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Útdráttur 

Meginmarkmið þeirrar rannsóknar sem hér er fjallað um er að fá innsýn í reynslu og 

upplifun nemenda sem fóru í Tækniskólaval sem valgrein þegar þeir voru í 10. bekk. 

Nemendur völdu þrjár iðn- eða starfsnámsgreinar og stunduðu lotuskipt nám í þeim yfir 

skólaárið og fengu að kynnast eðli þeirra, inntaki og tækjabúnaði. Rannsókninni er einnig 

ætlað að skoða upplifun nemenda af náms- og starfsfræðslu í grunnskólanum um iðn- og 

starfsnám. Þá var líka skoðuð reynsla þeirra af því að hefja nám í Tækniskólanum í 

framhaldinu. Rannsóknin er eigindleg og voru tekin viðtöl við þrjá einstaklinga sem hafa 

staðið að skipulagningu og framkvæmd Tækniskólavalsins og átta nemendur úr 

Tækniskólanum á aldrinum 16 til 19 ára. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að flestir viðmælendur, bæði nemendur 

og starfsmenn í Tækniskólavali, telja vera stýrandi áherslu á bóknám í grunnskólanum. 

Niðurstöður benda til þess að fræðsla um iðn- og starfsnám í grunnskólanum sé lítil, 

yfirborðskennd og ómarkviss. Þá gefa niðurstöður einnig til kynna að nemendur þekki lítið 

til eðlis og inntaks iðn- og starfsnáms að grunnskólanámi loknu. Niðurstöður benda einnig 

til þess að viðhorf unglinga til iðn- og starfsnáms sé almennt neikvætt. Nemendur sem 

rætt var við fengu jákvæð viðbrögð um nám sitt frá fullorðnum eftir að þeir hófu nám í 

Tækniskólanum. Upplifun þeirra af Tækniskólavalinu var jákvæð, meðal annars sem 

náms- og starfsfræðslu. Nemendurnir leggja mikla áherslu á að fá að prófa hlutina sjálfir 

og kynnast þeim af eigin raun til að geta valið sér framhaldnám á upplýstan hátt. Þeir 

komu flestir úr fjölskyldum þar sem hefð er fyrir námi og störfum á sviði iðn- og 

starfsnáms. Margir þeirra leggja áherslu á að þeir þurfi að þekkja nám og störf á sviði iðn- 

og starfnáms úr sínu nánasta umhverfi til að kunna að meta þau að verðleikum.  

Vonir standa til að niðurstöðurnar varpi ljósi á hvernig skipulag náms- og 

starfsfræðslu á sviði iðn- og starfsnáms gæti hentað grunnskólanemendum best. Þar sem 

niðurstöður benda til þess að nemendur í grunnskóla hafi neikvætt viðhorf til iðn- og 

starfsnáms er mikilvægt fyrir alla sem vinna með börnum og unglingum að gera sér grein 

fyrir því. Náms- og starfsráðgjafar geta verið í lykilhlutverki í að fræða nemendur og vinna 

að jákvæðara viðhorfi til iðn- og starfsnáms.   
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Abstract 

The main goal of this research is to document the experience of students who attended 

an elective course at a local technical college in 10th grade. The course divided the school 

year into three terms which meant that the students were able to choose three different 

trades or technical specialities and consequently become familiar with what they involve 

as well as the equipment needed.  

Additionally, the research is meant to examine the students’ experience of 

educational and vocational counselling at secondary schools with regard to technical and 

vocational education. Finally, the research looks at the students’ experience of beginning 

a full time study at the same technical college after finishing 10th grade.  

This is a qualitative research. Three employees of the technical college, who have all 

participated in organizing and overseeing the elective course, were interviewed as well 

as eight students of the same technical college, 16–19 years old. 

The research’s main findings are that most of the interviewees, students who 

participated in the elective course at the technical college and employees alike, believe 

that students are being steered into academic studies in secondary school. The findings 

show that students at lower secondary schools receive little, unsystematic and superficial 

information regarding technical and vocational education and consequently have little 

knowledge of the nature and content of technical and vocational studies at the end of 

10th grade. Furthermore, the findings show that teenagers in general have a negative 

attitude towards technical and vocational studies. The students interviewed were met 

with approval from adults after choosing to study at the technical college. They were 

happy with the elective course they attended at the same technical college in 10th grade 

in lower secondary school, for example as a way of educational and vocational guidance. 

They emphasize the difference it made to be able to experiment in order to consequently 

make an informed decision regarding their choice of studies following 10th grade.  

Most of the students come from families where there is a history of technical and 

vocational education, training and employment and many believe that one needs to have 

grown up in such an environment to be able to fully appreciate it.  
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Hopefully the findings can shed a light on how educational and vocational guidance 

can prove useful to lower secondary school students regarding technical and vocational 

education and training.  

Students at lower secondary school have a negative attitude towards technical and 

vocational education and it is of great importance for everyone who works with children 

and teenagers to be aware of it, especially educational and vocational counsellors who 

are in a key position to educate students in order to improve their general view towards 

technical and vocational education.  
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Formáli  

Rannsóknin sem greint er frá í þessum skrifum samsvarar 30 ECTS-einingum í 

meistaranámi í náms- og starfsráðgjöf við félags-, mann- og þjóðfræðideild Háskóla 

Íslands. Rannsóknin er unnin með eigindlegri rannsóknaraðferð og ber heitið „Það 

hjálpaði mér alveg svakalega að fá að prófa“ – Tækniskólaval fyrir grunnskólanemendur. 

Henni er ætlað að varpa ljósi á upplifun og reynslu nemenda sem stunduðu nám í 

valáfanganum Tækniskólaval í Tækniskólanum þegar þeir voru í 10. bekk og hófu síðan 

nám við skólann að grunnskóla loknum. Í Tækniskólavalinu fengu þeir að kynnast þremur 

iðn- eða starfsnámsgreinum í lotuskiptu námi. Skoðuð er upplifun þeirra af 

grunnskólanum, Tækniskólavalinu, náminu í Tækniskólanum og náms- og starfsfræðslu 

sem þeir hafa fengið.  

Áhugi minn á því að skoða Tækniskólavalið er sprottinn af því að ég hef unnið sem 

náms- og starfsráðgjafi í grunnskóla á unglingastigi síðastliðin 18 ár. Á þeim tíma hefur 

verið áberandi hve fáir nemendur skólans hafa innritast í iðn- og starfsnám eftir 

grunnskóla. Val grunnskólanemenda á framhaldsnámi er einsleitt og þrátt fyrir áhuga á 

verk- og listgreinum liggur leið þeirra oftast í bóknámið. Mér fannst áhugavert að skoða 

þessa valgrein sem tengir saman skólastigin og hefur meðal annars þann tilgang að kynna 

iðn- og starfsnám fyrir nemendum í grunnskóla. Nokkuð er rætt um skort á fólki í iðn- og 

starfsnám. Þess vegna er mikilvægt að skoða þau verkefni sem miða að því að auka aðsókn 

í námið og draga fram upplifun þeirra sem taka þátt í þeim. 

Leiðbeinandi minn í rannsókninni var Soffía Valdimarsdóttir, aðjúnkt í náms- og 

starfsráðgjöf við Háskóla Íslands. Ég þakka henni fyrir góða og styrka leiðsögn og 

hvatningu við verkið. Einnig þakka ég samstarfskonum mínum í Garðaskóla fyrir aðstoð 

við val á viðfangsefni og Auði Sigurðardóttur náms- og starfsráðgjafa, samstarfskonu 

minni til margra ára, fyrir að hvetja mig með sér í meistaranámið á sínum tíma og sýna 

stuðning þegar ég tók upp þráðinn eftir hlé síðastliðið haust. Þá þakka ég eiginmanni 

mínum, Stefáni Gunnarssyni, sérstaklega fyrir hvatningu og stuðning í námi frá upphafi 

háskólagöngu minnar. Börnum mínum færi ég bestu þakkir fyrir hvatningu og Þórhildi 

Stefánsdóttur, dóttur minni, fyrir að hafa verið mér samferða í MA-námi í vetur. Það var 

bæði hvetjandi og gefandi. Ingu Jónu Þórsdóttur, náms- og starfsráðgjafa í 

Tækniskólanum, þakka ég fyrir góða aðstoð og stuðning við rannsóknina. Sérstakar þakkir 
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færi ég öllum viðmælendum mínum, ekki síst þeim nemendum Tækniskólans sem deildu 

með mér upplifun sinni og treystu mér. Án þeirra hefði rannsóknin ekki orðið að veruleika. 
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1 Inngangur  

Eftirspurn eftir starfsfólki er síbreytileg í takti við breytingar á samfélagi og störfum 

(Krumboltz, 2009). Störf framtíðar virðast liggja að miklu leyti í tækni og verkviti og ljóst 

er að forsendur á vinnumarkaði munu breytast á komandi árum samhliða tækniþróun 

þótt hér á landi hafi ekki verið lögð kerfisbundið mat á færni- og mannaflaþörf á 

vinnumarkaði (Anton Örn Karlsson, Karl Sigurðsson, Ólafur Garðar Halldórsson og Róbert 

Farestveit, 2018). 

Nemendum sem innrituðust í iðn- og starfsnám hafði farið stöðugt fækkandi frá árinu 

2005 (Hagtíðindi, 2018a) en árið 2014 gerði hópur á vegum mennta- og 

menningarmálaráðherra aðgerðaráætlun um að fjölga nemendum í starfsnámi með 

margvíslegum hætti (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2016). Aftur var sett fram 

áætlun árið 2017 til að efla fjölbreytt nám á framhaldsskólastigi og gera Ísland 

samkeppnishæfara (Stjórnarráðið, 2017). Þessi átaksverkefni hafa litlu skilað í fjöldatölum 

en þó jóks aðsókn lítilsháttar í iðn- og starfsnám haustið 2018 (Elínrós Líndal, 2018a). 

Kynjaskipting í starfsnámi er nokkur þar sem drengir eru í meirihluta en stærstur hluti 

nemenda fer þó frekar í bóknám en iðn- og starfsnám þrátt fyrir áhuga og viðleitni til að 

fjölga nemendum þar (Hagtíðindi, 2018a). 

Brotthvarf úr framhaldsskólum er meira á Íslandi en gengur og gerist í Evrópu 

(Grunfelder, Rispling og Norlén, 2018) og er mikilvægt að skoða hvort ónóg náms- og 

starfsfræðsla eða aðrir þættir í grunnskólanum geti valdið því að nemendur séu ekki 

nægilega vel undirbúnir til að velja sér nám við hæfi í framhaldsskólanum. Árið 2014 var 

aðeins fimmtungur grunnskóla með náms- og starfsfræðslu sem kennslugrein (Helga 

Tryggvadóttir, Hildur Ingólfsdóttir, Jóhanna Lúvísa Reynisdóttir, Rannveig Óladóttir, 

Sigrún María Hákonardóttir og Sigríður Bílddal, 2014). Rannsóknir sýna að þeir sem fá 

náms- og starfsfræðslu læra að hugsa skipulega um störf og gera áætlanir um náms- og 

starfsþróun sína (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2000; 2010). Komið hefur fram að fræðslan 

hefur langtímaáhrif þannig að nemendur sem hafa fengið náms- og starfsfræðslu 

útskrifast frekar úr námi í framhaldsskóla en þeir sem ekki hafa fengið hana (Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir, 2010).  
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Tækniskólavalið var meðal annars hugsað til að kynna iðn- og starfsnám fyrir 

nemendum í grunnskóla. Það er valgrein á sviði iðn- og starfsnáms þar sem nemendur í 

10. bekk geta valið að stunda nám í þremur greinum Tækniskólans og fengið að kynnast 

inntaki námsins og skólanum. Tilgangur þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á reynslu og 

upplifun nokkurra nemenda sem hafa farið í Tækniskólaval í 10. bekk og hafið nám í 

Tækniskólanum í framhaldinu. Meðal annars er skoðað hvers vegna nemendur völdu 

námið, hvaða máli það skipti þá að hafa þetta val, upplifun af því og hvaða viðhorf þeir, 

samnemendur þeirra og fullorðnir höfðu til þess. Þar sem Tækniskólavalið hefur ekki verið 

skoðað sérstaklega áður gefa niðurstöður vonandi upplýsingar um hvort þessi valáfangi 

geti skipt máli þegar efla á iðn- og starfsnám á Íslandi eða ýtt undir nýjar áherslur, skoðun 

eða rannsóknir á þessu sviði. Því er mikilvægt að skoða hvernig grunnskólinn er í stakk 

búinn til að bjóða nemendum upp á fjölbreytt nám við hæfi og hvernig náms- og 

starfsfræðslu er háttað í grunnskólanum. Einnig er sjónum beint að því hvernig unnið 

hefur verið að því að efla iðn- og starfsnám hér á landi.  

 

1.1 Að finna sér nám og starf sem hæfir áhuga og færni 

Menntakerfið er mikilvæg stofnun fyrir einstaklinginn, sjálfsmyndina og framtíðar-

áætlanir í flóknum tengslum við aðra þætti (Sigrún Harðardóttir, 2015) og er ein af 

meginstoðum samfélagsins þar sem fólk dvelst þar frá bernsku fram á fullorðinsár 

(Wolfgang Edelstein, 2008). Skólinn sem stofnun hefur þó að mestu leyti staðið í stað en 

ætti þó að vera sú stofnun sem er lykillinn að breytingarferlinu sjálfu (Wolfgang Edelstein, 

2008; Guðmundur Heiðar Frímannsson, 2010). Skólinn á rætur í djúpum hefðum fortíðar 

á inntaki námsins fremur en einstaklingsbundnum eða félagslegum undirbúningi undir líf 

og starf í nútímasamfélagi þar sem manneskjan er dýrmætasta afurð samfélagins 

(Wolfgang Edelstein, 2008).  

Bandaríski menntafrömuðurinn John Dewey (2000) setti fram þá skoðun að skólinn 

væri ekki í takti við samfélagið og yrði að laga sig að breyttum aðstæðum og vera þar í 

fararbroddi. Honum var tíðrætt um gildi reynslunnar í námsferli barna og unglinga og leit 

svo á að reynslan fæli í sér íhugun sem mögulega gæti leitt okkur út úr formfastri hefð, 

skynjun og löngun. Hann leit á það sem hlutverk skólans að leysa reynslu barna úr ánauð 

og víkka hana út því barnshugurinn er ómótaður, einlægur og opinn fyrir tilraunum. 

Þannig vildi Dewey sporna gegn því að hugurinn yrði þræll vanans sem myndi draga úr 
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framförum í samfélaginu (Dewey, 2000). Hægt er að heimfæra þessar vangaveltur Dewey 

yfir á nútímann og samfélag okkar sem einkennist meðal annars af skorti á fólki á 

vinnumarkaði í tækni- og verkgreinum. Dewey taldi að það stæðist ekki skoðun að gera 

greinarmun á almennri menntun og starfsmenntun og að sú aðgreining væri arfur liðins 

tíma. Öll færni sem einstaklingurinn öðlast færir hann nær dýpri þekkingu, hæfni og 

þroska og er því ekki rökrétt að greina á milli bóklegra og verklegra greina þar sem þær 

eru allar mikilvægar í viðgangi og viðhaldi samfélagsins (Guðmundur Heiðar Frímannsson, 

2010).  

Starfsferilsþróun einstaklingsins er málamiðlun milli persónulegra og félagslegra 

þátta sjálfmyndar hans og raunveruleikans. Starfsþróunin er síbreytileg því reynslan sem 

einstaklingurinn öðlast breytir sjálfsmyndinni (Savickas, 2005). Hugsmíðahyggja Savickas 

(2005) á sviði starfsferilsþróunar (e. career construction theory) gerir ráð fyrir að 

einstaklingur móti starfsferil sinn eftir þeirri merkingu sem hann leggur í reynslu sína og 

upplifun af námi og starfi. Hugsmíðahyggja byggist ekki á því að einstaklingurinn fari í 

gegnum fyrirfram ákveðin þroskastig sem tengjast aldri hans heldur er hann í sífelldu 

þroskaferli þar sem hann verður fyrir áhrifum frá umhverfi sínu en hefur ekki síður áhrif á 

það sjálfur. Þegar einstaklingurinn mótar náms- og starfsferil sinn er mikilvægt að val hans 

gefi honum merkingu í lífinu svo líklegra verði að honum vegni vel (Savickas, 2005). Fólk 

býr yfir mörgum mismunandi hæfileikum sem geta nýst því í fjölbreyttum störfum og 

mikilvægt er að ráðgjafi beini ráðþega sínum ekki inn á of þröngt svið hvað varðar nám og 

störf. Einstaklingurinn þarf að vera vel upplýstur um hvaða möguleika hann hefur svo 

ólíkir möguleikar standi honum opnir (Gies, 1990). Reynsla og hugrænir þættir skipta máli 

í ákvörðun um val á námi og störfum og því meiri fræðslu og reynslu á ólíkum sviðum sem 

nemendur fá þeim mun líklegra er að þeir taki góðar ákvarðanir um náms- og starfsval og 

fái að njóta færni sinnar og hæfileika (Michell, Levin, Krumboltz, 1999).  

Nálgun hugsmíðahyggjunnar um starfsferilsþróun einstaklingsins felur í sér að 

félagslegir og menningarlegir þættir hafi áhrif líkt og það umhverfi sem hann kemur úr og 

reynsluheimur hans bæði frá heimili og skóla (Watson, 2006). Það eru þættir eins og 

skipulag og inntak skólastarfsins en einnig þættir eins og fyrirmyndir, reynsla, viðhorf í 

samfélaginu og félagsleg staða.  
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1.1.1 Fyrirmyndir og reynsla  

Fyrirmyndir gegna stóru hlutverki í starfsferilsþróun barna og unglinga þar sem foreldrar 

eru oft sterkar fyrirmyndir (Savickas, 2005). Í náms- og starfsvali unglinga má greina mikil 

áhrif foreldra þar sem foreldri af sama kyni hefur meiri áhrif (Wiese og Freund, 2011). 

Menntunarstig foreldra hefur einnig áhrif á námsval þar sem nemendur sem eiga foreldra 

með grunnskólapróf eða starfsmenntun eru mun líklegri til að útskrifast með 

starfsmenntun en aðrir nemendur (Kristjana Stella Blöndal, Jón Torfi Jónasson og Sólrún 

Sigvaldadóttir, 2016).  

Á Iðnþingi 2018 kom fram að hér á landi vantar fyrirmyndir á sviði iðn- og 

tæknimenntunar. Rannveig Rist, sem hefur verið forstjóri stórs hátæknifyrirtækis frá 

árinu 1997, segir að nokkuð mikill skortur sé á iðn- og tæknimenntuðu starfsfólki og að 

öllu óbreyttu sé hætta á að ástandið muni versna (Elínrós Líndal, 2018a). Illa gengur að 

vekja áhuga ungs fólks á iðn- og tæknigreinum og það fær ekki mörg tækifæri til að þróa 

með sér áhuga og hæfileika á þessu sviði. Það getur verið of seint í lok grunnskólans að 

vekja áhuga á því þegar bóknám hefur verið alls ráðandi lengst af (Elínrós Líndal, 2018). 

Mikilvægt er að nemendur fái raunverulega snertingu við iðn- og starfsnámsgreinar frá 

upphafi skólagöngunnar og tækifæri til að vinna að viðfangsefnum á sviði verk-, tækni- og 

skapandi greina undir leiðsögn fagmanna sem gætu þá hugsanlega orðið þeim fyrirmyndir 

(Forsætisráðuneyti, 2012). 

Kenning Bourdieu um félagslegan veruhátt (e. habitus) gagnrýnir það að náms- og 

starfsval sé hverjum og einum í sjálfsvald sett þar sem ýmsar félagslegar venjur og hömlur 

geta haft áhrif á val nemenda á námi eða störfum (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2008). 

Hugtakið nær til reynslu einstaklingsins sem verður inngróin og á sér djúpar rætur og 

ræður því hvernig hann upplifir umheiminn og bregst við honum (Bourdieu, 1986). 

Smekkur og áhugi fólks er oft tengdur félagslegum uppruna meðal annars skólaumhverfi 

og fjölskyldu sem hefur langvarandi áhrif á félagsmótun og verður hluti af einstaklingnum, 

viðmiðum, gildum og hæfni hans. Grunnur að félagslegum veruhætti er lagður á 

æskuheimili þar sem félagslegur auður (e. cultural capital) verður til án þess endilega að 

vera ásetningur einstaklingsins heldur fremur sem skynjun og hegðun án umhugsunar 

(Gestur Guðmundsson, 2008) en skólinn er einnig stór áhrifaþáttur sem ein af 

meginstoðum samfélagsins (Wolfgang Edelstein, 2008). Vilji nemenda stýrir ekki alltaf 

valinu á námsbraut eða framhaldsskóla, það getur verið þrýstingur vegna félagslegrar 
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stöðu, frá fjölskyldu eða öðrum um að velja það sem þykir eftirsóknavert og viðeigandi á 

hverjum tíma. Nemandinn getur án þess að gera sér grein fyrir því verið undir áhrifum 

þess sem ætlast er til af honum í stað þess að velja það sem hann raunverulega vill og 

stundum verður hann þess ekki var fyrr en því er ógnað (Berglind Rós Magnúsdóttir og 

Unnur Edda Garðarsdóttir, 2018).  

 

1.1.2 Viðhorf til iðn- og starfsnáms 

Ástæða er til að skoða sérstaklega viðhorf til iðn- og starfsnáms þar sem árangur hefur 

ekki skilað sér í fjölgun nemenda þrátt fyrir átaksverkefni og aukna eftirspurn eftir fólki 

með slíka menntun. Í rannsókn sem gerð var á vegum Evrópusambandsins í öllum 

aðildarríkjum kom í ljós að þótt fólk telji sig almennt hafa jákvæð viðhorf til iðn- og 

starfsnáms svara því flestir til að þeir myndu ráðleggja ungu fólki að fara bóknámsleið og 

þaðan í háskólanám (Evrópusambandið, 2011).  

Neikvæð viðhorf til iðn- og starfsnáms eru lífsseig og verða þess valdandi að fáir 

grunnskólanemendur velja það (Elsa Eiríksdóttir, 2012; Berglind Rós Magnúsdóttir og 

Unnur Edda Garðarsdóttir, 2018). Nemendur á mörkum grunn- og framhaldsskóla virðast 

nota menntakerfið til sjálfsmyndarsköpunar og aðgreiningar. Litið er niður á nemendur í 

skólum með lágt höfnunarhlutfall eins og Tækniskólann og talið að þeir sem sækja um 

inngöngu í hann hafi lítinn metnað, lakari námsgetu en þeir sem velja aðra skóla og jafnvel 

minni greind. Einnig hefur komið fram að nemendur í þeim skólum sem ekki njóta 

virðingar veigri sér við að segja í hvaða skóla þeir eru í til að forðast að vera dæmdir 

(Berglind Rós Magnúsdóttir og Unnur Edda Garðarsdóttir, 2018).  

Þegar skoðuð voru viðhorf nemenda á grunnskólastigi hér á landi til bóknáms annars 

vegar og iðn- og starfsnáms hins vegar kom í ljós að fleiri nemendum líkaði betur við 

verklegar greinar en bóklegar. Aðeins 5 til 19% nemenda á öllum námssviðum á 

framhaldsskólastigi líkaði betur við bóklegar greinar í grunnskólanum (Kristjana Stella 

Blöndal o.fl., 2016). Rannsókn á viðhorfum framhaldsskólanemenda til námsvals, hvað 

hefur mótað þá og hvernig grunnskólinn getur þjónustað þá nemendur sem hafa hug á 

list- og verknámi sýndi að áhersla á bóknám er of mikil í grunnskólanum. Nemendur hafa 

neikvæð viðhorf til iðn- og starfsnáms og velji það ekki að grunnskóla loknum. Mikilvægt 

er að kynna annað nám en bóknám fyrir nemendum svo það verði raunhæfur kostur að 

grunnskólanámi loknum (Una Guðrún Einarsdóttir, 2014).  
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Í ástralskri rannsókn um skynjun og hugmyndir ungmenna um nám við lok grunnskóla 

kom fram að margir nemendur sem stóðu frammi fyrir vali á námi þar sem þeir völdu á 

milli bók- og starfsnáms töldu starfsnámið vera fyrir þá sem réðu ekki við bóknám. Fleiri 

viðhorf komu fram hjá hópi nemenda eins og að iðn- og starfsnám væri upplagt til að geta 

slakað á og notið sín. Þannig var starfsnámið talað niður og jafnvel nefnt að það væri sóun 

á tíma að stunda slíkt nám. Margir töldu að iðn- og starfsnám kæmi fólki ekkert áfram í 

lífinu (Dalley-Trim, Alloway, Walker, 2008). Í rannsókn hér á landi þar sem rýnihópar í 

framhaldsskóla ræddu um viðhorf til náms kom fram að neikætt viðhorf til iðn- og 

starfsnáms virðist vera viðvarandi vandamál. Nemendur í bóknámi töldu iðnnám vera 

óaðlaðandi valkost, líkamlega slítandi og vera fyrir þá sem gætu ekki stundað bóknám og 

störfin fælu í sér langan vinnudag. Iðn- og starfsnámsnemarnir sjálfir töldu helstu ókosti 

námsins vera lág nemalaun, slítandi vinnu, langan vinnutíma og þeir höfðu einnig áhyggjur 

af starfsöryggi (Arney Einarsdóttir og Sigríður Þ. Stefánsdóttir, 2006).  

Í samanburðarrannsókn á námsfræðslu á Íslandi, í Noregi og Danmörku kom í ljós að 

náms- og starfsráðgjafar sem rætt var við telja að þörf sé á viðhorfsbreytingu gagnvart 

starfsnámi, bæði í skólaumhverfinu og í samfélaginu (Anna Birna Rögnvaldsdóttir, 2016). 

Svo virðist sem iðn- og starfsnám sé talað niður og ákveðnir fordómar gagnvart því bæði 

meðal nemenda og foreldra sem vilja flestir að börn þeirra taki stúdentspróf (Una Guðrún 

Einarsdóttir, 2014; Kristjana Stella Blöndal o.fl., 2016). Rannsókn á framhaldsskólanemum 

sýndi að 85% þeirra töldu foreldra sína vilja að þeir tækju stúdentspróf umfram annað 

nám og 18% nemenda töldu foreldra sína leggja meiri áherslu en þeir sjálfir að þeir lykju 

stúdentsprófi (Kristjana Stella Blöndal o.fl., 2016).  

Ljóst er að neikvætt viðhorf til iðn- og starfsnáms er til staðar bæði hér á landi og 

víðar, bæði hjá nemendum og fullorðnu fólki og þörf er á viðhorfsbreytingum. 

 

1.1.3 Bóknám ríkjandi bæði í grunn- og framhaldsskóla 

Á árunum 1997 til 2015 innrituðust að meðaltali um 25% nemenda í framhaldsskóla í iðn- 

og starfsnám á hverju ári en þeim fækkaði þó stöðugt frá árinu 2005 (Cedefop, 2018). Árið 

2016 voru aðeins um 16% nemenda í 10. bekk sem innrituðust í iðn- og starfsnám eftir 

grunnskóla (Hagtíðindi, 2018a).  

Haustið 2017 innrituðust um 12% útskrifaðra nemenda úr grunnskóla í iðn- og 

starfsnám (Menntamálastofnun, 2018). Meirihluti nemenda fer í bóknám og drengir eru 
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í meirihluta nýnema í starfsnámi. Kynjamunur minnkaði þó eftir sem leið á tiltekið tímabil 

(Hagtíðindi, 2018a). Haustið 2018 fjölgaði báðum kynjum í iðn- og starfsnámi samtals í 

16% (Menntamálastofnun, 2018) og var fjölgunin um 19% hjá stúlkum en 4,6 % hjá 

drengjum (Hagtíðndi, 2018b).  

Í grunnskólanum er lögð megináhersla á árangur úr bóklegum greinum og horft er til 

þeirra þegar nemendur eru valdir inn í framhaldsskóla (Menntamálastofnun, 2019). 

