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Útdráttur 

Skólasókn er mjög mikil eftir skyldunám á Íslandi. Stór hópur fer á bóknámsbrautir og eftir 

að hafa lokið stúdentsprófi stefnir hluti þeirra á háskólanám á meðan aðrir fara í annað 

nám eftir stúdentsprófið. Þá er ákveðinn hluti brautskráðra stúdenta sem fer ekki í frekara 

nám. Rannsókn þessi miðar að því að öðlast þekkingu á reynslu einstaklinga sem búa fjarri 

háskóla og hafa klárað stúdentspróf nálægt sinni heimabyggð en hafa ekki farið í frekara 

nám að því loknu. Áhersla var lögð á að kanna fyrri reynslu þátttakenda af skólakerfinu og 

þeim hindrunum sem þátttakendur töldu að stæðu í vegi fyrir því að þeir héldu í frekara 

nám. Tekin voru hálf opin viðtöl við þátttakendur í rannsókninni en þeir voru sjö talsins 

og eiga það allir sameiginlegt að hafa alist upp og eru búsettir á Austurlandi í dag. Helstu 

niðurstöður rannsóknarinnar eru að búseta og aðgengi að námi spilaði stóran sess í því 

að viðmælendur höfðu ekki farið í frekara nám. Sams konar niðurstöður hafa jafnframt 

komið fram í erlendum rannsóknum. Önnur atriði sem komu í ljós að hefðu áhrif á 

námsferil viðmælenda voru meðal annars fjárhagur, húsnæðismarkaður, stuðningsnet og 

innri hindranir. Ljóst er að ekki er hægt að benda á einn stakan þátt frekar en annan þar 

sem hindranir á námsferli viðmælenda er í flestum tilvikum margþættar. Aftur á móti 

varpa niðurstöðurnar ljósi á stöðu landsbyggðarinnar og sérstaklega Austurlands þegar 

kemur að háskólanámi. 
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Abstract 

Almost everyone in Iceland goes to upper secondary school after compulsory education 

ends. A portion goes on to study programs and after completing a matriculation 

examination, a part of them goes to university studies while others study another degree 

after the matriculation examination. Furthermore, a certain number of graduates do not 

study further. This study aims to gain knowledge of the experience of individuals living 

away from universities and have completed a matriculation examination near their home 

but have not gone on to study further afterwards. Emphasis was placed on exploring the 

participants' previous experience of the school system and the barriers that participants 

felt were hampering their further education. Half open interviews were conducted with 

participants in the study. Seven participated in the study, and they all have in common 

that they grew up and are currently living in East Iceland. The main findings of the study 

are that residents and access to education played a major role in the interviewees having 

not studied further. These results have also emerged in foreign studies. Other factors that 

influenced the participants' learning paths were finances, housing market, support 

network and internal barriers. One single point cannot be pointed out rather than 

another, as barriers to the interviewee's learning process are in most cases multifactorial. 

In contrast, the results shed light on the position of the countryside and especially the 

east when it comes to university 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. Við framkvæmd 

rannsóknarinnar var notast við eigindlega aðferðafræði. Markmið rannsóknarinnar er að 

öðlast þekkingu á þeim hindrunum sem einstaklingar sem búa fjarri háskólum verða fyrir 

á námsferli sínum eftir að stúdentsprófi lýkur.  

Hugmyndin að rannsóknarefninu kviknaði eftir fund með leiðbeinanda mínum dr. Sif 

Einarsdóttur, þar sem við ræddum sérstöðu Austurlands hvað varðar menntun og 

menntamál. Eftir að hafa skoðað ólíkt menntunarhlutfall eftir búsetu var áhugi minn á 

efninu vakinn og þótti mér áhugavert að öðlast frekari þekkingu á því af hverju 

einstaklingar halda ekki áfram í námi eftir að hafa lokið stúdentsprófi.   

Við gerð þessarar rannsóknar hef ég notið aðstoðar nokkurra aðila en þeim vil ég færa 

þakkir. Leiðbeinenda mínum, dr. Sif Einarsdóttur vil ég þakka sérstaklega fyrir góðar og 

faglegar ábendingar, stuðning og ómælda þolinmæði. Evu Dögg Sigurðardóttur þakka ég 

fyrir yfirlesturinn og hjálpina. Manninum mínum Bjarna Magnúsi Jóhannessyni fyrir 

þolinmæðina, stuðninginn og yfirlesturinn. Að lokum vil ég þakka viðmælendum mínum 

sérstaklega fyrir að hafa tekið sér tíma til að tala við mig og leyfa mér að nota sögu þeirra. 

Án þeirra hefði þessi rannsókn aldrei orðið til. 
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1 Inngangur 
Fyrsta janúar 2018 bjuggu 348.450 á Íslandi, 62,5% bjuggu á Stór-Reykjavíkursvæðinu en 

37,5% utan þess svæðis (Hagstofa Íslands, 2018b). Skipta má þessum svæðum í tvo hópa 

sem eru ólíkir á margan hátt, til dæmis hvað varðar menntun. Á undanförnum áratugum 

hefur samfélagið sem við búum í tekið gríðarlegum breytingum. Í dag er menntun mikil-

vægur þáttur í því að samfélagið þróist og ýti undir ýmsa þætti sem teljast af mörgum 

eftirsóknarverðir, svo sem millistéttarlíferni, fjölbreyttari atvinnumöguleika og bættri 

heilsu (Immerwhar, 2000). Í landi sem er jafn strjálbýlt og Ísland gefur auga leið að 

aðgengi einstaklinga að háskólum er nokkuð misjafnt. Á Íslandi eru reknir sjö háskólar, 

fjórir opinberir háskólar og þrír einkareknir. Þrátt fyrir að þetta verði að teljast nokkuð 

margir háskólar miðað við íbúafjölda eru sumir landsmenn sem þurfa um langan veg að 

fara til þess að sækja sér háskólanám. Háskóli Íslands, Háskólinn í Reykjavík og Listaháskóli 

Íslands eru staðsettir í Reykjavík, Háskólinn á Bifröst og Landbúnaðarháskóli Íslands eru 

staðsettir á Vesturlandi og Háskólinn á Akureyri og Hólaskóli eru staðsettir á Norðurlandi.  

Í manntali Hagstofu Íslands frá árinu 2011 má sjá að menntunarstaða íslensku 

þjóðarinnar er mjög misjöfn eftir landshlutum, þannig eru 39% íbúa höfuðborgar-

svæðisins á aldrinum 25-64 ára með háskólamenntun en á landsbyggðinni eru aðeins um 

21-23% íbúanna á sama aldri með háskólapróf. Á landsbyggðinni sker Akureyri sig aðeins 

úr en þar er hlutfallið 30% (Hagstofa Íslands, 2011). Hvers vegna er þessi munur? Einkum 

tvær ástæður hafa verið nefndar, annars vegar er skortur á störfum fyrir háskóla-

menntaða á landsbyggðinni hins vegar vegna þess að illa gengur að fá háskólafólk til starfa 

á landsbyggðinni (Þóroddur Bjarnason, Ingi Rúnar Eðvarðsson, Ingólfur Arnarson, Skúli 

Skúlason og Kolbrún Ósk Baldursdóttir, 2016).  

Þrátt fyrir þennan mun á menntun þjóðarinnar eftir búsetu er ekkert í lögum um 

opinbera háskóla sem ýtir undir það að háskólarnir leggi sitt af mörkum til þess að auka 

menntun í dreifðari byggðum og á þeim stöðum sem skortur er á háskólamenntuðu fólki 

(Lög um opinbera háskóla nr. 85/2008), jafnframt því að mun meiri líkur séu á að ungt 

fólk á höfuðborgarsvæðinu stundi háskólanám en jafnaldrar þeirra á landsbyggðinni. Eins 

hafa rannsóknir sýnt að þau ungmenni af landsbyggðinni sem flytjast nær háskóla og fara 

í háskólanám skila sér oft ekki til baka í heimabyggð en margt gerist á þessum árum, fólk 

eignast maka og stofnar fjölskyldu og kemur sér fyrir á því svæði sem það er á (Þóroddur 
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Bjarnason, ofl. 2016). Erlendis hefur það sýnt sig að því lengra sem einstaklingur býr frá 

háskóla þeim mun ólíklegri er hann til að sækja sér háskólamenntun, því getur búseta og 

staðsetning háskóla haft mikið að segja um námsval einstaklingsins (Winters og Alm, 

2009). Jafnvel þó að á síðustu árum hafi námsframboð í fjarnámi stóraukist eru enn 

margar námsleiðir sem aðeins er möguleiki að stunda í staðnámi og gefur því auga leið að 

það finna ekki allir nám við sitt hæfi í fjarnámi og þurfa þá að flytjast nær háskóla, velja 

sér aðra námsleið en þeir hefðu kosið eða sleppa því að fara í nám. 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða hvaða þættir valda því að einstaklingar sem 

lokið hafa stúdentsprófi og eru búsettir þar sem enginn háskóli er á svæðinu ákveða að 

halda ekki áfram í frekara nám. Leitast er við að varpa ljósi á reynslu þeirra af skólakerfinu, 

hvernig starfsþróun þeirra hefur verið eftir að skólagöngu lauk og þær hindranir sem hafa 

orðið á námsferli þeirra eftir útskrift úr framhaldsskóla. 

1.1 Menntun á Íslandi 

Næstum öll íslensk ungmenni halda áfram í námi eftir að skyldunámi lýkur en samkvæmt 

lögum eiga allir jafnan rétt á framhaldsskólanámi að loknu skyldunámi grunnskólanna 

(Mennta– og menningarmálaráðuneytið, e.d.). Haustið 2017 voru nýnemar á 

framhaldsskólastigi 4.013 eða 94% af þeim sem höfðu útskrifast úr grunnskóla vorið áður. 

Um 87% hófu nám á bóknámsbraut og 13% fóru í starfsnám (Hagstofa Íslands, 2018a). 

Það er því mikill meirihluti íslenskra ungmenna sem fer á bóknámsbraut í framhaldsskóla 

eftir að hafa lokið skyldunámi í grunnskóla. Skólaárið 2015–2016 voru alls 3.421 stúdentar 

brautskráðir úr framhaldsskólum á Íslandi, af þeim fóru 35% í háskólanám þá um haustið 

en nýnemar í háskólum haustið 2016 voru hins vegar örlítið fleiri eða 3.546.  Ástæðan 

fyrir því að nýnemar í háskólunum voru fleiri en nýútskrifaðir er tvíþætt, annars vegar 

vegna nemenda sem hefja háskólanám án þess að hafa lokið stúdentsprófi og hins vegar 

vegna erlendra nemenda sem stunda nám á Íslandi (Hagstofa Íslands, 2018a). Hluti af 

þeim nemendum sem brautskrást úr framhaldsskólum tekur sér eitt til tvö ár í pásu en 

aðrir skila sér seinna eða ekki í nám og fara út á vinnumarkaðinn.  

58% ljúka framhaldsskólanámi innan sex ára en það er minna en á hinum 

Norðurlöndunum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014). Nokkuð algengt er að 

einstaklingar taki sér frí frá námi eftir stúdentspróf. Haustið 2016 voru um 65% 

nýútskrifaðra stúdenta sem fóru ekki strax í háskólanám (Hagstofa Íslands, 2018a). Af 
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þessu má sjá að miðað við þann fjölda sem fer í bóknám í framhaldsskóla og klárar 

stúdentspróf er ákveðinn hópur sem fer ekki af einhverjum ástæðum í áframhaldandi 

háskólanám. Til samanburðar mátti gera ráð fyrir því að 43% þeirra sem voru yngri en 25 

ára myndu hefja grunnnám á háskólastigi. Í Danmörku var hlutfallið 64%, í Finnlandi 53%, 

í Noregi 65% og í Svíþjóð 42%. Aldur nýnema á Íslandi, Danmörku og Svíþjóð var svipaður 

eða miðgildi í kringum 21 ár (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2018).  

Í tölum Hagstofunnar varðandi skólasókn 20 ára einstaklinga er ekki hægt að sjá í 

hvaða nám ungmennin voru skráð eða á hvaða skólastigi þau voru. En samkvæmt þeim 

tölum er skólasókn á Íslandi nokkuð mismunandi eftir landssvæðum. Líkt og sjá má á 

mynd 1 er skólasókn meðal 20 ára mest í Reykjavík og á höfuðborgarsvæðinu eða 51% en 

minnst er hún á Suðurnesjum og Austurlandi þar sem hún er 38% (Hagstofa Íslands, 

2017a). Þessar tölur eru mikilvægar til þess að átta sig á því að árið 2017 var skólasókn 

meðal 20 ára minnst á þeim svæðum sem nú þegar eru með lægsta hlutfall 

háskólamenntaðra á landinu.  

 

Mynd 1: Skólasókn 20 ára einstaklinga eftir landssvæðum (Hagstofa Íslands, 2017b). 

