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Útdráttur 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar sem hér er fjallað um var annars vegar að fá innsýn 

inn í upplifun og reynslu pípulagninganema og pípulagningamanna af námi og starfi og 

hins vegar að kanna viðhorf samfélagsins til pípulagninganáms og pípulagningastarfs.  

Rannsóknin var eigindleg og byggðist á viðtölum við sjö einstaklinga. Rannsakandi tók 

viðtöl við fjóra pípulagninganema og þrjá pípulagningamenn. Jafnframt var viðtal tekið 

við sérfræðing um iðn- og starfsnám.  

Viðmælendurnir voru meðal annars spurðir um upplifun sína varðandi viðhorf 

annarra til náms þeirra og starfs, ásamt því að vera spurðir út í ástæður fyrir vali sínu á 

námi og starfi. Jafnframt var upplifun þeirra af náminu sjálfu og framkvæmd þess könnuð 

og reynsla þeirra af skólakerfinu, megináherslum þess og af náms- og starfsráðgjöf. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að áhersla skólakerfisins sé lítil á annað 

en bóknám og er því ástæða nemenda fyrir vali á skóla oftar en ekki háð viðhorfum þeirra 

til iðnnáms fremur en til að mynda áhuga á því námi sem fyrir valinu verður. Náms- og 

starfsfræðsla er lítil og ómarkviss að þeirra mati og í tilfellum allra viðmælendanna var 

það tilviljunum háð að þeir fóru í pípulagninganám og pípulagningastarf. Viðmælendurnir 

höfðu allir ákveðnar skoðanir á því hvað mætti betur fara varðandi framkvæmd sjálfs 

námsins og helsta brotalömin þar álitu þeir að væri samskiptaleysi.  

Viðmælendurnir upplifðu oft neikvæð viðhorf ýmissa samfélagsþegna til námsins og 

starfsins og voru sammála um að ástæðan væri fáfræði fólks um eðli námsins og starfs 

pípulagningamanna. Þeir voru sammála um að aukin fræðsla sem hæfist fyrr í skólakerfinu  

gæti breytt þessum viðhorfum. 
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Abstract 

The main aim of this study that will be addressed here was to gain insight into the 

experience of individuals working as plumbers as well as individuals studying to become 

plumbers, on their choices of education and work and to explore the community´s 

attitude towards plumber study and plumbing work.   

The study is qualitative, based on seven interviews with four individuals studying to 

become plumbers and three individuals working as plumbers. In addition, there was a 

short conversation with an expert in the field of apprenticeship studies. 

Both working plumbers as well as students in the field of plumbing were amongst 

other things asked for their reasons for choosing education and vocation of that sort. 

They were also asked about their experience of the study itself along with the 

construction of the study itself. Along with their own experience of the school system and 

their main focus point and their experience on vocational and educational counselling. 

The results of the study suggest that the main focus of the school system is mainly on 

academic studies and therefore students have no other reason to choose further 

education afflicted towards their attitudes rather than their interest. Educational and 

vocational guidance is scares and not at all goal driven and as for this research none of its 

participants had experienced any of such education during their years in school, as for all 

of the participants coincidence had led them into their choice of career. All of the 

participants had strong opinions on what might better the education of students in the 

field of plumbing and its biggest defect is lack of communication structure. 

The participants experienced negative attitudes towards their career from various 

layers of society and were all in agreement of what caused that was in fact ignorance 

regarding the nature of the study and the job itself. They all agreed on that more 

education, that would start sooner could trigger change in attitudes. 
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Formáli  

Ritgerð þessi samsvarar 30 ETCS einingum í meistaranámi í náms- og starfsráðgjöf við 

félags, mann- og þjóðfræðideild Háskóla Íslands. Rannsóknin er unnin með eigindlegri 

rannsóknaraðferð og ber heitið „Mér fannst aldrei talað af neinu viti um iðnnám í 

grunnskólanum.“ Upplifun og reynsla pípulagninganema og pípulagningamanna af námi 

og starfi. 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna upplifun og reynslu pípulagninganema og 

pípulagningamanna af eigin vali á námi og starfi. Jafnframt verður upplifun þeirra af 

viðhorfum í samfélaginu skoðað.  

Áhugi minn á því að skoða upplifun og reynslu þessa hóps varðandi viðhorf til eigin 

náms og starfs hefur með það að gera að ég hef unnið sem kennari í efstu bekkjum 

grunnskóla í sex ár og geri mér því grein fyrir áherslu skólakerfisins á bóknám. Forsendur 

grunnskólanemenda eru fáar fyrir því að velja eitthvað annað en það sem þau þekkja fyrir. 

Ásamt því vakti það áhuga minn á viðfangsefninu að eiginmaður minn hefur starfað sem 

píplagningamaður í 25 ár. Ég er einnig sjálf með iðnmenntun og hefur mig lengi langað til 

hafa orð á því hversu mikið ég hef grætt á þeirri ákvörðun minni. 25 árum síðar starfa ég 

enn við mína iðn og get ekki séð hvernig hægt er að tapa á námi sem slíku. 

Leiðbeinandi minn við þessa rannsókn var Soffía Valdimarsdóttir, aðjúnkt við náms- 

og starfsráðgjöf við Háskóla Íslands, og færi ég henni hér með þakkir fyrir góða og styrka 

leiðsögn og hvatningu. 

Ég vil líka þakka eiginmanni mínum, Magnúsi Má, sem var ástæðan fyrir vali mínu á 

þessu viðgangsefni sem og fjölskyldu minni fyrir þolinmæðina.  

Inga Jóna Þórsdóttir, náms- og starfsráðgjafi í Tækniskólanum, fær sérstakar þakkir 

fyrir alla þá aðstoð og stuðning sem hún veitti mér og einnig vil ég þakka Sigurjónu 

Jónsdóttur, náms- og starfsráðgjafi Tækniskólans, fyrir hennar aðstoð.  

Sérstakar þakkir fá viðmælendur mínir en án þeirra hefði ekkert orðið af þessari 

rannsókn. 

  



6 

Efnisyfirlit 

	

Útdráttur ..................................................................................................................... 3 
Abstract ....................................................................................................................... 4 
Formáli ........................................................................................................................ 5 
Efnisyfirlit .................................................................................................................... 6 
1 Inngangur ................................................................................................................ 8 

1.1 Ágrip af sögu og þróun iðn- og starfsnáms í Evrópu og á Íslandi ..................... 10 

1.1.1 Lög og reglugerðir um iðn- og starfsnám á Íslandi ................................... 12 

1.2 Aðgengi og átaksverkefni ................................................................................ 12 
1.3 Pípulagninganám ............................................................................................. 15 
1.4 Starfsferilsþróun .............................................................................................. 16 

1.4.1 Fyrirmyndir og félagsleg áhrif ................................................................... 17 
1.4.2 Viðhorf samfélagsins til iðn- og starfsnáms ............................................. 18 

1.5 Aðsókn í iðnnám .............................................................................................. 22 

1.5.1 Kynjahalli .................................................................................................. 24 

1.6 Hlutverk náms- og starfsráðgjafar og fræðslu ................................................. 25 
1.7 Rannsóknarspurningar .................................................................................... 28 

2 Aðferðafræði rannsóknarinnar .............................................................................. 29 

2.1 Rannsóknaraðferð ........................................................................................... 29 
2.2 Framkvæmd ..................................................................................................... 30 
2.3 Þátttakendur .................................................................................................... 30 
2.4 Gagnaúrvinnsla ................................................................................................ 31 
2.5 Siðferðileg álitamál .......................................................................................... 32 

3 Niðurstöður ........................................................................................................... 33 

3.1 Val á framhaldsskóla ........................................................................................ 33 

3.1.1 Félagsleg áhrif .......................................................................................... 34 
3.1.2 Fyrirmyndir ............................................................................................... 38 
3.1.3 Náms- og starfsfræðsla ............................................................................ 40 

3.2 Pípulagninganámið .......................................................................................... 45 

3.2.1 Samskipti skóla og vettvangsstaðar. Umgjörðin utan um námið ............. 45 
3.2.2 Kynjahalli í námi og starfi í pípulögnum ................................................... 49 

3.3 Viðhorf til starfs pípulagningamanna .............................................................. 51 



7 

3.3.1 Upplifun og reynsla pípulagningamanna af eigin vali á námi og starfi .... 52 
3.3.2 Upplifun og reynsla viðmælendanna af viðhorfum samfélagsins til starfs 

pípulagningamanna ................................................................................. 54 

4 Umræður .............................................................................................................. 58 

4.1 Val á námi, fyrirmyndir í iðngreinum og náms- og starfsfræðsla .................... 58 
4.2 Pípulagninganámið .......................................................................................... 62 
4.3 Kynjahalli ......................................................................................................... 64 
4.4 Upplifun viðmælendanna af eigin viðhorfum og viðhorfum úti í samfélaginu til 

starfsgreinarinnar .............................................................................................. 66 

5 Lokaorð ................................................................................................................. 70 
Heimildaskrá ............................................................................................................. 72 
Viðauki 1 Trúnaðaryfirlýsing og samþykki .................................................................. 80 
Viðauki 2 Kynningarbréf vegna þátttöku .................................................................... 81 
Viðauki 3 Viðtalsrammi .............................................................................................. 82 

 

  



8 

1 Inngangur 
Að lokinni skólaskyldu fara flestir nemendur sem ljúka við grunnskóla í 

framhaldsskólanám og fóru um 96% þeirra í framhaldsskólanám haustið 2018 

(Menntamálastofnun, 2018). Meirihluti þessara nemenda fara í bóknám eða tæplega 70% 

þeirra. Í iðn- og starfsnám fara um 12% nemenda eftir grunnskólanámið þrátt fyrir að mikil 

eftirspurn sé á vinnumarkaðinum í dag eftir starfsfólki sem menntað er í þessum 

starfsgreinum. Náms- og starfsval verður stöðugt meiri áskorun fyrir námsmenn sem eru 

að velja sér námsleið í skólakerfinu þar sem sífellt bætast við fleiri námsleiðir sem flækja 

ákvarðanatöku þeirra til muna og eykur líkurnar á því að þau velji sér sömu námsleið og 

jafningjar þeirra, óháð áhugasviði (Guðbjörg Vílhjálmsdóttir, Ágústa E. Ingþórsdóttir og 

Sigríður Bíldal, 2008-2009). Mikilvægt er fyrir eðlilegt atvinnulíf í landinu að auka jafnvægi 

á milli bóknáms og iðn- og verknáms sem fyrst og að báðar námsleiðirnar séu 

viðurkenndar sem jafn mikilvægar fyrir samfélagið.  Niðurstöður rannsókna hafa sýnt 

fram á að meirihluti ungmenna velur sér nám á framhaldsskólastigi byggt á einhverju öðru 

en áhuga og íslensk ungmenni sækja síður um iðn- og starfsnám en jafnaldrar þeirra 

erlendis, þrátt fyrir að áhugi mælist svipaður á milli landa. Það er því mikilvægt að hér sé 

brugðist við til að jafnvægis gæti á milli menntunar og þarfa samfélagsins (Hagstofa 

Íslands, 2018c; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014; Ríkisendurskoðun, 2017; 

Samtök Iðnaðarins, 2018).   