Hagstofan vann könnun að beiðni mennta- og menningarmálaráðuneytis til að kanna 

kennslustundafjölda í list- og verknámi í grunnskólum. Í úttekt fyrir árin 2013-2016 kom 

fram að réttur nemenda til náms í list- og verkgreinum í grunnskólum samkvæmt 

aðalnámskrá grunnskólans frá 2011 er ekki virtur og er nokkuð mikill misbrestur á öllum 

stigum grunnskólans, alls staðar á landinu. Ástandið var slæmt í Reykjavík þar sem 80% 

skóla voru með kennslustundir undir lágmarks viðmiðum í 5.- 10. bekk en staðan var þó 

verst á landsbyggðinni í 1.- 4. bekk (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2017). 

Skólakerfið virðist vera fast í viðjum vanans þar sem megin áherslan er á bóknám og 

einhæfur mælikvarði er notaður til að mæla árangur. Þar er fyrst og síðast litið til árangurs 

úr bóknámi til að meta gæði, bæði nemandans og skólans.  

Í rannsókn sem gerð var á náms- og starfsfræðslu nemenda í framhaldsskóla kom 

fram að þeir hafa kynnst bóklegum greinum ágætlega þegar grunnskóla lýkur og sögðu 

60% nemenda að þeir hefðu fengið nægar upplýsingar um bóknám. Aðeins um 

fimmtungur þeirra töldu sig fá góða kynningu á iðn - og starfsnámi á opnum húsum 

framhaldsskólanna þar sem nemendur geta hitt fulltrúa frá skólanum og fengið 

upplýsingar um námið. Það sama átti við um hverfiskynningar þar sem margir skólar koma 

saman á einum stað og hver skóli hefur sinn kynningarbás. Bent hefur verið á að áhersla 

á bóklegt nám í grunnskólanum virðist leiða til áhuga á inngöngu í vinsæla bóknámsskóla 

á höfuðborgarsvæðinu að grunnskólanámi loknu (Guðrún Björg Karlsdóttir, 2014). 

Nemendur á bóknámsbrautum voru óvissari með námsval sitt en nemendur á 

starfsnámsbrautum og er umhugsunarvert hvort sú virðing sem bóknám hefur í 

samfélaginu verði til þess að óvissir nemendur fari þá leið í námsvali sínu (Kristjana Stella 

Blöndal og Bjarney Sif Ægisdóttir, 2013).  

Í rannsókn Elsu Eiríksdóttur (2012) koma fram vísbendingar um að áhugi nemenda á 

iðnnámi sé ekki mikill og flestir stefni á bóknám í lok grunnskólans. Iðnnemum finnst þeir 

ekki hafa fengið næga kynningu á iðn- og starfsnámi í grunnskóla og lítið vægi þess gerir 
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það að verkum að nemendur eiga erfitt með að greina hvar áhugi þeirra og færni liggja 

(Una Guðrún Einarsdóttir, 2014).  

Nemendur í bóknámi telja sig þurfa meiri kynningu á iðn- og verknámi og 

starfsmöguleikum á því sviði (Arney Einarsdóttir og Sigríður Þ. Stefánsdóttir, 2006). Í 

rannsókn Unu Guðrúnar Einarsdóttur (2014) leiðir Baldur Gíslason, þáverandi 

skólameistari Tækniskólans, að því líkur að þrátt fyrir mikinn áhuga nemenda á iðn- og 

starfsnámi velji nemendur það ekki vegna þess að þeir hafi litlar eða óljósar upplýsingar 

um hvað það felur í sér. Hann segir ábyrgð starfsfólks grunnskólanna mikla þar sem það 

er í lykilstöðu til að veita nemendum fræðslu og innsýn í iðn- og starfsnám til jafns við 

bóknám.  

Þriðjungur þeirra sem líkar betur við verklegar greinar en bóklegar velja samt bóklegt 

nám í framhaldsskóla (Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002; Guðrún Björg 

Karlsdóttir, 2014; Elsa Eiríksdóttir 2012; Svanhildur Svavarsdóttir, 2010). Þannig velja 

nemendur nám ólíkt áhugasviði sínu. Iðn- og starfsnámsbrautir virðast síður 

eftirsóknaverðar í augum ungs fólks en bóknámsbrautir og félagsleg virðingarstaða þeirra 

er veikari en bóknámsins (Elsa Eiríksdóttir, Guðrún Ragnarsdóttir og Jón Torfi Jónasson, 

2018). 

Brotthvarfsnemandi hefur verið skilgreindur sem sá nemandi sem hefur ekki farið í 

nám að loknum grunnskóla eða hefur hætt námi án þess að ljúka því og hefur náð 24 ára 

aldri (Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002). Á Íslandi hverfur um 

fimmtungur nemenda brott úr námi en 7 til 8% á hinum Norðurlöndunum. Í aðildalöndum 

ESB hverfa að meðaltali um 10,7% nemenda frá námi (Grunfelder, Rispling og Norlén, 

2018).  

Því meiri sem þörf nemenda á framhaldsskólastigi er fyrir ráðgjöf því meiri líkur eru á 

að þeir hafi ekki útskrifast sex árum síðar (Kristjana Stella Blöndal o.fl., 2016). Niðurstöður 

rannsóknar á nemendum í framhaldsskóla sýndu að meira en helmingur þeirra nemenda 

sem voru á almennum og bóklegum brautum og hafði líkað betur við verklegar en 

bóklegar greinar í grunnskóla hafði íhugað að skipta yfir í list- eða verknám. Þriðjungur 

þeirra nemenda sem hafði oft hugsað um að skipta úr bóknámi yfir í list- eða verknám 

hafði ekki útskrifast 23 til 26 ára gamall (Kristjana Stella Blöndal o.fl., 2016). Námsleiði er 

ein helsta ástæða brotthvarfs úr framhaldsskóla og önnur algeng ástæða er að nemendur 

hafa valið sér ranga námsleið (Murray, 1997: Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 
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2012). Brotthvarf er einnig tengt líðan og gengi nemenda í grunnskólanum þar sem 

vandinn er oft kominn fram (Sigrún Harðadóttir, 2014; Kristjana Stella Blöndal, Jón Torfi 

Jónasson og Anne-Christine Tannhauser, 2011). Óvissa í námsvali og því oftar sem 

nemandinn hafði íhugað að færa sig frá bóknámi yfir í starfsnám tengist minni samsömun 

við skóla, neikvæðari námshegðun, minni námsmetnaði og óljósari framtíðarsýn 

(Kristjana Stella Blöndal og Bjarney Sif Ægisdóttir, 2013). Mikil áhersla á bóknám og ónóg 

náms- og starfsfræðsla er talin vera ein af ástæðum þess að brotthvarf er hærra hér á 

landi en hjá nágrannaþjóðum okkar (Kristjana Stella Blöndal o.fl., 2011). Má ætla að hluti 

þess hóps sem hverfur frá námi án þess að ljúka því gæti átt erindi í iðn- eða starfsnám 

strax við upphaf framhaldsskólans þar sem fram kemur áhugi á verklegum fögum hjá 

stórum hópi nemenda í grunnskóla sem velja sér síðan bóknám (Kristjana Stella Blöndal 

o.fl., 2016). Síðustu ár hefur Mennta- og menningarmálaráðuneytið (2016) beint sjónum 

að aukinni ráðgjöf og upplýsingaflæði fyrir nemendur, forráðamenn og almenning meðal 

annars til að sporna gegn brotthvarfi en einnig til að styðja við að nemendur velji sér 

námsleið á upplýstan hátt sem hentar framtíðarsýn þeirra.  

Svo virðist sem sumir nemendur velji bóknám þrátt fyrir að hafa ekki mikinn áhuga á 

því. Bóknám er það sem þau þekkja og félagsleg virðingarstaða þess er hærri en iðn- og 

verknámsins. Óvissir nemendur sem hafa ekki fengið náms- og starfsfræðslu um 

fjölbreyttar námsleiðir leita eflaust oftar í bóknámið en virðast svo vera í ákveðnum 

áhættuhópi með að hverfa brott úr því síðar. Þess vegna er mikilvægt að nemendur 

ígrundi námsval sitt, fái góða fræðslu á sviði náms og starfa og velji sér nám í samræmi 

við áhugasvið (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir 2000; 2010, Kristjana Stella Blöndal og Bjarney 

Sif Ægisdóttir, 2013).  

 

1.2 Náms- og starfsfræðsla   

Náms- og starfsfræðsla er einn af lykilþáttum náms- og starfsráðgjafar og sem miðar að 

því að aðstoða fólk við náms- og starfsval (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 1995). Náms- og 

starfsráðgjöf (e. career counseling and guidance) felur meðal annars í sér að 

einstaklingnum er liðsinnt við að finna hæfileikum sínum farveg og að leita lausna á þeim 

vandamálum sem kunna að koma upp í náms- eða starfsvali. Ráðgjöfin er fyrirbyggjandi 

fyrir einstaklinginn, en felur einnig í sér náms- og starfsupplýsingar sem er mikilvægt að 
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séu áreiðanlegar þegar ákvörðun um val á námi eða störfum er tekin 

(Menntamálaráðuneytið, 2007).  

 

1.2.1 Mikilvægi náms- og starfsfræðslu fyrir nemendur á mörkum skólastiga 

Rannsóknir sýna að nemendur sem fá náms- og starfsfræðslu eiga auðveldara með að 

ákveða hvaða námsbraut þeir velja í lok grunnskólans heldur en þeir sem fá enga fræðslu. 

Þeir sem fá fræðsluna afla sér meiri upplýsinga um nám og störf og sýna í lok hennar 

framfarir í skipulagðri hugsun um nám og störf og framfarir í að gera áætlanir um náms- 

og starfsþróun sína (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2000, 2010). Náms- og starfsfræðsla er 

sérstaklega mikilvæg þegar unglingar eru að taka ákvarðanir á mörkum skólastiga um 

námsferil sinn (Kristjana Stella Blöndal og Bjarney Sif Ægisdóttir, 2013). Slík fræðsla hefur 

langtímaáhrif þar sem nemendur sem hafa fengið fræðslu útskrifast frekar úr námi í 

framhaldsskóla en þeir sem fá ekki fræðslu (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2010). 

Þjóðfélag okkar hefur breyst frá kyrrstöðuþjóðfélagi í síbreytilegt tæknisamfélag þar sem 

aðlögunarhæfni er mikilvægur eiginleiki. Starfstengd aðlögunarhæfni (e. career 

adaptability) er í fjórum stigum sem þurfa öll að vera til staðar til að náms- og starfsval 

gangi vel fyrir sig. Þar á meðal er að vera forvitinn í að kynnast sjálfum sér og því náms- 

og starfsumhverfi sem er til staðar og til þess þarf nemandinn að fá fræðslu eða reynslu 

þegar við á (Savicas, 1997, 2005).  

Náms- og starfsferill einstaklingsins er ekki fyrirfram ákveðinn heldur mótaður úr 

óteljandi bæði skipulögðum og tilviljanakenndum atvikum í lífinu sem safnast í 

reynslubankann og hefst í raun við fæðingu (Mitchell, Levin og Krumboltz, 2008). 

Samkvæmt tilviljunarnámskenningu Krumboltz (e. the Happenstance learning theory) ber 

ráðgjafa að aðstoða ráðþega við að vera virkur og prófa nýja hluti, vera opinn fyrir nýjum 

tækifærum þar sem upplifun og reynsla ráðþegans er nýtt til að skapa sér náms- og 

starfsferil (Krumboltz, Foley og Cotter, 2013). Einstaklingurinn þarf að átta sig á hæfni 

sinni og sjá tækifæri til að víkka reynsluheim sinn (Mitchell, Levin og Krumboltz, 1999). 

Eins og áður segir hefur skipulögð náms- og starfsfræðsla jákvæð áhrif á náms- og 

starfahugsun nemenda (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2000, 2010). Bornar voru saman tvær 

ólíkar nálganir í náms- og starfsfræðslu og sýndu niðurstöður að þeir nemendur sem unnu 

verkefni eins og að afla sér upplýsinga um störf og fengu náms- og starfsfræðslu voru 

ákveðnari um náms- og starfsval og höfðu skýrari náms- og starfahugsun en þeir sem fóru 
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í vinnustaða- og skólaheimsóknir. Síðarnefndi hópurinn var þó ánægðari með fræðsluna 

sem hann fékk. Megin niðurstaðan er sú að náms- og starfsfræðsla skiptir máli en það 

þarf líka að skoða hvernig henni er best háttað, bæði innihaldi hennar og hvaða aðferðum 

er beitt svo hún nýtist ungmennum sem best (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2007). Ólíkar 

niðurstöður komu fram í rannsókn Svanhildar Svavarsdóttur (2010) þar sem nemendur 

töldu sig fá litla fræðslu um nám og störf í náms- og starfsfræðslu.  

Í eftirgreiningu eða safngreiningu (e. meta analysis) á gögnum var skoðað hvaða 

inngrip hefðu nýst best í náms- og starfsráðgjöf. Niðurstöður sýndu að góðar upplýsingar 

um nám og störf bæði í og utan skóla, skriflegar æfingar um nám og störf og að gera sér 

skrifleg markið nýttist nemendum vel. Þá skipti máli að fá aðstoð við að finna hvað býðst 

í náms- og starfsfræðslu utan skóla og geta nýtt sér það. Einnig skipti máli að fá 

einstaklingsbundna leiðsögn og vera fylgt eftir og að hafa fyrirmyndir sem hafa átt í 

erfiðleikum við val á námi og starfi en unnið úr þeim á uppbyggilegan hátt (Brown, S. D., 

Ryan Krane, N. E., Brecheisen, J., Castelino, P., Budisin, I., Miller, M., & Edens, L., 2003).  

Í rannsókn Unu Guðrúnar Einarsdóttur (2014) kemur fram að góða aðstöðu þurfi til 

að kynna iðn- og verknám fyrir nemendum í grunnskóla en sú aðstaða er ekki til staðar í 

öllum grunnskólum. Nemendur þurfi meiri og betri kynningu og fræðslu um iðnnám þar 

sem æskilegt væri að færa verknám frá grunnskólum í miðstöð verkgreina þar sem 

grunnskólanemendur gætu kynnst fjölbreyttum iðngreinum (Una Guðrún Einarsdóttir, 

2014; Forsætisráðuneyti, 2012). Niðurstöður rannsóknar Guðbjargar Vilhjálmsdóttur 

(2007) styðja það því þó nemendur hafi haft meiri ánægju af heimsóknum í skóla og á 

vinnustaði þá virðist sú kynning vera of yfirborðskennd til að hún nýtist nemandanum vel. 

Þegar skoðuð er þörf nemenda í framhaldsskóla fyrir náms- og starfsfræðslu er þörfin 

mismunandi eftir því hvaða braut þeir eru á í framhaldsskóla. Nemendur á almennri braut 

þurfa mest á ráðgjöf að halda en einnig þeir nemendur sem hafði líkað betur við verklegar 

greinar í grunnskóla en samt valið bóknám. Þeim mun meira sem bóknámsnemar höfðu 

hugsað um að skipta yfir í iðn- eða starfsnám því meiri var þörf þeirra fyrir ráðgjöf 

(Kristjana Stella Blöndal o.fl., 2016).  

Ljóst er að þörf nemenda fyrir náms- og starfsfræðslu er til staðar og skiptir máli til 

að einstaklingurinn geti valið sér námsleið á upplýstan hátt. Nemendur eiga rétt á 

skipulagðri náms- og starfsfræðslu samkvæmt lögum en oft er misbrestur á að nemendur 

fá þann rétt virtan.  
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1.2.2 Réttur nemenda til náms- og starfsráðgjafar  

Í lögum um grunn- og framhaldsskóla frá árinu 2008 (nr. 35/2009) stendur að nemendur 

eigi rétt á að njóta náms- og starfsráðgjafar af til þess bærum sérfræðingum sem uppfylla 

skilyrði laga um náms- og starfsráðgjafa. Í maí 2014 skipaði mennta- og 

menningarmálaráðuneytið starfshóp með fulltrúum sínum frá félagi náms- og 

starfsráðgjafa, velferðarráðuneyti og atvinnu- og nýsköpunarráðuneyti um umbætur og 

stefnumótun í náms- og starfsráðgjöf. Markmiðið var að gera tillögur að stefnu, 

framtíðarsýn og aðgerðum fyrir námsráðgjöf hér á landi í samvinnu við hagsmunaaðila en 

einnig að leggja drög að því að byggja upp stoðkerfi fyrir náms- og starfsráðgjöf alla ævi 

(Capasent, 2015).  

Í almennum hluta nýrrar aðalnámskrár grunnskóla (2011) segir að búa eigi nemendur 

,,undir frekara nám með markvissri náms- og starfsfræðslu, víðtækri kynningu á námi sem 

í boði er að loknu skyldunámi, kynningu á atvinnulífinu og hvernig nám býr fólk undir 

fjölþætt störf sem bjóðast í samfélaginu“ og er síðan fylgt eftir með hæfniviðmiðum 10. 

bekkjar í samfélagsfræðigreinum þar sem er ætlast til að nemendur geti ,,gert sér grein 

fyrir eigin styrkleikum og veikleikum og tekið ákvarðanir á grunni þeirrar sjálfsþekkingar“ 

og ,,sett sér markmið og framtíðaráætlun til að stefna að í framtíðinni í samræmi við eigin 

styrkleika og áhuga“.  

Tryggja þarf unglingum tækifæri til þess en í 2. grein laga um grunnskóla (2/2009) er 

lögð áhersla á mikilvægi þess að nám sé á forsendum hvers og eins og fari fram í hvetjandi 

námsumhverfi þar sem nemandinn fær notið hæfileika sinna. Að því sögðu þarf að huga 

vel að námi og reynslu sem ungmennum býðst svo þau verði vel undibúin undir störf 

framtíðar. Það þarf að huga að náms- og starfsfræðslu sem þeim ber að fá, eðli hennar og 

inntaki en einnig tímasetningu. Að auki þarf ákveðna innsýn í framtíðarþróun til að geta 

veitt viðeigandi ráðgjöf um menntun fyrir ungt fólk til framtíðar en ekki stöðnun eða 

þröngsýni.  

Í aðalnámskrá grunnskóla (2013) og í Barnasáttmála sameinuðu þjóðanna (1989) er 

lögð áhersla á að börn og unglingar fái að kynnast starfsmenntun til jafns við bóklegt nám. 

Jafnvægi milli bóklegs og verklegs náms stuðlar að jafnrétti nemenda til að finna 

hæfileikum sínum farveg. Þrátt fyrir þennan yfirlýsta vilja er skólakerfið bóknámsmiðað 

þar sem mikil áhersla er á bóklegar greinar.  
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Í aðalnámskrá grunnskóla segir: 

Listir og verkþekking mynda stóran og fjölskrúðugan atvinnuvettvang. Framfarir á 

sviði tækni og vísinda eru byggðar á þekkingu og færni sem á rætur í verkmenningu. 

Þótt tæki og vélar hafi leyst manninn af hólmi við ýmis störf er þekking á verkferlum, 

táknfræði, skipulagi og verkaskiptingu nauðsynleg undirstaða tæknilegrar og 

listrænnar þróunar. Slík verkfærni samhliða listfengi er því nauðsynleg undirstaða í 

allri þróun, fagurfræði og hönnun véla, húsa, fatnaðar og allra hluta og listaverka sem 

við notum og njótum í daglegu lífi. Sú færni og þekking getur nýst á skapandi hátt 

bæði í starfi sem og tómstundum. Mikilvægt er að nemendur geti tengt nám í list– 

og verkgreinum við þá fjölmörgu atvinnumöguleika sem þeim tengjast (Aðalnámskrá, 

2013, bls. 141). 

Í 28. gr Barnasáttmála sameinuðu þjóðanna (1989) segir meðal annars að stuðla skuli að 

þróun ýmiss konar framhaldsmenntunar sem öll börn eigi kost á að njóta, þar á meðal 

almennrar menntunar og starfsmenntunar. Ungmenni eiga að hafa aðgang að æðri 

menntun eftir hæfileikum og upplýsingar og ráðgjöf um nám og starfsval eiga að vera fyrir 

hendi.  

Framboð á náms- og starfsfræðslu í grunnskólum hér á landi ræðst að hluta til af 

áherslum og áhuga stjórnenda á því að veita nemendum sínum slíka fræðslu. Það var ekki 

fyrr en árið 1991 að sett voru lög um náms- og starfsráðgjöf í grunnskólum og var 

viðvarandi verkfæraskortur í faginu þar sem ekki voru til upplýsingaveitur um nám og störf 

(Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2016).  

 Þegar borin er saman náms- og starfsráðgjöf á Íslandi, Noregi og í Danmörku kemur 

í ljós að náms- og starfsráðgjöf hér á landi felur að mestu leyti í sér persónulega ráðgjöf á 

kostnað náms- og starfsfræðslu en nemendur bæði í Noregi og Danmörku fá mun meiri 

fræðslu um nám og störf. Náms- og starfsfræðsla er skyldunámsgrein á unglingastigi í 

Noregi og í Danmörku er hún samþætt námsgreinum á öllum stigum grunnskólans. Í 

sumum skólum hér á landi er lítil sem engin náms- og starfsfræðsla en í öðrum skólum er 

hún námsgrein.  

Árið 2006 var náms- og starfsfræðsla aðeins kennd í um fjórðungi grunn- og 

framhaldsskóla hér á landi (Sigríður Dísa Gunnarsdóttir, 2006) og árið 2014 voru aðeins 

20% grunnskóla með náms- og starfsfræðslu sem kennslugrein (Helga Tryggvadóttir o.fl., 

2014).  

Í skýrslu starfshóps mennta- og menningarmálaráðuneytis um náms- og starfsráðgjöf 

frá 2007 kemur fram að ekkert jafnfræði er í því hvort nemendur fái náms- og 

starfsfræðslu og lagt til að náms- og starfsfræðsla fái sérstakan tíma í stundaskrá 
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nemenda í 7.–10. bekk og verði samofin öðrum námsgreinum á yngri stigum 

(Menntamálaráðuneytið, 2007). Í skýrslu um stöðu náms- og starfsráðgjafar frá 2014 er 

aftur lagt til að náms- og starfsfræðsla verði fléttuð inn í kennslu á yngsta stigi líkt og gert 

er í Danmörku. Lagt er til að hún verði skilgreind sem námsgrein í aðalnámskrá grunn- og 

framhaldsskólans til að stuðla að því að nemendur þekki betur áhuga sinn og hæfileika og 

fái að njóta þeirra á uppbyggilegan hátt. Einnig að þeir kynnist betur námsleiðum og 

vinnumarkaði og geti tekið upplýsta ákvörðun um náms- og starfsferil sinn (Capasent, 

2015).  

Ljóst er að ekki fara saman orð og efndir því ekki hefur gengið eftir að gera náms- og 

starfsfræðslu að námsgrein þrátt fyrir að fimm ár séu liðin frá því að síðasta tillagan kom 

fram og stjórnvöld telji fræðsluna mikilvæg réttindi fyrir alla nemendur. Staða hennar er 

óljós og nemendur sitja ekki við sama borð hvað varðar aðgang að henni þar sem hún er 

enn á byrjunarstigi þrátt fyrir fögur fyrirheit (Nám og vinna. Gagnabanki fyrir náms- og 

starfsráðgjafa í grunnskólum, e.d.). Nauðsynlegt er að svo verði og að hún standi öllum 

nemendum til boða (Anna Birna Rögnvaldsdóttir, 2016). Svo virðist sem réttur nemenda 

til náms- og starfsfræðslu sé ekki virtur. Megináherslan er á náms- og starfsráðgjöf hér á 

landi og ekki hefur tekist að setja náms- og starfsfræðsluna inn sem námsgrein í öllum 

skólum. Á meðan svo er verður ójafnvægi í því hvort og hvernig fræðslu nemendur fá. 

Mörgum nemendum í bóknámi á framhaldsskólastigi er ekki ljóst hvað iðnnám er og telja 

sig ekki hafa þroska fyrr en í framhaldsskóla til að skoða það sem raunverulegan valkost 

(Arney Einarsdóttir og Sigríður Þ. Stefánsdóttir, 2006). Hér á landi vantar bæði inntak, 

skipulag og framkvæmd á náms- og starfsfræðslu svo hún skili þeim árangri sem hún gæti 

gert nemendum til hagsbóta fyrir val þeirra á náms- eða starfsleiðum (Anna Birna 

Rögnvaldsdóttir, 2016). 

 

1.2.3 Að mæta ólíkum áhugasviðum grunnskólabarna í námi 

Í 2. grein laga um grunnskóla (2/2009) er lögð áhersla á það meginhlutverk grunnskólans 

að stuðla að alhliða þroska allra nemenda. Í þessu felst krafan um að nám sé á forsendum 

hvers og eins nemanda og fari fram í hvetjandi námsumhverfi þar sem hann finnur til 

öryggis og fær notið hæfileika sinna. Með því að skerða rétt nemenda hvað varðar 

lágmarksviðmið sem sett eru í verk- og listgreinum er hugsanlega verið að draga úr 

möguleikum grunnskólabarna á þessu sviði. Þá fá þau sem eru ekki með áhuga eða færni 
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á bóknámssviði síður notið hæfileika sinna eins og þau hafa rétt til. Hætta er því á að þeim 

verði ýtt inn á þröngt svið í náms- og starfsvali sínu í stað þess að komið sé til móts við 

áhuga þeirra og færni.  

Í aðalnámskrá grunnskóla (2013) er tekið fram að við skipulagningu tíma sem 

skilgreindur er í viðmiðunarstundaskrá fyrir val á unglingastigi skuli þess gætt að ekki halli 

á verklegt nám. Það á einnig við um skipulag valfaga sem skulu vera að helmingi bundin 

list- eða verknámi þannig að hæfni nemenda á þeim sviðum verði dýpkuð og starfsnámið 

kynnt þeim og þau undirbúin undir námið á markvissan hátt. Það muni auka hæfni 

nemenda til að tengja milli hlutbundinnar og óhlutbundinnar hugsunar og efla nemendur 

í að takast á við síbreytilegan heim á persónulegan, gagnrýninn og skapandi hátt. Þannig 

verður stuðlað að jafnrétti nemenda ef jafnvægi er á milli bóklegra og verklegra greina 

svo fleiri nemendur finni hæfileikum sínum farveg (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Í 

menntastefna Reykjavíkurborgar frá 2018 er einnig talað um að gera list- og verkgreinum 

hærra undir höfði í grunnskólanum til að koma á móts við fjölbreyttan nemendahóp 

grunnskólans (Reykjavíkurborg, e.d.).  

Félagsnámskenningar í náms- og starfsráðgjöf leggja bæði áherslu á mikilvægi 

hugrænna þátta og reynslunnar í námi. Litið er til hæfni einstaklings til að nálgast 

viðfangsefnin og prófa þau þar sem einstaklingurinn er þátttakandi og gerandi í eigin lífi 

og lærir af reynslunni í samverkun við umhverfi sitt. Þannig mótast persónuleiki hans og 

hefur áhrif á náms- og starfsval sem fer fram með uppgötvun og reynslu (Bandura, 1986). 

Tilviljunarnámskenning Krumboltz leggur áherslu á það í starfsþroska einstaklingsins að 

hann sé virkur í að prófa nýja hluti og ný upplifun geti nýst við að skapa námsferilinn 

(Krumboltz, Foley og Cotter, 2013). Í grunnskólanum, þar sem fræðsla á svið náms og 

starfa er óburðug, er hætta á að nemendur fái litla innsýn í fjölbreytt framboð 

framhaldsnáms og þar með fá tækifæri til að prófa nýja námsþætti aðra en þá sem 

tengjast bóklegu námi sem nemendur virðast þekkja best.      