 

Menntun íslensku þjóðarinnar hefur farið vaxandi undanfarna áratugi og hefur 

hlutfall háskólamenntaðs fólks aukist mikið en samt sem áður er það ekki svo að sama 

aukning hafi átt sér stað um allt land. Hér á eftir verður fjallað um menntun á Íslandi, 

menntunarhlutfall þjóðarinnar og hvernig það er ólíkt eftir landssvæðum. Sjónum verður 

sérstaklega beint að Austurlandi en á því svæði er ekki starfandi háskóli og hlutfall 

háskólamenntaðra er með því lægsta á landinu.  
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Síðustu 100 árin hefur menntun fólks aukist jafnt og þétt. Háskóli Íslands var 

stofnaður árið 1911 með sameiningu Prestaskólans, Læknaskólans og Lagaskólans auk 

þess var bætt við heimspekideild (Háskóli Íslands e.d.; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2015). Því hafa Íslendingar getað sótt sér háskólamenntun 

hérlendis í rétt um 100 ár. Líkt og kemur fram í stjórnarskránni hefur sú grundvallarregla 

að allir skuli hafa jafnt aðgengi að námi óháð búsetu, kyni, fjárhag eða öðru verið höfð að 

leiðarljósi (Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944). Íslenskir háskólar hafa það 

hlutverk samkvæmt lögum að miðla þekkingu og færni til nemenda og styrkja innviði 

samfélagsins og stöðu í alþjóðlegu tilliti (Lög um opinbera háskóla 85/2008). Í lögunum er 

fjallað um íslenskt samfélag sem eina heild og ekki sérstaklega litið til sérstöðu 

landsbyggðarinnar í því samhengi (Þóroddur Bjarnason, 2018).  

Þegar skoðuð er háskólamenntun íslensku þjóðarinnar kemur í ljós að í 

aldursflokknum 25-64 ára voru 21% sem höfðu lokið bakkalárgráðu árið 2017 samanborið 

við 17% OECD meðaltal. Stendur Ísland nú betur að vígi hvað þetta varðar en hin 

Norðurlöndin. Hlutfallið var 19% í Noregi, 17% í Svíþjóð og Finnlandi en Danmörk var eina 

landið sem náði sama hlutfalli og Ísland eða 21%. Á hinum Norðurlöndunum er algengara 

að fólk ljúki styttri námsleiðum til dæmis diplómanámi en hér á landi. Algengara er að fólk 

hér á landi ljúki meistaragráðu en á hinum Norðurlöndunum en 17% af mannfjölda á 

aldrinum 25-64 ára lauk meistaragráðu árið 2017, samanborið við OECD meðaltal sem var 

12%. Á hinum Norðurlöndunum var hlutfallið aðeins lægra en á Íslandi eða 13% í 

Danmörku, 11% í Noregi, 14% í Svíþjóð og 15% í Finnlandi. Þessar breytingar á 

menntunarstigi þjóðarinnar eru nýtilkomnar og endurspegla þær breytingar sem hafa átt 

sér stað í íslensku atvinnulífi og þeim áherslum sem lagt er upp með í íslenskum 

menntamálum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2018).  

Líkt og fram hefur komið er hlutfall háskólamenntaðra á Íslandi nokkuð hátt miðað 

við OECD. Þegar skoðuð er háskólamenntun á Íslandi út frá búsetu kemur í ljós að 

töluverður munur er á hlutfalli háskólamenntaðra eftir landssvæðum. Á mynd 2 sést hve 

hátt hlutfall íbúa hefur lokið hverju skólastigi sem hæstu prófgráðu eftir búsetu. Þar sést 

að mun hærra hlutfall íbúa 25-64 ára á höfuðborgarsvæðinu er með háskólamenntun eða 

49,6% en á landsbyggðinni er hlutfallið 30,2% (Hagstofa Íslands, 2018b). Ef horft er til 

framhaldsskólamenntunar og grunnmenntunar þá breytist myndin en hlutfall þeirra sem 
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hafa lokið framhaldsskólaprófi og grunnnámi sem hæstu prófgráðu er hærra á 

landsbyggðinni en á höfuðborgarsvæðinu (Hagstofa Íslands 2018b). 

 

Mynd 2: Menntunarhlutfall eftir búsetu árið 2018 (Hagstofa Íslands, 2018a). 

Hafa verður í huga að á vef Hagstofunnar er ekki gerður greinamunur á iðnnámi og 

stúdentsprófi og því ekki hægt að fullyrða hvort fleiri iðnmenntaðir eru á landsbyggðinni 

eða hvort fleiri einstaklingar hafi lokið stúdentsprófi sem hæstu prófgráðu á 

landsbyggðinni. Aftur á móti má velta því fyrir sér hvort aðgengi menntunar hafi þarna 

eitthvað að segja þar sem margir framhaldsskólar eru á landsbyggðinni en oft þarf um 

lengri veg að fara til þess að fara í háskólanám. Hlutdeild háskólanna í útskrifuðum 

nemendum er nokkuð misjafnt þar sem Háskóli Íslands er með langflesta útskrifaða nema. 

Á töflu 1 sést að árið 2013 er hlutdeild Háskóla Íslands í heildarfjölda nemenda 70%, einnig 

má sjá hvar nemendur er búsettir eftir útskrift. 
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Tafla 1: Heildarfjöldi nemenda við íslenska háskóla árið 2013 og búseta nemenda árið 

2016 (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2015), (Þóroddur Bjarnason, 2018).

 

Á höfuðborgarsvæðinu er hærra hlutfall fólks sem hefur lokið námi í Háskóla Íslands 

en á landsbyggðinni en 28% íbúa á höfuðborgarsvæðinu hafa lokið námi frá Háskóla 

Íslands en hlutfallið er aðeins 12-14% í öðrum landshlutum. Á þessu geta verið margar 

skýringar en rannsóknir hafa sýnt að staðsetning háskóla hefur mikil áhrif á búsetu þeirra 

sem lokið hafa háskólanámi og er líklegra að fólk velji sér búsetu nálægt þeim skóla sem 

það menntaði sig við (Þóroddur Bjarnason, 2018). Í  stefnu Háskóla Íslands frá 2016-2021 

kemur fram að efla skuli starfsemi rannsóknasetra Háskóla Íslands sem staðsett eru á 

landsbyggðinni og samþætta skuli betur við fræðasvið og deildir (Háskóli Íslands, 2016). 

Eins og sjá má á töflu 1 eru flestir útskrifaðir nemendur háskólanna í Reykjavík og 

Háskólans á Bifröst búsettir á höfuðborgarsvæðinu en nemendur hinna skólanna dreifast 

meira um landsbyggðina (Þóroddur Bjarnason, 2018). 

1.2 Námsframboð 

Af því sem að framan er talið er ljóst að flest allir fara í framhaldsskóla eftir að 

skyldunámi lýkur. Flestir komast í skóla sem er það nálægt heimili að þrátt fyrir að ekki sé 

möguleiki að búa enn á æskuheimilinu þá er hægt að komast heim um helgar og halda 

reglulegu sambandi við fjölskyldu og samfélagið. Námsframboð á Íslandi eftir að 

skyldunámi grunnskóla lýkur verður að teljast nokkuð gott. Þegar nemendur útskrifast úr 

grunnskóla geta þeir valið á milli 37 framhaldsskóla sem eru dreifðir um allt land, 16 

framhaldsskólar eru á höfuðborgarsvæðinu en 21 utan höfuðborgarsvæðisins 

(Menntamálastofnun, 2018). Aftur á móti eru háskólar landsins færri og um langan veg 

að fara fyrir þá sem búa lengst frá háskólunum, því eru aðeins tveir kostir í stöðunni ef 
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fara á í frekara nám. Það er að fara í fjarnám og velja þá eina af þeim greinum sem í boði 

eru í fjarnámi eða að flytja nær þeim háskóla sem verður fyrir valinu. Á síðustu árum hafa 

orðið miklar framfarir og aukning í fjarnámi og hafa skilin á milli fjarnema og staðnema 

orðið óljósari (Þóroddur Bjarnason, 2018). Þrátt fyrir fjölgun háskóla og aukningu í 

fjarnámi er enginn háskóli staðsettur á Austurlandi. Þess vegna var ákveðið að skoða ungt 

fólk í þessum landshluta sérstaklega og ástæður þess að það heldur ekki áfram námi eftir 

stúdentspróf. Næsti háskóli er á Akureyri en frá Egilsstöðum til Akureyrar eru 263 

kílómetrar og frá Neskaupstað til Akureyrar eru 331 km (Vegagerðin, 2018). Ef minnka á 

menntabil á milli landssvæða þarf að skilgreina þau markmið vel og taka ákvarðanir 

varðandi hvernig skuli vinna að því og þá hvort að allir háskólar landsins eigi að stefna að 

menntun landsbyggðarinnar eða hvort það eigi að vera í verkahring ákveðinna skóla 

(Þóroddur Bjarnason, 2018).  

Í rannsókn sem Þóroddur Bjarnason og Brynhildur Þórarinsdóttir gerðu árið 2017 

kemur fram að þeir sem búa ekki nálægt háskóla og fara í kennaranám í fjarnámi eru mun 

líklegri til þess að búa ennþá á þeim stað fimm árum eftir að námi lýkur heldur en ef þeir 

þurfa að flytja annað til þess að fara í nám. Þ.e. einstaklingur er mun líklegri til þess að 

búa á þeim stað sem hann býr á meðan á námi stendur eftir að námi lýkur heldur en að 

flytja til baka ef einstaklingurinn þarf að fara annað til þess að stunda nám. Það að fjölga 

greinum sem kenndar eru í fjarnámi gæti verið einn stærsti þátturinn í því að stuðla að 

fjölbreyttara atvinnuframboði á landsbyggðinni. Þá má gera ráð fyrir því að fleiri fyrirtæki 

yrðu stofnuð úti á landi heldur en nú er gert sem ætti að stuðla að því að þeir sem hafa 

flutt gætu flutt til baka og fundið starf við sitt hæfi. 

Nú hefur menntunarstigi fólks á ólíkum landssvæðum verið lýst og hér á eftir verður 

horft til þeirra hindrana og þátta sem hafa áhrif á einstaklinginn. Skoðað verður hvaða 

hindranir geta orðið á náms- og starfsferli einstaklinga sem gerir það að verkum að fólk 

heldur ekki áfram í námi með það að markmiði að varpa ljósi á þær hindranir sem 

einstaklingar sem búsettir eru fjarri háskólum verða fyrir á námsferli sínum. 
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2 Þróun náms- og starfsferilsins 
Donald Super er einn þekktasti kenningasmiður um þróun náms- og starfsferils. 

Hugmyndir hans urðu til þess að nýjar stefnur og leiðir voru teknar upp í náms- og 

starfsráðgjöf (Savickas, 2001). Hann leit á þróun náms- og starfsferilsins sem eina heild og 

skoðaði hvernig ferillinn þróaðist frá unga aldri. Það er margt sem mótar einstaklinginn á 

lífsleiðinni og margir þættir, jafnvel úr barnæsku, hafa áhrif á það hvað einstaklingurinn 

gerir á fullorðinsárum. Super kom fram með nýjar hugmyndir um það hvernig fólk passaði 

í ákveðin störf og hvernig fólk þróar atvinnuhlutverk (e. work roles) sín út allt lífið. Hann 

kom fram með mikilvæg atriði starfsferilsins sem vörðuðu ólíka þroskaþætti, stig, mynstur 

og þemu. Hann var mikill áhrifavaldur í starfsferilskenningum og hvernig þær eru notaðar 

í ráðgjöf.  Því er mikilvægt að skoða námsferil einstaklinga til þess að átta sig á hvað veldur 

því að einstaklingar haldi ekki áfram í námi jafnvel þó þeir hafi bæði löngun og getu til. 

Í upphafi 20. aldar varð starfsval fjölbreyttara en áður hafði verið í Bandaríkjunum og 

sáu ráðgjafar hversu mikilvægt var að aðstoða ungt fólk við náms- og starfsval (Savickas, 

2010). Upp frá því komu fram á sjónarsviðið margar kenningar sem fjölluðu með einum 

eða öðrum hætti um náms- og starfsval. Í dag er ekki nein ein kenning sem svarar öllum 

spurningum varðandi það hvernig fólk stendur að ákvörðunum varðandi náms- og 

starfsferil heldur taka þær mið af umfjöllunarefni hverju sinni. Hér á eftir verður fjallað 

um kenningar sem voru hafðar til grundvallar við gerð rannsóknarinnar en þær tengjast 

hindrunum á náms- og starfsferli einstaklinga. Þær snúa að mikilvægi félagslegra þátta, 

sjálfsþekkingar, væntinga, trú á eigin getu og það að setja sér markmið þar sem erfiðleikar 

við náms- og starfsval hafa meðal annars verið tengdir þeim þáttum. Þessir þættir hafa 

áhrif á það hvort einstaklingar haldi áfram námi eftir að stúdentsprófi er lokið og verður 

fjallað nánar um hvern þeirra í tengslum við rannsóknina. 