Að undanförnu hefur athyglin beinst að því að gera þurfi iðn- og starfsnámi hærra 

undir höfði. Ýmsar úrbætur hafa verið lagðar til og viljinn virðist vera til staðar. Á síðustu 

árum hefur iðn- og starfsnemum stöðugt fækkað frá árinu 2005 (Hagstofa Íslands, 2018c). 

Kynjahalli í iðn- og starfsnámi er þar að auki mikill þar sem langtum fleiri drengir en stúlkur 

leggja stund á slíkt nám. Mennta- og menningarmálaráðuneytið setti saman starfshóp 

árið 2014 sem hafði það markmiði að útbúa aðgerðaráætlun með það eitt í huga að fjölga 

nemendum í iðn- og starfsnámi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2016). Því miður 

bar þetta átaksverkefni ekki þann árangur sem vonast var til þar sem aðsókn í iðn- og 

starfsnám jókst ekki, þó með undantekningu árið 2018 því að þá fjölgaði nemum lítillega 

(Iðnaðarmaðurinn gegnir lykilhlutverki, 2018). Opinberar stofnanir og stjórnvöld hafa lagt 
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fram tillögur sem miða að því að minnka virðingarmun á milli bóknáms og starfsnáms til 

að sporna gegn því að skortur sé á iðnaðarmönnum á vinnumarkaðinum og jafnframt til 

að draga úr brotthvarfi nemenda sem stunda nám í framhaldsskólum. Iðn- og starfsnám 

er litið hornauga og staðalímynd námsins virðist ekki hafa breyst mikið og enn vera sú að 

námsmenn sem fara í iðnnám standi jafnvel höllum fæti námslega séð, hafi lítinn metnað 

eða að þeir séu latir (Atkins og Flint, 2015; Nylund o.fl., 2018). Slæmt orðspor iðn- og 

starfsnáms veldur því að viðhorf til iðngreina og iðnnáms er neikvætt sem virðist vera 

viðvarandi og fjölþætt vandamál. Þrátt fyrir áhuga ungmenna á verknámi þá velja 

námsmenn í langflestum tilvikum bóknám (Elsa Eiríksdóttir, 2012). Í Aðalnámsskrá 

grunnskólanna (2013) sést hversu lítil áhersla er lögð á verklegt nám því megináherslan 

er á bóknám. List- og verkgreinar fá eingöngu um áttunda hluta kennslustunda 

samanborið við vægi bóklegra greina. Meginhlutverk hennar á að vera að koma til móts 

við öll börn og ungmenni óháð því hversu ólík þau eru en með því að veita bóknáminu 

mun meira vægi en öðrum greinum bregst skólakerfið þessu hlutverki sínu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). 

 Í skýrslu Ríkisendurskoðunar (2017), þar sem farið var yfir úttekt á aðgerðum til að 

styrkja stöðu iðnnáms, kom í ljós að lítið sem ekkert hefur breyst undanfarin tíu ár til að 

þessu markmiði sé náð. Þrátt fyrir vilja stjórnvalda, starf fjölda vinnuhópa, skýrslur, 

markmið, umræðu og alls kyns tillögur til úrbóta hefur lítið breyst í þessum málaflokki. 

Fjármagn og framkvæmd markmiða virðist oft á tíðum ekki hafa fylgt með í kjölfar 

vinnunnar og viljans til að breyta þessari stöðu iðnnámsins. 

Mikil aðsókn er núna í Tækniskólann og þar sem ekki hefur verið hægt að samþykkja 

allar umsóknir, til dæmis í pípulagninganám, hefur myndast biðlisti eftir iðnnámi. Þar 

hefur nemendum sem eru nú í náminu, fjölgað um helming á síðustu á 2-3 árum. 

Tækniskólinn hefur brugðist við þessari auknu eftirspurn með því að fjölga hópum í 

dagnámi og einnig að bjóða upp á námið í dreifnámi, sem er blanda af fjarnámi og 

kvöldskóla, sem hentar eldri nemendum sem geta þá tekið námið samhliða vinnu. Á 

núverandi skólaári eru 87 nemendur í dagnáminu og í dreifnáminu 43 nemendur. Skólinn 

fær úthlutað ákveðnum fjölda nemendaígilda og getur því ekki tekið inn fleiri nemendur. 

Á núverandi önn eru fjórar konur skráðar í pípulagninganám í skólanum og ein þeirra 

útskrifaðist í desember á seinasta ári. Þessi önn er önnur önnin sem pípulagnadeildin er 
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tvísetin samkvæmt Gunnari Kjartanssyni. Hann talaði um að aukning sé í 

nemendahópnum sem kemur beint úr grunnskóla og eru þeir nemar í forgangi fram yfir 

til dæmis þá sem koma úr raunfærnimati eða eru með einhverja menntun fyrir (Gunnar 

Kjartansson, munnleg heimild, 19. nóvember 2019).  

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á upplifunum og reynslu fólks sem starfar við eða 

nemur iðn. Áhugavert er því að kanna hver upplifun og reynsla þeirra er sem stunda iðn 

að atvinnu eða hafa valið sér iðn- og starfsnám með tilliti til ríkjandi viðhorfs í samfélaginu 

til námsins og starfsins. Meginmarkmið rannsóknar höfundar miðast við það að leitast við 

að kanna hvernig fólk sem leggur stund á nám í pípulögnum eða starfar á þeim vettvangi, 

upplifir val sitt á náms- og starfsferli og hvort upplifanir þeirra litist að einhverju leyti af 

viðhorfum sem virðast vera ríkjandi í samfélaginu til pípulagningastarfsins. 

1.1 Ágrip af sögu og þróun iðn- og starfsnáms í Evrópu og á Íslandi 

Sögu iðnnáms má rekja aftur um aldir og er uppbygging samfélaga óhjákvæmilega reist á 

stoðum iðnaðar og þeirra sem vinna slík störf.    

Á tólftu og þrettándu öld þegar borgir og bæir fóru að verða til færðist iðnin frá 

klaustrum, þar sem vettvangur hennar hafði aðallega verið fram að þessu, til bæja og 

borga (Sennett, 2009). Við það varð til reglukerfi sem kallast á íslensku gildi (e. guilds), en 

þau voru einskonar lagalega skilgreindur félagsskapur iðnaðarmanna og verslunarmanna 

og þeim tilheyrðu einstaklingar sem störfuðu við starfsgreinar tengdum iðnaði. Þessar 

starfsgreinar voru viðurkenndar af ráðamönnum viðkomandi staða og markmið gildanna 

var að vernda og jafnframt einkavæða réttindi starfsgreinanna fyrir samborgara sína og 

vernda þær gegn utanaðkomandi samkeppni (Lucassen, De Moor og van Zanden, 2008). 

Markmið þeirra sem tilheyrðu gildunum var síðan að koma þekkingu sinni áfram til næstu 

kynslóða og gerðu þeir það með lærlingum sem þeir höfðu í vinnu hjá sér og var þekkingin 

því sterkur gjaldmiðill þess tíma (Lucassen o.fl., 2008). Uppbygging gildanna hafði mikil 

áhrif á sögu Evrópu og spiluðu stórt hlutverk í skiplagningu stjórnmálalegrar, félagslegrar, 

menningarlegrar og fjárhagslegrar þróunar þéttbýlis og strjálbýlli staða í Evrópu 

(Lucassen, o.fl., 2008).  

Saga iðnnáms á Íslandi er stutt í stóra samhenginu og er í raun litlu meira en hundrað 

ára gömul. Eiginleg iðnaðarmannastétt myndast ekki á Íslandi fyrr en á átjándu öld 

(Guðmundur Hannesson, 1942; Þorgrímur Gestsson, 2014). Fyrir þann tíma var töluvert 
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um sjálflærða iðnaðarmenn í sveitum landsins sem höfðu öðlast sína þekkingu frá eldri 

handverksmönnum líkt og tíðkaðist áður fyrr (Gestur Guðmundsson, 1993; Jón Ólafur 

Ísberg, 2004). Iðnaðarmannafélag Reykjavíkur var stofnað árið 1867 og hóf félagið þá 

skólahald fyrir iðnnema á sunnudögum. Það stóð nemendum til boða þeim að 

kostnaðarlausu (Anna Þóra Paulsdóttir, 1992; Jón Ólafur Ísberg, 2004). Einungis fáir 

útvaldir einstaklingar gátu sótt sér einhverja framhaldsmenntun að ráði en fyrsti vísirinn 

að skóla fyrir alþýðuna var stofnaður árið 1869 og var það kvöldskóli. Þessi skóli varð 

hvorki langlífur né fjölsóttur en bar þess merki hversu alvarlega iðnaðarmenn litu 

menningar- og menntahlutverk sitt í samfélögum sem uxu jafnt og þétt (Jón Ólafur Ísberg, 

2004).  

Iðnbyltingin átti sér stað skömmu fyrir aldamótin 1900 á Íslandi. Reykjavík var á 

þessum tíma helsta hagvaxtarsvæði landsins en þar fór fram öll stjórnsýsla og menntun 

(Jón Ólafur Ísberg, 2004; Guðmundur Hannesson, 1942). Um aldamótin 1900 var iðnaður 

orðinn fjölmennasta atvinnugreinin landsins með fjórðungs hlutdeild í höfuðborginni. 

Þegar félag handiðnaðarmanna var stofnað árið 1867 hafði það skýrt markmið sem var 

að koma upp dugmiklum handiðnaðarmönnum, ásamt því að efla og styrkja samheldni 

meðal iðnaðarmanna á Íslandi og sjá til þess að framþróun yrði í innlendu iðnaðarlífi (Jón 

Ólafur Ísberg, 2004). 

Gildin höfðu frá miðöldum verið formfast reglukerfi iðnaðarmanna sem höfðu tryggt 

framgang sinnar stéttar og sinnar iðngreinar í skjóli þeirra. Iðnnám á Íslandi ber þess merki 

að margt í innviðum þess svipar til umgjarðar iðnnáms í Danmörku hvað varðar 

námssamninga, námstíma, samband lærimeistara og nema, námsefni, próf, prófdóma og 

námsmat (Guðmundir Blöndal, e.d). Í framhaldinu höfðu íslenskir iðnaðarmenn 

frumkvæði að stofnun skóla sem sá um bóklega menntun iðnaðarmanna  (Jón Ólafur 

Ísberg, 2004). Árið 1904 var Iðnskólinn í Reykjavík stofnaður og við það myndaðist 

stöðugur rammi utan um námið. Í kjölfarið voru stofnaðir iðnskólar á fleiri stöðum á 

landinu, þ.e.a.s. á Akureyri, Ísafirði og Seyðisfirði (Bragi Guðmundsson og Gunnar 

Karlsson, 1997). 
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1.1.1 Lög og reglugerðir um iðn- og starfsnám á Íslandi 

Fyrstu lög um iðnnám voru sett á Íslandi árið 1893 (Guðmundur Blöndal, e.d,; Lög um 

iðnaðarnám nr. 15/1893). Lögin voru samin með dönsk iðnaðarlög sem fyrirmynd og 

byggðust þau á langri hefð (Jón Ólafur Ísberg, 2004; Iðnaðarráðuneytið, 2012).  