Unglingar á aldrinum 14 til 18 ára, sem höfðu reynslu af starfi eða höfðu áunnið sér 

ákveðna hæfniþætti tengda störfum og höfðu fyrirmyndir á sviði náms- og starfa ásamt 

tölvukunnáttu, sýndu marktækt meiri starfsþroska (e. career maturity) en jafnaldrar 

þeirra sem ekki höfðu starfsreynslu. Þættir eins og námsáhugi, stuðningur foreldra, 

sjálfstraust og efnahagur sýndu ekki marktæk áhrif á starfsþroska unglinganna (Flouri og 

Buchanan, 2002). Niðurstöður sýna mikilvægi þess að unglingar fái tækifæri til að auka 
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hæfni sína í fjölbreyttum verkefnum í grunnskólanum með því að fá beina reynslu af þeim. 

Þannig getur fjölbreytt námsframboð ef það er til staðar í grunnskólanum verið ákveðin 

náms- og starfsfræðsla sem nemendur geta horft til ásamt því að hafa fyrirmyndir. Þessir 

þættir geta ýtt undir að nemendur taki ígrundaða ákvörðun um nám og störf.  

Rannsókn Svanhildar Svavarsdóttur (2010) sýndi að nemendur töldu sig fá mun betri 

upplýsingar úr skipulögðum skólaheimsóknum en opnum húsum framhaldsskólanna. 

Skipulagðar skólaheimsóknir grunnskóla hafa nánast lagst af og í stað þeirra eru opin hús 

og stórar hverfakynningar þar sem framhaldsskólar hafa hver sinn bás. Nemendum í 

bóknámi á framhaldsskólastigi, sem tóku þátt í rýnihópi um nám og námsval, var mörgum 

ekki ljóst hvað iðnnám væri. Þeir töldu mikilvægt að fá fræðslu um iðn- og starfsnám í 

framhaldsskólanum þar sem þeir væru þá fyrst komnir með þroska til að skoða það af 

alvöru (Arney Einarsdóttir og Sigríður Þ. Stefánsdóttir, 2006).  

Ólík staða bóknáms og starfnáms er bæði kerfislæg og félagsleg, hana er að finna víða 

í samfélaginu og á hún sér djúpar rætur, meðal annars í grunnskólanum þar sem einkum 

er horft til bóklegrar hæfni fremur en almennrar hæfni nemandans (Elsa Eiríksdóttir o.fl., 

2018). Sem dæmi um það er fyrst og fremst horft til árangurs úr bóklegum greinum við 

innritun í framhaldsskóla (Menntamálastofnun, 2019). Í skýrslu frá forsætisráðuneyti 

(2012) kemur fram að tryggja þurfi aðgang nemenda að verklegri aðstöðu í hverjum 

grunnskóla til að nemendur geti kynnst grunnþáttum starfa, verkfærum og hvernig koma 

megi hugmynd í framkvæmd. Lögð er áhersla á samvinnu grunnskóla og atvinnulífs þar 

sem grunnskólinn gæti nýtt aðstöðu fyrirtækja til náms með smiðjum fyrir nemendur. 

Þetta skipulag sem tengir grunnskóla við iðn- og starfsnám hefur ekki orðið almennt í 

grunnskólunum en í því sambandi hefur ekki verið litið til þess að framhaldsskólinn geti 

komið þarna inn. Þetta sama ár, árið 2012, varð til verkefni í Hafnarfirði sem veitti 

nemendum í 10. bekk tækifæri til að kynnast grunnþáttum iðn- og starfsnáms með 

beinum hætti. Um er að ræða Tækniskólavalið sem er meginviðfangsefni þessarar 

rannsóknar. Áður en Tækniskólavalið verður skoðað nánar verður varpað ljósi á aðrar 

nýlegar áætlanir og átaksverkefni þar sem miðað er að því að efla iðn- og starfsmenntun 

hér á landi.  
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1.3 Áætlanir og átaksverkefni til að efla iðn- og starfsnám 

Stjórnvöld hafa í nokkur ár lýst því yfir að stórauka þurfi umfang verk-, tækni- og listgreina 

í aðalnámskrá grunnskóla til að tryggja raunverulegt jafnræði þeirra á við hefðbundnar 

bóknámsgreinar og til að auka fjölbreytni í námsframboði (Forsætisráðuneyti, 2012).  

Iðn- og starfstengt nám á sér aðeins um 100 ára sögu á Íslandi og má því segja að hér 

á landi sé ekki eins sterk hefð fyrir iðn- og starfsnámi og í mörgum löndum Evrópu. Árið 

1703 voru tilgreindar tvær stéttir iðnaðarmanna á Íslandi; smiðir og bókbindarar. Árið 

1870 störfuðu 10% bæjarbúa í Reykjavík í iðnaði en um aldamótin 1900 fjórðungur 

bæjarbúa. Breyttir atvinnuhættir á Íslandi kölluðu á meiri sérhæfingu og aukna 

verkaskiptingu. Árið 1904 var Iðnskólinn í Reykjavík stofnsettur, nú Tækniskóli Íslands (Jón 

Ólafur Ísberg, 2004). Lykilatriði er að fjárfest sé í réttri menntun og færni en sem dæmi 

hefur háskólamenntuðu fólki fjölgað hér á landi en ekki störfum að sama skapi. Mikilvægt 

er að fyrir liggi upplýsingar um hvaða menntun virðist eftirsóknarverð fyrir framtíðarstörf 

þar sem eftirsókn eftir námi hefur ekki verið í takti við þarfir samfélagsins og fjölbreytt og 

oft vel launuð störf á iðn- og verknámssviði. Hér á landi hefur ekki verið lagt kerfisbundið 

mat á færni-, menntunar- eða mannaflaþörf á vinnumarkaði til lengri tíma þrátt fyrir mikla 

þörf (Alþýðusamband Íslands, 2018; Anton Örn Karlsson, Karl Sigurðsson, Ólafur Garðar 

Halldórsson og Róbert Farestveit, 2018). Í ferðaþjónustu og mannvirkjagreinum hefur 

eftirspurn eftir starfsfólki aukist síðastliðin ár en aðgerðir í menntamálum snúast fremur 

um að bregðast við breytingum og vandamálum á hverjum tíma fyrir sig en að horfa til 

framtíðar (Kristín Þórarinsdóttir, 2017). Sóknaráætlunin Ísland 20/20 – sókn fyrir atvinnu-

líf og samfélag gekk meðan annars út á að lögð yrði áhersla á að fyrir árið 2020 yrði hlutfall 

Íslendinga á aldrinum 20 til 66 ára sem ekki hefðu hlotið formlega framhaldsmenntun 

farið úr 30% niður í 10% (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2012). 

 Mennta- og menningarmálaráðuneytið gaf út svokallaða Hvítbók árið 2014. Þá var 

skipaður verkefnahópur sem vann að umbótum í menntun hér á landi þar sem tilgreind 

voru meginmarkmið sem átti að vinna að til ársins 2018. Þar var rætt um aðgerðir til að 

fjölga nemendum sem velja starfsnám á framhaldsskólastigi. Vinna átti að því með 

auknum kynningum á iðn- og starfsnámi og með því að efla bæði stuðningsnet nemenda 

og hlutverk náms- og starfsráðgjafa (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2016). Árið 

2017 setti ríkisstjórnin síðan fram eftirfarandi áætlun: „Ríkisstjórnin ætlar að leggja 

sérstakra áherslu á listnám og aukna tækniþekkingu sem gera mun íslenskt samfélag 
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samkeppnishæfara á alþjóðavísu. Iðnnám og verk- og starfsnám verður einnig eflt í þágu 

fjölbreytni og öflugra samfélags“ (Stjórnarráðið, 2017). 

Samtök iðnaðarins hafa einnig unnið að því að fjölga iðn- og verkmenntuðum á 

vinnumarkaði. Á iðnþingi 2018 var meðal annars talað um að auka samkeppnishæfni 

Íslands og að móta þurfi víðtæka og vandaða menntastefnu fyrir atvinnulífið þar sem 

hugað er að iðn- og tæknigreinum og nýsköpun (Forsætisráðuneyti, 2012; Samtök 

iðnaðarins, 2018). Framfarir hafa orðið í atvinnu og samfélagi hér á landi og þarf nýja 

hugsun og djarfa framtíðarsýn til að undirbúa starfsmenn undir áskoranir og tækifæri sem 

framtíðarstörfin munu krefjast af þeim (Samtök iðnaðarins, 2018) og hvetja ungt fólk til 

að kynna sér fjölbreytt og vel launuð störf sem iðn- og tækninám getur veitt þeim aðgang 

að. Mikil eftirspurn er eftir fólki með slíka menntun en aðeins 12 til 16% nemenda fara í 

iðn- og starfsnám strax eftir grunnskóla (Hagtíðindi, 2018a). GERT verkefnið hófst árið 

2012 og er samstarfsverkefni Samtaka iðnaðarins, Sambands íslenskra sveitarfélaga og 

mennta- og menningarmálaráðuneytisins til að efla áhuga nemenda á tækni og 

raunvísindum og til að fylla upp í framtíðarþörf á vinnumarkaði (Samtök iðnaðarins, 2018; 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið, Samtök iðnaðarins og Samband íslenskra 

sveitafélaga, e.d) og var verkefnið útvíkkað þannig að það nýttist einnig til að efla 

starfsmenntun í landinu (Stjórnarráð, 2014). Stofnaður var hvatasjóður fyrir efnilega iðn- 

og verknema í fyrsta skipti hér á landi í samstarfi Samtaka iðnaðarins og Kviku (Samtök 

iðnaðarins, 2018). 

Fleiri verkefni hafa verið unnin síðastliðin ár til að vekja athygli á iðn- og tæknigreinum 

og var eitt þeirra ,,Stelpur og tækni“ dagurinn til að kynna fyrir stúlkum upplýsingatækni, 

sýna þeim kvenfyrirmyndir í faginu, hugsanleg framtíðarstörf og heimsóknir í 

tæknifyrirtæki. Stúlkur eru vannýtt vinnuafl á þessu sviði og gæti aukinn áhugi þeirra leyst 

alþjóðlegt vandamál vegna skorts á fólki í tæknistörf (Ský, e.d.).  

Haustið 2018 gaf ríkisstjórn Framsóknarflokks, Sjálfstæðisflokks og Vinstri 

hreyfingarinnar græns framboðs út sáttmála til að koma Íslandi í fremstu röð með því að 

leggja sérstaka áherslu á listnám, auka tækniþekkingu og efla verk- og starfsnám til að 

stuðla að fjölbreyttara og öflugra samfélagi sem gerir Ísland samkeppnishæfara á 

alþjóðavettvangi (Stjórnarráð, 2017). Í menntastefna Reykjavíkurborgar frá nóvember 

2018 er einnig talað um að gera list- og verkgreinum hærra undir höfði í grunnskólanum. 

Þá er litið til þess að börnum verði tryggð jafnari tækifæri og aðgangur að fjölbreyttu list- 
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og verknámi í frístundastarfi. Þannig tengjast þau áhugamálum sínum betur og hæfileikar 

þeirra fá að njóta sín. Menntastefnan á auk þess að sporna gegn brotthvarfi úr 

framhaldsskólum þar sem grunnskólinn kæmi betur til móts við fjölbreyttan nemendahóp 

(Reykjavíkurborg, e.d.).  

Þrátt fyrir að flestir unglingar fái einhverja náms- og starfsfræðslu eru þeir misvel 

upplýstir um iðn- og starfsnám eins og fram hefur komið og hafa jafnvel óljósa hugmynd 

um skipulag þess og eðli. Við það bætist að margir nemendur og foreldrar þeirra telja 

mikilvægt að ljúka stúdentsprófi (Kristjana Stella Blöndal o.fl., 2016). 

Tækniskólinn hefur með auglýsingum og ímyndarátaki bæði auglýst námið en einnig 

eflt og bætt ímynd skólans. Samkvæmt fjöldatölum er þó ljóst að áætlanir og átök sem 

hafa verið unnin til að auka veg iðn- og starfsnáms hafa litlu skilað því enn sækja fáir um 

námið (Forsætisráðuneyti, 2012; Hagtíðindi, 2018a).  

Þessi rannsókn snýr að enn öðru átaksverkefni eða framtaki sem hefur verið til staðar 

síðastliðin sex ár í Tækniskóla Íslands. Það er Tækniskólaval þar sem nemendur geta haft 

iðn- eða starfsnám í Tækniskólanum sem valgrein í 10. bekk og stundað nám í þremur 

iðngreinum yfir veturinn. Tækniskólavalið hefur fengið litla athygli en ég tel mikilvægt að 

skoða það nánar.  

Skoðuð verður hér upplifun nemenda af Tækniskólavalinu þar sem þeim er ætlað að  

nálgast viðfangsefnin með nýjum og dýpri hætti en þeir áður hafa haft tækifæri til. Í 

Tækniskólavalinu fá nemendur að kynnast umhverfi, handbragði, vélum og vinnubrögum 

í iðn- og starfsnámi og fá tækifæri til að víkka út reynsluheim sinn ef vel gengur. Mikilvægt 

er að skoða hvort niðurstöður geti fært okkur aukinn skilning á því hvernig fræðsla á sviði 

iðn- og starfsnáms geti hentað nemendum best. Hér verður varpað skýrara ljósi á 

Tækniskólavalið, upphaf þess, skipulag og tilgang áður en gerð verður grein fyrir 

rannsókninni sjálfri þar sem horft verður til upplifunar nemenda af því og reynslu þriggja 

fagaðila sem hafa unnið að Tækniskólavalinu.  

 

1.4 Tækniskólaval í 10. bekk í grunnskóla 

Tækniskólavalið var hugsað sem leið til að kynna og efla iðn- og starfsnám. Með 

Tækniskólavalinu hafa nemendur haft tækifæri til að kynna sér ítarlega ákveðnar greinar 

í iðn, list- og starfsnámi í Tækniskólanum. Þar hafa þeir fengið að kynnast náminu, 
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skólanum og jafnvel fengið tækifæri til að finna sér fyrirmyndir á sviði iðn- og 

starfsmenntunar.  

Yfirlýst markmið Tækniskólans fyrir utan að stuðla að alhliða þroska nemandans er að 

búa nemendur undir störf í atvinnulífinu, frekara nám í sérskólum og háskólum á sviði 

handverks-, iðnaðar-, tækni og tölvugreina bæði hérlendis og erlendis (Tækniskólinn, skóli 

atvinnulífsins, e.d). Tækniskólinn er stærsti framhaldsskóli landsins og felst sérstaða hans 

meðal annars í því að hann starfar í nánum tengslum við atvinnulífið og vill vera í 

fararbroddi í þróun námsbrauta sem eru sniðnar að þörfum atvinnulífsins. Skólinn er 

framsækinn en byggir þó á gamalli hefð og er námið síbreytilegt (Tækniskólinn, skóli 

atvinnulífsins, e.d.; Jón Ólafur Ísberg, 2004). Skólinn er með um ellefu undirskóla sem 

innihalda 57 fjölbreyttar námsleiðir (Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins, e.d).  

Tækniskólavalið kom upphaflega fram sem hugmynd frá Ársæli Guðmundssyni, 

fyrrum skólameistara Framhaldsskólans í Borgarbyggð. Hann kynnti hugmyndina fyrir 

þeim Þór Pálssyni, þáverandi aðstoðarskólameistara Iðnskólans í Hafnarfirði, og Vigfúsi 

Hallgrímssyni, þróunarfulltrúa grunnskóla á sviðsskrifstofu fræðsluþjónustu 

Hafnarfjarðar. Það var að þeirra frumkvæði að Tækniskólavalið varð valkostur fyrir 

grunnskólanemendur í Hafnarfirði. Þegar valið hófst skólaárið 2012–2013 hét það Verk- 

og listgreinaval Iðnskólans í Hafnarfirði og nemendum í Hafnarfirði og á Álftanesi stóð það 

til boða. Í dag heitir það Tækniskólaval eftir sameiningu Iðnskólans í Hafnarfirði og 

Tækniskólans og var nemendum í Garðabæ fljótlega boðið að taka þátt í verkefninu. 

Starfsstöð Tækniskólans í Reykjavík fór nýlega að bjóða upp á sambærilegt val fyrir hluta 

reykvískra nemenda. 

Yfirlýst markmið með Tækniskólavalinu er að: 

• Efla tengsl grunnskóla og framhaldsskóla. 

• Auðvelda grunnskólanemendum námsval í framhaldsskóla. 

• Kynna nemendum helstu tæki og tól sem notuð eru í viðkomandi iðngrein. 

• Nemendur kynnist handverki og læri vinnubrögð verknáms. 

• Kynna nemendum öryggisatriði við vinnu á verkstæðum. 

Nemendum er boðið að velja sér og kynnast ólíkum viðfangsefnum í verk- og listnámi í 

lotukerfi þar sem hver nemandi fær að velja sér þrjú af eftirfarandi sex viðfangsefnum: 

Listnám, tréiðn, málmiðn, rafiðn, hársnyrtiiðn og pípulagnir. Hvert val tekur sex vikur þar 

sem nemendur eru þrjár 40 mínútna kennslustundir á viku í hverri grein. Markhópurinn 
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er 10. bekkingar í grunnskólum sem vilja kynnast vinnulagi og aðferðum í verk- og listnámi 

til að undirbúa sig fyrir framhaldsnám (Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar, 2012). Þeir sem 

kynntu námið lögðu áherslu á að mikilvægt væri að valið næði til allra nemenda 

árgangsins en ekki ákveðinna nemendahópa. Frá upphafi hafa minnst verið um 30 

nemendur í valinu en þegar mest hefur verið hafa verið yfir 100 nemendur á einu skólaári 

af um 350–450 nemenda árgangi í Hafnarfirði þar sem þátttakan hefur alltaf verið mest 

(Vigfús Hallgrímsson, munnleg heimild 24. september 2018).  

Verkefnahópur sem samanstóð af breiðum hópi sérfræðinga á sviði skóla og 

vinnumarkaðar vann aðgerðaráætlun upp úr Hvítbók sem hafði yfirskriftina 

Starfsmenntun. Skýrslan tók á helstu áhersluatriðum Hvítbókar um umbætur á 

starfsmenntun og þar var meðal annars lögð áhersla á að efla kynningu á starfsnámi í 

grunnskólum, til dæmis með því að útvíkka GERT verkefnið þannig að það nái til 

starfsnáms almennt, kynningar á starfsnámi nái einnig til forráðamanna, til dæmis í 

gegnum Íslandsmót iðngreina sem stefnt er á að halda árlega, koma á samræmdum 

prófum eða mati á getu nemenda á sviði verk-, starfs- og tæknigreina og að koma á 

kynningu á störfum sem starfsnámið miðar að á öllum stigum grunnskólans 

(Stjórnarráðið, 2014). Í aðgerðaáætluninni er einnig talað um að efla náms- og 

starfsfræðslu, bæði á grunn- og framhaldsskólastigi. Svo virðist sem markmið og áætlanir 

um breytingar til þess að efla iðn- og starfsnám nái ekki fram að ganga, til dæmis að koma 

náms- og starfsfræðslu inn sem skyldunámsgrein, koma á samræmdu mati á getu 

nemenda í verknámi eða að efla kynningar á iðn- og verknámi inni í grunnskólanum. 

Tækniskólavalið kemst þó næst því að efla kynningar á iðn- og verknámi fyrir 

grunnskólanemendum en það er aðeins fámennur hópur sem velur það eins og er.  

Tölur úr Hagtíðindum (2018a) sýna að meðalaldur nemenda sem hefja starfsnám er 

nokkuð hærri en þeirra sem hefja bóknám en þeir eru að meðaltali 22 ára við upphaf 

námsins. Skýringin er að hluta til sú að margir hafa áður stundað nám á bóknámsbraut 

(Menntamálastofnun, 2018). Önnur skýring gæti verið sú að nemendur við lok grunnskóla 

hafa ekki næga þekkingu á inntaki og eðli náms á sviði iðn- og starfsmenntunar til að velja 

það að loknum grunnskóla (Arney Einarsdóttir og Sigríður Þ. Stefánsdóttir, 2006). 

Reynsluheimur þeirra er að miklu leyti bundinn við bóknámið í grunnskólanum á kostnað 

iðn-, list- og starfsnáms. Tækniskólavalið gæti að einhverju leyti unnið gegn þeirri 

skerðingu sem virðist eiga sér stað á lögbundnum rétti nemenda til að stunda verklegt 
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nám í grunnskólanum (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2017) og orðið til þess að 

einhverjir finni áhuga sínum og hæfileikum farveg. 

 

1.5 Rannsóknarspurningar 

Helstu markmið rannsóknarinnar eru að fá innsýn inn í reynslu og upplifun nemenda sem 

hafa valið Tækniskólaval í grunnskóla og þannig kynnst námi á sviði iðn- og starfsnáms. 

Síðastliðin ár hefur talsvert verið rætt um skort á fólki í iðn- og starfsnám og ýmis 

átaksverkefni hafa verið skipulögð til að fjölga umsóknum. Árangur úr átaksverkefnum 

hefur ekki verið skoðaður sérstaklega en óbreyttar innritunartölur segja sitt. Rannsóknir 

sýna að nemendur þekkja lítt til iðn- og starfsnáms að grunnskóla loknum. Lögbundinn 

réttur nemenda til list- og verknáms er ekki virtur og náms- og starfsfræðsla hefur ekki 

verið gerð að skyldunámsgrein í grunnskólum. Eitt af þessum átaksverkefnum eða 

tilraunum sem unnin hafa verið er Tækniskólavalið og er mikilvægt að leitast við að fá 

innsýn í reynslu nemenda af því, hvernig það nýtist þeim og hver upplifun þeirra er af því. 

Eigindleg nálgun er notuð við rannsóknina þar sem hún nær fram djúpum skilningi á 

upplifun og reynslu þeirra nemenda sem voru í Tækniskólavalinu og orð og hugsanir 

þeirra fá að koma fram. Rannsóknin beindist að nemendum sem höfðu Tækniskólaval sem 

valgrein í 10. bekk og hófu síðan nám í Tækniskólanum en einnig að þremur fagaðilum 

sem hafa unnið við Tækniskólavalið. Leitað var svara við eftirfarandi 

rannsóknarspurningum: 

1. Hver er reynsla og upplifun nemenda í Tækniskóla Íslands af því að hafa farið í 

Tækniskólavali í 10. bekk í grunnskóla?  

2. Hver er upplifun nemenda af námi og fræðslu á sviði iðn- og starfsnáms í 

grunnskólanum?  

3. Hvernig var upplifun nemenda af því að hefja nám í Tækniskólanum?  
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2 Aðferðarfræði rannsóknar 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir aðferðarfræði og fræðilegum bakgrunni þessarar 

rannsóknar. Einnig er gerð grein fyrir þátttakendum rannsóknar, framkvæmd hennar og 

gagnagreiningu.   

Við rannsóknina voru notaðar eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. qualitative research 

methods) sem byggja á túlkandi og náttúrulegri nálgun á viðfangsefnið. Notuð er aðleiðsla 

sem felst í því að byrjað er að safna gögnum um efnið með viðtölum og sett fram kenning 

þegar lokið hefur verið við að afrita, greina og vinna úr gögnum. Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir vísa til túlkunar á gögnum og skýringa á þeim. Til grundvallar 

eigindlegum rannsóknaraðferðum liggur fyrirbærafræði (e. phenomenology) sem byggir 

á kenningum um táknbundin samskipti og félagslega merkingu. Ekki er lögð áhersla á að 

meta einstaklinginn eða fyrirbærið sem á að rannsaka eða alhæfa út frá því heldur að 

skilja hvaða merkingu fólk leggur í líf sitt og aðstæður og skoða það í heildrænu samhengi 

(Creswell, 1998).  

Við þessa rannsókn voru notuð opin viðtöl. Viðtal er ákveðin tegund félagslegra 

samskipta tveggja eða fleiri einstaklinga sem eru að meta viðmælandann og leita eftir 

þeirri merkingu sem má lesa úr orðum, tjáningu og látbragði hans. Opin viðtöl eru 

sveigjanleg og breytileg að hluta. Í viðtölunum var stuðst við viðtalsramma með helstu 

spurningum sem leitað var svara við en viðtalið þróaðist síðan eftir viðmælandanum. Á 

þann hátt fást sem bestar upplýsingar og einnig dýpri sýn á viðhorf og skoðanir 

viðmælanda um það sem skoðað er (Taylor og Bogdan, 1998). 

Eigindleg nálgun og aðferð hentar rannsókninni vel og tel ég mikilvægt að kafa dýpra 

og fá skilning á upplifun og reynslu nemenda af Tækniskólavalinu, hvaða þýðingu það 

hafði fyrir viðmælendur mína að fá tækifæri til að kynnast náminu og fá þannig tækifæri 

til að skilja upplifun, reynslu og áskoranir þeirra í víðu samhengi. Þannig leitast ég við að 

byggja upp þekkingu með viðtalinu sem byggist á nánu sambandi við viðmælandann. Með 

þeim hætti byggist upp þekking sem verður til í samskiptum viðmælanda og rannsakanda 

þar sem hver hefur sitt hlutverk (Kvale, 1996) og rannsakandi verður 

meginrannsóknartækið og leitast við að skilja hvaða merkingu viðmælandi leggur í 

upplifun sína og aðstæður (Merriam, 2009). Aflað var lýsandi gagna út frá eigin orðum 

viðmælanda svo rannsakandi fái innsýn í það hvernig viðmælandi upplifi, skilji og túlki 

ákveðna þætti lífsins (Bogdan og Bilken, 1998) sem hér er Tækniskólavalið en einnig þarfir 
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nemenda við lok grunnskólans á fræðslu og innsýn og upplifun af námi á sviði iðn- og 

starfsnáms.  

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að draga fram upplifun nemenda af 

Tækniskólavali í 10. bekk, hvernig umræðu og náms- og starfsfræðslu á sviði iðn- og 

verknáms er háttað í grunnskólanum og hvort nemendur telji reynsluna af 

Tækniskólavalinu hafa nýst sér. Einnig er skoðað hvernig náms- og starfsfræðsla væri best 

að þeirra mati hvað varðar nám og störf á sviði iðn- og starfsnáms.   

 

2.1 Þátttakendur  

Í upphafi rannsóknar leitaði ég til núverandi verkefnastjóra Tækniskólavalsins, fyrrverandi 

aðstoðar- og skólameistara Tækniskólans og til þróunarfulltrúa grunnskóla á skrifstofu 

fræðslu- og frístundarþjónustu Hafnarfjarðar en þeir tveir síðarnefndu skipulögðu og 

héldu utan um Tækniskólavalið frá upphafi. Starfsmenn sem viðtöl voru tekin við í upphafi 

rannsóknar koma fram undir eigin nafni með leyfi þeirra. Þeir eru Þór Pálsson, fyrrverandi 

aðstoðar- og skólameistari í Tækniskólanum, Vigfús Hallgrímsson, þróunarfulltrúi 

grunnskóla á skrifstofu fræðslu- og frístundarþjónustu í Hafnarfirði, og Einar Sigurðsson, 

sérfræðingur og áfangastjóri í Tækniskólanum. Vigfús vann að því að koma 

Tækniskólavalinu af stað fyrir hönd Hafnarfjarðarbæjar í samstarfi við þáverandi 

Iðnskólann í Hafnarfirði og er enn með yfirumsjón með því fyrir hönd Hafnarfjarðar. Þór 

tók þátt í því að þróa Tækniskólavalið og sá um það ásamt öðrum þar til hann lét af 

störfum í Tækniskólanum nýlega. Hann starfar nú á öðrum vettvangi iðnaðar. Einar er 

einn fjögurra starfsmanna í áfangarstjórnarteymi Tækniskólans. Hann er eins konar 

verkefnastjóri fyrir Tækniskólavalið. 

