhrif.	

Allir	viðmælendur	höfðu	orð	á	því	að	foreldrar	hefðu	sett	pressu	á	sig	að	fara	í	nám	eftir	

grunnskóla,	hvort	sem	það	var	stúdentspróf	eða	sveinspróf	en	engin	viðmælenda	taldi	

foreldra	sína	hafa	sett	pressu	á	sig	í	hvaða	skóla	eða	á	hvaða	námsbraut	þau	færu.		

Eldri	systkini	viðmælenda	í	MA	höfðu	hins	vegar	haft	mikil	áhrif	á	skólaval	þeirra	en	

ekki	 eldri	 systkini	 þeirra	 sem	 eru	 í	 VMA.	 Viðmælendur	 sögðust	 hafa	 talað	 við	

grunnskólavini	um	 framhaldskóla	og	námsval	en	það	virtist	 ekki	hafa	haft	nein	áhrif	 á	

valið,	 nema	hjá	einum	viðmælenda.	Hins	 vegar	hafði	mikið	umtal	um	gott	 félagslíf	 og	

bekkjarkerfi	 í	 MA	 mikil	 áhrif	 á	 námsvalið	 hjá	 nánast	 öllum	 viðmælendum	 úr	 MA	 og	

nefndu	þau	öll	að	það	hafi	verið	stór	hluti	af	ástæðunni	fyrir	því	að	þau	völdu	MA	frekar	
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en	VMA.	Félagslífið	virtist	ekki	hafa	haft	nein	áhrif	á	viðmælendur	sem	höfðu	valið	VMA.	

Að	 lokum	 komu	 sterklega	 fram	 viðhorf	 nemenda	 til	 skólanna,	 þar	 sem	 fram	 kom	 að	

viðmælendur	úr	MA	líta	almennt	á	VMA	nema	sem	tossa,	skrítna	eða	furðulega	og	töldu	

þau	að	námið	í	VMA	sé	auðveldara	en	í	MA.	VMA	viðmælendur	telja	hins	vegar	MA-inga	

líta	stórt	á	sig	fyrir	það	eitt	að	vera	í	MA	og	að	þeir	séu	miklir	djammarar.		

4.1 Að	velja	framhaldsskóla	eða	námsbraut	

Eins	og	fram	hefur	komið	geta	margar	ástæður	legið	að	baki	námsvali	hjá	ungmennum	

(Gerður	G.	Óskarsdóttir,	2012;	Kristjana	Stella	Blöndal	o.fl.,	2016;	Jón	Torfi	Jónasson	og	

Kristjana	 Stella	 Blöndal,	 2002;	 Olga	 Sveinbjörnsdóttir,	 2012;	 Svanhildur	 Svavarsdóttir,	

2010).	 Einnig	 hafa	 niðurstöður	 rannsókna	 sýnt	 fram	 á	 að	 þeim	 sem	 líkar	 betur	 við	

bóklegar	greinar	 í	grunnskóla	eru	vissari	með	námsval	sitt	en	þeim	sem	líkar	betur	við	

verklegar	greinar	(Kristjana	Stella	Blöndal	o.fl.,	2016).	

Til	að	svara	fyrstu	rannsóknarspurningunni	um	það	hvað	viðmælendur	upplifðu	að	

hefði	haft	áhrif	á	það	hvernig	þeir	völdu	sér	þann	framhaldskóla	sem	þeir	eru	í	var	rýnt	í	

nokkra	mismunandi	þætti.	Einn	þeirra	þátta	var	hvort	viðmælendum	hafi	líkað	betur	við	

bóklegar	 eða	 verklegar	 greinar	 í	 grunnskóla.	 Rannsóknir	 hafa	 leitt	 í	 ljós	 að	meirihluti	

nemenda	 hafi	meiri	 áhuga	 á	 að	 sækja	 um	 bóknámsbraut	 en	 starfsnámsbraut,	 jafnvel	

þótt	 áhugi	 þeirra	 sem	 sækja	 um	 á	 bóknámsbraut	 liggi	 frekar	 á	 verklega	 sviðinu	

(Svanhildur	 Svavarsdóttir,	 2010).	Misjafnt	 var	 hvort	 viðmælendum	 í	 þessari	 rannsókn	

hafði	líkað	betur	við	bóklegar	eða	verklegar	greinar.	Öllum	viðmælendum	nema	einum	í	

VMA	 hafði	 líkað	 betur	 við	 verklegar	 greinar	 í	 grunnskóla	 og	 sóttu	 þeir	 allir	 um	 á	

starfsnámsbraut	og	segjast	þeir	mjög	sáttir	með	valið	í	dag.	Þessum	eina	sem	hafði	líkað	

betur	við	bóklegar	greinar	í	grunnskóla	taldi	sig	vera	að	sækja	um	á	bóknámsbraut	þegar	

hann	sótti	um	á	starfsnámsbraut.	Hann	komst	svo	að	því	seinna	að	brautin	væri	verkleg,	

en	var	engu	að	síður	mjög	sáttur	með	valið	og	stundar	enn	það	nám.			