Árið 1903 var gefin út reglugerð nr. 128/1903 sem sneri að prófi iðnaðarnema  og 

umsjón með því. Lögin um iðnaðarnám nr. 15/1983 voru endurgerð og í framhaldinu voru 

lögfest ný lög um iðnað og iðnaðarnám árið 1927. Var upptalning löggiltra iðngreina sett 

í reglugerð nr. 87/1903, til dæmis löggilding iðngreinanna  járnsmíði, prentiðn, húsa- og 

skipasmíðar svo eitthvað sé nefnt (Iðnaðarráðuneyti, 2012; Lög um iðju og iðnað nr. 

11/1927; Lög um iðnaðarnám nr. 18/1927; Reglugerð um iðnaðarnám nr. 87/1928; 

Reglugerð um próf iðnaðarnema og umsjón með því nr. 128/1903). Í dag, samkvæmt 

núgildandi iðnaðarlögum nr. 42/1978 og reglugerð nr. 940/1999 um löggiltar iðngreinar 

eru teknar fram skyldur og réttindi iðnaðarmanna ásamt þeim skilyrðum sem uppfylla 

þarf um réttindi til að starfa við slíkar greinar. Jafnframt um sektir í kjölfar brota gegn 

ákvæðum þeirra (Iðnaðarráðuneyti, 2012). Markast hér upphaf þeirra réttinda og skyldna 

iðnaðarmanna sem hafa verið tryggð allt til dagsins í dag (Iðnaðarráðuneyti, 2012). 

Löggilding iðngreina á Íslandi með lögunum nr. 42/1978 varð til þess að iðnaðarstörf voru 

lögvernduð sem gerði það að verkum að iðnaðarstörf öðluðust einkarétt til að starfa eftir 

og nota starfsheiti tiltekinna iðngreina  (Iðnaðarlög nr. 42/1979; Iðnaðarráðuneyti, 2012). 

Árið 1955 tóku ný lög um iðnskóla gildi (nr. 45/1955) og voru þá 15 iðnskólar starfandi 

á Íslandi. Árið 1989 voru síðan allir iðnskólar landsins færðir undir lög um framhaldsskóla 

þegar sérstök lög um iðnnám voru afnumin í byrjun árs 1989 og við það lögðust 

iðnskólarnir af í þeirri mynd sem þeir voru (Jón Ólafur Ísberg, 2004). 

Í dag eru yfir 60 skilgreindar iðngreinar á Íslandi samkvæmt reglugerð um löggiltar 

iðngreinar (Reglugerð um löggiltar iðngreinar, nr. 940/1999; Reglugerð um breytingu á 

reglugerð nr. 940/1999, um löggiltar iðngreinar, nr. 1256/2012). 

1.2 Aðgengi og átaksverkefni 

Aðgengi að iðn- og starfsnámi hefur aukist að því leytinu til að fleiri skólar bjóða nú upp á 

slíkt nám. Í dag fer iðn- og starfsmenntun aðallega fram á framhaldsskólastiginu. Á Íslandi 

eru um 30 almennir framhaldsskólar sem starfa eftir Aðalnámskrá framhaldsskóla og er 
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þar boðið upp á mikið úrval af starfsnámsbrautum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2012).  

Þeir skólar sem flokkast undir iðn- og tækniskóla eru; Borgarholtsskóli, 

Verkmenntaskólinn á Akureyri, Verkmenntaskóli Austurlands, Fisktækniskólinn og 

Menntaskólann í Kópavogi og bjóða allir þessir skólar upp á stúdentsleiðir samfara iðn- 

og starfsnámi (Menntamálastofnun e.d.). Fleiri skólar bjóða þó upp á iðn- og starfsnám 

og mætti þar nefna Fjölbrautaskólann í Breiðholti og Fjölbrautaskólann við Ármúla 

(Menntamálastofnun e.d.).  

Þegar lögum um framhaldsskóla var breytt árið 2008 var framhaldsskólunum gefið 

mun meira frelsi til þess að búa til sínar eigin námsbrautir. Í dag er boðið upp á um 250 

námsbrautir í framhaldsskólum landsins (Menntamálastofnun, e.d.). Nemendur sem 

hefja nám í iðn- eða starfsnámi geta samhliða því stundað nám til stúdentsprófs.  

Í Tækniskólanum er boðið upp á fjölbreytt iðn- og starfsnám, ásamt því að nemendur 

geta tekið svokallaða stúdentsleið sem er þrjú ár, en hún er alltaf tengd starfs-, list- eða 

tækninámi. Þessi leið auðveldar nemendum að fara beint út í atvinnulífið eða í 

háskólanám þó að hún sé einhverjum takmörkunum háð (Tækniskólinn, e.d.b).  

Ýmsar umbætur hafa verið lagðar til þegar að iðn- og starfsnámi kemur og viljinn 

virðist vera til staðar. Stjórnvöld hafa síðustu ár einnig fjallað um að umtalsverðra 

breytinga sé þörf strax í upphafi þegar kemur að umfangi verk-, tækni- og listgreina í 

Aðalnámskrá grunnskóla. Þannig væri hægt að auka námsframboð sem og að hafa það 

fjölbreyttara (Forsætisráðuneytið, 2012).  

Árið 2012 hófst verkefnavinna sem nefnist GERT með það að leiðarljósi að auka áhuga 

nemenda á tækni- og raunvísindum. Vinna sem slík er í raun bráðnauðsynleg ef tekið er 

tillit til þarfa atvinnulífs framtíðarinnar og þeirra tækniframfara sem við þurfum að horfast 

í augu við. GERT er samstarfsverkefni Samtaka iðnaðarins, Sambands íslenskra 

sveitarfélaga og Mennta- og menningarmálaráðuneytisins (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2016; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, Samtök 

iðnaðarins og Samband íslenskra sveitafélaga, e.d.).   

Árið 2014 var gefin út á vegum Mennta- og menningarmálaráðuneytisins svonefnd 

Hvítbók. Á sama tíma var stofnaður verkefnahópur sem ætlað var að vinna að úrbótum í 

menntamálum og áætlað var að verkefnahópurinn hefði lokið vinnu sinni árið 2018. 
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Megináhersluatriði verkefnahópsins var að fjölga nemendum sem myndu velja sér iðn- 

og starfsnám á framhaldsskólastigi. Ein af mikilvægustu tillögum verkefnahópsins var að 

náms- og starfsráðgjafar kynntu í meira mæli iðn- og starfsnám fyrir nemendum og efldu 

stuðningsnet þeirra sem áhuga hefðu á því námi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2016). 

Samtök iðnaðarins hafa einnig verið ötul við að vinna að fjölgun á iðnmenntuðu fólki 

á vinnumarkaðnum. Á iðnþingi árið 2018 var mikið rætt um að Ísland þurfi að vera 

samkeppnishæft við önnur lönd og að nauðsynlegt sé að vanda vel  til verka þegar á að 

skipuleggja hér á landi menntastefnu sem sé í samræmi við þarfir atvinnulífsins. Til að ná 

því markmiði þarf sérstaklega að huga að iðn- og tæknigreinum og ekki hvað síst nýsköpun 

(Elsa Eiríksdóttir, 2012; Forsætisráðuneytið, 2012; Samtök Iðnaðarins, 2018). Þetta 

verkefni er í raun enn í gangi og þróaðist í þá átt að hægt væri að nýta það til að efla iðn- 

og starfsmenntun í landinu (Stjórnarráð, 2014). Einnig var stofnaður hvatasjóður fyrir iðn- 

og verknema sem stóðu sig vel og þóttu efnilegir í samstarfi Samtaka iðnaðarins og Kviku 

(Samtök iðnaðarins, 2018). 

Í stefnumótun Reykjavíkurborgar varðandi menntastefnu til ársins 2030, sem hófst 

árið 2018, var fjallað um að gera þurfi list- og verkgreinum mun betri skil strax í 

grunnskólanum. Jafnframt var lögð áhersla á að börn hafi jafnari aðgang að slíkum 

greinum í gegnum frístundastarf. Í gegnum áhugamál sín fá börn mun fleiri tækifæri til að 

njóta sín og hæfileika sinna. Í menntastefnu Reykjavíkurborgar er jafnframt lögð áhersla 

á það að vinna gegn brotthvarfi með beinum hætti og þannig getur grunnskólinn komið 

til móts við fjölbreyttari nemendahóp með mismunandi þarfir (Reykjarvíkurborg, e.d.). Í 

sáttmála ríkisstjórnar Íslands frá árinu 2018 voru sömu áherslur ítrekaðar gagngert til að 

efla samfélagið okkar og auka fjölbreytileika (Stjórnarráð, 2017). 

Ýmis önnur verkefni má nefna eins og viðburðinn Stelpur og tækni (Girls in ICT Day) 

sem haldinn var 30. apríl árið 2014. Stelpur og tækni  er evrópskur viðburður og alltaf 

haldinn þennan sama dag víðsvegar í Evrópu. Á viðburðinn Stelpur og tækni á Íslandi var 

80 stelpum, sem voru í 8. bekk í grunnskólum landsins, boðið í Háskóla Íslands og fjögur 

tæknifyrirtæki til að kynna sér starfsemina þar.  Tækniskólinn stóð fyrir viðburðinum til 

að auka áhuga og vekja athygli á iðn- og tæknigreinum og til að kveikja áhuga stúlkna á 
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iðn- og tæknigreinum með það að markmiði að koma til móts við mikinn skort á vinnuafli 

í slíkum greinum (Ský, e.d.).  

Háskólinn í Reykjavík, Samtök iðnaðarins, Tækniskólinn, Iðan fræðasetur og 

Rafmennt hófu nýverið samstarf um þróunarverkefni sem á bæði að efla, sem og kynna 

leiðir milli iðnnáms og atvinnutengds háskólanáms. Skrifað var undir viljayfirlýsingu þessa 

efnis þann 17. september árið 2019. Markmið þessa verkefnis var meðal annars að auka 

aðsókn í iðnnám sem og að fjölga nemendum sem stunda iðnnám og í framhaldinu að 

bæta háskólanámi við iðnmenntun þeirra sem áhuga hefðu á því. Markmið verkefnisins 

var jafnframt að koma þeim skilaboðum vel til skila að iðnnám sé góður undirbúningur 

fyrir alls konar tækninám á háskólastigi og að staðreyndin sé sú að einstaklingar með 

slíkan bakgrunn séu mjög eftirsóttir í atvinnulífinu (Haraldur Guðjónsson, 2019). 