Með viðtölum við þessa þrjá menn fékkst innsýn í Tækniskólavalið og upphaf þess. Í 

framhaldi af þeim viðtölum taldi ég mikilvægt að skoða reynslu og upplifun nemenda sem 

velja Tækniskólavalið í 10. bekk. Ég kaus að ræða við nemendur sem höfðu valið 

Tækniskólavalið í 10. bekk og síðar hafið nám í Tækniskólanum, ýmist í Hafnarfirði eða í 

Reykjavík. Þátttakendur úr hópi nemenda voru átta á aldrinum 16–19 ára, sex drengir og 

tvær stúlkur, og eru þeim hér gefin gervinöfn. Þátttakendur voru: 

Védís Þorsteinsdóttir, 18 ára nemandi í Tækniskólanum. Hún stundar nám í iðngrein en 

stefnir á frekara nám eftir grunnnámið. Foreldrar Védísar hafa bæði lokið grunnskólaprófi 
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en sambýlismaður móður er raf- og vélvirki. Védís hefur unnið með skóla síðastliðin þrjú 

ár við afgreiðslu og býr í foreldrahúsum hjá móður og sambýlismanni hennar. 

Númi Gunnarsson, 16 ára nemandi á fyrsta ári í Tækniskólanum í iðngrein. Hann býr í 

foreldrahúsum. Móðir er háskólamenntað og faðir menntaður í listnámi.  

Örvar Baldursson, 18 ára nemandi í tækni- og vísindaleið til stúdentsprófs í 

Tækniskólanum. Foreldrar eru báðir háskólamenntaðir en faðir er einnig iðnmenntaður. 

Hann vinnur aðra hvora helgi með skóla í umönnunarstarfi. Hann býr í foreldrahúsum. 

Dagur Ellertsson, 16 ára nemandi í almennri undirbúningsdeild fyrir iðngrein. Faðir hans 

er iðnmenntaður og móðir hefur starfsmenntun og rekur eigið fyrirtæki. Dagur býr hjá 

báðum foreldrum og hann vinnur ekki með skóla.  

Reynir Valsson, 18 ára nemandi í Tækniskólanum. Hann er í iðngrein. Faðir hans og móðir 

eru iðnmenntuð, faðir vinnur sem iðnaðarmaður en móðir er framkvæmdarstjóri. Reynir 

býr hjá báðum foreldrum og er í þjónustustarfi með skóla. 

Ylfa Albertsdóttir, 19 ára nemandi í iðngrein í Tækniskólanum. Hún býr hjá báðum 

foreldrum. Faðir hennar er iðnskólamenntaður og móðir hefur starfsmenntun og þau reka 

fyrirtæki saman. Ylfa vinnur mikið með skóla, er í þremur störfum þar sem hún ber mikla 

ábyrgð á einum vinnustaðnum og er þar vakthafandi verslunarstjóri þegar hún er í vinnu.   

Einar Jónsson, 16 ára nemandi í grunndeild byggingamannvirkja í Tækniskólanum. Einar 

býr hjá báðum foreldrum. Faðir hefur grunnskólapróf en móðir er með háskólamenntun. 

Einar hefur unnið síðastliðið hálft ár með skóla í tæknistörfum.  

Máni Stefánsson, 19 ára nemandi í tækninámi í Tækniskólanum. Hann býr hjá föður og 

stjúpmóður. Faðir hans er iðnmenntaður en móðir með grunnskólapróf og vinnur við 

umönnun. Máni vinnur aðra hvora helgi og einn dag í viku við þjónustustörf.  

Viðmælendur mínir hófu allir nema einn nám í Tækniskólanum strax að loknum 

grunnskóla. Sá eini sem ekki gerði það hefur stundað nám í tveimur framhaldsskólum en 

flosnað upp úr námi auk þess að hafa lokið eins árs námi í sérskóla áður en nám hófst í 

Tækniskólanum. Sex viðmælendanna eru í iðnnámi, einn er nýbúinn að skipta um nám og 

fór úr iðnnámi yfir í Upplýsingatækniskólann og einn er í bóklegu tækni- og vísindanámi 

til stúdentsprófs. Þrír viðmælenda eru á fyrstu önn í Tækniskólanum en aðrir á fjórðu til 

fimmtu önn og því mislangt síðan þeir voru í Tækniskólavalinu. Þeir eru allir ánægðir í 
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námi sínu en helmingur þeirra hefur jafnvel áhuga á að mennta sig í annarri grein innan 

skólans í framhaldi af því námi sem þeir stunda núna.  

 

2.2 Framkvæmd 

Starfsfólk Tækniskólans var mér innan handar við að nálgast nemendur í upphafi 

rannsóknar en í framhaldinu fór ég sjálf í skólann og gaf mig á tal við nemendur og spurði 

þá hvort þeir hefðu verið í Tækniskólavali í grunnskóla áður en þau hófu nám í 

Tækniskólanum. Sú nálgun gekk ágætlega og voru þeir fjórir nemendur sem ég nálgaðist 

þannig jákvæðir að koma í viðtal til mín. Í Tækniskólanum fékk ég síðan aðstoð frá náms- 

og starfsráðgjafa til að finna síðustu þrjá viðmælendurnar. Tveir nemendur höfðu verið í 

8.–10. bekk í þeim grunnskóla sem ég starfa í og hafði annar þeirra komið til mín í tvö 

viðtöl í 9. bekk vegna námstækni. Tengsl mín við aðra þátttakendur voru engin.  

Rannsóknin byggir á ellefu viðtölum sem voru tekin frá 18. september til 23. 

nóvember 2018. Þau voru flest tekin í Tækniskólanum þar sem ég fékk ágætis aðstöðu. 

Með þeim hætti áttu viðmælendur mínir auðveldara með að koma í viðtölin á skólatíma 

og þeir voru á stað sem þeir þekktu. Þannig var stuðlað að vellíðan þeirra í viðtalinu. Fyrsta 

viðtalið var þó tekið í biðrými í grunnskólanum sem ég vinn í og það síðasta á heimili mínu 

að ósk viðmælanda en honum bauðst einnig að hitta mig í Tækniskólanum. Viðtöl við 

nemendur Tækniskólans tóku um 40 til 70 mínútur, flest voru um 50 til 60 mínútur. Viðtöl 

við fyrrverandi og núverandi starfsmenn Tækniskólans og Hafnarfjarðarbæjar voru tekin 

á skrifstofum þeirra og voru um 50 til 60 mínútur að lengd. Viðtölin voru tekin upp á 

snjallsíma og í framhaldi af því afrituð nákvæmlega frá orði til orðs. Í upphafi hvers viðtals 

fékk ég helstu bakgrunnsupplýsingar hvers nemanda og leitaðist ég við að skapa 

afslappað og þægilegt andrúmsloft áður en formlegt viðtal hófst. Leitað var eftir og fékkst 

skriflegt upplýst samþykki frá öllum viðmælendum í Tækniskólanum og hjá 

forráðamönnum þeirra sem voru undir 18 ára aldri. Í rannsókn af þessu tagi geta komið 

upp vandamál sem tengjast viðkvæmum persónulegum upplýsingum, upplýsingum um 

skóla eða stofnanir og var það haft í huga við vinnslu rannsóknar. Viðmælendum var gerð 

grein fyrir tilgangi rannsóknarinnar og þátttakendum þökkuð þátttaka. Öllum var heitið 

fullum trúnaði og þeir látnir vita að notuð yrðu gervinöfn sem og að öllum viðtölum, bæði 

rafrænum og skriflegum, yrði eytt að rannsókn lokinni. Einnig var staðháttum breytt ef 

þess gerðist þörf til að ekki væri hægt að tengja nemendur við einstaka skóla eða 
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stofnanir. Rannsóknin var ekki tilkynnt til persónuverndar þar sem hvorki viðfangsefnið 

né eðli þess kallar á slíkt.  

 

2.3 Greining gagna 

Aðferð grundaðrar kenningar (e. ground theory approach) var notuð til að greina gögnin. 

Afritun á viðtölum hófst sama dag og þau voru tekin eða strax daginn eftir. Það tók yfirleitt 

tvo til þrjá daga að afrita hvert viðtal fyrir utan það síðasta sem dróst aðeins á langinn. 

Samhliða hverju viðtali voru skráðar niður athugasemdir og hugleiðingar um hvern 

viðmælanda og viðtalið lesið vel yfir að lokinni afritun. Þannig var skipulega byrjað að 

safna gögnum og vinna með þau frá afritun fyrsta viðtals og samhliða frekari gagnaöflun.  

Aðferð grundaðrar kenningar við úrvinnslu gagna felur í sér nokkur stig þar sem fyrsta 

stigið er upphafskóðun (e. initial coding) sem er nákvæm frumgreining þar sem gögnin 

eru brotin upp frá orði til orðs til að byrja með til að koma skipulagi á þau og fá yfirsýn. Í 

upphafskóðun hélt ég mig nálægt frumgögnunum án þess að byrja að flokka þau 

formlega, þannig að kóðunin var trú gögnunum í stað þessa að þröngva frumgögnum að 

kóðun. Þannig hélt ég mikilvægum atriðum inni sem komu þar fram án þess að vera búin 

að flokka þau nánar. Í framhaldi af því notaði ég markvissa kóðun (e. focused coding) þar 

sem ég fór ítrekað í gegnum öll gögnin með ákveðin þemu í huga sem höfðu helst komið 

fram í gögnunum. Þannig leitast ég við að finna meginhugmyndir úr viðtölunum, hafa 

kóðunina opna og bera saman upplifun og reynslu viðmælenda á fjölbreyttan hátt. Með 

þeim hætti koma fram nýjar hugmyndir, reynsla og þemu eða nýr skilningur á gögnunum 

sem kann að hafa yfirsést í fyrri kóðun. Í framhaldi af markvissri kóðun beitti ég fræðilegri 

kóðun (e. theoretical coding) þar sem leitast var við að finna tengsl á milli þeirra hugtaka 

sem höfðu orðið til í markvissu kóðuninni. Með fræðilegri kóðun var hægt raða, flokka og 

tengja þau þemu sem birtust í niðurstöðunum og niðurstöðurnar urðu skipulagðar og 

mynduðu eina heild (Charmaz, 2007). 
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3. Niðurstöður 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að skoða upplifun nemenda sem höfðu valið sér iðn- 

og starfsnám í valgrein í Tækniskólavali í Tækniskóla Íslands þegar þeir voru enn í 10. bekk. 

Skoðað var hvað varð til þess að þeir völdu það, upplifun þeirra af grunnskólanum og 

náms- og starfsfræðslu þar, upplifun þeirra af valinu sjálfu og að hafa farið í nám í 

Tækniskólanum í framhaldinu. Nokkur meginþemu komu fram og er þeim skipt í eftir-

farandi þrjá kafla: Viðhorf til iðn- og starfsnáms í grunnskólanum, upplifun af 

Tækniskólavali og mikilvægi fyrirmynda og náms- og starfsfræðslu. Innan hvers kafla eru 

undirþemu sem hér segir: 

Í viðhorf til iðn- og starfsnáms í grunnskólanum eru tvö undirþemu; stýrandi áhersla 

á bóknám í grunnskólanum og neikvætt viðhorf jafnaldra til iðn- og starfsnáms. 

Undirþemun varðandi upplifun af Tækniskólavali eru þrjú;  að skera sig úr hópnum, 

góðar móttökur og að fá að nota hendurnar og prófa.  

Tvö undirþemu eru í mikilvægi fyrirmynda og náms- og starfsfræðslu; foreldrar og 

aðrir fyrirmyndir og að þekkja til iðn- og starfsnáms. 

 

3.1 Neikvætt viðhorf til iðn- og starfsnáms í grunnskólanum 

Þegar skoðuð er upplifun viðmælenda sem voru í Tækniskólavali af grunnskólanum kom 

fram stýrandi áhersla á bóknám og neikvæð viðhorf jafnaldra til iðn- og starfsnáms. Hér í 

niðurstöðukaflanum eru settar skáletraðar setningar í millikafla sem vísa í orð nemenda 

sem voru í Tækniskólavali. Með þeim hætti fá raddir þeirra að heyrast með sog umræðan 

er brotin upp eftir innihaldi. „ 

 

,,Það er ekki mjög mikið af svona verklegum þáttum í grunnskólanum“ 

Flestir sem fóru í Tækniskólavalið létu ágætlega af grunnskólagöngu sinni og segjast skilja 

þá áherslu sem er á bóknám í grunnskólanum og finnst nauðsynlegt að fá ákveðna 

grunnmenntun á því sviði. Þau eiga það flest sameiginlegt að hafa verið áhugalítil eða 

áhugalaus í náminu, þá sérstaklega bóklega náminu þrátt fyrir að sumum hafi gengið 

ágætlega þar og tveimur þeirra afburða vel til dæmis í stærðfræði. Helmingur þeirra átti í 

einhverjum erfiðleikum með hluta af bóklega náminu í grunnskólanum en þrjú þeirra eru 

greind með lesblindu, þar af eitt mjög mikla. Þau segja öll að verklegar greinar hafi höfðað 

meira til þeirra en bókleg fög og þeim finnst of fáar kennslustundir vera í boði í 
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grunnskólanum í verklegum fögum. Fram kemur hjá viðmælendum mínum að almennt sé 

umræða um bóknám ríkjandi í grunnskólanum bæði hjá samnemendum þeirra, kennurum 

og jafnvel náms- og starfsráðgjöfum. Reynir segir um umræðuna: 

Já það var alltaf miklu meira í umræðunni, við fengum svona blað um það sko ef að 

maður væri með 8 í meðaleinkunn þá gæti maður farið inn í þennan skóla eða 

eitthvað og þá var alltaf verið að tala um það að maður, þú veist að maður ætti að 

velja sér einhvern góðan bóklegan skóla til þess að geta náð stúdentinum, mér fannst 

eiginlega, það var mun minna þannig séð talað um hinn. 

 

Þarna er Reynir að vísa í annað nám en bóklegt en hann segir iðn- og starfsnám hafi 

lítillega komið til tals í fræðslunni en eftir fræðsluna fór hann til náms- og starfsráðgjafa 

til að fá nánari upplýsingar um iðnnámið og það hafi reynst honum ágætlega. Hann segir 

minna talað um iðnnám en bóklegt nám í 10.bekk hjá jafnöldrum hans og það sé ríkjandi 

í umræðunni hjá þeim “að taka stúdentinn“. Hjá Ylfu kom fram að bóknámsleið í 

framhaldsnámi er talin vera sú hefðbundna eða „venjulega“. Kom það fram í orðræðu 

fleiri nemenda eins og Einars sem sagði ,,flest allir hinir voru að fara í hefðbundinn skóla 

og nám, Fjölbrautaskólann og allt svona bóklega“. 

Flest þeirra nefndu smíði sem áhugaverðustu verklegu greinina í grunnskóla og sum 

nefndu einnig myndmennt og heimilisfræði. Ekkert þeirra sá einungis bóklegt nám fyrir 

sér í framtíðinni. Þau segja erfitt að átta sig á áhuga og styrkleikum á verklegum þáttum 

þar sem svo mikil áhersla er á bóknám. Dagur segir að verkefnin sem hann fékk í 

grunnskólanum hafi verið fá og segir frá því hvernig þetta var: 

Þetta var eiginlega ekkert að smíða, þetta var ekkert verklegt eins og….mér finnst allt 

svona verklegt skemmtilegt… það var enginn að tala um, þú veist það var ekkert… 

það var ekkert vélsvið þar eða svona. 

 

Þau vilja hafa meira verklegt nám í boði, mörg þeirra eru sterkari á því sviði og hefðu viljað 

fá tækifæri til að kynnast því og njóta hæfileika sinna. Þau Ylfa, Védís, Númi og Einar segja 

að eðlilegt sé að svo margir nemendur telji bóklegt nám vera ákjósanlegasta valkostinn 

eftir grunnskólann þar sem svo mikil áhersla er að það í grunnskólanum. Einar segir í því 

sambandi: 
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Það mætti frekar hafa líka af verklegum til hliðar þannig að fólk fái bæði í staðinn fyrir 

bara þetta þá er maður alveg tileinkaður þessu og búinn að læra þetta þá fer maður 

bara áfram hugsandi um að læra bara þetta frekar en að fara í eitthvað verklegt. 

 

Einar segir að það sé erfitt að koma því verklega að þar sem svo mikil áhersla er á bóklegu 

greinarnar í grunnskólanum. Örvar lýsir umræðunni í 10.bekk: 

Það var eiginlega aldrei talað um bóklegt nám eða verklegt nám, það var bara 

hundrað prósent að fara í nám, klára það og fá stúdentinn og síðan bara hvað næst, 

þetta er alveg úff, rosa fáir sem vita hvað þeir ætla að gera eftir grunnskóla. 

 

Þarna er Örvar að gefa í skyn að það sé ekkert sérstaklega talað um ólíkar leiðir í námi 

heldur sé það frekar óskráð regla að ,,fá stúdentinn“ og síðan má fara að hugsa um hvert 

hugurinn stefni. Þegar þau tala um foreldra almennt þá virðist það vilji þeirra að börn 

þeirra fari í bóknám en Ylfa segir um krakka sem eiga foreldra sem hafa farið bóknámsleið 

að ,,krakkarnir kannski hjá þeim líta minna við iðnnámi af því að foreldrarnir tala mikið 

bara um stúdent og þá er fyrsta sem bara kemur upp í hugann er bara bóknám“. 

  

,,Fékkst aldrei að fara í það sem þú hefðir kannski slegið í gegn í“ 

Nemendur sem rætt var við hefðu viljað hafa meira val um að komast í verklegar greinar 

og hér kemur fram skoðun Einars á því hvernig honum finnst æskilegt að hafa 

fyrirkomulagið í unglingadeildinni til að koma til móts við þá sem vilja fara í meira verklegt 

nám:  

Að hafa það í 10. bekk opið fyrir að hafa meira af verklegu en bóklega þegar maður 

er búinn að vera frá því í 1. bekk upp í 9. í bóklegum fögum að meirihluta til. 

Undir þetta tekur Védís sem segir grunnskólann vera einhæfan og mikla endurtekningu. 

Hún segir að það vanti að bæta inn fjölbreyttari og meira spennandi valfögum ,,eitthvað 

svona öðruvísi heldur en að vera alltaf á sama stað í skólanum og gera alltaf sama hlutinn 

sem við höfum verið að gera frá því í 1. bekk“. Þannig vill hún opna reynsluheim 

grunnskólanemenda meðal annars með fleiri verklegum fögum. Einari finnst að þeim 

vegið sem eru sterkari í verklegum en bóklegum fögum í grunnskólanum og segir um 

reynslu sína af því: 
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…í staðinn fyrir að vera bara í bóklegu, skildir ekki meirihlutann af því og varst alltaf 

að berjast við það að skilja og skilja. Fékkst aldrei að fara í það sem þú hefðir kannski 

slegið í gegn í og fengið kannski 10 í öllu, þannig að, já það svona skiptir máli. 

 
Númi segir að það mættu vera fleiri verkleg fög í grunnskólanum til þess að ,,mögulega 

vekja fleiri til þess að hafa mögulega áhuga á verklegum fögum“ en fáir í hans skóla sýndu 

áhuga við lok grunnskólans á að fara í verklegt nám í framhaldsskóla. Reynir var sá eini í 

sínum árgangi til að fara í iðn- eða starfsnám eftir grunnskólann og segir hann umræðu 

og fræðslu um iðn- og starfsnám hafa verið litla og segir ,,síðan aðeins inn á milli í fræðslu 

og umræðu sagt frá Tækniskólanum“. Á miðstigi í grunnskólanum vann hann sér inn auka 

tíma hjá smíðakennaranum og segir: 

…hann tók mig til sín af því að ég var með svona kerfi að ef mér gekk vel í eina viku 

þá fékk ég að fara og vera með honum í eitthvað tvo tíma sem sagt aukalega þannig 

að ég byrjaði þá líka að reyna að standa mig aðeins betur í grunnskóla. 

 

Þessir tímar voru honum mikils virði og hann náði að mynda góð tengsl við 

smíðakennarann. Lítil umræða var um verkleg fög og nám hjá nemendum, kennurum og 

náms- og starfsráðgjöfum í grunnskólanum að sögn allra viðmælenda. Kennarar Ylfu 

sögðu við nemendur að ,,ef þú nærð þessu ekki þá kemst þú ekki inn í þennan skóla, nú 

er þessi skóli bara út“ og segir hún að þetta tal kennara búi til ,,hópaskiptingu á milli skóla“ 

og þarna var fyrst og fremst verið að tala um bóklegt nám og bóknámsskóla. Það sem Ylfa 

á við er að það er verið að raða nemendum og skólum frá þeim bestu og niður í þá verstu 

og hefur það neikvæð áhrif á það sem telst ekki ,,best“ á þeim tíma og þá nemendur sem 

standa ekki undir þeim námslegu kröfum sem eru í umræðunni í skólanum. 

 

,,Að Tækniskólinn sé svolítill lúðaskóli“ 

Hjá sex af átta viðmælendum mínum kemur fram að viðhorf jafnaldra þeirra til 

Tækniskólavalsins og náms í Tækniskólanum hafi verið neikvætt og kann það að vera 

skýring á því hvers vegna svo fáir nemendur virðast horfa á Tækniskólann sem 

raunverulegt val að loknum grunnskóla. Þegar viðhorf eru skoðuð er þó misjafnt hver á í 

hlut. Þeir Dagur og Reynir sem halda sig við fáa vini og eru ekki félagslega tengdir inn í 

stóra hópinn verða minna varir við neikvæðni frá jafnöldrum sínum. Reynir fékk jákvæð 

viðbrögð frá vinnufélögum sínum um að hann væri að fara í iðnnám. 
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Védís segir: ,,já það er rosalega mikill munur þarna á jafnöldrum og eldra fólki“ þegar 

rætt er um það hvernig fólk líti á iðn- og starfsnám. Védís segir að krökkum á hennar aldri 

hafi fundist skrýtið að hún væri að velja iðnnám og segir ,,það er bara oft horft niður á 

iðnnám og eitthvað eða þú veist, svona alltaf ekki jafn flott eða þannig“. Hún segir fáa 

velja það og hún heyrir á jafnöldrum sínum sem fóru í bóknám að þeim finnst námið sem 

þeir völdu betra. Fjölskylda Védísar stóð þétt við bakið á henni en um krakkana segir hún 

,,En sko krakkarnir í skólanum litu kannski ekkert rosalega vel á þetta“ og það sama má 

segja um Ylfu sem segir að jafnaldrar hennar hafi verið mjög hissa þegar hún sagði þeim 

að hún væri komin í Tækniskólann. Þau sögðu ,,ha Tækniskólann, ha fórstu ekkert aftur í 

FÁ eða?“ og hún segir um það: 

Fólk var svolítið í sjokki en það er náttúrulega í dag finnst þeim þetta ekkert … þú 

veist skrýtnara en venjulegt sko, þau eru að pæla held ég, að pæla voðalega lítið í 

þessu þannig. 

 

Ylfa þurfti að berjast við eigin fordóma áður en hún hóf nám í Tækniskólanum þar sem 

umræða um stúdentspróf í vinahópnum hennar hafði sterk áhrif á hana og hún reyndi 

ítrekað að feta þá leið áður en hún sótti um í Tækniskólanum. Hún segist sjálf hafa verið 

með fordóma gagnvart fólki sem valdi Tækniskólann og segir frá því hvernig þetta var í 

10. bekk: 

Það var til dæmis held ég að mig minnir tveir eða eitthvað úr árganginum mínum sem 

skráðu sig í iðnnám og það var bara ,,já ok þú komst hingað í Tækniskólann, það kom 

mér ekkert á óvart hann er svo mikill lúði“, eitthvað svona þú veist. Mér finnst það 

mjög sorglegt sko að það hafi verið svona og er ennþá svona, talað svona mikið um 

þetta. 

 

Ylfa bætir við hvernig hún og fleiri hafi litið á þá sem fóru í Tækniskólann áður en hún 

byrjaði sjálf í honum og fólk telji að þeir sem fari í Tækniskólann nenni ekki að læra og 

bætir við: 

Þetta voru kannski svolítið svona krakkarnir sem áttu kannski ekki allt of mikið af 

vinum sem fóru í þú veist Iðnskólann eða Tækniskólann þetta hét það, já mér fannst 

það alveg viðhorfið og finnst það alveg ennþá. 
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Ylfa talar um að lúðarnir færu í Tækniskólann sem væru ekki mjög góðir í að læra, en hún 

segist geta sagt það í dag að svo er ekki, eins og hún segir ,,það er bara eðlilegasta fólk í 

heimi sem sækir í þetta nám sko“ og hún bætir við að henni finnst frábært að vera komin 

á stað þar sem hún geti sinnt sköpun og hönnun meðfram bóknáminu. Það hefur reynst 

henni erfitt að skera sig úr vinahópnum og fara í iðnnámið vegna fordóma hennar sjálfrar 

sem hún segist viðurkenna fúslega. Hún sagði vinum sínum ekki alveg strax frá og fékk 

síðan óþægileg viðbrögð frá þeim ,,af því að fólki dettur oft í hug bara svona skítug 

iðnaðarvinna“ en hún veit betur í dag og segir frá viðbrögðum vina sinna þegar hún segir 

þeim frá Tækniskólanum og jákvæðri upplifun sinni þar: 

Þannig að þú veist að þegar ég tala um þetta við fólk þá er það ,,já okei þannig að 

þetta eru ekki bara lúðar þarna?“ og ég bara ,,nei alls ekki sko“. Þetta er bara…þetta 

er bara venjulegt fólk sko þannig. 

 

Ylfa á foreldra sem eru iðnmenntuð og hafa rætt um fjölbreytt nám við hana og gert henni 

ljóst að margar leiðir eru færar en það kom aldrei til greina hjá henni fyrr en hún skráði 

sig í iðnnám í Tækniskólanum og ákvað að slíta sig frá vinahóp sínum og velja sér nám við 

hæfi. 

Dagur sagði flesta samnemendur sína hafa verið hissa á því að hann skyldi velja 

Tækniskólavalið því það var svo seint á daginn og ,,þeim fannst þetta asnalegt“ að vera 

svona lengi í skólanum og þau sögðu ,,af hverju við myndum segja já við þessu“. Hann var 

ekki í miklu sambandi við aðra en fámennan vinahóp sinn sem fór að mestum hluta einnig 

í Tækniskólann í öðru sveitarfélagi. Védís og Örvar segja að það sé best að segja ekki frá 

því að þau séu í Tækniskólanum til þess að hlífa sér við neikvæðum athugasemdum eins 

og Védís hefur upplifað: 

,,Ó, þú ert í Tækniskólanum“. Þú hlýtur að vera svona heimskari eða þannig þú veist 

af því að fólk heldur að fólk í iðnnáminu sé bara ekki, vilji bara ekki eða geti bara ekki 

lært á bókina eða þannig en það veit ekki hversu mikið bóknám er þarna. 

 

Hún segir að það sé betra að segja bara ,,Ég er Védís og þú veist ekkert meira“ en innan 

um vini sína er hún örugg og segir ,,þeim finnst þetta flott þú veist þegar fólk það er svona 

þekkir einhvern svona í þessu en svo aðrir líta svolítið niður á þetta“. Örvar segist vita um 

marga sem segja ekki frá því að þeir séu í Tækniskólanum vegna þess að þar er ekki besta 
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félagslífið og ,,krakkarnir hugsa þú veist að Tækniskólinn sé svolítill lúðaskóli, það er oft 

talað um þetta í bænum mínum“. Jafnaldrar þeirra telja þá sem eru í Tækniskólanum 

,,skrýtna, öðruvísi, heimskari, nörda, lúserara og dálitla aumingja“. Örvar og Máni segja 

að sumir líti niður á iðnaðarstörf og segi þau skítug eða sóðavinnu sem sé fyrir neðan 

þeirra virðingu. Máni segir að fólk ákveði að iðnnám sé bara fyrir einhverja ákveðna 

,,svona að iðnnám er fyrir ákveðna stráka skilurðu og ef þú ert mjög klár, bókin, þá er 

kannski iðnvinna ekkert sérstaklega fyrir þig“. Hann segir það vera fólk sem þekkir ekki til 

iðn- og starfsnáms sem hugsi svona.  