2.1 Félagsleg áhrif starfsþróunar 

Pierre Bourdieu var franskur félagsheimspekingur sem kom fram með lykilhugtakið 

veruháttur (e. habitus) í kenningu sinni. En veruháttur vísar til þess hvernig félagslegar 

aðstæður hafa mótað okkur þannig að við gerum hluti og bregðumst við á ósjálfráðan 

hátt eða án þess að hugsa um það. Bourdieu gengur út frá því að foreldrar og samfélagið 

sem börn alast upp í hafi mikil áhrif varðandi náms- og starfsval seinna meir og að 

grunnurinn að félagslegri mismunun sé lagður strax á bernskuárum. Félagsleg mismunun, 
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samkvæmt Bourdieu, er staðreynd um það leyti sem einstaklingurinn verður meðvitaður 

um það umhverfi sem hann býr í og þá stöðu sem hann tilheyrir (Ólafur Þ. Harðarson, 

2007). Veruháttur er órjúfanlegur hluti af manneskjunni og birtist eins eða svipað hjá fólki 

sem tilheyrir sama samfélagshópnum. Eðlileg hegðun hjá ákveðnum hópi fólks er ekki 

endilega eðlileg hjá öðrum hópi. Þannig getur búseta haft áhrif á einstaklinginn sem hann 

gerir sér ekki grein fyrir en orsakað það að hann hagar sér á ákveðinn hátt. Kenningin 

tekur félagslega þætti inn í myndina þegar einstaklingar velja sér nám og störf og hefur 

það fram yfir margar aðrar kenningar (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2008). Samkvæmt 

Bourdieu getur veruháttur breyst og gerist það yfirleitt á tvennskonar hátt. Í fyrsta lagi 

þegar miklar breytingar verða hjá einstaklingum, t.d. við útskrift frá framhaldsskóla og í 

öðru lagi með svokallaðri félagsgreiningu (e. socio-analysis), eða þegar einstaklingur fer 

markvisst yfir þá félagslegu krafta sem hafa haft áhrif á hann á lífsleiðinni. (Hodkinson og 

Sparkes, 1997). 

Í rannsókn Guðbjargar Vilhjálmsdóttur og Guðrúnar Ásbjargar Stefánsdóttur (2006) á 

starfsáhuga nema í tíunda bekk grunnskóla var stuðst við habitus-kenninguna og gengið 

út frá því að starfshugsun byggi á hugsanaferlum sem eigi sér rætur í félagslegu umhverfi; 

sérstaklega var horft til áhrifa búsetu á starfshugsun. Niðurstöður þeirrar rannsóknar 

bentu til að kerfisbundinn munur væri á hvernig nemendur hugsuðu um störf eftir búsetu. 

Því má ætla að munur sé á því hvernig tíundubekkingar á höfuðborgarsvæðinu og á 

landsbyggðinni hugsa um störf. Unglingar á landsbyggðinni mátu störf sem kröfðust 

verkkunnáttu meira og þóttu þau áhugaverðari en jafnöldrum þeirra á 

höfuðborgarsvæðinu (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðrún Ásbjörg Stefánsdóttir, 2006). Í 

rannsókn Arnheiðar Daggar Einarsdóttur (2016) á starfsáhuga íslenskra ungmenna kemur 

fram munur á starfsáhuga eftir búsetu. Ungt fólk á landsbyggðinni sýndi meiri áhuga á 

handverkssviði en jafnaldrar þeirra í Reykjavík. Þetta rímar við fyrri rannsóknir á 

starfsáhuga íslenskra ungmenna eftir búsetu (Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella 

Blöndal, 2002). Þeir einstaklingar sem eru með áhuga á handverkssviði líkar vel að vinna 

með höndunum og nota allskonar verkfæri og tæki. Mörg líkamleg störf höfða til þeirra 

og einnig störf sem unnin eru utandyra. Oft finnst þessum einstaklingum gott að vera í 

ævintýralegu umhverfi og hafa áhuga á útivist (Holland, 1997). Það bendir til þess að 

ólíkur reynsluheimur íslenskra ungmenna móti starfsáhuga þeirra. Einnig bendir 

Arnheiður á að æskilegt væri að íslensk ungmenni fengju sem fjölbreyttust tækifæri til 
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þess að taka ákvarðanir varðandi starfsval sitt. Aðeins á þann hátt væri hægt að tala um 

frjálst val einstaklingsins (Arnheiður Dögg Einarsdóttir, 2016). 

2.2 Félagsleg og hugræn kenning  

Félagsleg og hugræn kenning um starfsferilinn (e. social cognitive career theory) er 

tiltölulega ný kenning en hún var þróuð af Lent, Brown og Hackett (2000) og er byggð á 

félagsnámskenningu Albert Bandura (e. social cognitive theory). Félagsnámskenning 

Bandura gengur út frá því að hegðun einstaklingsins sé afleiðing þeirra samskipta sem 

hann á við aðra og umhverfisins sem hann býr í. Hegðun sem er styrkt af umhverfinu er 

talin líklegri til að verða endurtekin en önnur hegðun. Bandura bendir á hvernig 

einstaklingurinn lærir á því að fylgjast með hegðun annarra og tileinki sér síðar meir sömu 

hegðun (Bandura, 1977; 1993). Samkvæmt kenningunni hafa hugsanir, hegðun og 

umhverfisþættir áhrif á mótun einstaklingsins. Til þess að útskýra það sem hefur áhrif á 

starfsþróun fólks nýtist því kenningin um starfsferilinn vel og fjallar þá um 

grundvallarþætti sem hafa áhrif á náms- og starfsþróun einstaklingsins.  

Fyrst nefnir Bandura trú á eigin getu (e. self-efficacy) en persónuleg reynsla og 

árangur, hvort hann hafi þekkingu á því sem hann er að gera, félagslegur þrýstingur og til 

hvers samfélagið ætlast af honum og í hversu góðu tilfinningalegu og andlegu jafnvægi 

einstaklingurinn er, hefur áhrif á trú á eigin getu einstaklings (Lent, Brown og Hackett, 

2000; 2002). Í öðru lagi eru væntingar um niðurstöður (e. outcome expectation) en miklu 

máli skiptir hvaða útkomu einstaklingurinn sér fyrir sér að lokum og hefur það mikil áhrif 

á það hvernig einstaklingurinn gengur til verka (Lent, Brown og Hackett, 2000; 2002). 

Þriðja atriðið sem nefnt er eru persónuleg markmið (e. personal goals) en þau skipta miklu 

máli vegna þess að einstaklingurinn er líklegur til að setja sér markmið með það að 

leiðarljósi hvaða markmiðum hann er líklegur að ná. Þessi þáttur hefur áhrif á hina 

þættina tvo, trú á eigin getu og væntanlegar niðurstöður (Lent, Brown og Hackett, 2000; 

2002). 

Að lokum er sá þáttur sem hefur hvað mest vægi í þessari rannsókn, en það er 

hindranir og stuðningur (e. barriers and support) sem geta orðið á vegi fólks (Lent, Brown 

og Hackett 2002). Dæmi um hindranir er búseta, fjárhagur, barneignir, skortur á trú á eigin 

getu og skortur á markmiðum. 
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Ellen Hawley McWhirter (1997) þróaði mælitækið The Perceptions of Educational 

Barriers (PEB) og var því ætlað að meta þær hindranir sem verða á vegi nemenda eftir að 

skyldunámi (e. high school) lýkur. Rósa Siemsen (2012) notaði PEB til þess að kanna 

hindranir á námsferli framhaldsskólanema á Íslandi. Í þeirri rannsókn kemur fram að 

einstaklingar upplifa hindranir í námi og skólagöngu ólíkt eftir búsetu. Einstaklingar sem 

búsettir eru í bæ, sveit eða sjávarþorpi þar sem íbúar eru 1500 eða færri upplifa það sem 

hindrun að námið sem þeir vilja fara í sé ekki í boði nálægt heimili, eru óákveðnir varðandi 

nám, upplifa þrýsting frá kærustu eða kærasta og eins skortir þá trú á að komast inn í það 

nám sem þá langar að fara í. Þetta rímar við niðurstöður rannsóknar Jóns Torfa 

Jónassonar og Kristjönu Stellu Blöndal (2002) en þar kom einnig fram að nemendur af 

landsbyggðinni eru ólíklegri til að hefja nám og ljúka námi en jafnaldrar þeirra sem 

búsettir eru í Reykjavík eða á höfuðborgarsvæðinu. 

Stuðningurinn sem fólk fær úr ólíkum áttum skiptir líka miklu máli. Það getur verið 

mjög mismunandi hvernig fólk upplifir ólíkar hindranir og stuðning og getur það haft mikil 

áhrif á væntingar þess. Í rannsókn Líneyjar Bjargar Sigurðardóttur (2010) á stuðningi og 

hvatningu foreldra til framhaldsskólagöngu barna sinna kemur fram að foreldrar á 

Vestfjörðum töldu að tengsl innan fjölskyldunnar yrðu minni ef barnið færi í 

framhaldsskóla heldur en foreldrar í Reykjavík. Foreldrar með grunnskólapróf voru einnig 

líklegri til að telja að tengsl innan fjölskyldunnar yrðu minni ef barn þeirra færi í 

framhaldsskóla að loknu grunnskólanámi en þeir foreldrar sem lokið höfðu 

framhaldsskóla- eða háskólaprófi. 

Þegar sjónum er beint að hindrunum sem fólk verður fyrir á náms- og starfsferli er 

tilhneigingin sú að hugsa fyrst um eitthvað neikvætt eða slæmt en hindranir hafa ekki 

alltaf neikvæð áhrif. Ákveðnar hindranir geta haft þau áhrif að þær þröngvi okkur til þess 

að stíga skref sem við höfum verið rög við að taka eða þröngvað okkur til að taka 

ákvarðanir. Þegar einstaklingar og hindranir eru skoðaðar er mikilvægt að hafa í huga hver 

það er sem upplifir hindranirnar, hver það er sem greinir frá þeim og hvernig það er gert 

(Lent, Brown og Hackett, 2000). Til dæmis er raunveruleiki ungs fólks sem býr fjarri 

háskólum ekki sá sami og þeirra sem búa í næsta nágrenni við háskólana og hindranirnar 

sem þessir hópar upplifa á námsferli sínum eru um margt ólíkar. 
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Lent, Brown og Hackett (2000) töldu að fólk væri líklegast til þess að hafa áhuga á því 

sem það telur sig geta gert vel, ef það býst við jákvæðri niðurstöðu og sé vel hæft til 

verksins og að niðurstaðan sé einhvers virði. Á hinn bóginn er ólíklegra að áhugi vakni á 

sviðum sem einstaklingurinn efast um hæfni sína eða gerir ráð fyrir neikvæðri niðurstöðu. 

Í þeirri stöðu getur samfélagið eða umhverfið með stuðningi tekið undir og aðstoðað 

einstaklinginn til þess að þróa hæfileika sína og auka áhuga sinn á sviðinu (Lent, Brown og 

Hackett, 2002).  

2.3 Hindranir kvenna 

Líkt og félagsleg og hugræn kenning um starfsferilinn (SCCT) fjallar Nancy Betz um 

hindranir í starfsferilsþróun. Þrátt fyrir að kenning Betz fjalli um hindranir hjá konum 

sérstaklega er kenning hennar gagnleg til að varpa ljósi á hindranir hjá öðrum hópum eins 

og ungu fólki á landsbyggðinni. Hún bendir á að það séu þrenns konar hindranir sem konur 

verða fyrir, þær eru samfélagslegar (e. environmental), félagslegar (e. socialized) og innri 

hindranir (e. internal barriers) (Betz, 2005). Samfélagslegar hindranir eru til dæmis 

staðalmyndir tengdar ákveðnum starfsstéttum og kynhlutverk (Betz, 1994). Félagslegar 

hindranir eru togstreitan sem konur upplifa á milli starfsferils og fjölskyldu og er hún talin 

ein algengasta hindrunin á starfsferli kvenna (Betz og Fitzgerald, 1987). Konur velja sér 

þar af leiðandi oft störf sem eru talin fjölskylduvænni en þær hefðu raunverulega kosið 

sem fyrsta val hjá sér. Innri hindranir eru tengdar því hvernig konan lítur á sjálfa sig og 

spilar þar mest inn í lágt sjálfsálit (e. low self-esteem) og skortur á trú á eigin getu (e. low 

sense of self-efficacy) (Betz, 2005).  