1.3 Pípulagninganám 

Nám í pípulögnum er skilgreint sem iðn- og starfsnám. Námið er löggilt iðngrein sem þýðir 

að einstaklingar mega ekki starfa við iðnina nema að fengnum réttindum.  

Námið tilheyrir tvískiptu kerfi sem inniheldur starfsnám (e. vocational education and 

training) og hefðbundið bóknám. Starfsnám er skilgreint þannig að það felur í sér þjálfun 

og menntun sem einstaklingur þarf á að halda til að öðlast leikni og hæfni sem gert er ráð 

fyrir að viðkomandi búi yfir til þess að geta starfað við ákveðnar starfsgreinar (Elsa 

Eiríksdóttir, 2017). Nám í tvískiptu kerfi er þannig háttað að nemendur þurfa að verða sér 

úti um samning hjá pípulagningameistara. Inntökuskilyrði í námið eru þau að sækja þarf 

eina önn í grunnnámi í bygginga- og mannvirkjagerð. Einstaklingar sem þegar hafa lokið 

stúdentsprófi eða eru orðnir tvítugur fá beinan aðgang að náminu (Iðan, e.d.a).   

Námið er í heildina fjögur ár og þar af eru fjórar annir í skóla, en 96 vikur í 

samningsbundnu verklegu námi hjá iðnmeistara. Náminu lýkur með sveinsprófi sem veitir 

bæði starfsréttindi og aðgang að meistaraskólanum. Að auki er hægt að ljúka 

viðbótarnámi sem gefur möguleika á því að sækja nám á háskólastigi og lýkur því með 

stúdentsprófi (Tækniskólinn, e.d.a). Í dag er hægt að að læra pípulangir í Tækniskólanum, 

Skóla atvinnulífsins og í Verkmenntaskóla Akureyrar. Grunnnám bygginga- og 

mannvirkjagreina hefur verið kennt í Fjölbrautskólanum í Breiðholti, Fjölbrautaskóla 

Norðurlands vestra, Fjölbrautaskóla Suðurlands, Fjölbrautaskóla Suðurnesja, 

Fjölbrautaskóla Vesturlands og Verkmenntaskóla Akureyrar (Iðan, e.d.b). 
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1.4 Starfsferilsþróun 

Það er eitt helsta og stærsta þroskaverkefni á lífsferli hvers einstaklings að finna sitt 

framtíðarstarf (Erikson, 1968). Í þessu ferli verður til svokölluð starfstengd sjálfsmynd (e. 

vocational identity). Þeir einstaklingar sem hafa frá byrjun skýra sýn varðandi starfsferil 

sinn hafa oftast fulla stjórn (e. agentic control) á þessu ferli sem mótun starfsferils er 

(Vondracek og Skorikov, 1997). 

Kenning Super um starfsferilsþróun (e. life-span development theory) fjallar um það 

hversu huglægt ferli náms- og starfsval einstaklinga er (Super, 1990). Sjálfsmynd 

einstaklings og hvernig hann upplifir umhverfi sitt, tengist því mjög hvaða nám og starf 

viðkomandi álítur að henti sér og hefur einna helst áhrif á starfsval hans. Þessi þróun 

varðandi náms- og starfsval byrjar að mótast snemma á ævinni út frá persónulegum og 

félagslegum þáttum (Savickas, 2005; Super, 1990; Watson, 2006). Super (1990) vildi 

meina að þróun starfsferilsins byrji mjög snemma á æviskeiði einstaklings og innihéldi ólík 

viðfangsefni og lífshlutverk sem við tökumst á við í gegnum lífið.  

Savickas (2005) leit á starfsferilsþróun einstaklingsins sem margbreytilegt ferli sem 

hefur áhrif á sjálfsmynd hans og í raun og veru er það reynslan sem hver og einn öðlast 

sem breytir sjálfsmyndinni með tímanum. Mikilvægt er að val á námi og starfi sé 

merkingarbært frá fyrstu tíð og auki þar með líkurnar á því að viðkomandi vegni vel.  

Eitt af því sem bent hefur verið á að geti haft áhrif á starfsferilsþróun einstaklinga eru 

tilviljanir. Krumboltz (1994) beindi athygli að því að í raun og veru sé ekki til sú starfsgrein 

sem fellur best að einhverjum einum einstaklingi og hann taldi jafnframt að áhrif 

umhverfis væru mjög mikil þegar að náms- og starfsvali kemur. Krumboltz þótti fremur 

óábyrgt að þrýsta á, einkum á börn, að taka ákvörðun um það hvað þau hefðu hugsað sér 

að starfa við þegar þau yrðu fullorðin og hélt hann því fram að ákvarðanataka varðandi 

náms- og starfsval væri reyndar eitthvað sem umhverfi okkar ætlaðist til af okkur og væri 

því lært atferli. Hann var fyrsti fræðimaðurinn sem beindi sjónum sínum að tilviljunum og 

kostum þess að vera óákveðinn þegar að náms- og starfsvali kæmi. Kenning Krumboltz 

um hendingu (e. Happenstance) og fyrirhugaða hendingu (e. Planned happenstance) 

byggist á því að einstaklingur tekur ákvarðanir sem tengjast óvæntum aðstæðum sem upp 

koma á náms- og starfsferli viðkomandi. Þá er átt við að óvænt atvik geti átt sér stað sem 
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líta eigi á sem tækifæri sem hægt sé að nýta sér til góðs þegar upp koma ófyrirséðar og 

erfiðar ákvarðanatökur (Mitchell, Levin og Krumboltz, 1999).   

1.4.1 Fyrirmyndir og félagsleg áhrif 

Þegar kemur að því að börn og unglingar fara að mynda sér hugmyndir um starfsferil þá 

skipta fyrirmyndir mjög miklu máli og eru foreldrar oft fyrstu og sterkustu fyrirmyndirnar 

(Savickas, 2005; Wiese og Freund, 2011). Að auki er mikilvægt að taka tillit til þátta eins 

og félagslegrar stöðu viðkomandi, ríkjandi viðhorfs í samfélagi einstaklingsins og reynslu 

hans (Bourdieu og Wacquant, 1992; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2008).  

Bourdieu (1986) skilgreindi hugtakið veruhátt (e. habitus) sem hugsanaformgerð af 

félagslegum uppruna sem tengist ýmsu sem fólk velur sér, hvaða smekk það hefur og 

hvernig það hagar sér (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2008). Bourdieu rannsakaði félagsleg 

áhrif á náms- og starfsval og lagði áherslu á menntun og menningu í rannsóknum sínum 

(Bourdieu og Passeron, 1977; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðrún Ásbjörg Stefánsdóttir, 

2006). Sum störf virðast njóta meiri virðingar en önnur og þar af leiðandi virðist sum 

menntun skipta meira máli en önnur. Samkvæmt rannsókn Guðbjargar Vilhjálmsdóttur 

og Guðrúnar Ásbjargar Stefánsdóttur (2006) líta ungmenni á störf með mismunandi hætti 

og tengist það fyrst og fremst félagslegum bakgrunni þeirra en búseta hefur þar líka áhrif. 

Samkvæmt Bourdieu lítur út fyrir að ungmenni ýmist forðist eða laðist að ákveðnum 

störfum sem grundvallast á félagslegum áhrifum á starfshugmyndir þeirra. Í sömu 

rannsókn kom fram að ungmenni á landsbyggðinni eru jákvæðari gagnvart iðn- og 

starfsnámi og störfum því tengdu og skýrist það einna helst af því að þau eru mun nær 

þeirra hversdaglega veruleika en ungmenna á höfuðborgarsvæðinu. Þar af leiðandi er 

hægt að halda því fram að starfsfræðsla sé ekki einungis mikilvæg heldur í raun mjög 

nauðsynleg. Því þarf að leggja sérstaklega mikla áherslu á að kynna fyrir ungmennum 

höfuðborgarsvæðisins, ýmis störf sem tengjast iðnaði og starfsnámi (Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir og Guðrún Ásbjörg Stefánsdóttir, 2006).  

Ýmislegt getur haft áhrif á náms- og starfsval ungmenna og má til dæmis nefna 

foreldri af sama kyni sem hefur mestu áhrif á náms- og starfsval til framtíðar (Wiese og 

Freund, 2011). Viðhorf ungmenna mótast því helst af reynslu sem þau upplifa í 

hversdagsleika sínum fremur en vegna leiðsagnar í uppeldi (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 

2015). Menntunarstig foreldra skiptir oft miklu máli og það sýndi sig að þau ungmenni 
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sem áttu foreldra með starfsmenntun eða grunnskólapróf voru líklegri til að útskrifast 

með iðn- eða starfsmenntun en aðrir nemendur (Kristjana Stella Blöndal, Jón Torfi 

Jónasson og Sólrún Sigvaldsdóttir, 2016; Nylund, o.fl., 2018; Virolainen og Stenström, 

2014).  

Mikill skortur er á fyrirmyndum í iðn- og tæknigreinum eins og kom fram á Iðnþingi 

árið 2018. Rannveig Rist, forstjóri stórs hátæknifyrirtækis sem starfrækt er á Íslandi, tjáði 

til dæmis þessar áhyggjur sínar og sagði að ef þetta breytist ekki væru allar líkur á því að 

ástandið myndi bara versna (Elínrós Líndal, 2018; Iðnaðarmaðurinn gegnir lykilhlutverki, 

2018). Grunnskólanemendur komast lítið í snertingu við iðn- og starfsnám og í raun ekkert 

fyrr en grunnskóla lýkur, sem er þá oft um seinan ef það á að vekja upp raunverulegan 

áhuga þeirra. Það er því nauðsynlegt fyrir ungmenni að kynnast iðn- og 

starfsnámsgreinum alveg frá upphafi grunnskólans og þá undir handleiðslu fagfólks innan 

verk-, tækni- og iðngreina sem gætu því orðið þeim jákvæðar fyrirmyndir 

(Forsætisráðuneytið, 2012). Fáar fyrirmyndir í iðn- og verknámsgreinum gætu verið ein af 

ástæðum þess að aðsókn í slíkt nám er ekki meiri en raun ber vitni (Iðnaðarmaðurinn 

gegnir lykilhlutverki, 2018). 