Tveir	af	viðmælendum	úr	MA	hafði	líkað	betur	við	verklegar	greinar	í	grunnskóla	en	

sóttu	samt	sem	áður	um	á	bóknámsbraut,	þeir	sögðust	sáttir	með	valið	á	námsbraut	og	

skóla.	 Hinum	 tveimur	 nemendunum	 frá	MA	 hafði	 líkað	 betur	 við	 bóklegar	 greinar	 og	

sögðust	þeir	alltaf	hafa	verið	með	það	á	hreinu	að	sækja	um	á	bóknámsbraut	sem	þær	

gerðu	og	eru	sáttar	með	valið.	Einn	viðmælandi	sem	hafði	lokið	námi	í	MA	sagði	að	hann	

hefði	 haft	 áhuga	 á	 bæði	 verklegum-	 og	 bóklegum	greinum	 í	 grunnskóla.	Hann	 kláraði	
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bóklegt	nám	í	MA	en	skráði	sig	seinna	í	nám	í	VMA	á	starfsnámsbraut.	Hann	sagðist	hafa	

verið	 sáttur	með	námsvalið	 sem	hann	 fór	 í	 strax	 eftir	 grunnskóla,	 en	þar	 sem	að	það	

hefði	verið	að	hans	sögn	stimplað	inn	í	samfélagið	að	það	væri	betra	að	vera	á	bókina	

hafði	hann	valið	bóknám.	Hann	uppgötvaði	svo	mörgum	árum	seinna	að	hann	var	mun	

meira	fyrir	verklegar	greinar	og	er	því	komin	aftur	í	nám	og	núna	á	starfsnámsbraut.		

Ef	 iðn-	 og	 starfsnámi	og	bóknámi	 er	 stillt	 upp	 sem	andstæðum	má	ef	 til	 vill	 túlka	

hugsunarháttinn	sem	tíðkast	að	bóknám	sé	starfsnámi	æðra	og	mikilvægara.	Mikilvægt	

er	 að	 sá	 hugsunarháttur	 sé	 ekki	 til	 staðar	 þar	 sem	 slíkir	 fordómar	 geta	 tafið	 vöxt	

starfsmenntunar.	Ungmenni	 sæki	 frekar	 í	bóknám	sem	eiga	 frekar	heima	 í	 starfsnámi,	

burtséð	 frá	áhuga	sem	dregur	úr	 líkum	á	starfsánægju	 (Holland,	1997;	Savickas,	2005;	

Super,	1990).	

Annar	þáttur	var	að	kanna	hvort	viðmælendur	höfðu	valið	sér	framhaldskóla	út	frá	

áhuga	 á	 námsbraut	 eða	 áhuga	 á	 skóla.	 Það	 sem	 kom	 mjög	 sterkt	 í	 gegnum	 svör	

viðmælenda	var	að	helmingur	þeirra	sem	sóttu	um	nám	við	MA	höfðu	ákveðið	að	sækja	

um	þann	skóla	án	þess	að	vera	vissir	um	á	hvaða	námsbraut	þeir	ættu	að	sækja	um	á.	

Námsbrautina	ákváðu	þeir	eftir	að	hafa	ákveðið	í	hvað	skóla	þeir	ætluðu	að	sækja	um	í.	

Þeir	 sem	 sóttu	 hins	 vegar	 um	 VMA	 voru	 allir	 búnir	 að	 ákveða	 hvaða	 námsbraut	 þeir	

óskuðu	sér	og	sótti	um	skóla	út	frá	þeirra	námsbraut,	það	er	að	segja	þeir	sem	völdu	sér	

MA	völdu	fyrst	skóla	og	svo	námsbraut,	en	þeir	sem	völdu	VMA	völdu	sér	námsbraut	og	

svo	skóla.	

Einnig	var	skoðað	hversu	miklar	upplýsingar	viðmælendur	höfðu	fengið	í	grunnskóla	

um	 framhaldskólanám.	 Samkvæmt	 lögum	 eiga	 allir	 grunnskólanemendur	 rétt	 á	 að	 fá	

náms-og	starfsfræðslu	(lög	um	grunnskóla,	nr.	91/2008)	þar	sem	nemendur	eiga	meðal	

annars	 að	 fá	 kynningu	 á	 fjölbreyttu	 námsframboði	 á	 næstu	 skólastigum	 og	 ýmsum	

störfum	(Mennta-	og	menningarmálaráðuneytið,	2013).	Það	kom	því	verulega	á	óvart	að	

heyra	 að	 engin	 af	 viðmælendum	 mínum	 mundi	 eftir	 því	 að	 hafa	 fengið	 náms-	 og	

starfsfræðslu	í	grunnskóla.	Aðeins	einn	hafði	leitað	sjálfur	eftir	náms-	og	starfsráðgjöf	í	

sínum	grunnskóla.	Allir	viðmælendur	fengu	upplýsingar	um	framhaldsnám	af	kynningum	

frá	 framhaldsskólunum	sjálfum,	 af	 netinu	eða	 frá	 vinum	og	ættingjum.	Með	því	 að	 fá	

enga	 náms-	 og	 starfsfræðslu	 eiga	 nemendur	 ekki	 jafn	 auðvelt	með	 að	 taka	 frjálsa	 og	

upplýsta	ákvörðun	um	náms-	og	starfsval	 (Gerður	G.	Óskarsdóttir,	2000;	Edwin	L.	Herr	
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o.fl.,	 2004)	 og	 eiga	 í	meiri	 erfiðleikum	með	að	 taka	 ákvarðanir	 varðandi	 nám	og	 störf	

(Guðbjörg	Vilhjálmsdóttir,	2000).	