Líklegra er að konur heldur en karlar velti fyrir sér hvaða áhrif ákvarðanir varðandi 

starfsferilinn hafa á fjölskyldu þeirra. Þær þurfa að huga að mörgum þáttum og velta fyrir 

sér hverjar skoðanir þeirra nánustu eru á starfsvali þeirra. Það gerir það að verkum að 

konur taka ákvarðanir um starfsferil sinn út frá tilfinningalegu og heildrænu sjónarhorni 

(Crozier, 1999). Þetta er þáttur í því að starfsferilþróun kvenna fer í gegnum nokkur stig 

sem eru nátengd því sem er að gerst í einkalífi þeirra en þetta skapar ákveðna hringrás í 

starfsferilsþróun kvenna. Eins benda rannsóknir til þess að konur hugi meira að því hvaða 

áhrif það hefur á starfsferil þeirra að stofna til fjölskyldu (Bennett, Jayne, Davidson og 

Galeland, 1999).  
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Þrátt fyrir að þetta eigi við um starfsferilþróun kvenna þá verður ekki horft framhjá 

því að nánast allir þátttakendurnir í þessari rannsókn eru konur sem urðu mæður á meðan 

þær stunduðu nám í framhaldsskóla eða fljótlega eftir að þær útskrifuðust með 

stúdentspróf. 

2.4 Markmið og rannsóknarspurningar  

Rannsókn þessi miðar að því að öðlast þekkingu á reynslu einstaklinga sem hafa ekki 

haldið áfram í námi eftir stúdentspróf. Áhersla var lögð á að kanna fyrri reynslu 

þátttakenda af skólakerfinu, átta sig á náms- og starfsþróun þátttakenda og þeim 

hindrunum sem þátttakendur töldu að stæðu í vegi fyrir því að þeir héldu í frekara nám.  

Í ljósi markmiða rannsóknarinnar og umfjöllunarinnar hér að framan voru eftirfarandi 

rannsóknarspurningar settar fram:  

• Hver er upplifun ungs fólks á Austurlandi af skólagöngu sinni? 

• Hver er framtíðarsýn ungs fólks á Austurlandi varðandi nám?  

• Hvaða hindranir verða á vegi ungs fólks á Austurlandi sem fara ekki í frekara 

nám eftir að stúdentsprófi lýkur? 
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3 Aðferð 
Notast var við eigindlegar rannsóknaraðferðir þar sem tilgangurinn var að skoða hvern 

þátttakanda, upplifun og félagslegan raunveruleika til þess að greina hvaða þættir það 

eru sem hafa haft áhrif á námsferil þátttakandans. Eigindlegar rannsóknaraðferðir henta 

vel þegar fjallað er um afmarkað efni og einstaklingar rannsakaðir (Taylor, Bogdan, og 

DeVault. 2016). Helstu ókostir eru að erfitt getur verið að draga almennar ályktanir vegna 

þess að niðurstöðurnar byggja á raunveruleika og upplifunum þeirra einstaklinga sem 

rannsakaðir voru.  

Með rannsókn þessari var leitast við að kanna hvað veldur því að einstaklingar halda 

ekki áfram námi eftir stúdentspróf. Ákveðið var að skoða Austurland sérstaklega þar sem 

aðgengi að háskólanámi er takmarkað þar sem engin háskóli er staðsettur á Austurlandi 

og samkvæmt tölum Hagstofunnar er hlutfall háskólamenntaðra með því lægsta sem 

gerist á landinu. Leitað var til ungs fólks sem býr á Austurlandi og lauk stúdentsprófi 

nálægt sinni heimabyggð en hafa ekki lokið öðru námi eftir það og eru ekki skráð í nám í 

dag. Farið verður yfir þátttakendur og þeim lýst, síðan verður farið yfir framkvæmd og 

úrvinnslu gagna.   

3.1 Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru sjö talsins og eiga það allir sameiginlegt að hafa alist upp 

og eru búsettir á Austfjörðum í dag. Þeir höfðu allir lokið stúdentsprófi frá annaðhvort 

Menntaskólanum á Egilsstöðum eða Verkmenntaskóla Austurlands fyrir meira en fjórum 

árum síðan, höfðu ekki lokið öðru námi eftir það og eru ekki í námi í dag.  Menntaskólinn 

á Egilsstöðum er áfangaskóli þar sem kenndar eru fjórar brautir til stúdentsprófs 

(Nemendaþjónusta ME, 2018). Í Verkmenntaskóla Austurlands eru líka kenndar fjórar 

brautir til stúdentsprófs auk þess býður skólinn upp á viðbótarnám við starfsnám til 

stúdentsprófs (Verkmenntaskóli Austurlands, e.d.). Ákveðið var að finna fólk sem hafði 

lokið námi fyrir nokkru síðan af því að margir taka sér eitt ár í frí frá námi eftir stúdentspróf 

og því var nauðsynlegt að hafa tímann aðeins lengri. Líklegra þótti að einstaklingar sem 

eru búnir að vera í nokkur ár frá námi séu að glíma við einhverskonar hindranir og voru 

það þær hindranir sem rannsókn þessi átti aðallega að varpa ljósi á. 

Til þess að finna þessa einstaklinga setti ég inn póst í tvo hópa á facebook. Hóparnir 

eiga það sameiginlegt að vera fyrir Austfirðinga. Ég óskaði einnig eftir aðstoð vina og 



21 

vandamanna á Austfjörðum við að finna þátttakendur. Fljótlega komst ég í samband við 

fyrsta viðmælanda minn sem benti mér á næsta viðmælanda. Eftir ábendingar frá fólki 

náði ég síðan að setja mig í samband við þátttakendur. Þeir eru samt ekki frá sama 

staðnum og dreifist búseta þeirra nokkuð um Mið-Austurland. Úrtak þetta kallast 

hentugleika- (e. convenience sampling) og snjóboltaúrtak (e. snowball sampling) en það 

er ein algengasta úrtaksaðferðin í eigindlegum rannsóknum. Hentar það úrtak vel þegar 

verið er að leita að ákveðnum hópi fólks sem á einhvern fyrirfram ákveðinn hlut 

sameiginlegan líkt og er í þessu tilviki (Taylor o.fl., 2016). 

Þátttakendurnir voru sjö talsins og eru á þrítugs- til fimmtugsaldri, sex konur og einn 

karl. Hér á eftir verður gerð grein fyrir þeim en til þess að tryggja nafnleynd og gæta fyllsta 

trúnaðar var bæði nöfnum þátttakenda og eins þeim persónulegu upplýsingum sem ætla 

mætti að hægt væri að rekja til þeirra breytt eða sleppt.  

• Sandra er á þrítugsaldri og útskrifaðist með stúdentspróf fyrir fimm árum síðan. 

Hún starfar á skrifstofu í dag. 

• Guðrún er á þrítugsaldri og útskrifaðist með stúdentspróf fyrir fimm og hálfu 

ári síðan. Hún starfar við kennslu. 

• Gunnar er á þrítugsaldri, hann útskrifaðist með stúdentspróf fyrir sex árum. 

Hann hefur auk þess að klára stúdentspróf lokið nokkrum áföngum í iðngrein 

sem hann hefur starfað við í mörg ár. Hann er búinn að fara í raunfærnimat og 

stefnir á að ljúka iðnnáminu í framtíðinni. Hann starfar í þeirri iðngrein sem 

hann hyggst mennta sig í. 

• Sjöfn er á þrítugsaldri og útskrifaðist með stúdentspróf fyrir fjóru og hálfu ári. 

Hún starfar við kennslu í dag. 

• Guðbjörg er á þrítugsaldri og útskrifaðist með stúdentspróf fyrir rúmum fjórum 

árum. Hún starfar ásamt manni sínum í litlu fyrirtæki sem þau reka. 

• Hrönn er á fimmtugsaldri og útskrifaðist með stúdentspróf fyrir rúmlega 

tuttugu árum. Hún hóf nám í  Háskóla Íslands fljótlega eftir það en hætti því 

námi og flutti aftur austur. Í dag starfar hún á skrifstofu. 
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• Ingibjörg er á fertugsaldri og útskrifaðist með stúdentspróf fyrir þrettán árum. 

Hún starfar í verslun.  

Auk þess að eiga það sameiginlegt að búa á Austurlandi og hafa lokið stúdentsprófi 

fyrir meira en fjórum árum kom fram í viðtölum við þátttakendur að þeir áttu fleira 

sameiginlegt. Foreldrar og systkini þátttakenda eru að langmestu leyti búsett á 

Austurlandi. Allir viðmælendur fyrir utan einn höfðu eignast barn annaðhvort á meðan 

þau voru í framhaldsskóla eða fljótlega eftir að stúdentsprófi lauk. Þeir voru allir sammála 

um að þeim hafi gengið nokkuð vel í námi og enginn þeirra hefur glímt við neina 

námsörðugleika. Viðmælendurnir hafa jákvæða reynslu af námi, bæði úr grunnskóla og 

úr framhaldsskóla. Flestir eiga þeir það sameiginlegt að eiga foreldra sem eru með stutta 

formlega menntun en flestir foreldrarnir fóru ekki í meira nám eftir grunnskóla. Einn 

viðmælandi átti foreldra með háskólapróf og tveir áttu annað foreldri sem lokið hafði 

iðnnámi og einn átti móður sem hafði farið í framhaldsskólanám á svipuðum tíma og 

viðmælandinn.  

3.2 Framkvæmd 

Við öflun gagna voru notuð hálfopin einstaklingsviðtöl (Esterberg, 2002) sem er 

algengasta tegund viðtala þegar notaðar eru eigindlegar rannsóknaraðferðir (Braun og 

Clarke, 2013). Þá er leitast við að viðmælandinn fái tækifæri til þess að koma skoðunum 

sínum og reynslu á framfæri og rannsakandinn leggi skoðanir sínar og viðhorf til hliðar og 

reyni að skilja sjónarhorn og upplifun viðmælenda sinna (Esterberg, 2002; Taylor o.fl., 

2016). Stuðst var við ákveðinn viðtalsramma sem innihélt atriði varðandi það hvað 

rannsakandinn vildi fá út úr viðtölunum en jafnframt var þessu haldið opnu til þess að 

viðmælandinn gæti komið sínum sjónarmiðum á framfæri sem rannsakandinn hafði 

jafnvel ekki gert ráð fyrir (Braun og Clarke, 2013).  

Viðtalsramminn í þessari rannsókn samanstóð af atriðum sem snúa að núverandi og 

fyrrverandi aðstæðum viðmælandans. Farið var yfir aldur, búsetu, fjölskylduaðstæður, 

menntun og atvinnu. Því næst var farið í fjölskyldubakgrunn, menntun foreldra, 

uppeldisaðstæður, fyrirmyndir í barnæsku og grunnskólagöngu. Spurt var út í félagslegar 

aðstæður í grunn- og framhaldsskóla ásamt þátttöku í íþrótta- og félagsstarfi. Ferill 

skólagöngu var rakinn bæði í grunnskóla og  framhaldsskóla, spurt út í námsgengi og 

erfiðleika í námi. Að lokum var farið yfir framtíðarsýn og hvernig viðkomandi sá framtíðina 
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fyrir sér. Auk þess var spurt út í reynslu af námsráðgjöf bæði í grunnskóla og 

framhaldsskóla og hvort að viðkomandi hafði nýtt sér námsráðgjöf til þess að fá aðstoð 

varðandi áframhaldandi námsval. Því var haldið opnu að viðtalsramminn gæti breyst eftir 

því sem liði á rannsóknina og nýjar upplýsingar kæmu fram (Taylor o.fl., 2016).  Þessi atriði 

voru valin með þróun náms og starfsferils í huga og horft var til kenningu Bourdieu um 

veruhátt þar sem foreldar, félagslegar aðstæður og samfélagið sem einstaklingur elst upp 

í mótar hann (Lizardo, 2004). Eins voru atriði tengd félagslegri og hugrænni kenningu um 

starfsferilinn höfð inn í viðtalsrammanum og þá sérstaklega fjórði þátturinn varðandi 

hindranir og stuðning (e. barriers and support) sem einstaklingar upplifa (Lent, Brown og 

Hackett 2002). 

Með því að nota þessar aðferðir má skoða félagslegan raunveruleika fólks út frá þeirra 

skilningi og með þeirra orðum þó að ákveðinn þekkingarrammi sé hafður í huga við öflun 

gagnanna. Rannsakandinn túlkar síðan merkingu orðanna og niðurstöðurnar án þess þó 

að láta skoðanir sínar hafa áhrif á þær (Creswell, 2013). Fyrsta viðtalið fór fram í 

september og það síðasta um miðjan nóvember, ýmist fóru þau fram með því að hitta 

viðmælendur eða með því að nota myndsamtöl í gegnum netið. Enda var oft langt á milli 

viðmælenda og rannsakenda og því ógerlegt að hittast. Öll viðtölin voru tekin upp og síðan 

hvert viðtal afritað og kóðað áður en næsta viðtal var tekið. 

3.3 Úrvinnsla 

Viðtölin voru öll tekin upp og afrituð orð fyrir orð og athugasemdir rannsakenda skráðar. 