1.4.2 Viðhorf samfélagsins til iðn- og starfsnáms 

Viðhorf eru félagslega mótuð og hafa áhrif á náms- og starfsval okkar. Viðhorf til iðn- og 

starfsnáms hafa verið fremur neikvæð í gegnum tímans rás og má rekja þetta viðhorf langt 

aftur þar sem vinna af slíkum toga tengdist yfirleitt þjónustu við aðra. Hefur þessu viðhorfi 

verið viðhaldið af forréttindastéttum samfélaga allar götur síðan (Billett, 2014). Iðn- og 

starfsnám er tengt við lægri stéttir samfélaga og á þetta við víðar en hér á landi. Í rannsókn 

Nylund og félaga frá árinu 2018 kemur fram að gjá hefur myndast á milli bóknáms og 

starfsnáms, sem viðheldur viðhorfum um litlar væntingar, minni virðingu og kynjahalla í 

starfsgreinum. Nemendur í starfsgreinum horfast í augu við margar áskoranir sem eru 

ekki í þeirra valdi að hafa áhrif á heldur þarf að líta á þessi vandamál sem samfélagsleg 

vandamál (Nylund o.fl., 2018). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) hefur verið dregið úr áherslu verklegra greina til 

muna sem getur óneitanlega haft áhrif á viðhorf til slíks náms til lengri tíma litið (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2013). Samkvæmt samantekt Mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins frá árinu 2017 kemur þar að auki fram að mikill munur er á 
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milli skóla þegar kemur að kennslu í list- og verkgreinum. Ákveðin viðhorf til iðn- og 

starfsnáms geta að vissu leyti verið inngróin í samfélagið okkar og þar með skólakerfið. 

Margir grunnskólar ná ekki lágmarksviðmiðum varðandi tímafjölda sem nota á í list- og 

verkgreinar samkvæmt Aðalnámsskrá grunnskóla. Í grunnskólakerfinu hafa allar verklegar 

greinar verið settar undir einn og sama hattinn þar sem nemendur fá eina einkunn í lok 

grunnskólans, fyrir allar verklegar greinar samanlagt (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2017). 

Mjög algengt er, bæði hérlendis og erlendis, að slíkt fyrirkomulag sé við lýði, þ.e.a.s. 

að skólar aðgreini iðn- og starfsnám frá bóknámi á ýmsan máta. Til að mynda er iðn- og 

starfsnám hýst annarsstaðar en bóknám og jafnvel utan aðalbyggingar skóla. Bóknám 

virðist aftur á móti oftar fá að vera staðsett innan aðalbyggingar (Nylund o.fl., 2018). 

Áhugavert er að skoða niðurstöður úr rannsókn Nylund og félaga (2018) þar sem 

kannaðar voru aðstæður og viðhorf til iðn- og starfsnáms á Íslandi, Svíþjóð og Finnlandi. 

Þar kemur meðal annars fram að í öllum löndunum voru væntingar og kröfur til iðn- og 

starfsnema lágar, bæði frá foreldrum, kennurum, bóknámsnemendum og náms- og 

starfsráðgjöfum, en einnig frá yfirvöldum í gegnum lagasetningar, stefnumörkun og 

aðalnámskrár tiltekinna skólastiga (Nylund o.fl., 2018). 

Iðan lét nýverið gera könnun meðal almennings á viðhorfum til bóknáms og iðnnáms. 

Niðurstöður þessarar könnunar, sem Maskína sá um að framkvæma, grundvallast á 

tæplega 900 manna úrtaki og niðurstöður könnunarinnar sýndu að viðhorf til iðn- og 

starfsnáms var mjög jákvætt meðal almennings (Iðan, 2019). Þessar niðurstöður stangast 

verulega á við aðsóknina í iðnnám (Hagstofa Íslands, 2018c). 

Viðhorf pípulagningamanna til eigin náms- og starfsferils er að vissu leyti eitthvað sem 

ætla mætti að einstaklingar sem starfa á þeim vettvangi upplifi sem neikvætt. Þessi  

neikvæða upplifun gæti þá tengst orðspori greinarinnar, sem hefur hingað til ekki verið 

gott. Samkvæmt rannsókn Murray, Langford og Fisher frá árinu 2002 kemur fram að 

félagsleg staða ræðst fremur af starfi einstaklinga heldur en nokkrum öðrum þætti. Þrátt 

fyrir hugmyndir samfélagsins um iðnaðarmenn þá virtist það ekki koma svo mikið niður á 

þeirra eigin upplifun af vali á starfi. Iðnaðarmenn rannsóknarinnar töldu sig vera í starfi 

sínu vegna þess að þeir væru sterkbyggðir en ekki vegna þess að þeir hefðu ekki haft 

annað val. 
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Í dag standa skólar ekki jafnfætis hvað vinsældir varða, þar sem sumir skólar eru með 

hátt höfnunarstig, sem þýðir að nemendur þurfa töluvert háar einkunnir til að fá inngöngu 

í þá. Á meðan aðrir skólar hafa lágt höfnunarstig og er því auðveldara að fá inngöngu í þá. 

Litið er niður á nemendur sem sækja sér menntun í framhaldsskóla með lágt höfnunarstig. 

Vinsældir slíkra skóla, eins og til dæmis Tækniskólans, eru litlar og því jafnframt haldið 

fram að fólk sem stundi nám í slíkum skólum falli undir þá skilgreiningu að vera ekki eins 

góðir námsmenn og þeir sem stunda bóknám og því sé litið niður á þá. Nemendur 

Tækniskólans, eiga samkvæmt skilgreiningunni að hafa minni námslegan metnað og vera 

jafnvel verr gefnir. Þetta hefur það í för með sér að þeir nemendur sem stunda nám í 

skólum með lágt höfnunarstig fari jafnvel hjá sér þegar þeir segja í hvaða framhaldsskóla 

þeir séu af einskærri skömm (Berglind Rós Magnúsdóttir og Unnur Edda Garðarsdóttir, 

2018). Rannsóknir benda til þess að nemendum í iðn- og starfsnámi sé gjarnan lýst sem 

áhugalausum um nám almennt og talið er að þeir vilji eingöngu sinna verklegum 

viðfangsefnum (Nylund o.fl., 2018) en einnig að þeir hafi almennt lág markmið í lífinu og 

litla almenna getu (Atkins og Flint, 2015). 

Vísbendingar eru uppi um að ástæður brotthvarfs úr iðnnámi séu að miklu leyti 

kerfislægar, þó að félaglegar aðstæður séu alltaf hluti af heildarmyndinni. Ein 

birtingarmynd kerfislægs vanda iðn- og starfsnáms er sú að oft skapast erfiðleikar tengdir 

skipulagi slíks náms sem hefur áhrif á það hvernig nemendur upplifa námsferil sinn. Í 

rannsókn Elsu Eiríksdóttur frá árinu 2017 kemur fram skýrt kerfislægt vandamál sem hún 

kallar flöskuhálsa sem birtast helst í vandræðum með að komast annað hvort að í 

skólanum til að klára áfanga í náminu, sem og vandræðum við að komast á 

vinnustaðasamning. Þetta hefur haft þau áhrif að nemendur stranda gjarnan í námi sínu 

þar sem þeir ná ekki að ljúka því ef mikil aðsókn er í skólann eða ef þeir komast ekki á 

samning. Við slíkar aðstæður verður það oft til þess að þeir hætta í námi. Skipulagi og 

utanumhaldi virðist því vera að einhverju leyti ábótavant (Elsa Eiríksdóttir, 2017). Það er 

því mikilvægt að nemendur í iðn- og starfsnámi upplifi nám sitt sem öruggan valkost og 

geti séð fyrir sér hvert þeir eru að stefna með því. 

Pípulangananám hefur í gegnum tíðina verið nám tengt neikvæðum viðhorfum eins 

og raunin er með margar aðrar iðngreinar. Það þýðir að það hefur ekki þótt mjög fínt að 

læra til iðnar og þar með til pípulagna (Elsa Eiríksdóttir, 2012). 
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Super (1990) sagði að viðhorf til náms og starfa byrji að mótast strax á barnsaldri og ættu  

nemendur að eiga rétt á því að fá að kynnast ólíkum störfum og verkefnum sem reyna á 

ólíka færni og víkka þannig út sjóndeildarhringinn. Í dag má segja að innan 

menntakerfisins standi iðn- og starfsnám halloka. Þó hefur verið sýnt fram á það að 

framhaldsskólanemendur vilja í raun og veru meira starfsnám en boðið er upp á. Erfiðlega 

gengur þó að vekja áhuga ungmenna á öðru námi en bóknámi og er það vegna þess að 

aðaláhersla grunnskólans tengist ekki öðru námi en bóknáminu (Elínrós Líndal, 2018;  

Iðnaðarmaðurinn gegnir lykilhlutverki, 2018). Það kom í ljós þegar viðhorf nemenda til 

iðn- og starfsnáms annars vegar og bóknáms hins vegar voru skoðuð að fleiri nemendur 

voru jákvæðari gagnvart verklegum greinum heldur en bóklegum. Niðurstöðutölur sýndu 

að einungis um 5-19% nemenda í framhaldsskóla líkaði betur við bóklegar greinar í 

grunnskóla heldur en verklegar greinar á öllum sviðum náms sem framhaldsskólinn hafði 

upp á að bjóða. Samkvæmt sömu rannsókn kom jafnframt fram að þeim sem líkaði betur 

við verklegar greinar heldur en bóklegar í grunnskóla voru yfir höfuð mun óvissari um 

námsval sitt í framhaldsskóla. Sami hópur var einnig mun líklegri til að hugsa um það að 

skipta um námsgrein. Þeir voru að sama skapi líklegri til þess að láta verða af því heldur 

en þeim hópi nemenda sem líkaði betur við bóklegar greinar (Kristjana Stella Blöndal, Jón 

Torfi Jónasson og Sólrún Sigvaldsdóttir, 2016). 

Rannsókn Murray, Langford og Fisher (2002) á viðhorfi til iðngreina í Bretlandi leiddi 

í ljós að ímyndin af starfsfólki í iðngreinum væri byggð á hugmyndum um óhreinindi, skert 

öryggi, erfiðar vinnuaðstæður og karlrembuviðhorf. Murray, Langford og Fisher (2002) 

fjölluðu um að þessi neikvæða sýn á störf í iðngreinum hafi vafalaust áhrif á aðsókn í iðn- 

og starfsnám og eins áhrif á flokkun iðnnáms sem síðra en bóknáms. Þeir nefndu einnig 

að breskir unglingar tengi iðngreinar oft á tíðum við hættulegar aðstæður og óhreinindi 

en einnig að iðnnám takmarki tækifæri í framtíðinni. Til langs tíma litið virðist bóknám því 

líta út sem fýsilegri, öruggari og betri kostur í augum þeirra. Þá virðist skólakerfið frekar 

reyna að beina nemendum sem hafa staðið námslega höllum fæti eða eru með 

einhverskonar sérþarfir í iðn- og starfsnám. Öðrum nemendum, sem hafa uppskorið 

góðar einkunnir er aftur á móti beint í bóknám (Atkins og Flint, 2015; Nylund o.fl., 2018). 