Viðmælendur	voru	spurðir	hvort	grunnskólakennarar	gætu	hafa	stýrt	þeim	frekar	 í	

eina	 átt	 en	 aðra.	 Aðeins	 einn	 viðmælandi	 hafði	 upplifað	 það	 að	 grunnskólakennarar	

hans	höfðu	lagt	mikla	áherslu	á	að	nemendur	færu	í	MA,	aðrir	sögðu	að	kennarar	hefðu	

bent	 á	 kosti	 og	 galla	 beggja	 skóla	 og	 bent	 á	 að	 iðnám	 sé	 jafngilt	 bóknámi.	 Kennarar	

virtust	því	ekki	hafa	haft	mikil	áhrif	á	náms-	og	skólaval	viðmælenda	að	þeirra	mati.	

4.2 Áhrifavaldar	á	náms-	og	skólaval	

Til	að	leita	svara	við	rannsóknarspurningu	tvö	var	kannað	hvernig	viðmælendur	telja	að	

áhugi	 fyrir	 því	 námi	 sem	 hann	 er	 í	 hafi	 mótast.	 Niðurstöður	 sýndu	 að	 engin	 af	

viðmælendum	rannsóknarinnar	upplifðu	það	að	foreldrar	hefðu	beint	þeim	frekar	 í	átt	

að	einum	skóla	en	öðrum	og	allir	viðmælendur	sögðust	hafa	upplifað	hvatningu	og	enga	

pressu	frá	sínum	foreldrum	við	skólaval	sitt.	Sú	pressa	sem	viðmælendur	töluðu	um	að	

hafa	fundið	frá	foreldrum	sínum	varðandi	náms-	og	skólaval	þeirra,	var	sú	að	þeir	ættu	

að	klára	eitthvað	nám	í	framhaldsskóla.		

Fram	hefur	komið	að	unglingar	hafa	þörf	 fyrir	að	 foreldrar	 treysti	þeim	til	að	 taka	

ákvarðanir	 um	 starfsferil	 sinn	 sjálfir,	 að	 þeir	 hafi	 áhuga	 á	 unglingunum	 sjálfum	 sem	

einstaklingum,	séu	stoltir	af	þeim	og	hafi	trú	á	getu	þeirra	til	að	taka	upplýsta	ákvörðun	

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

2010).	Þegar	viðmælendur	í	þessari	rannsókn	voru	spurðir	hvort	foreldrar	þeirra	hefðu	

haft	skoðun	á	því	í	hvaða	nám	eða	skóla	þeir	færu	eftir	grunnskóla	nefndu	þeir	allir	að	

þeir	hefðu	fengið	stuðning	og	hvatningu	við	það	náms-	og	skólaval	sem	þeir	óskuðu	sér	

sjálfir.		

Rannsóknir	sem	gerðar	voru	á	Íslandi	hafa	sýnt	misjafnar	niðurstöður	þegar	kemur	

að	 því	 hversu	 mikil	 áhrif	 einstaklingar	 telja	 hvatningu	 frá	 foreldrum	 hafa	 á	 val	 á	

framhaldskóla.	Í	rannsókn	Jóns	Torfa	Jónassonar	og	Kristjönu	Stellu	Blöndal	(2002)	kom	

fram	að	aðeins	2%	nemenda	töldu	það	mikilvæga	ástæðu	fyrir	vali	á	þeim	framhaldskóla	

sem	 farið	var	 í.	Aftur	á	móti	 í	 rannsókn	Svanhildar	Svavarsdóttir	 (2010)	voru	það	30%	

nemenda	 sem	 töldu	 hvatningu	 foreldra	 mikilvæga	 ástæðu	 fyrir	 skólavali.	 Því	 var	

áhugavert	og	jákvætt	að	heyra	að	allir	viðmælendur	töldu	sig	hafa	fengið	hvatningu	við	

val	sitt.			
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Í	 þessari	 rannsókn	 greindu	 viðmælendur	 frá	 því	 að	 það	 virtist	 ekki	 skipta	 foreldra	

þeirra	máli	 hvort	 þau	 tækju	 stúdentspróf	 eða	 sveinspróf.	 Í	 tveimur	 tilfellum	 þar	 sem	

viðmælendur	voru	á	starfsnámsbraut	og	stefndu	á	sveinspróf,	var	krafa	frá	foreldrum	að	

klára	 einnig	 stúdentspróf	 meðfram	 því	 námi.	 Þeir	 viðmælendur	 sem	 voru	 í	 bóknámi	

töldu	 foreldra	 sína	 ekki	 hafa	 haft	 skoðun	 á	 því	 hvort	 þau	 færi	 á	 bóknámsbraut	 eða	

starfsnámsbraut.	 Það	 má	 hins	 vegar	 velta	 því	 fyrir	 sér	 hvort	 viðhorf	 foreldra	 þeirra	

viðmælenda	sem	sóttu	um	á	bóknámsbraut	hefðu	verið	önnur,	ef	börn	þeirra	hefðu	sótt	

um	á	 starfsnámsbraut.	 Þetta	 er	mjög	 áhugavert	 í	 ljósi	 þess	 sem	 fram	kom	 í	 rannsókn	

Kristjönu	 Stellu	 Blöndal	 (2016)	 að	 stór	 hluti	 nemenda	 eða	 um	 85%	 telja	 foreldra	 sína	

vilja	að	þeir	ljúki	stúdentsprófi,	en	aðeins	um	þriðjungur	töldu	foreldra	sína	vilja	að	þeir	

lykju	list-	iðn-	eða	öðru	starfsnámi.		