Eftir að afritun var lokið var öllum upptökum eytt. Að því loknu voru viðtölin kóðuð og 

ákveðin þemu dregin fram í viðtölunum og skoðað hvaða sameiginlegu þættir komu fram 

hjá viðmælendunum. Við túlkun gagnanna var stuðst við opna kóðun (e. open coding), en 

í því felst að lesa viðtölin og draga fram ákveðin stikkorð eða setningar til þess að öðlast 

betri yfirsýn yfir gögnin og ná að átta sig á hvað viðmælandinn var raunverulega að segja. 

Út frá þessum upplýsingum getur síðan rannsakandinn séð hver næstu skref eru og í 

hvaða átt rannsóknin er að fara (Taylor o.fl., 2016). Við kóðun og túlkun gagnanna kom í 

ljós að þrátt fyrir að viðmælendurnir væru ólíkir og búi í dag við ólíkar aðstæður voru samt 

sem áður þættir sem voru sameiginlegir. Við túlkun á niðurstöðum var leitast við að draga 

fram hvað var líkt og ólíkt með viðmælendum og greina innri og ytri hindranir sem þessir 

einstaklingar hafa orðið fyrir eða búa við í dag.  
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3.4 Siðferðileg álitamál 

Ýmis vandamál geta komið upp við gerð rannsókna. Rannsakandi verður að gera sér grein 

fyrir siðferðislegum skyldum sínum og gæta þess að sýna viðmælendum sínum trúnað og 

að þeim stafi engin ógn af þátttöku í rannsókninni (Hennick, Hutter og Bailey, 2011).   

Viðmælendur í þessari rannsókn eru allt einstaklingar sem eru fullorðnir og voru allir 

upplýstir um tilgang rannsóknarinnar áður en viðtölin voru tekin. Alla þátttakendur í 

rannsókninni kannaðist ég við og þekkti aðeins til enda er annað erfitt þegar skoðað er 

lítið samfélag líkt og Austurland. Ekki verður horft framhjá því að þátttakendur búa í litlu 

samfélagi og er alltaf ákveðin hætta á því að þeir þekkist við lestur verksins. Erfitt getur 

verið að fela einstaklinga og passa upp á nafnleysi þeirra (Suryani, 2013). Með það í huga 

var ákveðið að breyta persónurekjanlegum upplýsingum. Þetta er sérstaklega mikilvægt 

að hafa í huga þegar úrtakið er úr fámennum samfélögum líkt og í þessari rannsókn. Það 

er því hlutverk rannsakenda að passa sérstaklega upp á að þátttakendur haldi nafnleysi 

sínu. Rannsakandinn tengist efninu á þann hátt að hafa sjálfur alist upp og búið stærstan 

hluta ævi sinnar á Austurlandi. Sú staða kom upp að einstaklingar höfðu samband og vildu 

taka þátt en vegna tengsla við rannsakanda var ákveðið að þeir yrðu ekki þátttakendur að 

þessu sinni. Í ljósi þessa var sérstaklega mikilvægt fyrir rannsakanda að leggja fyrirfram 

gefnar hugmyndir til hliðar og leyfa röddum þátttakenda að njóta sín.  
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4 Niðurstöður 
Í niðurstöðum verður fjallað um þá þætti sem komu fram í viðtölunum og höfðu áhrif á 

ákvörðun þátttakenda um frekar nám. Einnig verður fjallað um þær hindranir viðmælenda 

sem koma hvað skýrast fram í viðtölunum. Bæði þær hindranir sem þeir hafa upplifað 

áður og einnig þær sem þeir upplifa í dag og stendur í vegi fyrir því að þeir sjái sér fært að 

fara í frekara nám. Þess vegna verður fjallað mest um þær hér á eftir. Eftir að hafa greint 

viðtölin kom í ljós að hindranirnar sem þau voru að glíma við féllu vel að flokkun Betz 

(1994) um samfélagslegar, félagslegar og innri hindranir sem fólk mætir á starfsferli undir 

hverri tegund birtust ákveðin þemu. Meðal samfélagslegra hindrana voru framtíðar 

atvinnumöguleikar á búsetusvæði og fjármál inn í það komu íslenska námslánakerfið og 

húsnæðismarkaðurinn. Undir félagslegar hindranir voru þættir í nærsamfélagi 

einstaklinga eins og skyldur gagnvart fjölskyldunni, stuðningsnet viðmælenda og hvaða 

áhrif komandi nám hefði á til dæmis maka og börn. Innri hindranir voru þættir sem snúa 

að einstaklingnum sjálfum eins og óvissa með náms- og starfsval og andleg líðan. En fyrst 

er tekið saman hér stuttlega hvað þau sögðu um fyrri skólagöngu. 

4.1 Jákvæð reynsla 

Allir viðmælendur í rannsókninni upplifðu skólagöngu sína á frekar jákvæðan hátt, þeim 

þótti gaman í grunnskóla og gekk vel í náminu, tóku þátt í félagslífi og áttu vini og 

kunningja. Enginn viðmælenda glímdi við nokkurs konar námsörðugleika og hafði þeim 

öllum gengið vel í námi. Flestir áttu foreldra sem sýndu námi þeirra áhuga og hjálpuðu 

þeim með námið í grunnskóla. Sömu sögu er að segja þegar þeir fóru í framhaldsskóla þó 

að nokkrir nefndu að það hafi aðeins hallað á námslegu hliðina og félagslífið tekið svolítið 

yfir í framhaldsskólanum. Gunnar segir „já maður var nú ekkert bara að hugsa um námið 

það var nú aðallega djammið en ég sé sko ekkert eftir því þetta var mjög gaman“. Eins 

nefndu nokkrir að foreldrar þeirra hafi ekki haft sama aðhald og utanumhald varðandi 

námið hjá þeim eftir að þeir byrjuðu í framhaldsskóla. Þess ber að geta að allir 

viðmælendur fóru í framhaldsskóla sem er ekki í sama byggðarlagi og þeir bjuggu í og voru 

flestir þeirra á heimavist.  

Flestir viðmælendur höfðu mjög óljósa hugmynd um það hvað þá langaði að gera í 

framtíðinni þegar þeir útskrifuðust úr grunnskóla. Þó voru þeir allir með það á hreinu að 

fara í framhaldsskóla en voru ekki með neinar áætlanir sem náðu lengra en það. Aðeins 
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einn viðmælandi ákvað á meðan hann var í framhaldsskóla hvað hann langaði að læra í 

framtíðinni og stefnir enn á það nám. Gunnar ákvað eftir stúdentsprófið að hann ætlaði 

að mennta sig í iðngrein og stefnir á það enn í dag. Aðrir viðmælendur hafa óljósar 

hugmyndir um það hvað þá langar að gera, þó virðist það vera að yngri viðmælendurnir 

máta sig frekar við allskonar nám og velta háskólanámi fyrir sér heldur en viðmælendurnir 

sem komnir eru yfir þrítugt.  

4.2 Samfélagslegar hindranir 

Samfélagslegar hindranir sem komu fram hjá viðmælendum sneru að mestu að  

atvinnumöguleikum og fjárhagsáhyggjum. Viðmælendur áttu erfitt með að sjá fyrir sér 

hverskonar nám gæti nýst á þeim stöðum sem þeir eru búsettir á og töldu að einsleit 

atvinna á svæðinu hefði áhrif á þá. Annar þáttur sem kom fram var fjárhagslegt öryggi og 

nefndu þeir húsnæðisverð á höfuðborgarsvæðinu og íslenska námslánakerfið sem 

þröskuld á vegi sínum. Allir viðmælendur eru í launuðu starfi í dag og þrír eru með eigin 

rekstur.  

Atvinnumöguleikar 

Viðmælendur mínir nefndu flestir að þeir hefðu haft litla þekkingu á því hvaða nám væri 

í boði og hvaða atvinnumöguleikar væru í boði fyrir þá að loknu mismunandi námi. Flestir 

viðmælendur upplifðu að þekking þeirra á námsframboði og atvinnulífinu væri ábótavant. 

En ekkert þeirra hafði farið til náms- og starfsráðgjafa við lok framhaldsskóla til þess að fá 

aðstoð varðandi nám eftir stúdentspróf eða notið aðstoðar námsráðgjafa varðandi nám 

og störf. Guðbjörg telur að huga þurfi að því að leiðbeina ungu fólki um náms- og starfsval 

og að það ætti jafnvel að vera skylda í framhaldsskólum að fara til námsráðgjafa, 

sérstaklega fyrir þá sem eru óákveðnir varðandi námsval.  

Ef maður hefði kannski verið skikkaður til að fara til svona námsráðgjafa og svona 
verið ýtt meira á eftir því að maður fyndi eitthvað sem væri akkúrat fyrir þig þá hefði 
það kannski hjálpað til… ...hefði fundið svona aðeins meira hvað var sem myndi henta 
akkúrat en af því að þetta var val og þá bara svona pældi maður ekkert meira í því.  

Eins benti Sjöfn á að það væri mikilvægt að hafa í huga hversu einsleitt atvinnulífið er 

á litlum stöðum og hversu mikilvægt það er að hjálpa ungu fólki að sjá hvaða möguleikar 

eru í boði fyrir það. Sjöfn segir „mig langar kannski að verða heilaskurðlæknir eða eitthvað 

en ég er ekkert að fara að vinna við það hérna“. Það fer ekki alltaf saman, löngunin til þess 
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að læra eitthvað og sjá það verða að veruleika að geta unnið við það þegar horft er til 

framtíðarbúsetu í litlu sjávarþorpi. Guðbjörg segir 

Það mætti vera miklu meiri undirbúningur og meiri tími fyrir krakka til að finna út 
hvað þau vilja gera í framtíðinni út frá því hvar fólk vill búa og hvaða atvinna er í boði 
á því svæði. Maður verður að hafa það í huga því að mig kannski langar að læra 
eitthvað en síðan ætla ég að búa á ákveðnum stað og þá bara passar það ekkert 
saman það er ekkert að gera. 

Úr viðtölunum má lesa að viðmælendur voru tilbúnir að fá aðstoð varðandi náms- og 

starfsval en voru ekki alveg vissir um hvert skyldi leita eftir aðstoðinni. Einnig bendir 

Guðbjörg á áhugaverðan punkt um að námsráðgjöfin þurfi að taka mið af búsetu. Þarna 

upplifir hún greinilega búsetuna og einsleitni í atvinnulífi sem hindrun.  

Fjármál 

Meirihluti viðmælenda töluðu um LÍN og að íslenska lánakerfið væri ekki að hjálpa 

einstaklingum að taka ákvörðun um að fara í nám og það væri óþægileg tilhugsun að þurfa 

að setja sig í skuldir til þess að geta farið í skóla. Eins nefndi einn viðmælandinn að því 

fylgdi svo mikil pressa að vera á námslánum vegna þess að ef nemandi félli í einum áfanga 

þá mögulega fengi hann ekki námslán greidd fyrir þá önn sem gæti skapað mikil vandamál 

meðal nemenda og óvissan yrði svo mikil. Viðmælandanum þótti það vera of mikil óvissa 

fyrir sig og barn sitt þar sem þau gætu jafnvel orðið heimilislaus og þyrftu þá að koma 

aftur heim og viðmælandinn að hætta námi. Guðbjörg nefnir dæmi um konu sem hún 

þekkir „Eins og ein sem ég þekki hún lenti í því að hún féll í einhverju einu um jólin og þá 

þurfti hún að borga til baka og var bara í veseni“. Guðbjörg talaði einnig um að þau hjónin 

hefðu rætt sín á milli varðandi möguleikann að hún færi ein suður annaðhvort með börnin 

með sér eða að skilja þau eftir. En þeim hafi þótt það of dýrt og erfitt fyrir börnin og 

fjölskylduna að vera aðskilin.  

Það er bara ógeðslega dýrt og svo er það bara erfitt fyrir krakkana og okkur 
foreldrana við viljum vera saman fjölskyldan … æi ég veit það ekki mér finnst þetta 
bara svo flókið eitthvað. Ég vildi bara óska að það sem ég var að spá í að fara í væri 
kennt í fjarnámi. 

Nokkrir nefndu að fasteignaverð og leigumarkaðurinn í Reykjavík gerðu það að 

verkum að þeir sæju það alls ekki fyrir sér að geta séð fyrir fjölskyldunni og verið í námi ef 
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þeir flyttu suður. Ingibjörg sá ekki fyrir sér hvernig fjölskylda hennar ætti að geta leigt 

húsnæði í Reykjavík.   

Þótt að mann langaði að fara suður þá bara skil ég ekki hvernig fólk fer að því. Maður 
heyrir að fólk sé að borga eitthvað tvö hundruð þúsund eða eitthvað og ég bara skil 
þetta ekki við gætum þetta að minnsta kosti aldrei. 

Guðrún nefnir að hún sjái það alls ekki fyrir sér að búa í Reykjavík, þar sé of há leiga 

og allt virki flókið. Hún segist sjá frekar fyrir sér að fara á Akureyri og að það væri mun 

álitlegri kostur fyrir hana ef hún ætlaði að fara í frekara nám „nei ég myndi held ég aldrei 

fara suður ef ég ætlaði að fara í skóla þá færi ég held ég frekar á Akureyri mér finnst það 

einhvern veginn meira heillandi“.  