Hann fann fyrir fordómum og segir að sagt hafi verið við þá félagana ,,strákar þið eruð 

allir bara svona í verknámi er það ekki?“. Hann segir þau ekki hugsa það fyrir sig sjálf 

heldur fyrir ákveðinn hóp sem þau eru búin að stimpla inn í námið þar og hugsa sjálf um 

að ,,gera eitthvað merkilegra“ og líta á valið í Tækniskólanum sem tímasóun þegar hægt 

er að leggja meira á sig í bóklegum greinum til að fá hærri einkunnir til að fara inn í ,,bestu 

skólana“. Máni segir ,,það er ákveðið stigma í kringum þú veist, þetta er bara pípari, bara 

lúser skilurðu“ og að ,,…snobbararnir sko halda að þetta sé bara sóðavinna sko…“ og hann 

fann fyrir því að samnemendum hans fannst Tækniskólavalið ekki merkilegt og segir: 

Þetta var meira svona tímasóun fyrir þeim því þau voru svona að reyna að fá sínar 

bestu einkunnir til að komast inn í bestu skólana, það voru allir eitthvað ,,hvað er að 

ykkur?“ ég veit það ekki, það var kannski eitthvað svona viðhorf en ekki eitthvað 

þannig að þeim fannst að við ættum ekki að gera þetta. 

 

Einar segir að þeir sem fari í aðra skóla horfi oft niður á þá sem fara í Tækniskólann og 

hugsi að þeir hafi ekki komist inn í aðra skóla og að það þurfi ekki að fá mjög háar 

einkunnir til að hefja nám í Tækniskólanum. Hann segir það synd hversu fáir sæki í iðnnám 

og það sé álitið leiðinlegt og illa borgað en það sé alls ekki raunin. Hann segir að betra sé 

að spyrja að leikslokum því hann geti endað á mun betri stað en þeir sem fóru í skóla sem 

kröfðust mjög hárra einkunna úr grunnskóla og reynir að láta þessa umræðu ekki hafa of 

mikil áhrif á sig. Hann segir námið í Tækniskólanum vera vanmetið og vera meira í því en 

fólk heldur. Númi segir litið svo á að skrýtnu og óvinsælu krakkarnir fari í Tækniskólann. 

Hann segir meðal annars: 

Að hérna samfélagið í Tækniskólanum sé eitthvað svakalega slæmt eða eitthvað 

svoleiðis, ég veit ekki alveg út af hverju sko, já þú veist fólkið sem fer í Tækniskólann, 
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segir mikið af fólki að það sé eitthvað skrýtið eða öðruvísi eða eitthvað svoleiðis. Hef 

heyrt það frá mörgum í grunnskólanum. 

 

Hann segist hafa heyrt þetta bæði áður en hann hóf námið í Tækniskólanum en einnig 

eftir að hann byrjaði. Þó hann hafi oft tekið eftir þessum skoðunum þá finnst honum þær 

heimskulegar og leiðir þær hjá sér eins og hann getur. Örvar telur ástæðuna fyrir 

neikvæðni jafnaldra hans í garð iðn- og starfsnáms vera vegna þess að þau þekki engan í 

iðnaðarstörfum í nánasta umhverfi sínu og það geti breytt öllu ef svo er. Hann segir iðn- 

og starfsnám geti verið mjög skemmtilegt ef fólk hefur ástríðu fyrir því sem það er að gera. 

Hann bætir við að fólk fái oft neikvæða mynd upp í hugann og sjái til dæmis píparann vera 

að vinna í holræsi en svo sé þetta oftast vinna þar sem verið er að skrúfa og skipta um 

lagnir. Hann segir: 

Þú veist þetta eru fagmenn sem eru að vinna við þetta, en þú veist þetta fer bara allt 

eftir sjónarhorni, þú veist ef að þú þekkir þetta þá veistu að þetta er ekkert 

skítadjobb. 

 

Örvar er að benda á mikilvægi þess að þekkja og kynnast hlutunum áður en maður dæmir 

þá en svo virðist sem grunnskólanemendur fái ekki mörg tækifæri til þess. 

 

,,Fara frekar út í þetta en hitt eins og allir hinir“ 

Það kemur fram hjá öllum viðmælendum mínum að fullorðnir í kringum þá eru jákvæðir 

fyrir því að þeir hafi valið að hefja nám í Tækniskólanum og í því fagi sem þeir völdu sér. 

Fullorðna fólkið talar um að það sé flott hjá þeim að fara í nám sem sé ekki hin 

hefðbundna leið og hrósar þeim fyrir sjálfstæði og fyrir að skera sig úr stóra hópnum sem 

fer í bóknám. Það sýnir velþóknun á því að þeir komi með námi sínu á móts við þann skort 

sem er á fólki á sviði iðn-, tækni og starfsnáms hér á landi. Þegar Ylfa talar um viðhorf 

fullorðinna segir hún: 

Mér finnst ég alveg fá mjög gott viðhorf, mér finnst vera mun meira eins og af 

kynslóðinni hans pabba. Mér finnst mun fleiri þar sem fóru í iðnnám en sem fóru í 

venjulegan menntaskóla til dæmis þannig að svo er það einmitt, sko þetta er einmitt 

mín kynslóð sem að þetta er ekkert….þú veist sem svo fáir fara í sko. 
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Fullorðnir hafa verið hvetjandi við Dag og segja ,,já þetta er flott hjá þér“ að hafa valið 

Tækniskólann og honum finnst það hvetjandi og hann segir: ,,Það svona lætur mann já, 

mig langar að heyra þetta oftar.“ Og Einar hefur bara fengið hvatningu og jákvæðni frá 

fullorðnum í kringum sig bæði með Tækniskólavalið og Tækniskólann. Fólki finnist hann 

flottur að hafa farið í þetta, það sé skortur á fólki í iðngreinar og flott að ,,fara frekar út í 

þetta heldur en hitt eins og allir“. Það sama er að segja um Núma en fullorðnum finnst 

það bæði ,,áhugavert“ og ,,skemmtilegt“ að hann velji aðra leið en bóknámsleiðina. Einar 

hefur einnig fengið stuðning frá fullorðnum í kringum sig og segir: ,,Ég hef ekki fengið neitt 

nema jákvæða … bara að þetta sé æðislega vel hugsað og fara frekar út í þetta heldur en 

hitt eins og allir.“ Og Örvar dregur þetta saman þegar hann er spurður af hverju hann 

haldi að Tækniskólinn sé kallaður ,,lúðaskóli“ eins og hann segir. Hann svarar því þannig: 

Það hefur bara verið mjög lengi þarna ég veit ekki alveg hvernig það byrjar af því að 

það er engan veginn satt lengur eða hefur ekki verið satt neitt en það þarna er alltaf 

þetta viðhorf ,,nördaskóli“ en síðan hérna hjá fullorðnum, þeir hugsa ekkert um það, 

þeim finnst þetta bara góður skóli.        

 

     Þegar dregnar eru saman helstu niðurstöður úr stöðu grunnskólans gagnvart iðn- og 

starfsnámi kemur í ljós að viðmælendum mínum ber öllum saman um að námið í 

grunnskólanum hafi verið of bóknámsmiðað og einhæft og hafi ekki komið til móts við 

þarfir þeirra sem hneigjast að verknámi. Neikvæð viðhorf jafnaldra þeirra til iðn- og 

starfsnáms hjálpa ekki til þar sem sex af átta viðmælendum mínum segjast finna fyrir 

fordómum frá jafnöldrum sínum gagnvart iðn- og starfsnámi. Þeir fái allir jákvæð viðbrögð 

frá fullorðnum en eru ekki sáttir við neikvætt viðhorf jafnaldra sinna og segja 

samnemendur sína þekkja lítið til iðn- og starfsnáms og að viðhorf þeirra og fordómar 

endurspegli þekkingarleysið. 

 

 

3.2  Jákvæð upplifun og reynsla af Tækniskólavali 

Þegar skoðuð var upplifun nemenda af því að hafa farið í Tækniskólavalið sem valfag í 10. 

bekk og í framhaldinu valið Tækniskólann sem framhaldsskóla voru undirþemun í 

niðurstöðunum; að skera sig úr hópnum, góðar móttökur í Tækniskólavalinu og að fá að 

nota hendurnar og prófa. 
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,,Ég er t.d. eini sem var í mínum árgangi sem fór í semsagt iðnmenntun“ 

Fjórir viðmælenda virðast hafa verið einir á báti í grunnskólanum í sínum bekk og jafnvel 

árgangi hvað varðar áhuga sinn um nám á sviði iðn- og starfsmenntunar. Sumir þeirra fóru 

einir úr sínum bekk í Tækniskólavalið og var erfitt að skera sig úr hópnum en mikill áhugi 

þeirra og hvatning frá foreldrum hjálpaði þeim að velja nám við hæfi. Reynir og Védís voru 

þau einu í sínum árgangi sem fóru í Tækniskólavalið og var mikill áhugi þeirra á iðngreinum 

það sem hvatti þau áfram. Védís segir: ,,Þegar ég valdi þá var ég ekki með neinum sem ég 

þekkti.“ Hún hitti síðan nemendur úr öðrum skólum í bæjarfélaginu sem henni fannst 

gott. Reynir segir um Tækniskólavalið og val sitt á námi í Tækniskólanum í framhaldinu: 

,,Ég er til dæmis sá eini sem var í mínum árgangi sem fór semsagt í iðnmenntun.“ 

Aðspurður um hvernig það hafi verið að fara einn í Tækniskólavalið úr sínum skóla segir 

hann ,,það var allt í lagi sko, ég hugsaði ekkert mikið út í það að ég þekkti ekki neinn sko, 

mig langaði bara að prófa þetta“.  

Reynir var sá eini sem fór í Tækniskólavalið í sínum árgangi og Reynir og Einar voru 

þeir einu í heilum árgangi sem fóru í iðn- eða starfsnám beint eftir grunnskólann. Reynir 

segir fáa samnemendur sína hafa verið að hugsa um iðnnám fyrir sjálfa sig en finnst þó í 

lagi að aðrir prófi það. Númi upplifði svipað en hann segir fáa í sínum skóla hafa haft áhuga 

á verklegum fögum eins og hann. Örvar segir að einn í sínum skóla hafi vitað hvað hann 

vildi gera, hann ætlaði í píparann en ,,hann talaði aldrei um það“. Þrátt fyrir ríkjandi 

umræðu um bóknám í grunnskólanum stendur Máni með sjálfum sér í því sem hann er 

að gera. Hann segir: 

Mér finnst þetta bara svona kannski eina sem meikar sens að læra, þú veist, ég hef 

alltaf verið hérna ,,ú ætlar þú að fara í fjölbrautaskólann og fá hvað heitir þetta, já 

stúdentspróf eins og allir hinir og hvað ætlar þú svo að gera? Gangi þér vel skilurðu, 

ég er að fara að vinna og græða svo peninga og eiga hús á undan þér. Þetta var 

svolítið kannski þannig hugmynd líka. 

 

Mána hefur gengið vel í Tækniskólanum og er að skipta um svið og kemur sjálfum sér á 

óvart með góðum námsárangri. Ylfa segir að Tækniskólinn hafi ekki verið inni í myndinni 

þegar hún var að velja framhaldsskóla en hann hefði átt að gera það því henni fannst mjög 

gaman í Tækniskólavalinu. Þrátt fyrir það elti hún vini sína í hverfisskólann. Hún var alltaf 



 

46 

með stúdentshúfuna í huga og vildi vera eins og vinkonur sínar. Orð hennar eru 

umhugsunarverð þar sem hún segir: 

Ég nýt þess miklu betur að vera í iðnnámi þú veist út af því að maður er alveg að taka 

líka þú veist þetta venjulega með þú veist eins og venjulegir….við lærum alveg líka að 

vera í venjulegum tímum og stunda venjulegt nám sko. 

 

Þarna er Ylfa búin að skilgreina bóknám sem venjulegt og þá um leið er allt annað nám 

sem óvenjulegt eða afbrigði frá því sem er að vera venjulegt. Ylfa þurfti að berjast við eigin 

fordóma áður en hún hóf nám í Tækniskólanum þar sem umræða um stúdentspróf í 

vinahópnum hennar hafði sterk áhrif á hana og hún reyndi ítrekað að feta þá leið áður en 

hún sótti um í Tækniskólanum. 

Dagur var mjög ánægður með Tækniskólavalið og segir að jafnaldrar hans hafi kannski 

ekki ,,fattað“ að þeir lærðu mjög vel á skólann með þessu móti og valið hafi aukið öryggi 

hans og komið í veg fyrir að hann elti vinina í annan framhaldsskóla. Védís fór í 

Tækniskólavalið vegna áhuga á fögum kenndum í Tækniskólanum. Hún segir um val sitt á 

iðnnámi að loknum grunnskólanum: ,,Það voru ekki margir að fara í þetta, ég var bara ein 

að fara í skólann þarna og ég þekkti engan annan sem var að fara í skólann sko.“ Seinna 

bætir hún við: 

Það fóru flest allir í bóknám, það var held ég, ég og sérdeildarkrakkarnir, ég held að 

það hafi enginn annar farið í iðnnám, jú tveir aðrir strákar úr bekknum mínum sko, 

við vorum 26 eða eitthvað. 

 

Máni sem var alveg ákveðinn í að fara í Tækniskólann áður en hann valdi Tækniskólavalið 

sagði: ,,Bara maður var búinn að ákveða að maður ætlaði að fara þangað. Mjög svona, vá 

prófa, áhugavert skilurðu ... það var allt bara mjög gaman sko.“ Ylfu reyndist erfitt að 

skera sig úr vinahópnum og fara í iðnnámið vegna fordóma hennar sjálfrar sem hún segist 

viðurkenna fúslega. Stór vinahópur hennar hafði allur farið í bóknám í framhaldsskóla. 

Hún sagði vinum sínum ekki alveg strax frá og fékk síðan óþægileg viðbrögð frá þeim og 

,,þetta kom öllum alveg verulega á óvart, bara svona ,,ha ætlar þú að fara í iðnnám?“. 

Viðmælendur úr hópi nemenda völdu Tækniskólavalið vegna áhuga á greinum í iðn- 

og starfsnámi og til að kynnast þeim betur. Reynir var farinn að hugsa um nám í 

Tækniskólanum strax í 3. bekk og Tækniskólavalið varð bara til þess að hann varð enn 
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ákveðnari. Védís segir það geta hindrað krakka í að velja Tækniskólavalið ef þau þora ekki 

að fara einir í nýtt umhverfi því sumir eru einir um það í sínum skóla að velja 

Tækniskólavalið. Þá er mikilvægt fyrir þá að fá stuðning frá kennara eða náms- og 

starfsráðgjafa sem gæti fylgt þeim í fyrsta tímann í Tækniskólavalinu. 

 

,,Það var bara geggjað, það var vel tekið á móti okkur“ 

Í viðtölum við Þór Pálsson, fyrrverandi skólameistara í Tækniskólanum, Einar Sigurðsson, 

áfangastjóra í Tækniskólanum, og Vigfús Hallgrímsson, þróunarfulltrúa grunnskóla á 

skrifstofu fræðslu- og frístundarþjónustu Hafnarfjarðar, kemur fram að það hafi verið 

ánægja með verkefnið bæði hjá grunnskólunum og Tækniskólanum og að nemendur hafi 

verið áhugasamir og duglegir. Vigfús segir að fleiri færu í námið ef svigrúm til valgreina í 

grunnskólanum væri meira. Tækniskólavalið hefur verið vinsælt hjá hópi nemenda og 

sífellt fleiri skólar hafa bæst í hópinn með grunnskólum Hafnarfjarðar, Álftanes og 

Garðabæjar með því að bjóða upp á það. Margir nemendur eru í tómstundum eins og í 

tónlist eða íþróttum utan skóla og eru þau oft metin sem valfög. Þá er ekki nægur tími til 

ráðstöfunar til að velja Tækniskólavalið þrátt fyrir áhuga á því. Þeir Vigfús og Þór segja 

áhuga hafa verið sveiflukenndan á milli ára, til dæmis taka vinahópar sig stundum saman 

og ákveða að fara saman í valið. Einar Sigurðsson, verkefnastjóri Tækniskólavalsins, segir 

góðan hóp nemenda hafa skráð sig í Tækniskólann eftir Tækniskólavalið, ekki bara vegna 

þess að þeim líki námið heldur er talað um góðar móttökur kennara og jákvætt 

andrúmsloft í skólanum. 

Nemendur úr hópi viðmælenda höfðu allir orð á þeim góðu móttökum sem þeir fengu 

í Tækniskólavalinu. Þeim finnst gott andrúmsloft ríkja í Tækniskólanum og voru ánægðir 

með kennarana sem náðu að vekja áhuga þeirra á þeim viðfangsefnum. Védís segir um 

viðmót kennara í Tækniskólavalinu: ,,Þau voru að hvetja okkur áfram og þú veist og láta 

okkur fá áhuga á þessu … og sýna okkur hvað þetta getur verið gaman“. Einar segir: 

,,Kennararnir voru hjálpsamir og kenndu manni mjög mikið.“ Og aðrir tala um hvatningu 

frá kennurum og hvernig þeir hafi í raun upplifað sig sem hluta af skólasamfélaginu í 

Tækniskólavalinu. Um það segir Dagur: 

Mér var bara tekið eins og ég væri í námi hérna, ekki eins og ég væri í þessu valfagi 

heldur eins og ef ég væri bara byrjaður í skólanum, mér leið bara svona eins og ég 

ætti að vera hér, það svona hvatti mig áfram að koma hingað. 
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Kennararnir sýndu þeim hvað verkefnin gátu verið spennandi og skemmtileg. Sumir 

kennaranna virðast hafa náð einstaklega vel til nemenda, þeir eru ýmist sagðir ,,góðir 

kennarar, mjög fínir, skemmtilegir eða mjög skemmtilegir“. Ylfa er mjög ánægð með þá 

og segir kennarana eiga hrós skilið fyrir móttökurnar því þeir hafi gert mikið fyrir 

Tækniskólavalið: 

Það var bara geggjað, það var vel tekið á móti okkur, ég held að þetta hefði verið allt 

annað ef að kennararnir hefðu verið kannski þungir yfir eða eitthvað svona, ekki tekið 

nógu vel á móti okkur sko en það var bara gaman svo gaman að koma, kennararnir 

hlógu með okkur og af okkur. Voru bara einhvern veginn til í að leyfa okkur að vera 

börn og fíflast, að reyna að átta okkur á hlutunum samt þannig að þú veist, mér 

fannst mjög gaman að koma hingað, það var… þetta var bara svo gaman eitthvað. 

 

Reynir og Dagur segja kennara hafa verið ,,mjög fína“ og Dagur segir í lokin þegar hann 

hefur lýst viðfangsefnum í einu af valfögunum: ,,Mér fannst það gaman, kennarinn var 

skemmtilegur.“ Hann segist vera mjög sáttur við að vera í námi hjá þessum kennurum í 

dag sem hann kynntist í Tækniskólavalinu. Númi segist vera með nokkra af þeim 

kennurum núna sem hann kynntist í Tækniskólavalinu og hann segir um þá og 

móttökurnar að ,,…það var bara mjög skemmtilegt að þeir séu að taka á móti okkur svona 

vel og innilega“. Eins og aðrir hefur Máni sömu sögu að segja af kennurum sínum í 

Tækniskólavalinu: ,,Allir bara mjög næs sko, sérstaklega í málmiðnaðinum sko, það voru 

þarna mjög skemmtilegir kallar sko,“ og hann bætir við: ,,Bara svona eins og ég segi 

kallarnir allir hressir og kátir.“ Örvar segir kennara hafa verið ,,mjög skemmtilega“ og að 

þeir hafi verið ,, eiginlega það sem dreif námið áfram að mínu mati“. 

Dagur sagði frá því hvernig var í málmsmíðinni hjá honum: ,,Mér fannst það gaman, 

kennarinn var skemmtilegur.“ Tækniskólavalið jók sjálfsöruggi hans og hann segir hvað 

hefði hugsanlega gerst ef hann hefði ekki farið í Tækniskólavalið: 

Þá held ég að ég hefði verið svolítið feiminn og þá held ég að ég hefði farið í skóla þar 

sem allir vinir mínir fóru, ekki það sem ég hefði kannski viljað. 

 
Sjá má að Tækniskólavalið getur styrkt nemendur í að velja sér leið eftir áhugasviðum og 

færni í stað þess að fara ,,venjulega leið“, eins og Ylfa orðaði það, eða fara í sama 

framhaldsskóla og vinirnir eins og Dagur talar um. Lítil gagnrýni kom á Tækniskólavalið og 

flestir voru jákvæðir en tveir sögðu það hafa verið seint að deginum en að það hafi 
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gleymst þegar þau byrjuðu í því. Einar vill engu breyta við Tækniskólavalið og finnst það 

hafa gert mikið fyrir sig og hann vill að það sé valkostur í fleiri grunnskólum. 

Móttökur og kennararnir í Tækniskólavalinu virðast hafa skipt alla viðmælendur miklu 

máli og náð að hrífa þá með sér, vakið áhuga þeirra á viðfangsefnunum og aukið 

sjálfsöryggi þeirra. Það var styrkur fyrir flesta viðmælendur að vera búnir að mynda tengsl 

við kennarana áður en skólagangan hófst. Það var sérlega mikilvægt þeim nemendum 

sem voru óöruggir með sig og fannst mikilvægt að vita að hverju þeir gengu í 

framhaldsskólanum. Þeir höfðu allir jákvæða reynslu af þeim fögum sem þeir völdu nema 

tveimur fannst ekki áhugavert í tækniteiknuninni og einum fannst síst í rafvirkjun, en faðir 

hans sem er sjálfur rafvirki hafði beitt sér fyrir því að hann færi í það. Annars virtist þeim 

þykja verkefnin áhugaverð og voru ánægðir með að fá innsýn í þær greinar sem þeir höfðu 

valið. Orð Védísar lýsa upplifun þeirra allra ágætlega: 

Það var bara allavega mín reynsla var rosalega góð af þessu, mér fannst þetta hjálpa. 

Ég veit að aðrir sem voru með mér höfðu gaman af, þetta var bara rosalega flott 

framtak hjá þeim í Tækniskólanum að vilja vera í samstarfi við grunnskólana.  

 

Hjá tveimur viðmælenda kemur fram að valið sé það sem hafi staðið upp úr í 

grunnskólagöngu þeirra en þar segir Ylfa, sem notaði sterkustu orðin til að lýsa upplifun 

sinni: 

Mér fannst það geggjað, mér fannst það geggjað. Þetta var það besta held ég við 

grunnskólann, svona situr alveg eftir sko, þegar við fengum að rölta allur bekkurinn 

saman hingað. 

 

Ylfa er samt sá nemandi sem ætlaði sér aldrei í Tækniskólann og byrjaði í honum eftir að 

hafa farið í tvo aðra framhaldsskóla. Ylfa segir einnig: ,,Mér fannst þetta allt sjúklega 

gaman.“ Númi er sama sinnis og segir: ,,Það var bara mjög skemmtilegt sko og ég hlakkaði 

bara til að fara í Tækniskólann eftir 10. bekk.“ Reynir, sem var einnig mjög ánægður, segir 

að það hafi verið betra en hann átti von á og það viðhorf kemur fram hjá fleiri 

viðmælendum. Hann segir: ,,Bara hvað þetta var skemmtilegt í rauninni og bara að fá að 

prófa þetta, það fannst mér mjög gott sko.“ 

 

,,Svo leið og maður fær að prófa þá veit maður hvernig það er“ 
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Aðrir viðmælendur í Tækniskólavali taka undir með Reyni og finnst mikilvægt ,,að fá að 

prófa“ að vinna með hlutina og ,,að nota hendurnar“. Védís fór í Tækniskólavalið vegna 

áhuga á fögum kenndum í Tækniskólanum og Tækniskólavalið var eina valið sem ,,heillaði 

hana“ og hún hafði áhuga á. Védís kom auga á valið og fékk stuðning frá móður sinni að 

velja það og upplifun hennar af því var jákvæð: 

Það var rosalega gaman að kynnast þessu. Þeir reyndu að troða eins miklu og þeir 

gátu þú veist þú gerðir lítil verkefni en mikið af þeim. Það var rosalega gaman að sjá 

þetta, fá bara að taka þátt í þessu. 

 

Henni finnst mikilvægt að fá að komast í tengsl við verkefnin og segir: ,,Við fengum að 

gera rosa mikið sjálf.“ Í stað þess að vera sýnt og sagt frá. Hún bætir við: ,,Bara að finna 

þetta sjálf bara, prófa okkur áfram.“ Öllum viðmælendum mínum fannst Tækniskólavalið 

bæði áhugavert og skemmtilegt, eins og Reynir segir: ,,Ég var mjög spenntur fyrir þessu.“ 

Dagur var líka jákvæður þegar hann sagði: ,,Þú veist ég fór í Tækniskólann sjálfur og kynnti 

mér þetta og náttúrulega í valfaginu og þá náttúrulega lærði ég, mér fannst það bara 

gaman“. Einar segir um Tækniskólavalið: 

Það var mjög skemmtilegt og það var fjölbreytt, það sýndi manni mikið hvernig á að 

gera hluti, gaman að fá svona innsýn inn í þá og bara svona og hjálpar manni alveg 

svakalega að fá svona tilfinninguna fyrir því sem maður er að gera. 

 

Örvar hefur sterk orð um upplifun sína á Tækniskólavalinu þrátt fyrir að honum hafi 

fundist skemmtilegast í náttúrufræði og stærðfræði í grunnskóla ásamt verklegu 

fögunum. Hann segist hafa grætt fullt á því og að þetta hafi verið skemmtilegt og fróðlegt. 

Hann segir: 

Síðan var það mjög skemmtilegt þegar ég fór í verklega dótið. Þarna fór í 

Tækniskólaval það var ógeðslega gaman að fara í, prófa þetta allavega, fara í 

raffræðina eða rafeindafræðina, smiðinn og síðan þarna járnsmíðina….það var 

auðvitað alveg mjög gaman að fá að prófa það, ég áttaði mig einmitt á því að mig 

langaði ekki að vinna við þetta en þótti þetta alveg gaman. 

 

Athyglisvert er hvað Örvar er uppnuminn yfir Tækniskólavalinu sem hann var í fyrir 

þremur árum og hann fór ekki í nám í neinni af valgreinunum eftir grunnskólann. Hann er 

sá eini þeirra sem er á námsbraut til stúdentsprófs í Tækniskólanum. Einar valdi 
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Tækniskólavalið til að fá innsýn í iðngreinar og sagði það áhugavert: ,,Bara mér fannst það 

æðislegt, ógeðslega skemmtilegt.“ Hann bætti við:  

Það var bara svona gaman af því maður opnaði augun fyrir öðru en bara bókum og 

eitthvað, opna fyrir einhverju skemmtilegra og bara stærra eins og t.d. að fara í svona 

það er svo mikið sem þetta er að opna. 

 
Einari finnst mikilvægt að prófa hlutina:  

Maður horfir oft á svona fólk hvað það er að gera, maður veit aldrei hvernig er að 

gera það ... finnst það létt og þá er þetta eitthvað sem maður kann, finnst skemmti-

legt og á létt með að skilja 

 

,,Það er rosalega gott að fá að prófa eitthvað svona öðruvísi sem að maður gæti 

hugsanlega unnið við,“ segir Védís. Reyni er líka tíðrætt um gildi þess að fá að prófa 

hlutina og fannst það skemmtilegast við Tækniskólavalið þar sem hann segir ,,…að fá að 

prófa þetta, mér fannst það best“ og reynsla hans af því að hafa prófað að fara í 

rafmagnsvalið sem hafði ekki vakið áhuga hans áður gerði það að verkum að hann langar 

jafnvel að fara í rafvirkjanám í framhaldi af núverandi námi. Hann segir ,,við prófuðum 

bara allt saman og ég held að það sé svona það sem hjálpar manni svolítið að ákveða“. 