Það	að	viðmælendur	 fundu	ekki	 fyrir	pressu	frá	 foreldrum	sínum	í	hvaða	nám	eða	

skóla	 þau	ættu	 að	 velja	 sér	 er	mjög	 jákvætt	 þar	 sem	 að	 rannsókn	 Keller	 og	Whiston	

(2008)	sýndi	fram	á	að	þeir	unglingar	sem	voru	með	skýra	mynd	af	náms-	og	starfsferli	

sínum,	 áttu	 flestir	 foreldra	 sem	 sýndu	 þörfum,	 skoðunum	 og	 markmiðum	 þeirra	 og	

áhuga	og	stuðning.		

Ekki	 var	 hægt	 að	 greina	mikinn	mun	 á	menntunarstigi	 foreldra	 viðmælenda	 í	MA	

eða	VMA.	Af	foreldrum	MA	viðmælenda	voru	fjórir	foreldrar	háskólamenntaðir	og	þrír	

foreldrar	 ómenntaðir	 og	 eitt	 foreldri	með	 sveinspróf.	 Af	 foreldrum	 VMA	 viðmælenda	

voru	sex	með	háskólamenntun	og	tveir	með	sveinspróf.	Áhugavert	var	að	sjá	að	aðeins	

þrír	 viðmælendur	 virtust	 hafa	 valið	 sér	 skóla	 eða	 nám	 út	 frá	 áhrifum	 eða	 menntun	

foreldris.	 Það	 er	 að	 segja	 það	 virtist	 ekki	 hafa	 haft	mikil	 áhrif	 á	 skólaval	 viðmælenda	

þessarar	 rannsóknar	 hvað	 foreldrar	 starfa	 við	 eða	 hvað	 þeir	 eru	 menntaðir.	 Þessar	

niðurstöður	stemma	því	ekki	alveg	við	niðurstöður	rannsóknar	Kristjönu	Stellu	Blöndal	

og	Bjarneyjar	 Sifjar	Ægisdóttur	 (2013)	 sem	sýndu	 fram	á	menntunarstig	 foreldra	hafði	

áhrif	á	námsval	nemenda	í	10.	bekk.	Eftir	því	sem	menntunarstig	foreldra	var	meira	var	

metnaður	í	skóla	og	framtíðarsýn	nemenda	skýrari,	sem	á	ekki	við	um	alla	viðmælendur	

í	þessari	rannsókn	samkvæmt	þeirra	svörum.	Vert	er	þó	að	nefna	að	í	rannsókn	Kristjönu	

og	 Bjarneyjar	 var	 um	 mun	 stærra	 úrtak	 að	 ræða	 eða	 um	 1.780	 nemendur.	 Því	 gæti	

skýringin	 á	 misræmi	 milli	 niðurstaðna	 í	 þeirri	 rannsókn	 og	 þessari	 verið	 sá	 að	

viðmælendur	 þessarar	 rannsóknar	 voru	 aðeins	 átta	 og	 gætu	 hafa	 verið	 undir	 áhrifum	
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foreldra,	þó	 svo	þau	hafi	 ekki	metið	eða	gert	 sér	grein	 fyrir	þeim	sjálf.	Því	 fram	hefur	

komið	 í	 rannsóknum	 að	 veruháttur	 eða	 habitus	 ungmenna	 geri	 þeim	 kleift	 að	 taka	

ómeðvitaðar	 ákvarðanir	 um	náms-	og	 starfsval	 (Guðbjörg	Vilhjálmsdóttir,	 2005)	og	 að	

foreldrar	 og	 fjölskylda	 geti	 haft	 áhrif	 á	 mótun	 veruháttar	 þeirra	 (Guðbjörg	

Vilhjálmsdóttir,	 2015).	 Sem	 dæmi	 um	 það	 mátti	 greina	 hjá	 nokkrum	 viðmælendum	

nokkuð	misræmi	í	frásögnum	um	áhrif	foreldra.	Kristín	sagði	til	dæmis	að	hún	hafi	mátt	

velja	hvaða	nám	sem	væri	„ef	ég	hefði	verið	að	 fara	 í	bifvélavirkjann	 í	VMA,	þá	hefðu	

þau	stutt	það,	alveg	100%	sko“	en	hún	sagði	svo	seinna	í	viðtalinu:	„Þau	voru	allavega	

mjög	 sterk	 á	 því	 að	 ég	myndi	 klára	 stúdentinn,	 alla	 vega	það,	minnsta	 kosti	 það.“	 Því	

mætti	 jafnvel	áætla	að	viðmælendur	séu	að	velja	sér	sjálfir	nám	og	skóla	en	eru	undir	

áhrifum	foreldra	sem	þeir	gera	sér	ekki	grein	fyrir.	