Hátt fasteignaverð, ótryggur leigumarkaður og óöruggt lánakerfi gerði það að verkum 

að fólk upplifir að það sé að ógna öryggi fjölskyldu sinnar með því að fara í nám. Að því 

leyti má segja að hindrunin sem snýr að húsnæðismálum snúi bæði að fjárhag og eins 

öryggi fjölskyldunnar sem fellur undir félagslegar hindranir.  

Samfélagslegar hindranir sem hafa verið nefndar hérna eru atvinnumöguleikar og 

fjármál. Þar sem atvinna er oft einsleit á landsbyggðinni sáu viðmælendur yfirleitt ekki 

neina ástæðu til þess að fara í frekar nám þar sem þeir myndu ekki fá vinnu tengda því 

sem þeir myndu læra. Einnig sjá þeir kostnaðinn sem fylgir því að fara í nám sem mikla 

hindrun þar sem það er ekki bara vinnutap heldur er það líka leigumarkaðurinn og 

lánakerfið. 

4.3 Félagslegar hindranir  

Viðmælendur upplifðu flestir að ákvarðanir varðandi frekara nám væri ekki eitthvað sem 

þeir gætu ákveðið sjálfir. Ef þeir færu í nám hefði það áhrif á alla fjölskylduna og þeir sem 

áttu börn höfðu áhyggjur af þeim ef þeir færu að raska lífi fjölskyldunnar. Einnig kom fram 

ábyrgðatilfinning gagnvart stórfjölskyldunni, foreldrum og tengdaforeldrum viðmælenda. 

Skyldur gagnvart fjölskyldum 

Nokkuð var um að skyldur gagnvart fjölskyldunni spiluðu inn í þá ákvörðun fólks að fara 

ekki frá Austurlandi til þess að mennta sig. Þó var það aðeins mismunandi hvernig þessar 

skyldur eða tryggð komu fram. Gunnar hafði til dæmis verið búinn að skrá sig í nám þegar 

kom upp mál í fjölskyldunni sem gerði það að verkum að ákvörðun var tekin um að fresta 

námi, vera heima og styðja við fjölskylduna. Eins var það nokkuð misjafnt hversu mikinn 
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stuðning fólk var að fá frá maka „já hann myndi aldrei koma með mér til Reykjavíkur ég 

þyrfti bara að fara ein held ég ef ég færi þangað“. 

Stuðningur maka og nánustu fjölskyldu getur skipt miklu máli varðandi 

ákvarðanatöku einstaklinga. Ingibjörg  talaði um að þetta væri ekki alltaf einfalt, börnin 

væru í sínum skóla, ættu vini og eiginmaðurinn væri í þannig vinnu að erfitt gæti verið 

fyrir hana að fara eitthvað. Það getur reynst einstaklingnum erfitt að taka ákvarðanir 

varðandi flutninga vegna þess að fjölskyldan þyrfti öll að fylgja með og því getur það 

reynst flókið fyrir einstaklinga sem eru jafnvel komnir með stálpuð börn að flytja burt. 

Síðan getur atvinna maka alltaf spilað inn í. Ingibjörg segir 

Æi krakkarnir eru náttúrlega byrjuð í skólanum og eiga sína vini og líður vel og maður 
væri náttúrlega alltaf að fara í smá óvissu með því að rífa þau upp og svo er nú 
maðurinn minn ekki að fara að hlaupa í svona góða vinnu fyrir sunnan … við höfum 
það bara svo fínt hérna og svo er náttúrlega öll fjölskyldan hérna og krakkarnir eiga 
ekkert ömmu og afa fyrir sunnan. 

Þegar einstaklingar eru orðnir fullorðnir og jafnvel komnir með börn og maka flækir 

það óneitanlega málin og erfitt fyrir einstakling að fara eingöngu eftir löngun sinni. Þá 

getur verið að einstaklingurinn meti þarfir fjölskyldunnar meira en það hvort hann langi 

til að fara í nám.  Sandra talar um að hún sæi ekki fyrir sér að fara neitt í burtu til þess að 

fara í nám. Þegar Sandra er spurð út í hvort hún sjái fyrir sér að fara burt í nám eða hvort 

hún sé að hugsa um fjarnám, segir hún  

já helst já ef ég færi í eitthvað þá yrði það að vera fjarnám af því að ég er ekki að fara 
að flytja suður með barn til þess að fara í skóla ég bara myndi ekki vilja hafa barn eða 
ala upp barn þarna fyrir sunnan. Ég myndi þá vilja hafa aðgang að því hérna fyrir 
austan.  

Einnig nefndu fleiri viðmælendur að þeir ættu erfitt með að rífa börnin sín upp og fara 

frá fjölskyldunni. Hafa verður í huga að ömmur og afar búa á Austurlandi og voru allir 

viðmælendur nema einn búin að eignast börn. Erfitt getur reynst fólki að sjá það fyrir sér 

að flytja með börnin sín frá sínu stuðningsneti og frá stórfjölskyldunni. 

Búseta 

Búseta viðmælenda hafði mikil áhrif á að þeir höfðu ekki farið í frekara nám og virtist 

búsetan spila inn í fleiri þætti til dæmis fjárhag og skyldur gagnvart fjölskyldu. 

Þátttakendur lýstu því að þá langaði ekki eða fannst þeir ekki geta flutt í burtu. En eins var 
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líka að námið sem þeir voru að hugsa um að velja var ekki kennt í fjarnámi og því var það 

ekki möguleiki. Allir viðmælendur nefndu búsetuna sem einn þátt í því að þeir höfðu ekki 

haldið áfram í námi. Gefum Ingibjörgu orðið 

Þetta er bara alls ekki alltaf einfalt sko …auðvitað hefur maður látið sig dreyma mann 
er alltaf að dreyma eitthvað og langar að gera svo margt… en mér finnst ég svona 
eiginlega vera búin að sætta mig við það að þetta er bara draumur sem ég bara sé 
ekki hvernig ég ætti að framkvæma svo er maður líka að eldast sko. 

Guðbjörg nefndi að mögulega væri hægt að fá makann til að flytja á Akureyri en gæti 

gleymt því að ná honum til Reykjavíkur. Þau væru bæði alin upp á litlum stað og gætu ekki 

hugsað sér að flytja suður. Auk þess væri húsnæðisverð það hátt að þau sæju ekki hvernig 

þau gætu búið á höfuðborgarsvæðinu. Hún talaði um sjálfa sig sem „smábæjarkerlingu“ 

og gat ómögulega séð fyrir sér hvernig hún myndi geta búið á höfuðborgarsvæðinu. Þarna 

kemur glöggt í ljós að sjálfsmynd viðmælandans er mótuð á þann hátt að hann speglar sig 

í þeirri ímynd sem hann tengir við smábæ og umhverfi sitt.  

Það virðist vera að sumir upplifa að þeir hafi raunverulega ekki val á meðan aðrir 

upplifa að þeir hafi val en kjósi sína búsetu eftir að hafa velt fyrir sér kostum og göllum 

þess að flytja í burtu til þess að fara í nám. En hjá flestum viðmælendum kom það sterkt í 

ljós að þeir upplifðu búsetu sína sem raunverulega hindrun á námsferli sínum.  

Félagslegar hindranir sem hafa verið nefndar hér eru skyldur gagnvart fjölskyldum og 

búseta. Þar sem fjölskyldur og tengslanet þeirra er fyrir austan litu viðmælendur á það 

sem hindrun að þurfa að fara frá þeim. Einnig nefndu þeir að börn þeirra ættu vini og 

væru ánægð í skólanum. Búsetan hefur einnig mikil áhrif, en sjái viðmælendur fyrir sér að 

fara í frekara nám er mjög líklegt að þeir þurfi að flytja sem verður þá að mikilli hindrun. 

4.4 Innri hindranir 

Innri hindranir eru óvissa með náms- og starfsval og andlega líðan. Þessir þættir snúa 

báðir beint að manneskjunni sem einstakling þó að vissulega hafa margir þættir áhrif á 

þessa þætti. Mun líklegra er að manneskja sem viti hvað hana langar að gera brjótist úr 

viðjum vanans og sækist eftir því sem hana langar til. Þeir sem glíma við kvíða og vanlíðan 

tengdan skóla og námi reyna að forðast slíkar aðstæður og eru þá ólíklegri en aðrir að fara 

í frekara nám. Skortur á framtíðarsýn og óákveðni í námsvali var meðal flestra 

viðmælenda og aðeins einn viðmælandi hefur verið staðfastur í því hvert hugurinn stefnir 
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í framtíðinni. Aðrir hafa flakkað á milli starfsgreina í huganum og mátað sig við ýmislegt 

án þess að vera alveg vissir hvert hugurinn stefni og hafa aldrei náð að finna út hvað það 

er sem þá langar til að mennta sig í eða starfa við í framtíðinni.  

Óvissa með náms- og starfsval  

Óákveðni varðandi náms- og starfsval getur verið mjög erfitt og fyrir suma er það ákaflega 

erfitt að finna út hvað það er sem fólk langar til að gera. Sandra segist raunverulega aldrei 

hafa haft nákvæma hugmynd um það hvað hana langaði að læra eða hvað hana langaði 

að vinna við og framtíðar náms- og starfsval hafi aldrei verið eitthvað sem hún hafi verið 

að plana. Þegar hún er spurð út í hvort hún hafi verið með einhver ákveðin áform um 

áframhaldandi nám um það leyti sem hún lauk stúdentsprófi svarar hún 

hmmm nei eiginlega ekki og bara eiginlega engin af okkur við bara útskrifuðumst og 
bara jejei geggjað og við fórum bara að vinna. Þetta var eiginlega bara einhvern 
veginn þannig við fórum öll bara að vinna, það fór engin af okkur í háskóla eða 
semsagt af mínum vinahóp. 

Það hefur því ekki bara verið hún sjálf sem var ekki að huga að áframhaldandi námi á 

þessum tíma heldur var hennar vinahópur á svipuðum stað hvað þetta snertir. Guðrún, 

25 ára kona, tekur í sama streng. Hún segist aldrei hafa haft hugmynd um það hvað hana 

langaði að verða og að hún hafi ekki enn hugmynd um það hvað hana langi að gera í 

framtíðinni og hún sér ekki fyrir sér að fara í nám nema að vera viss um hvað hana langi 

að gera.  

Sko mér finnst pínu tilgangslaust að fara bara til þess að fara ég get eiginlega ekki séð 
fyrir mér að ég myndi fara í nám nema að ég myndi vera á staðnum og mér finnst 
eitthvað svo tilgangslaust að fara eitthvað bara til að gera eitthvað. 

Sandra tekur undir þetta og talar um það hversu miklu máli það skiptir að vita hvert 

einstaklingurinn stefnir og vita hvað þú viljir gera skiptir miklu máli.  

Ef ég hefði vitað það hundrað prósent hvað ég vildi gera þá hefði ég hundrað prósent 
farið í meira nám en af því að maður var eitthvað svo kærulaus að maður bara æi 
skiptir ekki máli ég geri þetta seinna bara svo gerir maður það bara aldrei seinna.  

Ingibjörg talar líka um það hvað hana hafi skort alla framtíðarsýn, hún segist alltaf 

hafa verið með það á hreinu að hún ætlaði í framhaldsskóla og að hún ætlaði að ljúka 

stúdentsprófi en hún hafi aldrei haft neinar nákvæmari hugmyndir um það hvað hún 

ætlaði sér að gera eftir það.  
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Þetta var bara einhvern veginn maður var alveg með það á hreinu að fara í stúdentinn 
og það kom ekkert annað til greina og mig langaði að fara í háskóla líka en ég var 
samt ekkert að hugsa mikið um það endilega hvað ég ætlaði að læra í háskólanum …  
ég man samt alveg að mig langaði í háskóla.  

Hér sést greinilega hvað það getur verið flókið að hafa ekki skýra framtíðarsýn og átta 

sig á hvar áhuginn liggur sérstaklega ef einstaklingur hefur löngun til þess að í háskóla og 

þarf þá að flytja og koma sér fyrir á nýjum stað. Viðmælendur voru sammála um að það 

þyrfti að vera búið að skipuleggja þetta vel og plana það hvernig þeir ætluðu að fara í 

nám.  

Andleg líðan 

Kvíði getur spilað stóran sess í skólagöngu fólks og getur náms- og prófakvíði haft mikið 

að segja um það hvort einstaklingar treysti sér í áframhaldandi nám. Guðrún talaði um að 

hafa glímt við prófkvíða í grunnskóla sem hafi síðan ágerst í framhaldsskóla þrátt fyrir 

viðtöl hjá náms- og starfsráðgjafa og viðtöl hjá sálfræðingi. Fyrir hana reyndist það vera 

mikill léttir að útskrifast úr framhaldsskóla. Hún komst svo að orði „Mér fannst mjög gott 

að geta klárað skólann af því að þá þurfti ég ekki að vera kvíðin lengur“. Aðrir 

viðmælendur höfðu ekki verið að glíma við kvíða eða þunglyndi.  