Í íslenskum rannsóknum sem voru gerðar meðal framhaldsskólanemenda árin 2014 og 

2016 kom í ljós að ákveðinna fordóma gætti gagnvart iðn- og starfsnámi bæði meðal 

nemenda og foreldra. Foreldrar hafa í flestum tilfellum mikið að segja til um nám barna 
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sinna og í ljós kom að meirihluti foreldra vildu að börn þeirra taki stúdentspróf áður en 

minnst sé á aðra möguleika eins og til dæmis iðn- eða starfsnám (Kristjana Stella Blöndal, 

Jón Torfi Jónasson og Sólrún Sigvaldadóttir, 2016; Una Guðrún Einarsdóttir, 2014). 

Samkvæmt rannsókn Kristjönu Stellu Blöndal, Jóns Torfa Jónassonar og Sólrúnar 

Sigvaldadóttur (2016) kom meðal annars fram að 85% nemenda sögðu að foreldrar þeirra 

vildu að þau lykju stúdentsprófi áður en þau leiddu hugann að einhverju öðru námi. Jón 

Torfi Jónasson telur ástæðu til að kanna betur hug nemenda þegar kemur að iðn- og 

starfsnámi, sérstaklega þar sem niðurstöður tveggja rannsókna, m.a. rannsókn Jóns Torfa 

Jónassonar og Kristjönu Stellu Blöndal, leiddu í ljós mikinn áhuga nemenda á verklegum 

þáttum og líka meðal þeirra sem völdu sér bóknám. Árgangurinn sem fæddur var árið 

1975 var kannaður og í ljós kom m.a. að aðeins 6% árgangsins höfðu lokið iðnnámi og 5% 

hæfnisprófi eða réttindaprófi verkgreinanna. Jón Torfi Jónasson telur að iðn- og 

starfsnámskerfið sé ekki nógu aðlaðandi fyrir nemendur og það væri tilvalið fyrir þá sem 

skipuleggja slíkt nám fyrir menntakerfið að kanna hvað veldur því (Jón Torfi Jónasson og 

Kristjana Stella Blöndal, 2004). Í skýrslu Gallups kom fram að: „Iðnmenntun er almennt 

talin vera annars flokks menntun og sett skör lægra en bókleg menntun. Þetta viðhorf 

heftir framgang iðn- og verkmenntaskóla og er til þess fallið að skerða hlut iðnaðarins í 

íslensku atvinnulífi“ (Samband iðnfélaga, 2002).   

1.5 Aðsókn í iðnnám 

Umsóknir í iðn- og starfsnám haustið 2017 komu einungis frá 736 einstaklingum en 

umsóknir um bóknám komu frá 3.753 nemendum. Haustið 2017 varð fjölgun á nýnemum 

sem völdu starfsnám um 9,4% miðað við árið á undan (Hagstofa Íslands, 2018b). Dræm 

aðsókn í iðn- og starfsnám tengist hugsanlega þeim neikvæðu viðhorfum sem eru til náms 

í þessum greinum (Berglind Rós Magnúsdóttir og Unnur Edda Garðarsdóttir, 2018; Elsa 

Eiríksdóttir, 2012).  

Breytt samfélagsgerð hefur án efa áhrif á áherslur í stefnumótun og lagasetningu en 

vísbendingar eru um að ákveðin stéttarskipting sé til staðar í skólakerfi nútímans (Nylund, 

o.fl., 2018). Í rannsókn Jóns Torfa Jónassonar (1997), sem hann gerði á þróun íslensks 

skólakerfis frá fyrri hluta 20. aldar, kemur fram að menntakerfið okkar hafi að vissu leyti 

staðnæmst í vexti sínum. Jón Torfi Jónasson leiðir líkum að því að iðn- og starfsmenntun 

í framhaldsskólum muni halda áfram að dragast saman ef ekki verður eitthvað að gert. 
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Yfirvöld menntamála, ásamt aðilum úr atvinnulífinu telja einkar mikilvægt að efla iðn- og 

starfsnám á framhaldsskólastigi. Háskólanám hefur eflst til muna og mun að öllum 

líkindum halda áfram að gera það á kostnað iðnnáms (Jón Torfi Jónasson, 1997). Tölulegar 

upplýsingar frá Hagstofu Íslands staðfesta hugmyndir Jóns Torfa Jónassonar (1997) um að 

aðsókn í háskólanám hafi tvöfaldast á árunum 1997-2017 og lítil aðsókn hafi verið í 

iðnnám á þessu tímabili (Hagstofa Íslands, 2018a). 

Margt bendir til þess að þegar kemur að vali á námi við lok grunnskólans komi upp 

flókið samspil ýmissa þátta svo sem áhugi nemenda, félagsleg staða og jafnvel staðsetning 

skóla sem spili stóran þátt í náms- og starfsvali (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2008; Jón Torfi 

Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2004). Rannsóknir benda til þess að margir 

nemendur velji ekki nám eftir áhugasviði sínu og getur þetta vissulega haft áhrif á 

skuldbindingu þeirra til námsins (e. school engagement) sem þeir ákveða að stunda 

(Kristjana Stella Blöndal og Bjarney Sif Ægisdóttir, 2013). Undir þessum kringumstæðum 

velja nemendur því oft nám sem tengist einhverju öðru en námslegum áhuga þeirra og 

þeir eru jafnvel ekki endilega meðvitaðir um þetta (Berglind Rós Magnúsdóttir og Unnur 

Edda Garðarsdóttir, 2018). Aukinn fjöldi námsbrauta getur hugsanlega orðið til þess að 

auka flækjustig við námval meðal sumra nemenda. Þeir ákveða þá að velja það nám sem 

flestir samnemendur þeirra velja í staðinn fyrir að velja sér námsbraut eftir sínu 

áhugasviði (Hagstofa Íslands, 2019). Tölulegar upplýsingar hafa sýnt fram á að allt að 

þriðjungur þeirra sem í raun líkar betur við verklegar greinar velja sér þrátt fyrir það að 

fara í bóklegt nám eftir grunnskóla (Elsa Eiríksdóttir, 2012; Jón Torfi Jónasson og Kristjana 

Stella Blöndal, 2004; Svanhildur Svavarsdóttir, 2010). Að þessu sögðu má tala um 

töluverðan mun á því hversu eftirsóknarvert það er fyrir nemendur að sækja um í bóknámi 

frekar en iðn- og stafsnámi og tengist það að einhverju leyti veikri félagslegri stöðu þess 

síðar nefnda (Elsa Eiríksdóttir, Guðrún Ragnarsdóttir og Jón Torfi Jónasson, 2018). 

Elsa Eiríksdóttir (2012) fjallaði um það í skýrslunni Staða íslenskra nemenda og 

framtíðarþörf samfélagsins að mikilvægt sé að samræmi sé á milli menntastefnu, 

atvinnustefnu og velferðarstefnu í samfélaginu. Jafnvægi hefur að vissu leyti ekki gætt þar 

sem töluverður skortur er á iðnmenntuðu og raunvísindamenntuðu fólki. Annað 

áhugavert sem kemur fram í skýrslu Elsu Eiríksdóttur er að áhugi á iðn- og verknámi 

íslenskra ungmenna er almennt lítill og endurspeglar þetta í raun áherslu skólakerfisins á 
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bóknám: „Neikvæð viðhorf til iðn- og starfsnáms virðast lífseig og þessi störf þykja 

óaðlaðandi og gefur ýmislegt til kynna að það megi efla kynningu á iðnnámi í grunn- og 

framhaldsskólum.” (Elsa Eiríksdóttir, 2012, bls. 8). 

1.5.1 Kynjahalli 

Samkvæmt tölulegum upplýsingum frá Hagstofu Íslands fá árinu 2016 þá fjölgaði stúlkum 

í iðn- og starfsnámi töluvert meira en piltum eða sem nemur um 19,2% en piltum um 

4,6%. Þrátt fyrir þessa fjölgun stúlkna þá voru piltar enn í yfirgnæfandi meirihluta þeirra 

sem fóru þá í iðn- og starfsnám eða 64,5% nýnema og er því mikill kynjahalli til staðar í 

iðn- og starfsnámi. Drengir eru að öllu jöfnu um helmingi líklegri til þess að hafa lokapróf 

í iðn- og starfsgreinum (Kristjana Stella Blöndal o.fl., 2016). Einn af skýringarþáttum þessa 

kynjahalla í iðn- og starfsnámi má rekja til kynjaskipts vinnumarkaðar, ásamt 

staðalímyndum sem tengjast störfum á atvinnumarkaði. Vinnumarkaðnum er skipt 

þannig að sum störf eru hugsuð sem kvennastörf og önnur sem karlastörf (Betz, 2005; 

Lent, Brown og Hackett, 2002). Ýmsar hindranir eru þekktar í starfsferilsþróun kvenna og 

má þar nefna að konur hafa það yfirleitt í forgangi hvað hentar fjölskyldunni best áður en 

þær hugsa sér starfsframa tengdum áhuga þeirra eða löngunum. Íhaldssöm viðhorf 

samfélagsins til hefðbundinna kynjahlutverka gerir konum því oftar en ekki erfiðara fyrir 

með ákvarðanatöku á starfsferlinum (Betz og Fitzgerald, 1987; Helga Eysteinsdóttir, 

2006). Stúlkur og nemendur á höfuðborgarsvæðinu voru mun líklegri til þess að stefna á 

bóknám á meðan að drengir og nemendur af landsbyggðinni stefndu frekar á iðn- og 

starfsnám (Álfgeir Logi Kristjánsson, Jón Sigfússon, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Hrefna 

Pálsdóttir, 2012). Í rannsókn Svanhildar Svavarsdóttur, þar sem námsval tíundu bekkinga 

var skoðað, kom í ljós að mikill meirihluti nemenda var áhugasamari um bóknámsbrautir 

en iðn- og starfsnámsbrautir og ekki nema 4% stúlkna höfðu áhuga á iðn- og starfsnámi á 

móti fjórðungi drengja. Niðurstöðurnar sýndu fram á að 23% stúlkna höfðu meiri áhuga á 

bóknámi en 49% þeirra verklegu námi. 14% drengja líkaði bóknám betur en á móti voru 

54% drengja sem líkaði betur við verklegt nám. Í rannsókn Svanhildar kom í ljós að öllum 

nemendum sem líkaði betur við bóknám höfðu hug á að sækja um slíkt nám á meðan að 

aðeins um fjórðungur þeirra sem líkaði betur verklegt nám ætluðu að sækja um í iðn- eða 

starfsnámi (Svanhildur Svavarsdóttir, 2010). 
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Kynjamunur getur því haft áhrif á náms- og starfsval ungmenna og er þessi munur 

greinilega til staðar samanber rannsókn Kristjönu Stellu Blöndal, Jóns Torfa Jónassonar og 

Sólrúnar Sigvaldadóttur (2016). Í rannsókninni kom skýrt fram að námsval einstaklinga 

væri ólíkt eftir kyni. Í niðurstöðunum kom meðal annars fram að þrjár af hverjum fjórum 

stúlkum höfðu lokið námi af stúdentsbrautum á móti helmingi drengja.  