Nemendur unnu fjölbreytt verkefni í Tækniskólavalinu og lýsa verkefnum sínum af 

óvanalega mikilli nákvæmni og innlifun þótt nokkuð langt sé liðið frá því að sumir þeirra 

voru í valinu. Þegar Örvar rifjar upp verkefnin í rafmagninu segir hann: 

…við fórum stundum í verklegu stofuna við hliðina á og vorum eitthvað að dunda 

okkur þar og svo í einum tíma þá þarna mætti hann með pulsur og hann grillaði pulsur 

þarna, ég man ekki hvað það kallast ... með tveimur spennubreytum. Það var einmitt 

svolítið áhugavert, hann var með einn spennubreyti og síðan var hann með spólu, 

síðan stútaðist spólan og kom út hérna pulsa. 

 

Önnur verkefni sem viðmælendur lýstu tengdust oftast málm- eða rafiðn sem voru 

einmitt tvær af þeim þremur iðngreinum sem flest þeirra höfðu valið í Tækniskólavalinu. 

Flestir völdu málmiðngreinar, þar á eftir komu rafmagn og tréiðnir. Tveir höfðu valið 

pípulagnir, tveir tækniteiknun og einn hárgreiðslu. Nemendur lýsa verkefnum sínum eins 

og Máni sem segir: ,,Ég pældi svona mest í járnsmíðinni, fékk að sjóða og fékk að klippa 

og slípa og allt svona.“ Dagur talar líka um málminn og hann segir: 
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Við fengum að búa til rós, þetta var svona rós búin til úr járni. Við þurftum að sjóða 

hana saman og skera hana út og allan pakkann fyrir það og við fengum að búa það til 

og ef við höfðum meiri tíma þá gátum við reynt að búa til, þetta var svona kassi, 

svona bakki fyrir bara verkfæri. 

 

Dagur segir að það hefði ekki verið neitt skemmtilegt ef bara hefði verið talað um hlutina, 

heldur sé svo skemmtilegt að fá að ,,prófa þá“ til að sjá hvort maður hafi áhuga. Hvað 

varðar að prófa hlutina líkir Dagur því við að æfa fótbolta: 

Þú ferð ekkert að æfa fótbolta, ef þig langar að æfa fótbolta þá ferðu kannski að prófa 

að spila fyrst fótbolta með vinum þínum áður en þú ferð að æfa, þetta er svona þú 

prófar áður en þér finnst þetta gaman. 

 

Þeim finnst öllum mikilvægt að fá að komast í snertingu við viðfangsefnin í náminu og 

prófa sjálf að vinna við hlutina í stað þess að vera sagt frá eða horfa á aðra vinna.    

  

,,Bara búa til og vinna með höndunum mínum“ 

Viðmælendum finnst mikilvægt í námi sínu bæði í grunnskólanum og í 

framhaldsskólanum að fá að vinna með höndunum. Dagur segir: ,,Mér finnst allt svona 

verklegt skemmtilegt eins og við erum að gera hér, eins og með höndunum, ég hef gaman 

af því.“ Númi segir frá því af hverju hann valdi Tækniskólavalið: 

Bara iðnmenntun og handverkið sem fer fram í Tækniskólanum og mér finnst 

rosalega skemmtilegt að smíða eitthvað, bara búa til og vinna með höndunum 

mínum og eitthvað svoleiðis og það var svoleiðis nám hér og ég eiginlega bara valdi 

það og ég fann eiginlega ekki neitt meira sem ég gat valið sko 

 

Númi og Einar eru ánægðir með að fá að vinna með höndunum í verklega náminu. Einari 

fannst skemmtilegast í smíði þar sem hann var að gera ,,bara með höndunum og svona 

eitthvað verklegt“. Hann telur mikilvægt að vinna við hlutina sjálfur til að finna hvort þeir 

höfði til hans og segir: 

Þá fær maður meira inn í hvort maður hafi gaman af og kunni á þetta og vilji, frekar 

en að maður horfi á og það er sagt frá öllu þannig séð lærir maður á og maður veit 

hvað þetta er allt, maður hefur þannig séð ekki fengið tilfinninguna eða prófað að 

koma að þessu sjálfu og gera eitthvað tengt þessu. Það er svona eitthvað sem er mjög 

mikilvægt fyrir suma. 
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Einar og Örvar telja fólk fá lítið út úr því að horfa á aðra gera hlutina heldur þurfi það að 

fá að vinna sjálft að verkefnunum og ef fá eða engin tækifæri gefast til þess er ekki hægt 

að vita hvort hlutirnir höfði til manns eða eru skemmtilegir. Númi, Máni og Örvar eru 

uppteknir af því að hafa fengið að ,,nota tækin“ í skólanum og nýja tækni og fannst 

spennandi og skemmtilegt að fá kennslu í að nota þau. Örvar segir að það hafi verið ,,alveg 

vel áhugavert“. Dagur er sama sinnis og hann segist lítið hafa fengið að komast í snertingu 

við vélar í grunnskólanum þrátt fyrir mikinn áhuga. Ylfa leggur meiri áherslu á að það hafi 

verið sér mikilvægt að fá að skapa og hanna þegar hún kom í Tækniskólavalið og segir: 

„…alveg sjúklega mikill spenningur líka að svona prófa af því mér hefur alltaf fundist 

svo gaman að skapa og hanna og gera þú veist sjálf, nota hendurnar til þess að 

skapa…“ 

 

Hún segir að það séu forréttindi að fá að hanna og þróa og fá að gera það í skóla ,,er 

náttúrulega bara alveg magnað“. Örvar segir að mörgum finnist skemmtilegt að vinna 

með höndunum en átti sig ekki á í hvaða fagi þeir gætu fundið sig í og þess vegna sé 

Tækniskólavalið upplagt fyrir þá þar sem þeir geta fengið að prófa hlutina sjálfir. Hann 

segir að ,,fólk græðir rosalega á þessu að fá að prófa þetta“. Það skiptir Einar miklu máli 

að komast í snertingu við viðfangsefnin, hann segir: 

Það hjálpaði mér alveg svakalega að fá að prófa eitthvað svona verkefni um það hvað 

maður myndi gera eða byrja að læra, þannig að við fengum alveg mjög góða 

iðnfræðslu og fá að prófa og fikta í hlutunum og sjá hvað er gert. 

 

Mána, sem fannst gaman að komast í vélarnar í Tækniskólavalinu, fannst fræðslan nýtast 

sér vel og vera mikilvægt ,,…að prófa og fá að vita eða þú veist að fá að sjá svolítið hvað 

þetta er“.  

Upplifun viðmælenda á Tækniskólavali og vali þeirra á framhaldsskóla einkenndist 

meðal annars af því að þeir skáru sig úr hópnum og voru ,,ein“ um val á námsleið þar sem 

þau voru ekki að fara ,,venjulega“ leið. Þeir hafa mjög góða reynslu af Tækniskólavalinu 

og voru allir mjög ánægðir með það, bæði móttökur kennara, verkefnin sem þeir unnu og 

andrúmsloftið þar. Þá tala þeir allir um mikilvægi þess að fá að prófa hlutina og fá reynslu, 

komast í snertingu við viðfangsefnin og sumum þeirra fannst einnig mikilvægt að fá að 
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vinna við þann tækjabúnað sem tengist náminu í Tækniskólanum. Tækniskólavalið gaf 

þeim innsýn inn í fjölbreytt iðn- og starfsnám á nýjan og dýpri hátt. 

 

3.3 Þörf á nýrri nálgun í náms- og starfsfræðslu og fyrirmyndir 

Sex af átta viðmælendum mínum hafa kynnst iðn- eða starfsnámi í nánustu fjölskyldu 

sinni þar sem annað eða báðir foreldrar eru iðn- eða starfsmenntaðir. Nám og störf á sviði 

iðn- og starfsmennta er þeim öllum kunnug í stórfjölskyldunni því flestir þeirra eiga afa, 

frænda, frænku eða systkini sem hafa menntað sig í Tækniskólanum. 

  

,,Þetta er í alvörunni geggjað að það séu svona margir í þessu“ 

Allir viðmælendur sem fóru í Tækniskólavalið segja foreldra sína hafa jákvætt viðhorf til 

náms og að þeir hafi verið hvattir til að mennta sig. Þeir hafi fengið góða hvatningu og 

stuðning frá foreldrum sínum í því að velja sér nám við hæfi og þeim finnst það mikilvægt. 

Meirihluti þeirra tekur fram að þeir hafi ekki búið við þá pressu að þurfa að taka 

stúdentspróf og það finnst þeim jákvætt. Tvö þeirra nefna að smíðakennarar þeirra hafi 

sýnt þeim stuðning og verið hvetjandi. Máni segir um val og fræðslu um iðn- og starfsnám 

og áhrif foreldra: 

Ég held að það sé svolítið erfitt að gera betur í því. Þetta er svolítið svona þetta er 

náttúrulega bara svona svolítið hvernig þú lítur á hlutina frá foreldrum þínum. 

 

Hér er Máni að útskýra að það sé ekki hægt að ná til nemenda í grunnskólanum með 

náms- og starfsfræðslu á sviði iðn- og starfsnáms ef foreldrarnir vilja að börn þeirra fari í 

bóknám. Hann segir að það sé mikilvægt að hafa upplifað að iðnaðarstörf geti gefið vel af 

sér og talar hann um föður sinn sem fyrirmynd. Hjá föður sínum sá hann að iðnmenntaður 

einstaklingur getur haft það gott í lífinu og séð vel fyrir fjölskyldu sinni. Hann segir að faðir 

sinn hafi ,,veitt sér innblástur“ hvað varðar lífsstíl og starf. Máni leit einnig upp til móður 

vinar síns sem átti iðnfyrirtæki og fleiri foreldra vina sinna sem hann og félagarnir hans 

horfðu til. Þeir sáu að þessu fólki vegnaði öllu vel í lífinu. 

Það kemur fram hjá fimm af viðmælendum mínum að feður þeirra hafi stutt og hvatt 

þá áfram í því sem þeir gera í dag. Feðurnir stigu inn í eins og hjá Degi sem var óviss hvað 

hann ætlaði að gera og var áhugalaus í grunnskóla. Faðir hans fór með honum í opið hús 
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í Tækniskólanum og sýndi honum þar útskriftarmynd af sjálfum sér og föður sínum, afa 

Dags. Fleira kom til hjá Degi því í opna húsinu í Tækniskólanum hitti hann ungan vélstjóra 

sem var nýútskrifaður og hann virtist hafa áhrif á hann: 

Já, mér fannst þegar ég fór þangað þá gat ég svona ímyndað mér, já ég eftir fimm ár, 

gæti kannski verið útskrifaður sem vélstjóri og svona, bara útskrifaður í þessu, hann 

gaf mér alveg miklar upplýsingar um þetta eins og hann ráðlagði mér að tala við 

skólastjórann hér og svona fá meira um þetta og hvatti mann áfram og mér fannst 

það gott. 

 

Það er þó faðir hans sem er helsta fyrirmynd hans því hann segir ,,þú veist bara flott hvað 

hann er búinn að gera og eitthvað svona og ég væri ekkert á móti því að vera bara eins og 

hann“. Hjá Ylfu var það einnig faðir hennar sem hafði oft talað um iðnnám við hana. Hann 

settist með henni og hvatti hana til að sækja um í Tækniskólanum og hún er honum 

þakklát fyrir það. Hann gerði henni ljóst að bóknám væri ekki eini valkosturinn. 

Viðmælendur úr hópi nemenda eru margir að minnsta kosti þriðja kynslóð í 

tækniskólanámi en fimm þeirra töluðu um afa sem er iðnmenntaður og einn átti 

iðnmenntaða afa í báðar ættir. Frændur, frænkur og fleiri skyldmenni hafa einnig farið 

þessa leið í námi og tala nokkrir viðmælendanna um að hafa frá því í æsku verið í kringum 

fjölskyldumeðlimi sem hafi verið starfsamir og unnið mikið með höndunum. Ylfa segir um 

fjölskyldu sína: 

Sko öll fjölskyldan mín starfar við iðngrein, það er alveg magnað, það eru allir pabba 

megin, meira og minna systur hans í rauninni en það vinna eiginlega langflestir við 

iðngrein, pabbi opnaði bara fyrsta fyrirtækið sitt, iðnfyrirtæki, þegar hann var 19 ára 

og var með pabba sínum þar, þeir áttu það saman. 

 

Síðan heldur Ylfa áfram að telja upp allt iðnmenntaða fólkið í fjölskyldunni og segir að 

lokum: ,,Þetta er í alvörunni geggjað að það séu svona margir í þessu.“ Eins og hún hafi 

ekki áttað sig á þessari sterku iðntengingu í fjölskyldunni fyrr. Hún segir um foreldra sína 

þegar hún hóf nám í Tækniskólanum að ,,…mamma og pabbi þau voru mjög spennt yfir 

þessu, þau voru bara og þau horfðu bara á mig blómstra og það var alveg rétt hjá þeim 

sko“. Það var ekki fyrr en hún fór að vinna með höndunum ,,að hanna og skapa“ sem hún 

fór að njóta sín í framhaldsskóla en fyrstu árin var hún að eigin sögn að eltast við 

stúdentinn og ,,hvítu húfuna“ sem gekk ekki vel. Védís segir stuðning fjölskyldunnar hafa 



 

56 

skipt miklu máli við val á framhaldsskóla ,,…þannig þú veist að það skiptir rosalegu máli 

að það studdu svona allir við mann“. 

Númi nefnir smíðakennarann í grunnskólanum sem sína helstu fyrirmynd og 

hvatningu. Þrátt fyrir að báðir foreldrar Reynis séu iðnmenntaðir segir hann aðspurður 

um fyrirmyndir: 

Ég hugsa að það sé bara aðallega smíðakennarinn í grunnskóla, þú veist við náðum 

einhvern veginn svo vel saman bara og hann sá það strax bara að ég hafði svo mikinn 

áhuga á þessu þannig að hann ýtti mjög vel undir það að ég ætti alveg hiklaust að 

fara og prófa þetta sko, þannig að ég hugsa að það sé aðallega hann sko … þetta var 

bara mjög skemmtilegur kall og hann til dæmis smíðaði mjög vel. 

 

Allir viðmælendur úr hópi nemenda hafa fengið hvatningu frá foreldrum í því sem þeir 

eru að gera í dag. Það er sterk hefð fyrir iðnmenntun í fjölskyldum þeirra. Þeir hafa 

aðallega leitað fyrirmynda í foreldrum sínum eða öðrum fjölskyldumeðlimum, ásamt því 

að hafa smíðakennara sem fyrirmynd í tveimur tilvikum. 

  

,,Þetta ætti bara að vera skylda sko“ 

Fram hefur komið hjá flestum viðmælendum mínum sem fóru í Tækniskólavalið hversu 

mikilvægt það er að prófa og þekkja vel námsframboð á sviði iðn- og starfsmennta. Þannig 

geti þeir valið framhaldsskólanám eftir áhuga og færni í stað þess að fylgja meirihlutanum 

sem stefnir á bóknám. Vigfús Hallgrímsson, þróunarfulltrúi grunnskóla, telur nauðsynlegt 

að nemendur fái dýpri kynningu á iðnnámi og einstaka greinum og að Tækniskólavalið 

auki fjölbreytni og sveigjanleika í grunnskólanum. Hann segir: ,,Þetta getur jafnvel verið 

síðasta tækifæri nemenda til að kynnast verklegum greinum áður en hin hefðbundna leið 

tekur við það sem eftir er, það er bóknám í framhaldsskóla og háskóla.“ Einar Sigurðsson 

segir góða reynslu fyrir alla nemendur sem hafi til dæmis hug á tækninámi að komast í 

snertingu við verklegar greinar og vinna með hlutina. Þór Pálsson leggur áherslu á sterka 

tengingu námsins í skólanum við atvinnulífið og það að fá að takast á við raunveruleg 

verkefni geti tengt nemendur við þau fyrirtæki sem eru að leita eftir iðn-, tækni- og 

starfsmenntuðu fólki. Hann segir frekari kynningu á iðn- og starfsnámi þurfi í öllum  

grunnskólum og einnig tækjabúnaði sem notaður er svo nemendur fái að kynnast námi, 

störfum og starfsumhverfi á þessu sviði. 
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Ylfa segir um iðnnám: ,,Ég mæli með að allir prófi þetta og þetta ætti bara að vera 

skylda sko áður en tekin er ákvörðun um framhaldsnám.“ Henni finnst að þetta eigi að 

vera hluti af grunnskólanáminu ,,til að unglingar viti svona sirka hvað þetta er og út á hvað 

þetta gengur,“ hvort sem það yrði kennt í grunnskólanum eða annars staðar. Hún segir 

að auka mætti fjölbreytnina í valinu í grunnskólanum og byrja fyrr og þótt nemendur velji 

sér ekki þessa námsleið í beinu framhaldi af grunnskólanum þá viti þeir hvað þetta er og 

nám í Tækniskólanum geti hugsanlega komið til greina eftir stúdentsprófið. Ylfa segir um 

gildi Tækniskólavalsins fyrir sig: 

Hefði ég til dæmis ekki farið þarna í 10. bekk þá hefði ég örugglega bara ekki farið 

aftur í menntaskóla, af því að ég áttaði mig á því að þegar ég var hætt í bóknámi og 

pabbi nefnir þetta, já þú tókst þetta náttúrulega í 10. bekk og þér fannst þetta bara 

voðalega gaman að hanna og skapa, það sem ég geri náttúrulega eiginlega bara best. 

 

Það að þekkja til iðnnáms getur einnig verið kostur fyrir þá sem flosna upp úr bóknámi í 

framhalsskólanum, eins og hún gerði. Védís segist lítið hafa þekkt iðn- og starfsnám áður 

en hún byrjaði í Tækniskólavalinu og segir það geta hjálpað nemendum að finna sig og 

draga úr því að þeir séu að skipta um brautir og framhaldsskóla. Védís segir þá nemendur 

sem völdu bóknám ekkert hafa kynnt sér iðn- og starfsnám og Örvar segir að ef valfög í 

grunnskóla væru fjölbreyttari gætu krakkar frekar valið sér eitthvað sem þeir þekkja vel 

og hafa áhuga á og lokið því námi sem þeir byrja í. Hann og Einar segja marga ekki hafa 

prófað neitt og fari kannski í bóknám vegna þess að þeir hafi ekki kynnst iðn- eða 

starfsnámi og viti þar af leiðandi ekki hvort námið höfði til þeirra. 

  

 ,,Það var einhvern veginn aldrei farið svona ofan í það“ 

Dagur og Einar segja einu fræðsluna um iðn- og starfsnám hafa verið í Tækniskólavalinu 

og Védís segir um náms- og starfsfræðsluna almennt: ,,Ég held að hafi bara verið rosalega 

lítið.“ Í framhaldi segist hún aðallega hafa fengið upplýsingar um iðnnám frá fjölskyldunni 

fyrir utan eina heimsókn frá nemendum í Tækniskólanum. 

Númi sem segist helst hafa fengið fræðslu frá fjölskyldu sinni og smíðakennara í 

grunnskóla man ekki eftir neinni fræðslu um iðn- og starfsnám í grunnskóla fyrir utan 

Tækniskólavalið og Einar segir að það hafi ekki verið nein fræðsla um framhaldsskóla fyrr 

en við lok 10. bekkjar. Einar segir vera skort á fræðslu um iðnnám og það hafi bara verið 

rætt um námið í grunnskólanum en krakkar hafi ekki fengið að prófa fögin til að athuga 
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hvort hæfni þeirra liggi á tilteknum sviðum. Um gildi Tækniskólavalsins sem náms- og 

starfsfræðslu segir hann: 

Þannig séð hefur ekkert verið boðið eitthvað svona um iðnir að skoða eða eitthvað 

svoleiðis og þetta þannig séð hjálpar manni mjög mikið. Fær mann mikið til að hugsa 

því maður er búinn að kynnast þessu og það er búið að sýna manni alla hlutina og 

segja manni almennilega frá, þannig að þá fer maður betur inn í þetta … maður veit 

ekkert mikið hvað er á bak við þetta sem maður er að læra 

  

Einar talar um að í Tækniskólavalinu sé farið meira á dýptina og skilningur á eðli námsins 

verði meiri og að það hafi verið eina tækifæri hans til að kynnast þessum greinum þar sem 

lítið sé talað um iðnnám í grunnskólanum á kostnað bóknámsins og að sú fræðsla sem 

hann fékk í Tækniskólavalinu hafi nýst sér vel. Reynir, sem hafði mikinn áhuga á verklegum 

fögum í grunnskóla, segir um fræðsluna þar: 

Bara að vera með meiri svona fræðslu um það hvað er hægt að mennta sig í, semsagt 

hvernig iðnmenntun er til, bara þannig séð. Þú veist það var aðallega það sem var 

sýnt hérna í grunnskólanum hjá mér sko eða það var svona sýnt allt en það var aldrei 

farið einhvern veginn svona ofan í það og sýnt hvernig þetta virkar og eitthvað. Það 

var svona, það var bara sýnt að þetta var til en ekkert svona þú veist hvað þú þarft 

að gera í þessu námi. 

 

Flestir viðmælendur mínir deila upplifun Reynis á fræðslu um iðn- og starfsnám sem þeir 

hafa fengið í grunnskólanum og er hún sögð yfirborðsleg kynning á heitunum á 

námsleiðunum en ekki mikið meira en það. Þeir fá ekki fræðslu um mismunandi 

námsleiðir innan hvers fags, sveinspróf, eðli námsins, tækjanotkun, hugsanlegt álag og 

námssamninga. Þeir fengu tækifæri til að fá ítarlegri fræðslu en gengur og gerist og það 

var þeim öllum mikilvægt og færði þeim dýpri skilning á eðli og skipulagi iðn- og 

starfsnáms. 

Einar Sigurðsson segir að í of mörgum tilfellum ákveði forráðamenn námsleið fyrir 

börn sín og þá verði stúdentsprófsleiðin fyrir valinu. Hann segir að margir forráðamenn 

sem þekki ekki til iðn- og starfsnáms hvetji börn sín til að taka stúdentspróf og sjá svo til í 

framhaldinu. Hann segir iðnnám ekki vera endastöð frekar en stúdentspróf. Eftir 

stúdentspróf þurfi nemendur að halda áfram til að fá starfsréttindi og að sama skapi séu 

allar leiðir opnar að iðnnámi loknu og möguleiki á fjölbreyttum námsleiðum í framhaldinu 

þar sem iðn- og stúdentspróf útiloki ekki hvort annað. Sjö af átta viðmælendum sem eru 
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nemendur í Tækniskólanum hafa orð á því að þeim standi margar dyr opnar eftir nám í 

Tækniskólanum, bæði til framhaldsnáms og fjölbreytts starfsvettvangs. Þá eru þeir 

komnir með starfsréttindi og geti starfað sem fagmenn á sínu sviði eða bætt við sig 

fjölbreyttu námi. 

  

,,Það var ekkert mikið eða eftirminnilegt“ 

Ef fræðsla um iðn- og starfsnám er yfirborðsleg í grunnskólanum og unglingurinn þekkir í 

raun ekki vel það sem honum stendur til boða hvað varðar annað nám en bóknám þarf 

eitthvað annað að koma til svo nemendur þekki tækifærin sem bjóðast. Fræðslan þar 

virðist ekki skilja mikið eftir sig en Tækniskólavalið hefur verið sú fræðsla sem þeir þurftu 

til að fá nauðsynlega innsýn í námið. Védís segir um fræðsluna í grunnskólanum: 

Námsráðgjafinn kom og kynnti eitthvað fyrir okkur, eitthvað svona um skóla, það var 

ekkert mikið eða eftirminnilegt, þú veist hvernig þetta er, þessi skóli og þessi skóli, 

hvað maður er lengi og hvað er í boði, bóklegt nám og iðnnám, það voru bara svona 

grunnatriðin.  

 

Númi segir aðspurður um fræðsluna í grunnskólanum: 

Ekki það sem ég man eitthvað svakalega eftir fyrir utan valgreinina í Tækniskólanum 

sem einmitt hjálpaði mér að skilja iðngreinar og verklegt og svoleiðis, það er ansi 

skemmtilegt sko. 

 

Enginn viðmælenda úr hópi nemenda hafði náms- og starfsfræðslu sem námsgrein í 10. 

bekk. Sú náms- og starfsfræðsla sem þeir fengu fólst aðallega í því að náms- og 

starfsráðgjafinn kom inn í eina kennslustund og kynnti framboð á framhaldsnámi, oftast 

við lok 10. bekkjar. Tvö þeirra nefndu ekki þá kynningu og einn minntist þess ekki að hafa 

fengið neina fræðslu um nám á sviði iðn- og starfsmenntunar fyrir utan Tækniskólavalið. 

Tvö þeirra nefndu að farið hafi verið ítarlega yfir muninn á bekkjar- og fjölbrautakerfi og 

innritunarferli í framhaldsskóla. Rúmur helmingur viðmælenda hafði fengið fulltrúa 

nemenda og Örvar fékk kynningarfulltrúa frá Tækniskólanum í heimsókn í grunnskólann 

með kynningu. Önnur fræðsla var stóra framhaldsskólakynningin sem tengist Íslandsmóti 

iðn- og verkgreina og hefur lengst af verið haldin í Laugardalshöll eða Kórnum í Kópavogi. 

Þeir sem höfðu farið þangað létu vel af upplifun sinni. Tveir af átta viðmælendum höfðu 

sótt stóru hverfakynningarnar sem hafa staðið nemendum til boða í 10. bekk. Einn 
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viðmælandi fékk ágætis náms- og starfsfræðslu í fermingarfræðslu þar sem fólk kom og 

kynnti störf sín og vinnustaði. Annars tala nemendur um að hafa leitað á netinu til að afla 

sér upplýsinga, að þeir hafi getað leitað til námsráðgjafa í skólanum og fengið fræðslu frá 

foreldrum. 

Opin hús framhaldsskólanna virðast ekki höfða til nemenda en þeir þurfa sjálfir að 

koma sér á staðinn utan skólatíma og aðeins tveir viðmælenda minna nýttu sér það. Védís 

segir fáa nemendur fara á opnu húsin og að betra sé að fara með hópa úr skólanum því 

fáir nemendur nýti sér tilboðið ef þeir þurfi að koma sér sjálfir á staðinn. Þeir nefna flestir 

Tækniskólavalið sem einu raunverulegu kynningu á iðn- og tækninámi og eru ánægðir 

með þá fræðslu. 

Gildi Tækniskólavalsins sem náms- og starfsfræðslu er ótvírætt. Þeim Vigfúsi 

Hallgrímssyni, Einari Sigurðssyni og Þór Pálssyni ber saman um mikilvægi þess að kynna 

iðn- og starfsnám fyrir grunnskólanemendum og var það eitt af markmiðum Tækniskóla-

valsins ásamt því að efla iðn- og starfsnám og kynna Tækniskólann. Vigfús Hallgrímsson 

segir valið mögulega kveikja áhuga á að kynnast nýjum viðfangsefnum í námi hjá 

einhverjum hópi nemenda þannig að þörfum fleiri nemenda í grunnskóla verði mætt og 

Þór Pálsson segir að það þurfi áhuga og frumkvæði frá þeim fullorðnu í grunnskólanum til 

að kynna valið fyrir nemendum. 