Samkvæmt	 kenningu	 Super	 (1990)	 eru	 flest	 börn	 á	 aldrinum	 15-17	 ára	 á	

könnunarstiginu,	þar	sem	þau	eru	að	afla	sér	upplýsinga	um	náms-	og	starfsval.	Það	á	

sér	oft	stað	innan	veggja	heimilisins	og	því	geta	aðrir	heimilismeðlimir	haft	óbein	áhrif	á	

það	val	eins	og	til	dæmis	systkini	sem	virtust	einmitt	hafa	haft	áhrif	á	námsval	nokkurra	

viðmælenda	 í	 þessari	 rannsókn.	 Fram	 kom	 í	 viðtölunum	 að	 tveir	 viðmælendur	 töldu	

eldri	 systkini	 sín	hafa	haft	mikil	 áhrif	 á	það	að	þau	völdu	 sér	MA	sem	 framhaldsskóla.	

Bæði	töluðu	um	að	stærsta	ástæðan	fyrir	því	að	þau	völdu	MA	væri	sú	að	eldri	systkini	

hefði	farið	 í	skólann.	Þriðji	viðmælandi	úr	MA	sem	átti	einnig	eldra	systkini	 í	skólanum	

en	taldi	það	ekki	hafa	haft	áhrif	á	val	sitt.	Af	þeim	tveim	viðmælendum	í	VMA	sem	áttu	

eldri	systkini	í	MA	eða	VMA	töldu	það	ekki	hafa	haft	áhrif	á	skólaval	sitt.	

Skólafélagar	og	vinir	geta	haft	mikil	áhrif	á	skólaval	þar	sem	þeir	eru	í	sömu	stöðu	og	

eru	 að	 taka	 sambærilegar	 ákvarðanir.	 Viðhorf	 og	 samræður	milli	 skólafélaga	 geta	 því	

haft	 töluverð	áhrif	á	ákvarðanir	um	það	hvað	ungmennin	ákveða	að	gera	 í	 framtíðinni	

hvað	varðar	nám	og	skóla	(Schunk	og	Miller,	2002;	Svanhildur	Svavarsdóttir,	2010).	Það	

kom	 því	 verulega	 á	 óvart	 að	 niðurstöður	 þessarar	 rannsóknar	 sýndu	 fram	 á	 að	 vinir	

virtust	ekki	hafa	mikil	áhrif	á	náms-	og	skólaval	viðmælenda.	Allir	viðmælendur	sögðust	

hafa	 rætt	 sín	 á	milli	 við	 grunnskólafélaga	 um	 framhaldsnám	 og	 skóla	 en	 aðeins	 einn	

þeirra	 sagði	 að	 það	 hafi	 haft	 áhrif	 á	 val	 sitt,	 og	 einn	 viðmælandi	 sagði	 að	 vinur	 eldri	

bróður	síns	hefði	haft	áhrif.	Aðrir	viðmælendur	töluðu	um	að	þeir	hefðu	tekið	ákvörðun	

út	frá	eigin	áhuga	en	ekki	því	sem	vinirnir	ætluðu	að	gera.	Allir	viðmælendurnir	úr	MA	
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sögðu	væntingar	til	félagslífs	hafa	haft	mikil	áhrif	á	val	sitt	á	skóla,	þar	sem	þau	töluðu	

öll	um	að	hafa	heyrt	af	góðu	félagslífi	og	bekkjarkerfi	í	skólanum.	Allir	viðmælendurnir	úr	

VMA	 höfðu	 heyrt	 af	 góðu	 félagslífi	 MA,	 en	 það	 virtist	 ekki	 hafa	 haft	 áhrif	 á	 skólaval	

þeirra.	

Félagslegur	 veruháttur	 ungmenna	 getur	 haft	 áhrif	 á	 námsval	 þeirra	 hvað	 varðar	

stöðu,	 stétt	og	kyn,	en	samkvæmt	Guðbjörgu	Vilhjálmsdóttur	 (2005)	aðgreinist	 fólk	út	

frá	veruhætti	við	15-16	ára	aldur,	þrátt	 fyrir	að	stunda	frekar	einsleitt	nám	(allir	 fylgja	

sömu	námskrá)	og	búa	í	einsleitu	samfélagi.	Þar	sem	rannsókn	þessi	var	aðeins	með	átta	

þátttakendur	 er	 ómögulegt	 að	 alhæfa	 um	 hvort	 kyn	 hafi	 haft	 áhrif	 á	 námsval	

viðmælenda.	Viðmælendur	úr	MA	voru	þrjár	stúlkur	og	einn	strákur	sem	stefndu	öll	á	að	

ljúka	námi	af	bóknámsbrautum.	Viðmælendur	VMA	voru	þrír	strákar	og	ein	stúlka	sem	