Kynjahalli kvenna á jafnframt við um nám og starf í pípulögnum. Fyrsta konan lauk 

sveinsprófi í pípulögnum árið 1990. Frá upphafi pípulagninganáms hér á landi hafa 1159 

karlmenn lokið sveinsprófi í pípulögnum og einungis fimm konur. Á núverandi námsári 

eru 87 námsmenn í námi í pípulögnum í dagskóla og 43 eru skráðir í dreifnám. Fjórar 

konur voru skráðar í pípulagninganámi á núverandi námsári og ein þeirra útskrifaðist í 

desember 2019 (Gunnar Kjartansson, munnleg heimild, 19 nóvember 2019). Heildarfjöldi 

karlmanna sem lokið hafa sveinsprófi í löggiltri iðngrein er rúmlega 30 þúsund á móti 

rúmlega fimm þúsund konum, sem þýðir það að kynjahlutfallið er rúmlega 80% karlmenn 

sem hafa lokið löggiltri iðngrein en einungis tæplega 20% konur (Kvennastarf, e.d.). 

1.6 Hlutverk náms- og starfsráðgjafar og fræðslu 

Eitt af megin viðfangsefnum náms- og starfsráðgjafar snýr að ákvarðanatöku um það 

hvert skuli stefna á starfsferlinum:  

Rannsóknir í náms- og starfsráðgjöf hafa haft að viðfangi að skoða þróun starfsferils 
eins og hún birtist t.d. í vali á viðfangsefnum í námi, tómstundum og starfi og þá þætti 
sem hafa áhrif á þessa þróun. Rannsóknahefðin innan náms- og starfsráðgjafafræða 
hefur verið gagnrýnd fyrir að skoða of mikið sálræna áhrifsþætti starfsferilsþróunar, 
en sniðganga félagsleg áhrif  (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2008, bls. 195).  

Samkvæmt Guðbjörgu Vilhjálmsdóttur (2008) hefur of mikil áhersla verið lögð á þætti 

sem sannarlega eru mikilvægir en á sama tíma horft framhjá þáttum sem í raun stýra 

ákvarðanatöku ungmenna sem er félagsleg staða þeirra. 

Aðlögunarhæfni einstaklingsins er mjög mikilvæg, sérstaklega í nútíma samfélagi sem 

tekur hröðum breytingum. Starfstengd aðlögunarhæfni (e. career adaptability) er flokkuð 

í fjögur stig sem mikilvægt er að séu til staðar þegar ferli náms- og starfssvals er annars 

vegar og hins vegar til þess að það gangi sem best fyrir sig. Í fjórum flokkum starfstengdrar 

aðlögunarhæfni felst forvitni um eigin getu, færni, hæfni og áhugi á því að kynnast því 

náms- og starfsumhverfi sem einstaklingi stendur til boða. Í beinu framhaldi af því er 
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nauðsynlegt fyrir nemendur að fá fræðslu eða reynslu þegar þannig á við (Savickas, 1997; 

Savickas, 2005).  

Náms- og starfsfræðsla stendur nemendum ekki til boða í öllum skólum á landinu en 

raunin er sú að lögum samkvæmt á hún að standa öllum nemendum til boða bæði í 

grunnskóla og framhaldsskóla. Í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 kemur fram í 13. grein 

laganna og í 37. grein laga um framhaldsskóla nr. 92/2008 að „Nemendur eiga rétt á að 

njóta náms- og starfsráðgjafar í [...] af aðilum sem uppfylla skilyrði laga um náms- og 

starfsráðgjafa.“ Samkvæmt rannsókn Guðbjargar Vilhjálmsdóttur (2000) er náms- og 

starfsfræðsla nokkuð sem skilar góðum árangri til nemenda sem eiga að fara að taka 

ákvörðun um áframhaldandi nám eða starf og hvert skuli stefna í framtíðinni. Þeir 

nemendur sem fengu fræðslu af þessu tagi voru mun ákveðnari hvert skyldi stefna og það 

er mjög mikilvægt í því samhengi að skuldbinda sig því námi sem maður hefur valið sér. 

Það er töluvert auðveldara ef einstaklingur er viss um það hvert hann vill stefna og hvar 

áhugi hans liggur. Í skýrslu Guðbjargar Vilhjálmsdóttur, Ágústu E. Ingþórsdóttur og 

Sigríðar Bílddal, sem lögð var fyrir á Alþingi á löggjafarþinginu á árunum 2008-2009, er 

fjallað um nauðsyn þess að efla náms- og starfsráðgjöf í grunn- og framhaldsskólum og þá 

sérstaklega til að draga úr brotthvarfi nemenda (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, Ágústa E. 

Ingþórsdóttir og Sigríður Bíldal, 2008−2009). Í skýrslunni er sér ákvæði um að skipa eigi 

nefnd sem kanna átti sérstaklega hvers vegna svo margir velji sér bóknám. Í kjölfar 

skýrslunnar voru í nýjum grunn- og framhaldsskólalögum bætt við ákvæði þess efnis að 

allir nemendur eigi rétt á náms- og starfsráðgjöf eða fræðslu. Í skýrslunni kemur meðal 

annars fram að: „[vel] heppnað náms- og starfsval er stór þáttur í gangverki skólakerfisins 

og efnahagslífsins og því þjóðhagslega mikilvægt að öflug náms- og starfsráðgjöf standi 

ungu fólki til boða.“ (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, Ágústa E. Ingþórsdóttir og Sigríður Bíldal, 

2008−2009, bls. 5). 

Samkvæmt skýrslu OECD frá árinu 2013 eru iðnnemar í sérstakri hættu þegar kemur 

að brotthvarfi á Íslandi (Musset og Valle, 2013). Í skýrslu Skúlínu Hlínar Kjartansdóttur 

(2012) kemur fram að rannsóknir bendi til þess að aðstoð við nemendur við að skipuleggja 

starfshugsun þeirra til framtíðar geti spáð fyrir um brotthvarf eða lok framhaldsskóla. Þar 

kemur líka fram að aukin náms- og starfsráðgjöf og sú vinna við að greina nemendur í 

áhættuhópi ætti því að vera forgangsverkefni og til mikilla hagsbóta fyrir menntakerfið í 
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heild sinni og jafnframt ætti að stuðla að ræktun starfsáhuga sem falli undir náms- og 

starfsfræðslu. Þetta hefði í för með sér viðspyrnu við brotthvarfi sem og gæti þetta aukið 

áhuga ungmenna á starfsmenntun.  

Þegar unglingar eru á aldrinum 15-17 ára er mikilvægt að fræðsla um störf fari fram 

og er það vegna þess að á þessum aldri eru flestir unglingar á því sem Super kallaði 

könnunarstiginu. Mikill misbrestur er á því hversu vel upplýstir nemendur eru um iðn- og 

starfsnám og hafa jafnvel óljósa eða enga hugmynd um það út á hvað það gengur eða 

hvernig það fer fram (Arney Einarsdóttir og Sigríður Þ. Stefánsdóttir, 2006; Kristjana Stella 

Blöndal o.fl., 2016). Iðnnemar töldu sig hafa fengið takmarkaða og jafnvel enga kynningu 

á iðn- og starfsnámi í grunnskóla. Skortur á upplýsingum í grunnskólum um iðn- og 

starfsgreinar veldur því að nemendum gengur illa að gera sér grein fyrir því hvar færni 

þeirra og áhugi liggur. Starfsfólk grunnskólanna gegnir hér lykilhlutverki og er ábyrgð 

þeirra mikil og ætti það að uppfylla það hlutverk að kynna markvisst iðn- og starfsnám 

fyrir nemendum strax í byrjun grunnskólans og það ætti að gera það til jafns við kynningu 

á bóknámi (Una Guðrún Einarsdóttir, 2014). 

Starfshópur á vegum Menntamálaráðuneytisins vann skýrslu um náms- og 

starfsráðgjöf árið 2007 og kemur þar meðal annars fram að jafnræðis gæti ekki í því hvort 

nemendur fái náms- og starfsfræðslu og er þar lagt til að náms- og starfsfræðslu sé 

úthlutaður sérstakur tími í stundaskrá allra nemenda í 7.-10. bekk í grunnskólum og að 

mikilvægt sé að sá tími sé samofinn öðrum námsgreinum á yngra stigi 

(Menntamálaráðuneytið, 2008). Á Íslandi er aðal áhersla náms- og starfsráðgjafar 

persónuleg aðstoð við nemendur, sem bitnar þá oft á fræðslunni sem annars ætti að fara 

fram. Vegna þessa hefur ekki tekist að koma náms- og starfsfræðslu á dagskrá sem 

námsgrein í öllum skólum á landinu. Þetta hefur orðið til þess að ójafnvægi getur myndast 

varðandi það hvernig fræðslu nemendur fá og jafnvel hvort þeir fá þá fræðslu sem þeir 

eiga rétt á.  

Í lögum um barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna (Lög um samning Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins, nr. 19/2013), sem og í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) er 

lögð áhersla á að ungmenni, sem og börn, fái að kynnast starfsmenntun að jöfnu við 

bóknám. Þar kemur fram að jafnvægi milli verklegs- og bóklegs náms stuðli að jafnrétti 

nemenda til að finna sínum hæfileikum vísan stað. Í Aðalnámskrá grunnskóla er komið inn 
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á mikilvægi þess að nemendur geti tengt ýmsa færni og þekkingu, sem þeir búa yfir, við 

mismunandi atvinnugreinar sem til staðar eru og þar með talið ýmsar iðngreinar. Þannig 

á öll þekking og færni sem nemendur öðlast á skólagöngu sinni að geta nýst þeim í 

framtíðinni. Upplýsingar og ráðgjöf um nám og starfsval eiga jafnframt að vera þeim 

aðgengileg. Það er nauðsynlegt að kynna iðn- og starfsnám til jafns við bóknám og vinna 

gegn neikvæðu viðhorfi til iðn- og starfsnáms. Það gæti verið jákvæð þróun að koma á 

einhverskonar vettvangsnámi fyrir nemendur, sérstaklega í eldri bekkjum grunnskóla, þar 

sem þeir fengju að spreyta sig í ýmsum störfum og fái þannig frekari kynningu á því upp á 

hvað atvinnulífið er að bjóða í raun og veru. Slíkt nám mætti þróa á fleiri sviðum en 

eingöngu í iðngreinum og efla þannig gæði og fjölbreytni menntunar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014). 