  

 ,,Að leyfa manni að prófa og fá meiri upplýsingar um þetta“ 

Í framhaldi af því er mikilvægt að skoða hvernig viðmælendur úr hópi nemenda telja 

fræðslu á sviði iðn- og starfsmenntunar best háttað. Meirihluti þeirra talar um að fræðsla 

um iðn- og starfsnám ætti að vera meiri, betri og með öðrum hætti en hún er í dag og sex 

þeirra finnst hún byrja of seint, það er oftast undir lok 10. bekkjar. Nokkrum þeirra verður 

tíðrætt um kosti þess að fá innsýn í ólíkar greinar í undirskólum Tækniskólans en ekki síður 

um þá kynningu sem þeir fá á öðrum iðngreinum í grunnnáminu. Þeir sem til dæmis velja 

rafiðnir taka einnig grunnnám í pípulögnum, byggingagreinum og málaraiðn og fá þannig 

innsýn í fleiri greinar. Védís, sem vill byrja fræðslu um iðn- og starfsnám fyrr á 

grunnskólaferlinum, segir fræðsluna hafa verið yfirborðskennda, ,,við vissum bara 

yfirheitin,“ og hún bætir við: 

Þú ferð í grunnnám rafiðnar en svo er bara mikið meira í boði og þú veist af 

valmöguleikum og þú ferð í pípulagnir þú veist þú getur gert miklu meira þú veist það 

hefði mátt kynna mikið betur alla valmöguleikana sem eru í boði. 
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Henni finnst að það mætti vera meira val í grunnskólanum eins og Tækniskólavalið sem 

hún tekur fram að sé ekki í boði í öllum skólum og er ánægð með Tækniskólann að bjóða 

upp á þetta val og einnig að fá nemendur úr iðn- og starfsnámi í grunnskólann til að fræða 

um iðn- og starfsnám. Reynir er sama sinnis og telur að það þurfi að fara dýpra í kynningu 

á námi á sviði iðn- og starfsmenntunar því sumt hafi komið sér á óvart þegar hann byrjaði 

í Tækniskólanum, eins og þeir sem fara í húsasmíði þurfa einnig að taka áfanga í húsgagna- 

og innréttingasmíði. 

Örvar, Ylfa og Máni leggja áherslu á að fræðslan komi frá utanaðkomandi, jafnvel 

fagaðilum á sviði iðn- og starfsnáms. Ylfa segir að í grunnskóla finnist nemendum meira 

spennandi að fá gesti og athyglin á því sem þeir hafi fram að færa sé meiri en ef kennarar 

eða náms- og starfsráðgjafar skólans sjá um fræðsluna. Þau Ylfa og Örvar leggja bæði 

áherslu á að þeir sem fræði fylgi þeirri tækni sem unga fólkið þekki til að ná til þeirra. Þá 

tala þau um notkun á tölvum og Ylfa segir ,,myndbönd og eitthvað skemmtilegt eins og 

krakkar hafa áhuga á, þú veist þetta snýst svolítið um að fylgja tækninni og tískunni að ég 

held“. Hún bætir við að það sé ekki árangursríkt að vera með ,,eitthvað glærusjóv hérna 

á einhverjum glærum sem duttu út fyrir tíu árum.“ Ylfa minnist þess ekki að hafa heyrt 

um það í grunnskólanum að iðnnám leiði til starfsréttinda á skömmum tíma og að þannig 

sé hægt að komast fyrr út á vinnumarkaðinn. Hún er dugleg til vinnu og vinnur á nokkrum 

stöðum með skóla sem virðist gefa henni mikið. Þar á meðal fer hún með mannaforráð á 

einum af vinnustöðum sínum og virðist ábyrg og einbeitt í vinnu. Mögulega hefði það 

hentað henni vel að fara í nám sem leiðir til starfsréttinda á styttri tíma eins og iðn- og 

starfsnámið gerir. 

Máni segir erfitt að kynna iðn- og starfsnám fyrir nemendum í grunnskólanum þar 

sem það fari svo mikið eftir foreldrum hve opnir krakkar eru fyrir kynningu á iðn- og 

starfsnámi. Honum finnst líka mikilvægt að nemendur fái með auknum aldri að prófa fleiri 

hluti og vélar í grunnskólanum og hann segir ,,það mætti kannski alveg svona ,,beefa“ upp 

svona verkáfangana sem eru til í grunnskólanum,“ fyrir þá sem eru áhugasamir um iðn- 

og starfsnám svo þeir haldi ekki að ,,þetta smíðadæmi, þetta er ekki bara eitthvað 

aumingjadæmi skilurðu, þú ert bara með sandpappír“. Hann vill að það sé kynnt fyrr fyrir 

krökkunum að þetta geti verið ,,hasar“ og ,,extreme vinna“ sem gæti virkað spennandi á 

marga en það sé ekki sú sýn sem nemendur fái til dæmis af smíði, hvorki í kynningum 

náms- og starfsráðgjafa á faginu né í smíðavali í grunnskóla. Það þurfi að fá meiri alvöru 
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kynningu á námsgreinunum og þeim vélbúnaði sem er notaður. Reyni finnst að iðn- og 

starfsnám mætti vera betur kynnt í grunnskóla þar sem það er góður kostur að velja þessa 

námsleið og nemendur þurfi að fá meiri og dýpri fræðslu um iðnnámið, fá gesti eða fara 

og heimsækja framhaldsskólana eða ,,bara að sjá hvað krakkarnir eru að gera almennt í 

skólanum“ til að átta sig betur á náminu og viðfangsefnum þess. 

Örvar segir að það þurfi að sýna hvað felst í náminu með ,,verklegum sýningum“ og á 

við að nemendur þurfi að fá að koma og prófa. Hann segir um reynslu sína af því ,,mitt 

væri að allavega alltaf að prófa það“. Hann segir að þannig læri og skilji nemendur fremur 

en að hlusta því það nái ekki til þeirra. Hann vill einnig, eins og áður hefur komið fram, að 

nemendur hafi aðgang að fagmönnum á sviðinu og segir: 

Já starfskynningar já, leyfa manni að prófa og fá meiri upplýsingar um þetta, einmitt 

það má alveg græða fullt af því að fara og tala við þessa aðila heldur en að fá einhvern 

kennara til þess að útskýra þetta. 

 

Degi finnst eins og Örvari mikilvægt að fá að prófa og sjá til að geta valið sér nám á sviði 

iðn- og starfsmenntunar. Hann segir: ,,Það var bara gaman þú veist það hefði ekki orðið 

skemmtilegt ef það hefði bara verið talað um þetta og verið að lýsa því, það var 

skemmtilegt að fá að prófa þetta.“ Hann bætir við að einnig sé gott að fá fræðslu um iðn- 

og starfsnám með því að fara í framhaldsskólana, tala við nám- og starfsráðgjafana þar og 

við fólk sem hefur lokið því námi sem þú hyggst taka. 

Sex af átta viðmælendum mínum finnst að Tækniskólavalið mætti vera í boði áður en 

nemendur byrja í 10. bekk. Örvari og Mána finnst fínt að bjóða fyrst upp á Tækniskólavalið 

í 10. bekk en aðrir töluðu um að það væri of seint að byrja fræðslu í 10. bekk þar sem 

nemendur eru oft komnir með fastmótaðar skoðanir um að þeir ætli að fara í bóknám og 

séu þar af leiðandi hvorki opnir fyrir fræðslunni né tilbúnir til að skoða iðn- og starfsnám 

á þeim tímapunkti. Dagur og Örvar segja að nemendur fylgi bara hópunum ef þeir séu 

óákveðnir í hvað þeir vilji gera í 10. bekk og Dagur telur Tækniskólavalið geta skipt 

sköpum, að hafa kynnst því til að vita um hvað iðnnám snýst svo hægt sé að velja það eða 

vita að maður hafi ekki áhuga á því. Hann segir Tækniskólavalið hafa verið hina bestu 

fræðslu á iðn- og starfsnámi og þar hafi hann fyrst kynnst iðnnámi. 

Einar vill fá Tækniskólavalið í 8. eða 9. bekk þegar krakkar eru byrjaðir að hugsa um 

framhaldsnám og Dagur og Reynir sjá fyrir sér að það væri gott að hafa það í 9. bekk. Védís 
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og Ylfa segja að það megi kynna allt iðnnám miklu fyrr í grunnskólanum. Þau þekki ekki 

valmöguleikana í Tækniskólanum fyrr en farið er í grunnnámið þar en þau fái þó ákveðna 

innsýn í námið í Tækniskólavalinu. Ylfa segir að kynning og kennsla á iðnnámi megi gjarnan 

vera meiri en hún er í grunnskólanum og vera partur af grunnskólanáminu og segir: 

Mér finnst að það hefði mátt byrja í 9. bekk og þá eftir 9. bekkinn að maður gæti hætt 

ef manni finnst þetta leiðinlegt en ef þetta var gaman að fá jafnvel að fara tvisvar í 

viku með 10. bekknum. 

 

Hún er ánægð með að nemendur þurfi að velja þrjár greinar í Tækniskólavalinu til að fá 

innsýn í mörg fög. Örvar er sama sinnis og segir að það geti dregið úr því að nemendur 

flakki milli brauta eða skóla þegar þeir þekki hvað sé í boði. Því þar fái þeir tækifæri til að 

prófa og það sé sérstaklega mikilvægt fyrir þá sem ,,eru ekki endilega bókgáfaðir en geta 

unnið vel með höndunum,“ eins og hann kemst að orði. 

Tækniskólavalið fékk litla sem enga athygli kennara eða annarra starfsmanna í 

grunnskóla viðmælenda. Það var eins og hvert annað val í skólanum og fékk jafnvel minni 

athygli þar sem það var kennt utan skólans. Ylfa sem fór ekki beint í Tækniskólann hefði 

viljað að einhver hefði sest niður með sér og rætt upplifun og reynslu af valinu og telur að 

það hefði jafnvel stytt sér leið í námi og komið í veg fyrir að hún fylgdi vinkonum sínum í 

framhaldsskóla á tungumálabraut. Hún hafði átt í nokkrum erfiðleikum með að læra 

tungumál bæði í grunnskólanum og í framhaldsskólanum og var sú braut alls ekki sú besta 

fyrir hana. 

Númi man ekki eftir neinni fræðslu um iðn- og starfsnám fyrir utan Tækniskólavalið í 

grunnskóla. Hann telur best að fá fræðslu um iðn- og starfsnám með því að spyrja aðra, 

kunningja, foreldra og fólk í kringum sig og leita sér upplýsinga á netinu. Einar telur best 

að fræðsla um iðn- og starfsnám snúi að því að leyfa nemendum að komast í tengsl við 

viðfangsefnin og leyfa þeim að prófa til að fá tilfinningu fyrir verkefnum. Hann segir 

nemendur græði lítið á því að vera sagt frá hlutunum eða horfa á aðra gera hlutina. Um 

gildi þess að prófa sjálfur segir hann: 

Þannig að maður veit aldrei hvort það er skemmtilegt eða ekki svo leið og maður fær 

að prófa það þá veit maður hvernig það er og þá veit maður kannski að manni langar 

ógeðslega mikið, maður skemmtir sér kannski ógeðslega vel. 
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,,Ég fann ekkert eitthvað fyrir svona stressi eða eitthvað“ 

Flestir viðmælendur minna töluðu um að það hafi verið gott að hafa komið í skólann og 

kynnst náminu, kennurum og skólaumhverfinu áður en þeir hófu nám þar. Hjá Degi kemur 

þar sterkt fram hvað þetta skipti hann miklu máli þegar hann segir: 

Það hjálpaði mér náttúrulega að sjá hvað mér finnst gaman og hjálpaði mér svona að 

vera öruggur hér, hjálpaði mér að kynnast kennurunum og skólanum. Já mér fannst 

þá auðveldara að taka ákvörðunina um að fara í þennan skóla. 

 

Tækniskólavalið hafði bæði þau áhrif að hann varð ákveðnari í að velja sér námsbraut en 

gaf honum líka aukið sjálfstraust og öryggi við að hefja nám Tækniskólanum. Fleiri tóku í 

sama streng og sagði Reynir að það hafi skipt hann máli að hafa kynnst skólanum og 

hvernig allt virkaði þar. Hann bætti við, ,,já í rauninni og líka bara að kynnast kennurunum 

aðeins, það var mjög fínt að vita hverjir þeir voru“. Upplifun Núma er sú saman og hann 

segir það hafa verið þægilegt að koma inn í Tækniskólann sem hann þekkti orðið svona 

vel, það hafi veitt honum öryggi. Aðspurður segir Einar Tækniskólavalið hafa haft góð áhrif 

á upplifun hans varðandi það að hefja nám í Tækniskólanum. Hann segir: 

Já það kom eitthvað inn, því maður var búinn að vera hérna. En annars fyrst þegar ég 

kom hingað þá var ekkert eins og margir eru eitthvað að panikka og eru stressaðir út 

af því að þetta er fyrsti dagurinn og þeir eru komnir í allt annað nám og eitthvað og 

þekkja engan. En fyrir mér var þetta ekkert, ég fann ekkert eitthvað fyrir svona stressi 

eða eitthvað. Ég var bara mjög slakur og mætti bara og gerði það sem ég átti að gera. 

 

Ylfa segir að það sé mikilvægt að nemendur séu vel undirbúnir undir 

framhaldsskólagönguna, það geti dregið úr kvíða og stressi sem sé svo algengt hjá 

jafnöldrum hennar og hún segir um mikilvægi þess að hafa fengið náms- og starfsfræðslu 

í Tækniskólavalinu ,,að það sé búið að vera að undirbúa okkur fyrir og við vitum, þú veist 

að það var búið að hjálpa mér bara helling að hafa bara komið inn í þessa byggingu sko“. 

Tækniskólavalið var sú náms- og starfsfræðsla sem viðmælendur fengu í grunnskóla 

um iðn- og starfsnám. Náms- og starfsfræðsla um iðn- og starfsnám er almennt 

yfirborðskennd og skilur lítið eftir sig. Sterk hefð fyrir iðn- og starfsnámi í fjölskyldum 

flestra viðmælenda minna hefur verið það sem hefur hvatt þá áfram í að kynna sér iðn- 

og starfsnám og hefja í framhaldinu nám á því sviði. Þeim finnst það ekki endilega vera 
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hlutverk náms- og starfsráðgjafa að kynna fyrir sér það nám sem er í boði á sviði iðn- og 

starfsmenntunar. Þeir telja fræðsluna þurfa að vera ítarlegri, sjónrænni, vilja fá að prófa 

og fá reynslu af fögunum og fá hana frá þeim sem þekkja vel til iðn- og starfsnáms. Segja 

má að Tækniskólavalið bjóði einmitt upp á þetta en það nám stendur ekki öllum til boða.  

Fram kom hjá Vigfúsi Hallgrímssyni að 10. bekkingum sé oft þröngur stakkur búinn 

með valfögin, sérstaklega ef þeir eru að fá íþróttir eða tónlistarnám metið sem valfag. 

Einnig má hugsa um þá nemendur sem koma frá fjölskyldum þar sem er sterk 

bóknámshefð. Þeir fá litla fræðslu um iðn- og starfsnám úr sínu nánasta umhverfi, í 

grunnskólanum er umræðan um bóknám ráðandi og þeir fá takmarkaða og 

yfirborðskennda fræðslu í skólanum. 
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4 Umræða 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að fá innsýn inn í upplifun og reynslu nemenda 

sem hafa farið í Tækniskólaval í 10. bekk í grunnskóla. Áhersla var lögð á að skoða hvernig 

Tækniskólavalið nýttist þeim sem náms- og starfsfræðsla og hvernig almenn reynsla 

þeirra var af því. Í ljós kom að Tækniskólavalið nýttist þeim vel og var kærkomin valgrein 

á sviði iðn- og starfsnáms í grunnskólanum sem þeim fannst of bóknámsmiðaður. Sökum 

þess hve fáir velja iðn- og starfsnám eftir grunnskólann og samnemendur þeirra sýndu 

neikvæði viðhorf gagnvart því upplifuðu nemendur sig svolítið eina á báti í grunnskólanum 

þegar þeir ákváðu að fara í Tækniskólavalið og síðar að hefja nám í Tækniskólanum. 

Upplifun þeirra af Tækniskólavalinu var mjög jákvæð. Það á bæði við um þá reynslu sem 

þeir fengu þar af því að prófa hlutina og komast í tengsl við viðfangsefnin en ekki síður 

þær góðu móttökur sem þeir fengu hjá kennurum Tækniskólans. Þeir fengu stuðning frá 

foreldrum sínum gagnvart iðn- og starfsnámi og jákvæð viðbrögð frá fullorðnum. Flest 

þeirra sem voru í Tækniskólavalinu eiga nána fjölskyldumeðlimi sem hafa verið í iðnnámi. 

Þeir hafa verið mörgum þeirra fyrirmyndir og veitt þeim ákveðna innsýn í iðnnám og störf 

á því sviði. Nemendurnir  leggja áherslu á að allir þurfi að þekka iðn- og starfsnám til að 

kunna að meta það. Flestum þeirra finnst Tækniskólavalið hafa í raun verið einu fræðsluna 

sem þeir fengu um iðn- og starfsnám. Þar fengu þeir reynslu af iðn- og starfsnámi sem 

þeir höfðu ekki kost á að fá í grunnskólanum. Þeim fannst náms- og starfsfræðslan þar lítil 

og ófullnægjandi.  

Í næstu köflum er leitast við að svara rannsóknarspurningum og gera betur skil þeirri 

upplifun sem nemendur höfðu af grunnskólanum, náms- og starfsfræðslu, Tækni-

skólavalinu og í framhaldinu að hefja nám í Tækniskólanum. Það er gert út frá þeim 

meginþemum sem komu fram í niðurstöðum rannsóknarinnar. 

 

4.1 Bóknám ráðandi og neikvætt viðhorf til iðn- og starfsnáms 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að viðmælendum úr hópi nemenda fannst 

mikil áhersla á bóklegt nám í grunnskólanum á kostnað verk- og listnáms. Bæði hvað 

varðar fjölda kennslustunda en einnig í almennri umræðu bæði starfsfólks og 

samnemenda sinna. Niðurstöður þessarar rannsóknar eru sambærilegar við niðurstöður 

annarra rannsókna þar sem áhersla á bóknám er mikil í grunnskóla hér á landi og 

nemendur hafa neikvæð viðhorf til iðn- og starfsnáms og fáir velja það að grunnskóla 
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loknum (Una Guðrún Einarsdóttur, 2014; Elsa Eiríksdóttir, Guðrún Ragnarsdóttir og Jón 

Torfi Jónasson, 2018). Einkum er horft til bóklegrar hæfni nemandans í grunnskólanum 

fremur en almennrar hæfni hans (Elsa Eiríksdóttir o.fl., 2018) sem er í samræmi við 

upplifun viðmælenda úr hópi nemenda í þessari rannsókn. Einum þriðja hluta nemenda 

líkar betur við verklegar greinar í grunnskólanum en velja samt bóklegt nám í 

framhaldsskóla (Guðrún Björg Karlsdóttir, 2014; Elsa Eiríksdóttir 2012).  

Nemendur sem voru í Tækniskólavalinu segja allir að bæði framboð, umræða og 

fræðsla um bóknám sé ríkjandi í grunnskólanum bæði hjá jafnöldrum þeirra og starfsfólki 

skólans. Helmingur viðmælenda úr hópi nemenda var einn í sínum bekk eða árgangi til að 

velja iðn- eða starfsnám eftir grunnskólann. Niðurstöður gefa vísbendingar um að ein af 

ástæðum þess hve fáir sækja í iðn- og starfsnám kunni að vera sú að í grunnskólanum er 

megináhersla á árangur úr bóklegum greinum og er réttur nemenda til náms í list- og 

verkgreinum í grunnskólum samkvæmt aðalnámskrá grunnskólans frá 2011 ekki virtur þar 

sem 80% skóla voru með kennslustundir undir lágmarksviðmiðum í 5.–10.bekk á árunum 

2013–2016 (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2017). Bóklegu námi er gert hærra 

undir höfði og má leiða líkur að því að það hafi áhrif á viðhorf bæði nemenda og 

forráðamanna til þess. Nemendur sem eru sterkir á sviði iðn- og starfsnáms fá því færri 

tækifæri til að efla áhuga og færni á þeim sviðum sem þeir eru sterkir í ef réttur þeirra er 

ekki virtur. Viðmælendur sem voru í Tækniskólavalinu eiga það flestir sameiginlegt að 

hafa verið áhugalitlir í grunnskólanum, sérstaklega í bóknáminu, þrátt fyrir að hafa gengið 

ágætlega þar. 

Í ljósi þess hve mikil áhersla er á bóknám í grunnskólanum að mati viðmælenda í 

Tækniskólavali er spurning hvort meginhlutverk grunnskólans standist. Það markmið er 

að bjóða upp á hvetjandi námsumhverfi fyrir alla svo þeir finni til öryggis og fái notið 

hæfileika sinna, getu og áhugasviðs eins og kveður á um í 2. grein laga um grunnskóla 

(2/2009). Er jafn auðvelt fyrir nemanda sem hefur hæfileika á verklegu sviði að finna 

hæfileikum sínum farveg í grunnskólanum og þeim bókhneigða? Niðurstöður þessarar 

rannsóknar gefa vísbendingar um að svarið við þessari spurningu sé neitandi.  

Ríkisstjórnin ákvað árið 2017 ,,að leggja sérstaka áherslu á listnám og aukna 

tækniþekkingu“ og að efla iðnnám og verk- og starfsnám (Stjórnarráðið, 2017). Tekið var 

fram að nokkuð halli á iðn- og starfsnám á kostnað bóknámsins í grunnskólanum. Þar 

virðist vera kerfislæg áhersla á bóknám og skólar komast upp með að brjóta á rétti 
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nemenda um tiltekinn fjölda kennslustunda í list- og verkgreinum. Á yngri stigum 

grunnskólans virðist strax búið að aðgreina mjög bóklega og verklega færni í stað þess að 

gera þeim báðum jafn hátt undir höfði með því að meta almenna hæfni nemandans. Það 

væri æskilegra að það yrði gert því öll reynsla og færni einstaklingsins dýpkar þekkingu 

hans og þroska (Guðmundur Heiðar Frímannsson, 2010). 

Í ljósi niðurstaðna þessarar rannsóknar væri skynsamlegt að byrja á því að beina 

athyglinni að þeirri staðreynd að réttur nemenda til list- og verkgreina er ekki virtur 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2017) í stað þess að koma fram með nýtt átak. En 

enn eitt átak hefur verið kynnt og nú frá Reykjavíkurborg undir yfirskriftinni ,,Látum 

draumana rætast“. Því er ætlað gera list- og verknámi hærra undir höfði. Væri ekki 

nærtækara að fylgja eftir lögbundnum rétti nemenda til list- og verknáms í 

grunnskólanum og leitast við að finna hvaða ástæður liggja að baki þess misræmis sem er 

á milli lögbundins réttar og raunverulegrar stöðu? Ástæðurnar eru eflaust margar en 

aðallega er horft til árangurs í bóklegum greinum þegar gæði skólastarfs eru metin sem 

ætla mætti að væri nokkur einföldun. 

Samkvæmt flestum viðmælendum úr hópi nemenda er gerður skýr greinarmunur á 

bóklegu og verklegu námi þegar kemur að vali á framhaldsskóla. Slíkur greinarmunur ætti 

að vera arfur liðins tíma þar sem aukin tækniþekking og þörf fyrir tæknimenntað starfsfólk 

í fjölbreytt og oft vel launuð störf ætti að tengja betur saman bókleg og verkleg fög 

(Samtök atvinnulífsins, 2018). Gera má ráð fyrir því að mikil áhersla í grunnskóla á 

bóklegar greinar auk neikvæðs viðhorfs til iðn- og starfsnáms valdi því að bóknám verði 

fyrir valinu þrátt fyrir áhuga á iðn- og starfsnámi. Nemendur hafa óljósar hugmyndir um 

hvað það felur í sér en það er fyrst og fremst á ábyrgð grunnskólans að veita nemendum 

innsýn í fjölbreytt nám í stað þess að einblína á bóknámið (Una Guðrún Einarsdóttir, 

2014). Það má velta því upp hvort áherslan á bóknámið sé fast í hefðum fortíðar í stað 

þess að það sé sniðið að því að undirbúa nemendur undir líf og starf í nútímasamfélagi 

(Wolfgang Edelstein, 2008). 

Viðmælendur sem fóru í Tækniskólavalið sögðu allir að forráðamenn þeirra hafi stutt 

þá í vali sínu á námi í Tækniskólanum. Það kemur á óvart í ljósi niðurstaðna rannsóknar 

þar sem meginþorri forráðamanna nemenda vildi að börn sín tækju stúdentspróf, jafnvel 

án þess að þau kynntu sér iðn- eða starfsnám (Kristjana Stella Blöndal, Jón Torfi Jónasson 

og Sólrún Sigvaldadóttur, 2016). Rannsókn á vegum Evrópusambandsins í öllum 
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aðildarríkjum sýndi einnig að flestir fullorðnir myndu ráðleggja ungu fólki að fara 

bóknámsleið og þaðan í háskólanám (Evrópusambandið, 2011) líkt og virðist vera raunin 

hér á landi. Það er fátt sem styður við að nemendur velji iðn- eða starfsnám ef þeir hafa 

óljósa hugmynd um eðli og inntak námsins og forráðamenn þrýsta á þá að fara í bóknám. 

Einar Sigurðsson, áfangastjóri Tækniskólans, segir forráðamenn oft hindra börn sín í því 

að hefja iðn- og starfsnám eftir grunnskólann og leggja mikla áherslu á bóknám. Að því 

sögðu hlýtur Tækniskólavalið að vera áhugaverður valkostur til upplýsingaöflunar fyrir 

unglinga og jafnvel einnig fyrir forráðamenn.  

Á unglingsárum skipta viðhorf og skoðanir jafnaldra oft miklu máli. Viðhorf fullorðinna 

skipta einnig máli og það kom á óvart að nemendur sem fóru í Tækniskólann fengu mjög 

jákvæð viðbrögð frá fullorðnum. Þeir hrósuðu þeim fyrir að fara aðra leið en hópurinn og 

velja Tækniskólann. Það vekur upp spurningu um það hvort fullorðnum finnist iðn- og 

starfsnám fínt ef aðrir en þeirra eigin börn fara í það en myndu síðan ráðleggja sínum 

börnum að taka stúdentspróf.   

Sex af átta viðmælendum sem eru í Tækniskólanum upplifa fordóma hjá jafnöldrum 

sínum þegar kemur að vali þeirra á námi. Einn af þeim átti í baráttu við eigin fordóma sem 

hann þurfti að yfirstíga áður en nám var hafið í Tækniskólanum. Niðurstöður þessar 

rannsóknar eru samhljóma öðrum rannsóknum sem sýna að neikvæð viðhorf til iðn- og 

starfnáms virðast vera lífsseig og fámennur hópur grunnskólanema velur það (Elsa 

Eiríksdóttir, 2012; Berglind Rós Magnúsdóttir og Unnur Edda Garðarsdóttir, 2018).   

Viðmælendur úr hópi nemenda lýstu neikvæðum og dæmandi orðum jafnaldra sinna, 

eins og ,,lúði“, ,,nörd“ og ,,heimskir“, og þeim finnst iðn- og starfsnám vera talað niður, 

eins og það sé ekki eins merkilegt og bóknám. Tveir viðmælendur greina frá því að þeir 

hafi veigrað sér við að segja í hvaða skóla þeir eru vegna þessara fordóma. Þær 

niðurstöður eru í samræmi við aðrar rannsóknir þar sem kemur fram að félagsleg 

virðingarstaða starfsnáms er veikari en bóknámsins og nemendur leyni því í hvaða skóla 

þeir eru til að verða ekki dæmd (Elsa Eiríksdóttir, 2012; Berglind Rós Magnúsdóttir og 

Unnur Edda Garðarsdóttir, 2018). Það sem kemur þó á óvart í niðurstöðum þessarar 

rannsóknar er hve mikið nemendur verða varir við þessi neikvæðu viðhorf og hversu sterk 

þau eru.   

Viðmælendur úr hópi nemenda nutu sín ekki vel í grunnskólanum, þeir voru 

áhugalausir og fannst fátt við sitt hæfi þar. Nemendur nefna námsleiða sem eina helstu 
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orsök fyrir brotthvarfi úr námi (Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stellla Blöndal, 2002). 