öll	 stefndu	 á	 að	 ljúka	 námi	 af	 starfsnámsbrautum.	 Það	 mætti	 segja	 að	 kynjahlutfall	

viðmælenda	í	starfsnámi	og	bóknámi	styðji	við	tölur	fyrri	rannsókna	sem	segja	að	aðeins	

lítill	hluti	stúlkna	hafi	áhuga	á	að	sækja	um	á	starfsnámsbrautum	en	mun	fleiri	drengir	

(Rannsóknir	 og	 greining,	 2012;	 Svanhildur	 Svavarsdóttir,	 2010).	 En	 þar	 sem	 um	 lítið	

hentugleikaútrak	er	að	ræða	 í	þessari	 rannsókn	er	ekki	hægt	að	alhæfa	um	það.	Hvað	

varðar	virðingu	starfa	eða	 stéttarstöðu	voru	aðeins	 tveir	 viðmælendur	 sem	nefndu	há	

laun	 í	því	 starfi	 sem	þeir	 stefndu	á.	Aðrir	nefndu	þegar	þeir	 voru	 spurðir	út	 í	 ástæður	

fyrir	 starfsvali	 sem	 þeir	 stefndu	 á,	 að	 það	 væri	 auðvelt	 að	 fá	 vinnu	 eftir	 nám,	 þeir	

sögðust	alltaf	haft	mikinn	áhuga	fyrir	starfinu	og	sumir	töldu	starfið	passa	vel	við	sig	því	

þeir	 höfðu	hæfileka	 sem	hentaði	 starfinu.	 Það	mátti	 því	 greina	 í	 viðtölunum	að	 sumir	

viðmælendanna	 létu	félagsleg	áhrif	hafa	áhrif	á	val	sitt	þar	sem	peningar,	áhugi	vegna	

góðrar	 stöðu,	 áhrifum	 frá	 umhverfi	 og	 nánasta	 fólki	 komu	 fram	 sem	 áhrifavaldar	 á	

náms-	og	starfsvali	sem	samræmist	niðurstöðum	Guðbjargar	Vilhjálmsdóttur	(2005)	um	

veruhátt	 ungmenna	 þar	 sem	 allir	 þessir	 þættir	 teljast	 sem	 áhrifavaldar	 á	 náms-	 og	

starfsval	ungenna.	

4.3 Viðhorf	til	skóla	á	Akureyri	
Niðurstöður	endurspegla	hugmyndir/viðhorf	 til	 skólanna	MA	og	VMA	og	nemendanna	

sem	stunda	þar	nám.	Í	svörum	viðmælenda	kom	sterklega	í	ljós	orðræðan	um	ríg	á	milli	

MA	og	VMA.	Viðmælendur	höfðu	sterkar	skoðanir	á	skólunum	þó	svo	að	það	virtist	ekki	

vera	 eitthvað	 sem	 nemendur	 væru	 að	 velta	 sér	 upp	 úr	 á	 hverjum	 degi.	 Það	 mætti	
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kannski	segja	þau	áhrif	sem	þessi	viðhorf	höfðu	á	daglegt	líf	viðmælenda	var	hvernig	þau	

spiluðu	inn	í	val	á	skóla.			

Viðhorf	MA-inga	virtust	vera	nokkuð	áþekk	á	nemendum	í	VMA.	Þeir	 töluðu	ýmist	

um	þá	sem	„tossa,	skrítna,	furðulega“	og	þar	væru	einnig	þeir	nemendur	sem	höfðu	ekki	

komist	 inní	 MA,	 sökum	 slæms	 námsgengis.	 Þó	 svo	 að	 viðmælendurnir	 úr	 MA	 hefðu	

þessar	skoðanir,	sögðu	þau	flest	að	þetta	væri	ekki	eitthvað	sem	bærist	í	tal	á	hverjum	

degi,	og	yfirleitt	væri	gott	á	milli	nemenda	beggja	skóla.	Oft	væru	partý	þar	sem	bæði	

nemendur	frá	MA	og	VMA	væru	og	þar	væru	allir	vinir.		

Skoðanir	nemendur	úr	VMA	voru	einnig	frekar	áþekkar	á	MA-ingum,	sem	voru	ýmist	

að	 þeir	 nemar	 væru	 góðir	 með	 sig	 fyrir	 það	 eitt	 að	 vera	 í	 MA	 og	 þau	 væru	 miklir	

djammarar.	Viðmælendurnir	úr	VMA	töluðu	einnig	um	að	þrátt	fyrir	þessa	orðræðu	sem	

virðist	 vera	 til	 staðar,	þá	 sé	þetta	ekki	eitthvað	 sem	þeir	heyri	um	á	hverjum	degi,	og	

flestir	töluðu	um	að	eiga	góða	vini	og	eða	jafnvel	kærustu	í	MA.	