Það kom fram að sum þeirra vantaði aðeins upp á að hafa trú á eigin getu. Eins kom 

fram að skólar úti á landi eru ekki alltaf álitnir jafn góðir og aðrir skólar. Guðrún talar um 

að hún taldi alveg að hún væri góður námsmaður en hafði samt áhyggjur af því að hún 

hafði verið í svo litlum skóla og henni hafði fundist grunnskólinn auðveldur. 

Já ég var bara í mjög litlum skóla og ég held að það sé svolítið þannig að skólar út á 
landi séu svona aðeins auðveldari heldur en skólar í bænum eða það er að minnsta 
kosti svona það sem ég held. 

Sjálfsmynd mótast af umhverfinu og upplifun hvers og eins. Ef einstaklingur upplifir 

að hann hafi eins og í þessu tilfelli verið í auðveldum skóla er spurning hvort að jafnvel 

ómeðvitað hann upplifi að hann hafi ekki átt skilið að fá góðar einkunnir og sé þá ekki 

með nægilega góðan undirbúning fyrir frekara nám. Þetta gæti mögulega haft þau áhrif 

að einstaklingur frestar eða sleppir því að gera hluti sem hann myndi annars langa til að 

gera. Þeir sem hafa glímt við kvíða tengdan skóla eða námi reyna að koma sér hjá því að 

koma sér í þær aðstæður þar sem kvíðinn gæti tekið sig upp aftur. Manneskjan veit 

sennilega að ef hún fer aftur í nám eru allar líkur á því að hún verði aftur vör við kvíðann. 
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Það er áhugavert að einstaklingur með kvíða varð fyrir slíkum létti þegar hann þurfti ekki 

að vera lengur í skólaþrátt fyrir að vera sterkur námsmaður. Það er spurning hvort þessi 

einstaklingur hefði sleppt því að fara í framhaldsskóla ef það væri ekki samfélagslega 

ætlast til þess að öll ungmenni á Íslandi fari í framhaldsskóla eftir að grunnskóla lýkur. 
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5 Umræða 
Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru að ungt fólk á Austurlandi hafi upplifað 

skólagöngu sína á jákvæðan hátt bæði hvað varðar nám og félagsleg tengsl. Óákveðni 

varðandi náms- og starfsval og skortur á skýrri framtíðarsýn hefur átt þátt í því að þau 

fóru ekki í áframhaldandi nám eftir að stúdentsprófi var lokið. Í ljós komu hindranir á 

námsferli sem áttu rætur sínar að rekja til samfélagslegra, félagslegra, og innri þátta 

viðmælenda. 

5.1 Upplifun af skólakerfinu 

Þátttakendur höfðu allir gengið í grunnskóla á Austurlandi og útskrifast þaðan áður en 

þeir fóru í framhaldsskóla. Allir viðmælendur höfðu aðeins jákvæða hluti að segja um 

skólagöngu sína og töldu að þeir hefðu verið nokkuð góðir námsmenn í grunnskóla og að 

þeim hefði gengið vel í námi. Þeir töldu sig eiga vini og félaga og þeim hafði yfirleitt liðið 

vel í skólanum. Þeir báru kennurum sínum almennt góða sögu og töldu að þeir hefðu borið 

hag nemenda sinna fyrir brjósti. Sama sagan var í framhaldsskóla þó að flestir 

viðmælendur nefndu að aðeins hafi hallað á námshliðina í framhaldsskólanum og 

félagslífið oft tekið meiri tíma frá náminu. Eins töldu þeir að það hafi haft mikið að segja 

að þeir hafi flutt frá foreldrum sínum á framhaldsskólaárunum og því hafi foreldrarnir ekki 

haft jafn mikla yfirsýn eða veitt jafnmikið aðhald varðandi námið líkt og þeir höfðu gert á 

meðan viðmælendur voru í grunnskóla  

Fyrirfram hefði ég talið að viðmælendur mínir hefðu upplifað skólagöngu sína að 

einhverju leyti á neikvæðan hátt eða átt við einhverja námsörðugleika að stríða. Það kom 

því nokkuð á óvart hversu jákvæðir þeir voru gagnvart fyrri skólagöngu og gengið vel og 

fundist gaman í skóla, bæði í grunnskóla og framhaldsskóla. Því er ekki ástæða til að ætla 

að þeir hafi ekki haldið áfram í námi vegna námsleiða eða skorts á getu til að stunda 

háskólanám. Aftur á móti lýsti einn viðmælandi því að hann teldi að litlir skólar úti á landi 

væru auðveldari en skólar á höfuðborgarsvæðinu. Þetta kom ekki fram hjá öðrum 

viðmælendum en ekki var spurt sérstaklega út í þetta atriði. Þá má velta því fyrir sér hvort 

þetta sé upplifun fleiri nemenda og hvort það spili inn í að trú á eigin færni sé lítil eða þeir 

séu ekki nógu vel undirbúnir fyrir frekar nám. Líkt og Lent, Brown og Hackett, (2002) nefna 

hefur trú á eigin getu (e. self-efficacy) mikil áhrif á það sem við gerum. Þá getur það skipt 

máli að sú trú að skólinn sem þú hefur verið í hafi verið auðveldari en aðrir skólar, verði 
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til þess að trú á eigin getu minnkar. Þrátt fyrir að aðeins einn viðmælandi hafi nefnt þetta 

verður að hafa í huga að ekki var spurt beint út í þetta í viðtölunum og því ekki vitað hver 

skoðun hinna viðmælendanna er á þessu.  

5.2 Framtíðarsýn varðandi nám 

Helsta ástæða þess að viðmælendurnir fóru ekki í frekar nám var óákveðni varðandi 

námsval. Það virðist vera að þeim fyndist þeir þurfa að vera með nokkuð ákveðnar 

hugmyndir um það hvað þeir vildu læra áður en þeir færu í frekara nám og yfirstíga aðrar 

hindranir. Vegna skorts á því að vita hvað þá langaði að læra sáu þeir ekki alveg tilganginn 

með því að fara í skóla. Enginn viðmælandi talaði um að skrá sig í nám og prófa og sjá til 

hvort námið hentaði eins og algengt er í Háskóla Íslands. Frekar sáu þeir fyrir sér að ef 

þeir færu í nám væri það nám sem þeir myndu stefna á að klára en ekki prófa sig áfram í. 

Aftur á móti sáu þeir allir, fyrir utan einn, fyrir sér að þeir ættu eftir að fara í frekara nám 

seinna meir. Þrátt fyrir að vera ekki komnir með skýra mynd um hvað það væri 

raunverulega sem þá langaði að læra voru þeir ekki tilbúnir að gefa frekara nám upp á 

bátinn.  

Erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á að því lengra sem einstaklingur býr frá háskóla 

þeim mun ólíklegri er að hann fari í háskólanám, því hefur búseta og staðsetning háskóla 

haft mikið að segja um námsval einstaklingsins (Winters og Alm, 2009). Í þessari rannsókn 

kom fram að búseta hafði þau áhrif að viðmælendur sjái ekki fyrir sér að prófa eitthvað 

nám af því að það kosti töluverða fyrirhöfn að prófa að fara í eitthvað sem er ekki kennt í 

fjarnámi. Á meðan þeir sem búa í næsta nágrenni við háskóla geta með minni fyrirhöfn 

hafið nám á námsbrautum sem þeir eru ekki alveg vissir með og geta auðveldlega hætt 

námi eða skipt um nám án þess að það hafi stórvægileg áhrif. Eins benti einn viðmælandi 

á að hann hefði gjarnan viljað fá náms- og starfsfræðslu sem myndi hjálpa honum að 

öðlast meiri yfirsýn yfir það hvaða nám og starfsmöguleikar væru til staðar í litlum og 

dreifðum byggðum. Því að möguleikar á atvinnu á búsetusvæðinu í tengslum við það nám 

sem yrði fyrir valinu hefði alltaf úrslitaáhrif um það hvort viðkomandi ákvæði að fara í 

frekara nám.  

Fyrirfram taldi ég að viðmælendurnir væru meira að hugsa um að skrá sig í fjarnám 

heldur en að þeir væru ennþá að spá í að fara í staðnám. Það vekur upp þá spurningu 

hvort þeir væru ekki búnir að fara í nám ef það nám sem þeir væru að spá í væri kennt í 



36 

fjarnámi. Sérstaklega þar sem þeir vildu ekki prófa að skrá sig í nám. Jafnframt að þeir 

væru nú þegar búnir að skrá sig eða prufa það nám sem þeir höfðu mestan áhuga á ef 

þeir gætu skráð sig í fjarnám.   

5.3 Hindranir eftir að stúdentsprófi lýkur 

Mikilvægasti þáttur þessarar rannsóknar verður að teljast þær hindranir sem 

einstaklingurinn upplifir að verði á námsferli hans eftir að stúdentsprófi lýkur. Eftir að hafa 

greint viðtölin voru þrjú megin þemu sem sátu eftir varðandi hindranir á námsferlinum. 

Líkt og áður hefur komið fram eru þessir þrír flokkar samfélagslegar hindranir, félagslegar 

hindranir og innri hindranir. Það væri mikil einföldun að ætla að aðeins einn þáttur væri 

afgerandi vegna þess að hindranirnar hafa áhrif á hverja aðra og aðeins mismunandi er 

eftir einstaklingum hversu sterkur hver þáttur er. Með samfélagslegum hindrunum er átt 

við hindranir eins og atvinnumöguleika að loknu námi, staðsetningu háskóla, kostnað og 

fjármögnun náms. Félagslegar hindranir snúa meira að nærumhverfi einstaklingsins, þ.e. 

fjölskylda og tengslanet er staðsett langt frá háskólunum og getur verið erfitt að flytja í 

burtu frá því. Innri hindranir snúa að þeim þáttum sem snerta einstaklinginn sjálfan og 

hversu tilbúinn hann er að takast á við breytingar. Hversu ákveðinn eða óákveðinn hann 

er um hvað hann vill læra og síðan kvíði eða andleg líðan.  

Viðmælendur höfðu flest allir haft frekar óskýra framtíðarsýn og ekki gert áform um 

það hvað þeir vildu nákvæmlega gera í framtíðinni. Meginástæða þess að ungt fólk á 

Austurlandi hafði ekki farið í áframhaldandi nám var fjárhagslegs eðlis og að stuðningsnet 

þeirra og fjölskylda er búsett langt frá háskólum landsins. Þeir upplifðu einnig óákveðni 

varðandi námsferil sinn, þeir höfðu ekki stefnt að einhverju ákveðnu námi þegar þeir voru 

í framhaldsskóla og voru ekki með ákveðna framtíðarsýn varðandi nám og störf. Upplifun 

af skólakerfinu hafði verið jákvæð bæði í framhaldsskóla og í grunnskóla og hafði enginn 

þátttakandi glímt við námsörðugleika. 

Samfélagslegar hindranir snúa að því sem við getum horft á sem samfélag, t.d. 

atvinnumöguleikar, en á mörgum stöðum er atvinnulífið einsleitt og getur verið erfitt að 

koma auga á ólíkar leiðir til atvinnusköpunar og hvernig mismunandi nám getur nýst á 

ólíkum svæðum. Eins töluðu viðmælendur um að húsnæðismarkaðurinn í dag væri erfiður 

og íslenska námslánakerfið hefði þau áhrif að þeir væru stressaðir að taka stökkið og fara 

í nám af því að þeir höfðu frétt af fólki sem hafði fallið um áramót og þurft að borga til 
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baka eða ekki fengið greidd út námslán fyrir þá önn. Þetta þótti þeim vera of mikil óvissa 

fyrir fjölskylduna og óttuðust að standa sig ekki. En samkvæmt reglum Lánasjóðsins þarf 

að ná 22 einingum á önn, annars á námsmaður ekki rétt á láni (Lánasjóður íslenskra 

námsmanna, e.d.). 

Félagslegar hindranir snúa að þeim þáttum sem eru í nærumhverfi einstaklingsins, 

þ.e stuðningur og skyldur gagnvart fjölskyldu og nánasta tengslanets og svo búseta. Þar 

sem flestir viðmælendurnir í þessari rannsókn áttu maka og börn virtust þeir upplifa það 

sterkt að ákvarðanir þeirra varðandi nám væri ekki bara þeirra persónulega val heldur 

hefði það áhrif á fleiri. Þar sem viðmælendurnir voru flestir konur samræmist þetta vel 

þeirri togstreitu sem Betz talaði um að konur upplifðu á milli starfsferils og fjölskyldu. 

Togstreitan birtist meðal annars í því að konur hugsa út í þarfir fjölskyldunnar þegar þær 

velja sér nám og störf. Þar af leiðandi velja þær sér oft leiðir sem teljast fjölskylduvænar 

(Betz og Fitzgerald, 1987). 