Aðeins lítið hlutfall nemenda innritast í iðn- og starfsnám eftir grunnskólann, 

meginhlutinn velur bóknám eða yfir 80% nemenda (Hagtíðindi, 2018a). Í ljósi þess að 

umræðan snýst mest um bóknámið í grunnskólanum og athygli skólasamfélagsins er að 

stórum hluta á því getur reynt á að vera jafnvel sá eini í sínum árgangi sem sýnir áhuga á 

iðn- og starfsnámi. Félagahópurinn skiptir unglinga oft miklu máli og þegar viðhorf 

jafnaldranna gagnvart iðn- og starfsnámi eru neikvæð má ætla að á brattan sé að sækja 

að fara aðra leið en bóknámsleiðina. Nemendur eru jafnvel einnig að berjast við eigin 

fordóma og viðhorf og getur þeim þá reynst erfitt að skera sig úr hópnum.  

 

4.2 Að fá að prófa í Tækniskólavalinu  

Niðurstöður sýna að allir viðmælendur voru ánægðir með upplifun sína af 

Tækniskólavalinu og að komast í umhverfið í Tækniskólanum. Þar var einstaklega vel tekið 

á móti þeim. Í grunnskólanum voru flestir orðnir áhugalausir og þau hefðu viljað fá að 

njóta hæfileika sinna þar í ríkara mæli.  

Eftirtektarvert er hvað nemendur lýstu verkefnunum sínum af mikilli nákvæmni og 

innlifun. Þeir öðluðust ekki síður öryggi við að kynnast skólanum og kennurunum en við 

innsýn í eðli og inntak námsins. Hjá þeim öllum kom sterkt fram hvað það var mikilvægt 

,,að fá að nota hendurnar“ í Tækniskólavalinu og fá að ,,prófa“ hlutina og vélarnar . Þeim 

finnst nauðsynlegt að fá að kynnast iðn- og starfsnámi í raun til að geta valið það í 

framhaldinu. Þannig þarf einstaklingurinn að fá að prófa viðfangsefnin sem þátttakandi í 

samverkun við umhverfi sitt og læra þannig af reynslunni og með uppgötvun (Bandura, 

1986). Þá getur hann fundið merkingu í upplifun sinni og reynslu sem getur stutt 

starfsferilsþróun hans (Savickas, 2005).  

Tækniskólavalið varð í raun sú nauðsynlega náms- og starfsfræðsla sem viðmælendur 

úr hópi nemenda fengu ekki í grunnskólanum. Þrjú þeirra segja að Tækniskólavalið ætti 

að vera skylda fyrir grunnskólanemendur eða kynning á iðnnámi í líkingu við það. Þær 

niðurstöður eru samhljóma niðurstöðum úr rannsókn þar sem fram kemur að nemendur 

vilja fá góða aðstöðu þar sem þau fá kynningu á iðn- og verknámi, eins konar miðstöð 

verkgreina (Una Guðrún Einarsdóttir, 2014). Nemendur kalla eftir meiri náms- og 

starfsfræðslu en þrátt fyrir vitneskju stjórnvalda um þörf á öflugri fræðslu fyrir nemendur 

er hún enn óburðug víða (Helga Tryggvadóttir, Hildur Ingólfsdóttir, Jóhanna Lúvísa 
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Reynisdóttir, Rannveig Óladóttir, Sigrún María Hákonardóttir og Sigríður Bílddal, 2014; 

Anna Birna Rögnvaldsdóttir, 2016). 

Einstaklingurinn mátar nýja reynslu við þá eldri í síbreytilegu ferli sem náms- og 

starfsval er og því betur sem reynslan tengist sjálfsmynd einstaklingsins því meiri 

merkingu fær hún fyrir hann. Þess vegna er mikilvægt að fólki sé ekki beint inn á of þröngt 

svið náms og starfa (Gies, 1990). Líklegra er að einstaklingur taki góðar ákvarðanir um 

náms- og starfsval ef hann fær sem flest tækifæri til að öðlast reynslu á ólíkum sviðum 

(Patton, W. og McMahon, 1999). Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa vísbendingar um 

að nemendur hafi litla þekkingu og reynslu af iðn- og starfsnámi. Þeim er jafnvel beint inn 

á of þröngt svið bóknáms í stað þess að opna reynsluheim þeirra eins og nemendur sem 

fóru í Tækniskólavalið fengu tækifæri til að gera. Þannig gátu þeir með virkum hætti 

prófað nýja hluti og öðlast reynslu sem hefur áhrif á starfsþróunarferil þeirra (Krumboltz, 

Foley og Cotter, 2013). 

Nemendum sem líkar betur við verklegar greinar í grunnskóla en velja samt bóknám 

hafa mesta þörf fyrir ráðgjöf í framhaldsskóla ásamt þeim sem eru á almennri braut 

(Kristjana Stella Blöndal, Jón Torfi Jónasson og Sólrún Sigvaldadóttir, 2016). Leiða má líkur 

að því að mikil áhersla í grunnskóla á bóklegar greinar valdi því að bóknám verður fyrir 

valinu þrátt fyrir áhuga á iðn- og starfsnámi. Einn viðmælandi úr Tækniskólavalinu líkti 

reynsluleysi nemenda á sviði iðn- og starfsnáms við það að fara að æfa íþrótt. Hann sagði 

,,ef þig langar að æfa fótbolta þá ferðu kannski að prófa að spila fyrst fótbolta með vinum 

þínum áður en þú ferð að æfa fótbolta, þetta er svona þú prófar áður en þér finnst þetta 

gaman“.  

Öllum viðmælendum mínum úr Tækniskólavalinu verður tíðrætt um að fá að prófa 

hlutina til að kynnast þeim og fá reynslu af tilteknum faggreinum til að finna hvort þær 

vekji áhuga þeirra. Þannig fá þau tækifæri til að auka hæfni sína í fjölbreyttum verkefnum 

en þeim finnst þau hvorki fá það tækifæri í námi né í náms- og starfsfræðslu. Þau fá ekki 

mörg tækifæri til að þróa áhuga og hæfileika á sviði iðn- og starfsnáms og það getur verið 

of seint í lok grunnskólans (Elínrós Líndal, 2018). 

Stjórnvöld hafa verið meðvituð um þennan skort um nokkurt skeið. Í orði hefur verið 

lögð áhersla á mikilvægi þess að nemendur fái raunverulega snertingu við iðn- og 

starfsnámsgreinar strax frá upphafi skólagöngunnar og tækifæri til að vinna að 

viðfangsefnum á sviði verk-, tækni- og skapandi greina undir leiðsögn fagmanna 
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(Forsætisráðuneyti, 2012). Í sömu skýrslu var einnig talað um að verklega aðstöðu þyrfti í 

skólum til að nemendur kynnist grunnþáttum starfa og verkfærum eða setja upp smiðjur 

í samstarfi við fyrirtæki sem væri þá í boði fyrir alla grunnskólanemendur 

(Forsætisráðuneyti, 2012). Þetta skipulag á tengingu grunnskóla við iðn- og starfsnám 

hefur ekki orðið að veruleika. Tækniskólavalið sem slíkt hefur ekki fengið mikla athygli eða 

verið skoðað sérstaklega hvort og hvernig það nýtist nemendum. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar sýna að það hefur hefur gengið vel og vaxið og hefur með beinni hætti en 

áður gefið nemendum umrædda innsýn í nám og störf á sviði iðn- og starfsnáms.  

 

4.3 Að þekkja iðn- og starfsnám, fyrirmyndir og fræðsla   

Mikilvægi fyrirmynda í starfsferilsþróun einstaklingsins er þekkt þar sem reynsla hans af 

umhverfinu og félagslegum veruleika verða hluti af viðhorfum og gildum í samspili við 

aðra þætt (Bourdieu, 1986; Savickas, 2005). Í opinberum umræðum um að auka veg og 

virðingu iðn-, starfs- og tæknináms er talað um að fyrirmyndir séu mikilvægar og að ungu 

fólki vanti fyrirmyndir á því sviði (Elínrós Líndal, 2018a). Niðurstöður rannsókna sýna 

mikilvægi þess að unglingar hafi fyrirmyndir sem þeir geta horft til á fjölbreyttum 

vettvangi náms og starfa til að efla starfsþroska sinn (Flouri og Buchanan, 2002). 

Nemendur í grunnskóla virðast ekki hafa margar fyrirmyndir sem þeir geta litið til á 

sviði iðn- og starfsmenntunar (Elínrós Líndal, 2018a) og nemendur sem koma úr 

fjölskyldum þar sem bóknám er ráðandi gætu haft fáar fyrirmyndir á sviði iðn- og 

starfsnáms. Í þessari rannsókn kemur skýrt fram að viðmælendur úr hópi nemenda segja 

það skipta öllu máli að þekkja einhvern sem sinnir slíkum störfum til að vita um hvað þau 

snúist. Þannig læri fólk að meta þau að verðleikum. Flestir þeirra eiga foreldra og sumir 

mörg skyldmenni, sem eru iðnmenntuð eða hafa farið í starfsnám, sem eru þeim 

fyrirmyndir. Einn hafði smíðakennara sem var fyrirmynd hans. Það styður fræðikenningu 

Bourdieu um félagslegan veruhátt (e. habitus) þar sem félagslegur uppruni verður hluti af 

einstaklingnum, gildum hans og hæfni (Gestur Guðmundsson, 2008). Reynslan af því 

umhverfi sem einstaklingurinn er alinn upp í verður inngróin og má ætla að það hafi áhrif 

á hvernig viðmælendur í Tækniskólavalinu upplifa umhverfi sitt og bregðast við því 

(Bourdieu, 1986).  

Öllum viðmælendum úr hópi nemenda fannst mikilvægt að fá stuðning frá foreldrum 

sínum og fjölskyldu við að fara í Tækniskólavalið og að hefja nám í Tækniskólanum í 
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framhaldinu. Ætla má að það sé þeim sérstaklega mikilvægt þar sem viðhorf til iðn- og 

starfsnáms er neikvætt í grunnskólanum. Mikilvægt er fyrir nemendur að fá tækifæri til 

að vinna að viðfangsefnum á sviði verk-, tækni- og skapandi greina undir leiðsögn 

fagmanna (Forsætisráðuneyti, 2012) sem gætu þá hugsanlega orðið þeim fyrirmyndir 

(Una Guðrún Einarsdóttir, 2014).   

Sýnt hefur verið fram á að öflug náms- og starfsráðgjöf í grunnskólanum býr 

nemendur betur undir námsval og skipulagða starfahugsun en heimsóknir í skóla og á 

vinnustaði. Slíkar heimsóknir virðast vera of yfirborðskenndar til að þær nýtist nemendum 

(Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2007). Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að nemendur 

telja náms- og starfsfræðslu vera yfirborðskennda og ófullnægjandi og að hún hefjist of 

seint á grunnskólaferlinum. Enginn viðmælenda minna hafði náms- og starfsfræðslu sem 

námsgrein. Ekki hefur tekist að gera hana að námsgrein þrátt fyrir að stjórnvöld telji hana 

mikilvæg réttindi til að nemendur geti valið sér nám og störf á upplýstan hátt (Anna Birna 

Rögnvaldsdóttir, 2016). Niðurstöður þessarar rannsóknar eru í samræmi við rannsóknir 

sem sýndu annars vegar að iðnnemum fannst þeir ekki hafa fengið næga fræðslu um 

iðnnám í grunnskólanum og hins vegar að þeir hafi ekki fengið þá þekkingu á iðn- og 

starfsnámi í lok grunnskólans til að það sé raunverulegur valkostur fyrir þá (Unu Guðrúnar 

Einarsdóttir, 2014; Arney Einarsdóttir og Sigríður Þ. Stefánsdóttir, 2006). Ólíkt því sýndu 

niðurstöður rannsóknar á framhaldsskólanemendum að nemendur telja sig jafnvel ekki 

hafa þroska til að meðtaka fræðslu um iðn- og starfsnám í grunnskólanum og töldu sig 

þurfa fræðslu um það í framhaldsskólanum (Arney Einarsdóttir og Sigríður Þ. 

Stefánsdóttir, 2006). Framkvæmd náms- og starfsfræðslunnar skiptir máli, bæði innihald 

hennar og aðferðir svo hún nýtist (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2007) en einnig þarf að huga 

að tímasetningu sem gæti verið mikilvæg þegar gerðar eru áætlanir um að fjölga þeim 

nemendum sem velja iðn- og starfsnám. Einnig skiptir máli hverjir sjá um fræðsluna en 

flestir viðmælendur sem voru í Tækniskólavali lögðu áherslu á að fá fræðsluna frá 

fagmönnum á sínu sviði.  

Viðmælendur fengu ekki skipulagða náms- og starfsfræðslu í grunnskóla sínum heldur 

fólst náms- og starfsfræðsla þeirra fyrst og fremst í einni kynningu náms- og starfsráðgjafa 

þar sem farið var yfir framboð á námi í framhaldsskóla og fengu nokkrir heimsókn frá 

nemendum í Tækniskólanum. Nemendur nýta sér almennt ekki opnu húsin sem er boðið 

upp á utan skólatíma en þau nýttust í einstaka tilviki þar sem einn viðmælandi hitti til 
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dæmis nýútskrifaðan vélfræðing sem hann spjallaði við og sá fyrirmynd í honum ásamt 

föður sínum og afa. Í rannsókn Guðrúnar Bjargar Karlsdóttir (2014) kom fram að aðeins 

45% nemenda í 10. bekk grunnskóla töldu sig hafa fengið nægar upplýsingar um iðn- og 

starfsnám í grunnskólanum og 20% sögðust hafa fengið næga fræðslu á opnum húsum 

eða á skólakynningum.  

Nauðsynlegt er að skoða unglinginn og sjálfsmynd hans þegar hann lýkur grunnskóla 

og hvort hann hafi fengið náms- og starfsfræðslu sem undirbýr hann undir næsta 

skólastig. Sú fræðsla eða skortur á fræðslu getur eflt eða dregið úr nemandanum eftir því 

hvernig hefur gengið. Ef nemandinn er með óljósa hugmynd um sjálfan sig og inntak þess 

náms sem hann velur er hætta á að námsferillinn geti orðið brösóttur.   

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að fræðsla á sviði iðn- og starfsmenntunar er 

of yfirborðsleg þar sem nemendur kynnast aðeins heitum á fögunum en ekki inntaki og 

eðli námsins, hvorki í grunnskólanum, þar sem ekki er skipulögð náms- og starfsfræðsla, 

né í heimsóknum í skóla eða á vinnustaði. Heimsóknir virðast vera of yfirborðskenndar til 

að þær nýtist nemendum. Það er samhljóma niðurstöðum rannsóknar sem sýndi að þótt 

nemendur hefðu ánægju af náms- og starfsfræðslu sem felur í sér að fara í heimsóknir á 

vinnustaði, í opin hús og á skólakynningar skilar hún sér ekki eins vel í skipulagðri 

starfahugsun og fræðsla sem fer fram í kennslustund (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2007). Í 

rannsókn á framhaldsskólanemum kom fram að bæði nemendur í bóknámi og iðn- og 

verknámi töldu sig þurfa meiri kynningu á verknámi og starfsmöguleikum á því sviði 

(Arney Einarsdóttir og Sigríður Þ. Stefánsdóttir, 2006). Niðurstöður hér sýna að nemendur 

kalla eftir aukinni náms- og starfsfræðslu þannig að réttur þeirra til hennar sé virtur. Þau 

vilja fá fræðslu sem felst í því að fá reynslu af verkefnum, þau vilja fá að prófa og hafa 

aðgang að fagmönnum sem geta miðlað þekkingu sinni til þeirra. 

Umhugsunarvert er að skipulagðar skólaheimsóknir hafa nánast alfarið færst yfir í 

opin hús og stórar hverfakynningar og þær leiðir eru fyrst og fremst hugsaðar til að kynna 

iðn- og starfsnám fyrir nemendum. Sú nálgun er ópersónulegri og gefur nemandanum 

síður tækifæri til að fá innsýn og nálgast viðfangsefni iðn- og starfsnáms á dýptina sem 

getur verið gagnlegt eins og niðurstöður þessarar rannsóknar gefa til kynna.  

Í ljósi þess hve náms- og starfsfræðsla er óburðug hér á landi væri eðlilegt að skoða 

hátt brotthvarf úr framhaldsskóla í ljósi þess hve mikið hallar á innsýn og áhuga nemenda 

á iðn- og verknámi. Ef ekki er nægur aðgangur að upplýsingum um inntak og eðli náms 
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getur orðið truflun eða stöðnun í starfsaðlögunarferli (Savickas, 2005). Það getur 

hugsanlega tengst því að stór hópur nemenda sem er óviss í námsvali hverfur brott úr 

námi án þess að ljúka því (Jón Torfi Jónsson, Kristjana Stella Blöndal og Anne-Christine 

Tannhauser, 2011).  
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5 Lokaorð 

Vísbendingar sem koma fram í þessari rannsókn eru þess efnis að áhersla er á bóknám í 

grunnskólanum, náms- og starfsfræðsla er lítil og ómarkviss og viðhorf ungs fólks til iðn- 

og starfsnáms er neikvætt. Þessar niðurstöður geta hugsanlega skýrt af hverju ungmenni 

velja oftast bóknámsleið, það er sú leið sem þau þekkja og sú leið sem flestir fara. Fyrri 

rannsóknir styðja mikilvægi náms- og starfsfræðslu í starfsferilsþróun ungmenna og það 

hvernig góð fræðsla getur haft áhrif til að draga úr brotthvarfi nemenda úr námi. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna fram á jákvæða upplifun og reynslu nemenda af 

Tækniskólavalinu sem gefur tilefni til þess að skoða þá nálgun betur. Þar fengu nemendur 

að kynnast náminu af eigin raun með því að prófa og komast í snertingu við verkefnin og 

það varð sú náms- og starfsfræðsla sem þeir höfðu þörf fyrir á sviði iðn- og starfsnáms. 

Þá má jafnvel hugsa hvort sú fræðsla gæti náð til stærri hóps, bæði sem náms- og 

starfsfræðsla en einnig sem leið til að draga úr fordómum. Þeir fordómar gagnvart iðn- og 

starfsnámi sem greina mátti bæði í þessari rannsókn og öðrum rannsóknum eru mjög 

athugunarverðir. Nokkrir viðmælendur úr hópi nemenda sögðu fordóma gagnvart iðn- og 

starfsnámi byggja á þekkingarleysi þar sem fáfræði elur af sér fordóma. Nemendur þekkja 

lítið til inntaks námsins og þeirra starfsmöguleika sem bjóðast í framhaldi þess. Að því 

sögðu er rík ástæða til fræðslu fyrir nemendur, forráðamenn og almenning sem hefði 

þann tilgang að vera upplýsandi um eðli og inntak námsins og þeirra starfa sem það getur 

leitt til og til að draga úr fordómum. Tveir viðmælendur sögðu að þeir veigri sér við því að 

segja í hvaða skóla þeir eru. Þeir ættu að geta verið stoltir af námi sínu og framtíðarstarfi 

óháð því á hvaða sviði það er. Nokkuð mikill skortur er á iðn- og starfsmenntuðu fólki hér 

á landi og þegar neikvætt viðhorf bætist við skort á fræðslu um iðn- og starfsnám kemur 

það ekki á óvart. 

Athyglisvert er að annar eða báðir foreldrar flestra nemenda sem rætt var við voru 

iðnmenntaðir. Þrátt fyrir það kunnu þeir vel að meta þá fræðslu sem þeir fengu í 

Tækniskólavalinu og fannst hún nauðsynleg. Það leiðir hugann að því hvernig þekking 

þeirra nemenda er sem eiga forráðamenn sem hafa farið bóknámsleið. Þeir hafa að öllum 

líkindum minni innsýn inn í nám og störf á sviði iðn- og starfsnáms.  
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Náms- og starfsfræðsla er mikilvæg ungmennum, sérstaklega á mörkum grunn- og 

framhaldsskóla, og hlýtur að vera hvetjandi að hafa markmið til að leggja sig fram í 

náminu. Huga þarf að því hvort fræðsla sem nemendur fá skili sér og skoða þarf 

framkvæmd hennar, eðli og tímasetningu. Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til að 

svo sé ekki, sérstaklega hvað varðar iðn- og starfsnám, sem verður undir bæði í umræðu 

og fræðslu. Náms- og starfsfræðsla virðist vera brotakennd, koma seint inn á 

grunnskólaferlinum og vera yfirborðskennd hvað varðar iðn- og starfsnám. Þá eru 

vísbendingar um að nemendur þurfi aðra nálgun á fræðslu um iðn- og starfsnám en náms- 

og starfsráðgjafar eru oftast að bjóða upp á.  

Meginniðurstöður koma ekki á óvart en gildi þessarar rannsóknar felst að mestu leyti 

í því að skoða Tækniskólavalið sem hafði ekki verið skoðað með skipulögðum hætti áður 

og fá innsýn í reynslu notenda þess. Takmarkanir á rannsókninni eru nokkrar þar sem 

rannsóknin er eigindleg og hópur viðmælenda í Tækniskólavali er fámennur og nokkuð 

einsleitur. Þess vegna er ekki er hægt að alhæfa um niðurstöður hennar en þær gefa 

vísbendingar um að nýja nálgun þurfi hvað varðar fræðslu um iðn- og starfsnám þar sem 

nemendur fá að komast í tengsl við viðfangsefnin og fá að prófa þau. Náms- og 

starfsráðgjafar og aðrir sem vinna að þessum málaflokki þurfa að vera meðvitaðir um það. 

Þeir þurfa ekki síður að vera meðvitaðir um þá fordóma sem virðast vera til staðar 

gagnvart iðn- og starfsnámi því þeir gætu verið í lykilaðstöðu í sínum skóla til að vinna 

gegn þeim. Í framhaldinu gæti verið áhugavert að skoða upplifun breiðari hóps nemenda 

af fræðslu á þessu sviði, til dæmis þeirra sem fóru í Tækniskólavalið en fóru í bóknám í 

framhaldinu.  

Ýmis átaksverkefni hafa verið unnin til að efla veg iðn- og starfsnáms og fá nemendur 

til að velja fjölbreyttari námsleiðir að loknu grunnskólanámi. Nokkur umræða hefur einnig 

verið um að draga þurfi að úr brotthvarfi úr námi í framhaldsskóla á Íslandi (Hagstofa 

Íslands, 2018). Ef nemendur væru betur upplýstir um fjölbreytt nám eftir grunnskólann 

sem gæti höfðað til þeirra gæti það hugsanlega dregið úr brotthvarfi í framhaldsskóla. 

Málið er samt stærra og flóknara en svo og varðar eflaust viðhorf nemenda, skólafólks, 

forráðamanna og samfélagins til iðn- og starfsnáms (Jón Torfi Jónsson, Kristjana Stella 

Blöndal og Anne-Christine Tannhauser, 2011). Staðan er flókin og hafa verið gerðar ýmsar 

áætlanir, til dæmis hjá stjórnvöldum, Samtökum atvinnulífsins og Tækniskólanum, til að 

auka aðsókn í iðn- og starfsnám. Í skýrslu um stöðu náms- og starfsráðgjafar frá 2014 
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(Capasent, 2015) var lagt til að náms- og starfsfræðsla yrði fléttuð inn í kennslu á yngsta 

stigi og hún skilgreind sem námsgrein í aðalnámskrá grunn- og framhaldsskólans en það 

hefur ekki gengið eftir.  

Hér fara ekki saman áætlanir og raunveruleg staða. Þegar talað er um að efla 

kynningu á iðn- og starfsnámi í grunnskólum þá væri eðlilegt að byrja á því að virða 

lögbundinn rétt grunnskólanemenda til að fá að stunda list- og verknám. Þá væri hægt að 

byggja áætlanir um eflingu þess frá þeim grunni og sýna raunverulegan áhuga og vilja, 

ásamt því að virða lögbundinn rétt nemenda til að fá náms- og starfsfræðslu. Þess í stað 

eru nemendur oft að fá yfirborðslega kynningu á framhaldsnámi sem hefst stundum ekki 

fyrr en í 10.bekk sem flestum viðmælendum úr hópi nemenda finnst of seint. Þegar staðan 

er þannig er viðbúið að nemendur séu illa í stakk búnir til að taka vel ígrundaða ákvörðun 

um nám og störf.  

Í óbreyttu ástandi fer aðeins lítill hópur nemenda í iðn- og starfsnám. Það gefur auga 

leið að nemendur velja oftast það sem þeir þekkja. Því er hætta á að nemendur velji frekar 

bóknám en iðn- eða starfsnám að loknum grunnskóla enda er megináherslan lögð á það í 

grunnskólum. Eðlilegra væri að umræða um verkleg og bókleg fög væri samofin í 

tæknivæddu nútímasamfélagi þar sem þau styðja hvort annað og að hugað væri í ríkara 

mæli að því að efla almenna hæfni nemandans.  
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Fylgiskjal – Viðtalsrammi 

 

Viðtalsrammi sem var stuðst við í viðtölum  

Spurningar um grunnskólann 

Hvernig fannst þér grunnskólinn vera? 

Hvernig gekk? 

Hvað var áhugavert?  

Hvernig kom grunnskólinn á móts við þína hæfileika og áhuga? 

Hvernig gekk námið? 

Hvernig fræðslu fékkstu um ólíkar námsleiðir eftir grunnskólann? Frá hverjum fékkstu 

þessa fræðslu? 

Hvaða viðhorf hafa foreldrar þínir til náms? 

Hvernig fræðslu/umræðu fékkstu um iðn- og starfsnám? 

Hvernig nýttist þér fræðslan sem þú fékkst í grunnskóla? 

Hvað hugsar þú um þegar þú hugsar um iðn- og starfsnám? 

Hvernig fræðslu heldurðu að sé best á að fá um nám og störf? 

Hvernig var talað um framhaldsnám í skólanum þ.e. iðn- og starfsnám og bóknám? 

 Almennt 

 Kennarar 

 Vinir, jafnaldrar og samnemendur 

 Náms- og starfsráðgjafi 

Tækniskólavalið 

Hvað varð til þess að þú valdir Tækniskólavalið? 

Var einhver sem hvatti þig til að gera það? 

Hvernig fannst þér Tækniskólavalið? 

• Hverju kynntist þú? 

• Hvað fékkstu að gera? 

• Hvernig var tekið á móti þér? 

• Hvernig líkaði þér? 

• Hvað var best? 

• Hvað var lakast? 
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• Hvernig finnst þér andrúmsloftið í skólanum? 

• Var eitthvað sem hefði mátt vera öðruvísi? 

Hvernig var það kynnt fyrir þér, hver í grunnskólanum og hvernig? 

Hvernig fannst þér það? 

Hvaða greinar valdir þú? 

Hvað með reynsluna af fögunum, skipti hún máli? 

Hvernig var að fara í framhaldsskóla í valfag? Fórstu með einhverjum sem þú þekkir? 

Við hverju bjóstu í Tækniskólavalinu áður en þú byrjaðir í því?  

Hvað fannst þér um Tækniskólavalið eftir á? 

Hvað fannst öðrum um það? Vinir, samnemendur, forráðamenn, kennarar, aðrir? 

Hefði þú viljað hafa Tækniskólavalið fyrr á grunnskólaferlinum?  

Hafði Tækniskólavalið áhrif námsval í framhaldsskóla? Ef svo er hvernig þá? 

Hvaðan hefur þú fengið fræðslu um iðn- og starfsnám? (Þekkir þú iðn- og 

starfsnámsgreinar?) 

 

Viðhorf til iðn- og starfsnám 

Hefur þú einhverjar fyrirmyndir í iðn- og starfsnámi í fjölskyldunni, foreldrar eða aðrir? 

Hvað finnst þér um iðn- og starfsnám? 

Hvaða finnst foreldrum þínum eða öðrum fullorðnum um iðn- og starfsnám? 

Hvernig voru viðbrögð eða skoðanir kennara, námsráðgjafa, jafnaldrar, samnemenda og 

vina til iðn- og starfsnáms? 

Hvernig var að taka ákvörðun um að fara í iðn- og starfsnám? 

Hvernig líður þér í því námi sem þú ert í núna? 

Hvernig sérðu framtíðina fyrir þér hvað varðar nám og störf? 

 