Rígurinn	 er	 vel	 þekkur	 í	 samfélaginu	 á	 Akureyri	 og	 hefur	 lengi	 lifað	 góðu	 lífi	 í	

orðræðu	samfélagsins.	Skoðanir	viðmælenda	eru	í	takti	við	þá	orðræðu	sem	viðgengist	

hefur	í	samfélaginu.	Það	var	áhugavert	hvað	viðmælendur	MA	voru	allir	sammála	um	að	

VMA	 nemendur	 væru	 furðulegir	 og	 þeir	 sem	 ættu	 erfitt	 námslega	 færu	 í	 VMA	 en	

gleymdu	 jafnvel	 að	 hugsa	 út	 í	 það	 hversu	 fjölbreyttur	 nemenda	 hópurinn	 þar	 er	 og	

kannski	 ekki	 síst	 að	 fólk	 getur	 valið	 að	 fara	 ólíkar	 leiðir	 óháð	 námsgetu,	 til	 dæmis	 á	

starfsnámsbrautir.	Það	sem	aðgreinir	þessa	skóla	að,er	munur	á	uppbyggingu	námsins,	

MA	 er	 með	 bekkjarkerfi	 sem	 margir	 telja	 að	 veiti	 ákveðið	 öryggi	 (Svanhildur	

Svavarsdóttir,	2010)	þá	ekki	 síst	 félagslega.	VMA	er	hins	vegar	 fjölbrautaskóli	þar	 sem	

hver	 og	 einn	 getur	 sniðið	 sitt	 nám	 eftir	 hentisemi,	 auk	 þess	 býður	 skólinn	 	 uppá	

námsbraut	 fyrir	 þá	 sem	 hafa	 ekki	 náð	 fullnægjandi	 námsárangri	 í	 kjarnagreinum	 í	

grunnskóla	(Verkmenntskólinn	á	Akureyri,	e.d.)	sem	MA	gerir	ekki.	Nemendahópur	VMA	

er	því	mun	fjölbreyttari,	enda	námsframboðið	mun	breiðara	þar	en	hafa	verður	 í	huga	

að	þrátt	fyrir	að	í	boði	sé	námsbraut	fyrir	þá	sem	þurfa	að	vinna	upp	nám	í	grunnskóla	

þá	er	á	þeirri	braut	mjög	lítið	brot	af	nemendum	skólans	(Verkmenntaskólinn	á	Akureyri,	

e.d.b).			

Þó	svo	að	um	góðlátlegt	grín	sé	að	ræða	getur	slík	orðræða	haft	mikil	áhrif	á	viðhorf	

einstaklinga	 til	 skólanna,	 nemendanna	 og	 námsins	 í	 skólunum.	 Ungmenni	 eru	 mjög	
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móttækileg	fyrir	félagslegum	áhrifum	úr	samfélaginu	sem	getur	mótað	viðhorf,	hegðun	

og	 hugsun	 þeirra	 (Bourdieu,	 1986)	 og	 þar	 af	 leiðandi	 mjög	 líklegt	 til	 að	 hafa	 áhrif	 á	

náms-	og	skólaval	þeirra.	Það	gæti	valdið	því	að	nemendur	velji	sér	ekki	námsbraut	eftir	

áhugasviði,	heldur	út	 frá	því	sem	þykir	viðurkennt	 í	vinahópnum	eða	fjölskyldunni	eða	

þrýstingi	frá	samfélagslegri	umræðu.	Þar	sem	samfélagsleg	orðræða	í	dag	virðast	vera	sú	

að	 bóknám	 sé	 starfsnámi	æðra	 og	 ýtt	 er	 undir	 þá	 orðræðu	 að	 starfsnáms	 sé	 fyrir	 þá	

nemendur	 sem	 eru	 slakari	 námslega,	 væri	 hægt	 að	 draga	 þá	 ályktun	 að	 það	 sé	 ein	

ástæða	þess	að	nýnemar	séu	að	sækja	frekar	í	bóknám	en	starfsnám.	Það	var	þó	gott	að	

heyra	 að	 nemendur	MA	 og	 VMA	 virtust	 geta	 blandað	 geði	 og	 félagslífi	 utan	 skóla	 og	

verið	hinir	bestu	mátar.		

Rígurinn	 er	 svo	 sannarlega	 til	 staðar	 og	 virðist	 hafa	 haft	 áhrif	 á	 námsval.	 Meðal	

nemenda	sem	velja	sér	MA	virtist	rígurinn	og	orðræðan	í	samfélaginu	um	skólanna	hafa	

haft	 mikil	 áhrif.	 Þau	 virðast	 velja	 sér	 fyrst	 skóla	 út	 frá	 því	 sem	 þau	 heyra	 í	 umtali	

samfélagsins	og	eftir	að	hafa	valið	sér	skóla	velja	þau	svo	námsbraut.	Viðmælendur	VMA	

virtust	ekki	hafa	látið	umtal	samfélagsins	um	skólanna	hafa	áhrif	á	val	sitt	og	völdu	sér	

námsbraut	út	 frá	áhugasviði.	Því	er	mjög	mikilvægt	að	 lyfta	starfsnámi	enn	 frekar	upp	

þar	 sem	þar	eru	engu	minni	námsgetukröfur	en	 í	bóknámi,	en	mikilvægast	er	að	hver	

finni	sína	hillu	á	eigin	forsendum	frekar	en	út	frá	viðhorfum	fjöldans.	
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5 Lokaorð	
Meginmarkmið	þessarar	rannsóknar	var	að	fá	innsýn	í	námsval	viðmælenda	með	því	að	

greina	frásagnir	þeirra	á	því	hverja	þau	telja	vera	helstu	ástæður	fyrir	því	að	þau	völdu	

framhaldsskólana	 MA	 eða	 VMA.	 Hverja	 þau	 telja	 vera	 ástæður	 þess	 að	 þau	 völdu	

tiltekna	námsbraut	og	 samkvæmt	þeirra	upplifun	hvaða	þættir	 sem	hugsanlega	höfðu	