Innri hindranir snúa að þeim þáttum sem eru einstaklingsbundnir og snúa að 

einstaklingnum sjálfum. Það eru til dæmis þættir eins og sjálfsþekking og að vita hvað 

einstaklingurinn vill gera, kvíði og trú á eigin getu. Að þekkja sjálfan sig vel getur 

auðveldað ákvarðanatöku varðandi nám en þegar sjálfsþekkinguna skortir verður erfiðara 

að taka ákvarðanir (Betz, 2005). Líkt og Lent, Brown og Hackett, (2002) nefna hefur trú á 

eigin getu mikil áhrif á okkur og getur til dæmis upplifun af fyrri skólagöngu orðið til þess 

að trú á eigin getu verður minni og því myndast þar innri hindrun. Líkt og Bourdieu setur 

fram í kenningu sinni um veruháttinn getur búseta haft áhrif á einstaklinginn sem hann 

sjálfur gerir sér jafnvel ekki grein fyrir og þannig haft áhrif á innri hindranir einstaklingsins. 

Þannig má segja að þeir einstaklingar sem eru óöruggir með námsval sitt og vita ekki hvað 

þeir vilja gera séu ólíklegri en aðrir til þess að fara af stað og mennta sig (Lizardo, 2004).  

Niðurstöður benda til að aðalhindrunin fyrir því að viðmælendurnir hefðu ekki farið í 

frekara nám væri búsetan og þar af leiðandi það sem henni fylgir því hún hefur áhrif á 

margt annað svo sem atvinnumöguleika, fjármál og skyldur gagnvart fjölskyldunni. Það 

kom mér því ekki á óvart að það væri ein aðalástæða þess að þeir höfðu ekki farið í frekara 

námsem gefur til kynna að ástæða sé til að leggja ætti meiri áherslu á að reyna að koma 

til móts við landsbyggðina og vera með stefnu um það hvernig megi auka hlutfall 

háskólamenntaðra á svæðum sem eru langt frá háskólastofnunum með því að til dæmis 
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auka það nám sem hægt er að fara í án þess að þurfa að flytja á annan stað. Þetta er 

eitthvað sem mun ekki gerast nema að markvisst verði unnið að þessum markmiðum.  

5.4 Takmarkanir og frekari spurningar 

Eigindleg rannsókn líkt og þessi þar sem viðtöl eru tekin við einstaklinga sem lokið hafa 

stúdentsprófi en ekki farið í frekara nám og búa fjarri háskóla hefur ekki verið gerð áður 

hér á landi eftir því sem vitað er. Viðmælendahópurinn er ekki stór eða aðeins sjö 

einstaklingar og er hópurinn nokkuð einsleitur og erfitt getur verið að alhæfa út frá 

þessum hóp. Engu að síður gefa niðurstöður rannsóknarinnar vísbendingar um hvernig 

raunveruleikinn er sem og upplifun þessara einstaklinga. Reynsla viðmælenda gefur 

einnig til kynna að sameiginlegar hindranir sem þeir nefna í viðtölunum sem ástæður þess 

að hafa ekki haldið áfram í námi og svo menntastaða þjóðarinnar eftir búsetu  að huga 

þarf að úrbótum til þess að auka möguleika á menntun í dreifðum byggðum.  

Þar sem flestir viðmælendur í þessari rannsókn voru konur væri fróðlegt að vita hvort 

fleiri konur sem hafa lokið stúdentsprófi og eru búsettar á landsbyggðinni hafa ekki lokið 

öðru námi. Er líklegra að karlmenn fari í iðnnám eftir stúdentspróf líkt og karlkyns 

viðmælandinn í þessari rannsókn stefndi á að klára? Eins væri fróðlegt að skoða hvort fólk 

sé líklegra til þess að flytja búferlaflutningum ef karlinn ætli sér að fara í nám og mennta 

sig. Það að aðeins einn karl hafi tekið þátt í þessari rannsókn hefur þau áhrif á 

niðurstöðurnar að erfitt er að alhæfa þær yfir á karlmenn. Þrátt fyrir að upphaflega hafi 

tilgangurinn ekki verið að skoða konur sérstaklega þá endaði úrtakið svona. Þar sem að í 

upplýsingum frá Hagstofunni um menntunarstöðu er ekki gerður greinamunur á 

stúdentsprófi og iðnnámi þá er ekki hægt að sjá hvort þetta úrtak endurspegli þýðið 

fullkomlega. Það væri líka fróðlegt að kanna hvort það hafi áhrif hvaða álit samfélagið 

hefur á skólum á landsbyggðinni hvort einstaklingar sem útskrifast úr þeim fari í frekara 

nám.  

Í ljósi þess að nú eru svæði á Íslandi þar sem menntastaða er töluvert undir 

landsmeðaltali þá verður að hafa í huga að menntun foreldra hefur mikil áhrif á 

námsárangur barna (Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og Börkur Hanssen, 2010). 

og þegar við lítum á skólasókn 20 ára fólks á Íslandi þá sjáum við að það eru sömu svæðin 

sem glíma við lægra menntahlutfall og minni skólasókn 20 ára nemenda (Hagstofa Íslands, 
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2017b). Þá er ljóst að vítahringur hefur skapast á ákveðnum landssvæðum og verður hann 

ekki brotinn nema með aðkomu hins opinbera og menntastofnana.  
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6 Lokaorð 
Ýmsar hindranir geta verið til staðar þegar tekin er ákvörðun varðandi náms- og starfsval 

og getur það reynst mörgum erfitt (Blustein og Flum, 1999). Við tímamót í lífinu þarf 

einstaklingurinn að ákveða hvað gera skuli næst. Við útskrift úr grunnskóla þarf að ákveða 

hvort halda eigi námi áfram og þá hvaða nám verður fyrir valinu. Eins þarf að ákveða þegar 

stúdentsprófi lýkur hvað skal gera næst. Nái einstaklingur að taka ígrundaða ákvörðun 

varðandi náms- og starfsval tengda áhuga, gildum og markmiðum viðkomandi eykur það 

líkurnar á því að náms- eða starfsvalið verði vel heppnað og veiti viðkomandi ánægju og 

lífsfyllingu (Masdonati, Massoudi og Rossier, 2009).  

Með breyttu samfélagi og atvinnulífi hefur ákvarðanaferlið varðandi náms- og 

starfsval orðið sífellt flóknara. Þess vegna er það enn mikilvægara að fólki standi til boða 

náms- og starfsráðgjöf til þess að aðstoða einstaklinga í þessu ferli (Ágústa E. 

Ingþórsdóttir, Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Sigríður Bíldal, 2009). Mikilvægt er að 

einstaklingur sem er að velja starfsvettvang hafi upplýsingar um nám og störf sem hægt 

er að tengja við persónueinkenni einstaklingsins (Sif Einarsdóttir, 2005). Fyrir dreifbýl 

svæði á landsbyggðinni þarf síðan að taka fleiri þætti inn í breytuna þegar ákveða á náms- 

og starfsferilinn og hafa í huga sérstöðu hvers búsetusvæðis fyrir sig.  

Í lögum um grunnskóla 91/2008 og lögum um framhaldsskóla 92/2008 er kveðið á um 

að nemendur eigi rétt á náms- og starfsráðgjöf. Sú ráðgjöf getur bæði verið einstaklings- 

eða hóparáðgjöf og falist í því að hjálpa fólki til sjálfsþekkingar og leggja mat á styrkleika 

sína og veikleika, könnun á atvinnulífinu og störfum, auka þekkingu á skóla og 

fræðslukerfinu og leikni í að taka farsælar ákvarðanir (Ágústa E. Ingþórsdóttir, o.fl., 2009). 

Margir þættir geta haft áhrif á einstaklinginn þegar hann er að velja sér nám eða starf. 

Kynferði, félagslegur þrýstingur, umhverfið og nánasta fjölskylda hefur áhrif á hvernig 

einstaklingar meta möguleika og hæfileika sína til að takast á við mismunandi verkefni 

(Lent, Brown og Hackett, 2000). Því er mikilvægt að aðstoða börn frá unga aldri við að 

þekkja sína eigin styrkleika og finna út hvað þau vilja raunverulega sjálf gera. Óákveðni 

einstaklinga við náms- og starfsval (e. career indecision) stafar oft af skorti á upplýsingum 

um nám og störf, sjálfsmynd einstaklingsins er óviss, ákvarðanafælni og valkvíða (Brown 

og Rector, 2008). Hafa verður í huga að náms- og starfsráðgjöf er ekki kennd í fjarnámi og 

hafa flestir grunnskólar á Austurlandi ekki menntaðan náms- og starfsráðgjafa. Vandinn 
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er tvíþættur annars vegar skortur á störfum fyrir háskólamenntaða og hins vegar gengur 

illa að manna þær stöður sem krefjast háskólamenntunar (Þóroddur Bjarnason o.fl., 

2016).  

Ráðist hefur verið í verkefni til þess að aðstoða byggðarlög í vanda og má nefna 

verkefnið Brothættar byggðir sem unnið er af Byggðastofnun. Það er verkefni sem er 

ætlað að aðstoða byggðarlög sem standa höllum fæti og stöðva viðvarandi fólksfækkun í 

smærri byggðarlögum (Byggðastofnun, 2017). Að undanförnu hefur verið unnið að 

stofnun Háskólaseturs Austurlands, Christoph Merschbrock er verkefnastjóri og vinnur 

hann nú að undirbúningi að stofnun setursins og uppbyggingu háskólanáms á Austurlandi. 

Um þessar mundir er unnið að aðkomu Háskólans á Akureyri að verkinu og að stofnað 

verði nokkurs konar útibú Háskólans á Akureyri á Austurlandi (Háskólinn á Akureyri, 

2018). Samkvæmt Christoph Merschbrock hefur hann verið í samskiptum við fyrirtæki á 

svæðinu í von um samstarf við fyrirtækin og aðstoð við fjármögnun verkefnisins. Hann 

segist hafa mætt góðu viðmóti frá þeim aðilum sem hann hefur átt í samskiptum við og 

sé bjartsýnn á að verkefnið verði farsælt (Christoph Merschbrock, munnleg heimild, 7. 

febrúar 2019). 

Það er alveg ljóst að ef minnka á menntabil þjóðarinnar þarf að ráðast í aðgerðir til 

þess að fjölga háskólamenntuðu fólki á jaðarsvæðum og  það mun ekki gerast að sjálfu 

sér. Hið opinbera þarf að stíga inn í og hjálpa jaðarsettum byggðum að skapa þær 

aðstæður svo að ungt fólk geti sótt menntun sína í heimabyggð og aðstæður til 

fjölbreyttrar atvinnusköpunar séu til staðar. 
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Fylgiskjal 1 

Viðtalsrammi 

Inngangur – upphaf viðtals 

- Kynna sig, rannsóknina, trúnað, nafnleynd, tímalengd viðtals, fá leyfi til að taka upp 

viðtal. 

1. Núverandi aðstæður 

- Aldur 

- Fjölskylduaðstæður (maki, börn) 

- Búseta 

- Atvinna í dag 

2. Barnæska, uppvöxtur og fjölskyldubakgrunnur 

- Hvar ólstu upp? 

- Samsetning fjölskyldunnar 

- Í hvaða grunn- og framhaldsskóla varstu? 

- Fjölskylduaðstæður (efnahagslegar, flutningar, félagsleg tengsl og 

tilfinningatengsl) 

- Þættir í umhverfinu sem höfðu áhrif á barnæsku, uppvöxt og fjölskyldulíf 

- Fyrirmyndir  

3. Skólaganga/menntun 

- Ferill skólagöngu: grunnskóli og framhaldsskóli (rekja ferilinn) 

- Reynsla af skólagöngu almennt 

- Líðan í skóla 

- Hvernig gekk í náminu (námsörðugleikar) 

- Félagstengsl, vinir og þátttaka í félagslífi í skólanum 

- Tengsl við kennara 

4. Vinir og félagstengsl 

- Vinatengsl í barnæsku og uppvexti 

- Vinatengsl í framhaldsskóla þátttaka í félagslífi 
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5. Félagslíf, frístundir, íþróttir og fleira 

- Hvaða félagslíf, frístundastarf eða íþróttastarf (ef eitthvað) stundaði viðkomandi í 

grunnskóla, framhaldsskóla og í dag 

- Ofbeldi, átök, einelti í félagslífi 

6. Horft til framtíðar 

- Hvað sjá þau fyrir sér að starfa við í framtíðinni 

- Hvað vilja þau verða þegar þau verða „stór“ – atvinna, nám 

- Hvað með fjölskyldu og börn 

7. Lok viðtals 

- Enda á að spyrja viðmælanda hvort það sé eitthvað sem honum/henni liggi á 

hjarta og vilji bæta við. Hefur eitthvað mikilvægt gleymst? 

- Ítreka og minna á trúnað og nafnleynd 

- Biðja um leyfi til að hafa samband aftur ef eitthvað hefur gleymst. 

- Þakka fyrir viðtalið 
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