áhrif	 á	 það	 val.	 Einnig	 var	 reynt	 að	 greina	 viðhorf	 viðmælenda	 til	 framhaldskólanna	 á	

Akureyri	og	nemenda	þeirra	skóla.	Til	að	ná	fram	þessari	þekkingu	var	valin	sú	 leið	að	

taka	 átta	 viðtöl	 við	 nemendur	 MA	 og	 VMA	 sem	 hentaði	 vel	 til	 að	 ná	 fram	

persónubundnum	viðhorfum	og	upplifun	þeirra.		

Niðurstöðurnar	sýndu	fram	á	ýmsa	áhrifaþætti	í	námsvali	viðmælanda.	Fram	kom	að	

misjafnt	 var	 hvort	 námsvalið	 væri	 út	 frá	 skóla	 eða	 námsbraut.	 Nemendurnir	 úr	 MA	

virtust	frekar	hafa	valið	sér	nám	út	frá	skóla	en	nemendurnir	úr	VMA	virtust	hafa	valið	

nám	 út	 frá	 námsbraut.	 Þeir	 þættir	 sem	 virtust	 hafa	 áhrif	 á	 náms-	 og	 skólaval	

viðmælenda	 voru	 áhugi	 á	 því	 námi	 sem	 valið	 var,	 systkini,	 foreldrar,	 væntingar	 um	

félagslíf	í	framhaldsskóla,	áhugi	á	verklegu-	eða	bóklegu	námi	í	grunnskóla	og	vitneskja	í	

grunnskóla	 um	 framhaldsnám	 og	 störf.	 Niðurstöður	 sýndu	 fram	 á	 sterk	 viðhorf	

viðmælenda	 til	 framhaldskólanna	 á	 Akureyri	 það	 er	 að	 segja	MA	 og	 VMA	 sem	 einnig	

höfðu	áhrif	á	val	þeirra	og	einnig	kom	fram	ákveðin	hroki	 í	viðhorfum	nemenda	MA	til	

nemenda	í	VMA	og	þess	að	bóknám	hafi	slíka	yfirburði	þegar	kemur	að	námsgetu.	

Þessar	 niðurstöður	 voru	 í	 samræmi	 við	 flestar	 kenningar	 og	 niðurstöður	 fyrri	

rannsókna	 á	 þessu	 sviði	 sem	 hafa	 sýnt	 fram	 á	 hverjir	 helstu	 áhrifaþættir	 í	 náms-	 og	

starfsvali	ungmenna	eru.	Eins	og	fram	hefur	komið	hafa	fyrri	rannsóknir	aðallega	beinst	

að	breiðara	úrtaki,	það	er	að	segja	ungmennum	á	öllu	Íslandi	eða	jafnvel	fleiri	löndum.	

Þó	 svo	 að	niðurstöðurnar	 séu	 samhljóma	 fyrri	 rannsóknum	og	 komi	 ekki	 á	 óvart	 felst	

gildi	þessarar	rannsóknar	helst	 í	því	að	hér	var	skoðaður	hópur	nemenda	á	afmörkuðu	

svæði,	Akureyri,	sem	lítið	hefur	verið	skoðaður	áður	að	þessu	 leiti.	Helstu	takmarkanir	

rannsóknarinnar	voru	að	viðmælendur	voru	fáir	og	þar	sem	um	lítinn	hóp	er	að	ræða	er	

ekki	 hægt	 að	 alhæfa	 um	 niðurstöðurnar,	 heldur	 gefa	 þær	 aðeins	 vísbendingu	 um	

ákveðna	þætti.	Það	er	því	ekki	hægt	að	heimfæra	niðurstöður	þessarar	rannsóknar	upp	

á	aðra	nemendur	MA	og	VMA.	
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Í	 framhaldinu	væri	 áhugavert	 að	 skoða	 frekari	 ástæður	bak	við	náms-	og	 starfsval	

ungmenna	 til	 að	 öðlast	 dýpri	 skilning	 á	 hvaða	 þættir	 hafa	 áhrif	 og	 hvernig,	 svo	 veita	

mætti	 viðeigandi	 ráðgjöf.	 Einnig	 mætti	 nýta	 upplýsingarnar	 í	 gerð	 heildstæðrar	

stefnumótandi	 áætlanagerðar	 um	 náms-	 og	 starfsráðgjöf	 í	 samræmi	 við	 gildandi	 lög	 í	

landinu	um	 rétt	 til	 ráðgjafar	 til	 að	auka	 líkurnar	 á	því	 að	nemendur	 velji	 sér	námsleið	

eftir	áhuga	en	ekki	út	frá	viðhorfum	samfélagsins.	Með	slíkum	upplýsingum	og	ráðgjöf	

væri	hugsanlega	hægt	að	draga	úr	brottfalli	úr	námi	og	 jafnvel	auka	hlutfall	nemenda	

sem	sækja	um	á	starfsnámsbrautum.	
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