1.7 Rannsóknarspurningar 

Í þessari rannsókn var valinn einn hópur iðnaðarmanna sem rannsakanda þótti áhugavert 

að skoða og urðu pípulagningamenn fyrir valinu. Iðnnám hefur hingað til ekki þótt 

eftirsóttur valkostur ungmenna við lok grunnskólanáms. Því hefur verið haldið fram hér 

að ofan að viðhorf til pípulagningamanna séu að sama skapi neikvæð. 

Rannsakanda leikur forvitni á því að vita hvort að upplifun pípulagninganema og 

pípulagningamanna af mismunandi viðhorfum úti í samfélaginu geti haft áhrif á upplifun 

þeirra til eigin vals á náms- og starfsferli og þá hvort sú upplifun geti verið á einhvern hátt 

neikvæð. Helstu markmið rannsóknarinnar eru því að leitast við að kanna reynsluheim og 

upplifun fólks sem annað hvort nemur pípulagnir eða starfar við pípulagnir, á vali á eigin 

náms- eða starfsferli. Reynt verður að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

 

1. Hver er upplifun og reynsla viðmælenda af vali á pípulagninganámi og starfi 

pípulagningamanns? 

2. Hver er upplifun og reynsla viðmælenda af viðhorfum samfélagsins til 

pípulagninganámsins og starfs pípulagningamanna? 
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2 Aðferðafræði rannsóknarinnar 
Í þessum kafla er aðferð rannsóknarinnar útskýrð. Að auki verður hér fjallað um 

framkvæmd rannsóknarinnar, þátttakendur hennar og gagnaúrvinnslu ásamt 

siðferðilegum álitamálum. 

2.1 Rannsóknaraðferð 

Við rannsóknina var notast við eigindlega rannsóknaraðferð (e. qualitative research 

method), en sú nálgun hentar sérstaklega vel í þeim aðstæðum þar sem verið er að 

rannsaka og horfa til, eins og í þessu tilfelli, reynslu og upplifun fólks (Taylor, Bogdan og 

DeVault, 2016).  

Í eigindlegum rannsóknaraðferðum er mikilvægt að haft sé í huga að þær byggjast á 

upplifunum einstaklings sem byggist á frásögn hans. Það er mjög mikilvægt að skoðanir 

rannsakandans komi hvergi fram og einstaklingurinn sé algerlega meðvitaður um sína 

eigin skoðun, reynslu og hugmyndir um það sem verið er að rannsaka (Berger, 2013). 

Rannsakandi þurfti að vera hlutlaus og þar af leiðandi að útiloka eigin hugmyndir og 

reynslu af iðn- eða starfsnámi áður en viðtöl fóru fram og varast það að blanda þeim á 

einhvern hátt inn í rannsóknina. 

Hér var ekki ætlunin að alhæfa yfir á stærri hóp heldur að leitast við að skilja hvaða 

merkingu viðmælendurnir leggja í líf sitt og reynslu. Í rannsókninni voru notuð hálfopin 

viðtöl og stuðst var við viðtalsramma (Viðauki 3) sem var byggður upp með þeim helstu 

atriðum sem ætluð voru til að ná fram þeim upplýsingum sem verið var að leita eftir. 

Viðtalinu var síðan leyft að taka þeim breytingum sem voru innan marka viðfangsefnis 

rannsóknarinnar, því að hvert viðtal er einstakt og háð hverjum viðmælanda fyrir sig 

(Taylor, Bogdan og DeVault, 2016).  

Eigindleg rannsóknaraðferð hentar þessari rannsókn vel þar sem leitast var við að 

kafa á dýptina til að ná fram upplifun og reynslu, bæði starfandi pípulagningamanna sem 

og pípulagninganema, af vali á eigin náms- og starfsferli. Rannsakandi leitaðist við að 

öðlast þekkingu á því hvað sú upplifun og sú reynsla hefur í för með sér fyrir hvern 

einstakling fyrir sig. Úrtakið sem hér var stuðst við kallast markmiðs- og hentugleikaúrtak 

(e. purposive sampling), þar sem verið var að taka viðtöl við ákveðinn hóp einstaklinga og 

fyrir lá í upphafi ákveðin skilyrði sem þurfti að uppfylla til að geta tekið þátt í rannsókninni 
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og fengnar voru ábendingar um viðmælendur frá nærumhverfi rannsakanda (Taylor,  

Bogdan og DeVault, 2016). 

Í eigindlegum rannsóknaraðferðum er rannsakandinn sjálfur helsta verkfæri 

rannsóknarinnar, þar sem það er hann sem safnar gögnum og greinir þau út frá aðleiðslu 

( e. induction) og leggur síðan áherslu á og reynir að draga fram merkingu þeirra. Stuðst 

var við grundaða kenningu (e. grounded theory) við framkvæmd rannsóknarinnar sem 

felur í sér að samhliða gagnaöflun er stöðluðum vinnubrögðum beitt við stöðuga 

greiningu gagna (Charmaz, 2014). 

2.2 Framkvæmd 

Viðtölin voru tekin á tímabilinu 23. september til 13. nóvember 2019. Flest viðtölin voru 

tekin í Tækniskólanum, þegar nemarnir höfðu tækifæri til að hitta rannsakanda. Önnur 

viðtöl voru tekin á vinnustað rannsakanda eða á vinnustöðum viðmælenda. Viðtölin voru 

tekin upp á hljóðrita, með leyfi viðmælenda, og afrituð innan tveggja sólarhringa frá 

upptöku og þar á eftir var unnið með innihald þeirra í beinu framhaldi. Lengd viðtalanna 

var á bilinu 35 til 60 mínútur. 

2.3 Þátttakendur 

Rannsóknin byggist á sjö viðtölum við hóp einstaklinga sem samanstendur annars vegar 

af pípulagninganemum og hins vegar pípulagningamönnum. Að auki verður stuðst við 

styttra samtal við sérfróðan aðila á sviði pípulagnanáms. Þessir einstaklingar voru valdir 

með það að leiðarljósi að hægt væri að skoða upplifun og reynslu pípulagninganema eða 

pípulagningamanna af eigin náms- og starfsferli. 

Rannsakandi leitaði til náms- og starfsráðgjafa Tækniskólans með það að markmiði 

að nálgast viðmælendur í pípulagnanámi. Fyrstu fjórir viðmælendurnir voru fundnir með 

aðstoð náms- og starfsráðgjafa Tækniskólans. Kynningarbréf hafði verið sent til náms- og 

starfsráðgjafa Tækniskólans (Viðauki 2), þar sem óskað var eftir aðstoð þeirra við að finna 

viðmælendur fyrir rannsóknina. Hinir þrír viðmælendurnir voru fundnir með því að fá 

ábendingar frá fólki í nærumhverfi rannsakanda.  

Fljótlega fengust nöfn fjögurra pípulagninganema sem höfðu sýnt áhuga á þátttöku í 

rannsókninni, ásamt símanúmerum þeirra. Hinir þrír viðmælendurnir fengust með því að 
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fá fólk úr nærumhverfi rannsakanda til að kanna áhuga einstaklinga, eins og fram hefur 

komið, sem hentuðu inn í hópinn samkvæmt skilyrðum sem verið var að horfa til.  

Þátttakendur rannsóknarinnar voru því fjórir pípulagninganemar og þrír starfandi 

pípulagningamenn. Þessir einstaklingar voru á aldrinum 21 árs til 59 ára og voru allir 

búsettir á höfuðborgarsvæðinu. Þátttakendunum var kynnt markmið rannsóknarinnar og 

skrifuðu þeir undir, ásamt rannsakanda, trúnaðaryfirlýsingu og samþykki fyrir viðtölunum 

og úrvinnslu gagnanna (Viðauki 1). Auk þess átti rannsakandi stutt samtal Gunnar 

Kjartansson, sem er skólastjóri Byggingartækniskólans og sérfróður á sviði iðn- og 

starfsnáms.  

Viðmælendunum voru gefin gervinöfn og fengu þátttakendur eftirfarandi nöfn sem 

notuð voru þegar niðurstöður verða kynntar.  

Andri – nemi í pípulögnum. Hann fór ekki hefðbundna leið í vali á framhaldsskóla og 

byrjaði í tækniteiknun í Tækniskólanum, en fór seinna í nám í pípulögnum. 

Baldur – nemi í pípulögnum. Hann fór hefðbundna leið í námsvali, lauk fyrst stúdentsnámi 

og fór síðan í nám í pípulögnum.  

Dagný – nemi í pípulögnum. Hún fór hefðbundna leið í framhaldsskóla, lauk stúdentsnámi 

og fór í framhaldinu í nám í pípulögnum.  

Elmar – nemi í pípulögnum. Hann byrjaði í hefðbundnu bóknámi en hætti í því og hóf nám 

í pípulögnum.   

Friðborg – starfandi pípulagningamaður. Hún fór hefðbundna leið og lauk stúdentsprófi 

og hóf síðan nám í pípulögnum.   

Gunnar – starfandi pípulagningamaður. Hann var eini viðmælandinn sem fór beint í 

iðnnám og í framhaldinu í pípulagnanám.  

Hannes – starfandi pípulagningamaður. Hann fór hefðbundna leið og lauk stúdentsprófi 

og fór síðan í pípulagninganám.   

Auk þess tók rannsakandi viðtal við Gunnar Kjartansson, skólastjóra 

Byggingartækniskólans, þar sem hann er sérfróður á sviði iðn- og starfsnáms. 

2.4 Gagnaúrvinnsla 

Við greiningu gagnanna var stuðst við aðferð grundaðrar kenningar (e. grounded theory 

approach). Afritun allra viðtalanna fór fram sama dag eða daginn eftir að viðtölin voru 
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tekin og hljóðrituð í öllum tilvikum. Vinnan við afritun viðtalanna tók mislangan tíma og 

fór að mestu leyti eftir lengd þeirra. Í öllum viðtalsnótunum voru skráðar niður ítarlegar 

hugleiðingar rannsakanda og athugasemdir byggðar á aðstæðum, eigin upplifunum sem 

og athugasemdir sem skiptu viðtalið máli. Þannig hóf rannsakandi greiningu gagna 

samhliða gagnaöflun og afritun í anda grundaðrar kenningar. Við upphafskóðun (e. initial 

koding) voru gögnin lesin línu fyrir línu og orð fyrir orð og þannig voru meginþemun sem 

fram komu hjá viðmælendum fundin. Markmið kóðunar var einmitt að kafa á dýptina ofan 

í gögnin og finna þannig út merkingu þeirra. Að síðustu voru dæmi dregin fram sem voru 

lýsandi fyrir hvert þema (Charmaz og Bryant, 2016). 

Að því loknu voru gögnin lesin aftur með markvissri kóðun (e. focused coding) í 

forgrunni þar sem þemun sem fundin voru með opinni kóðun voru höfð að leiðarljósi. Það 

sem mestu máli skipti í gögnunum var síðan sett niður á svokölluð greiningablöð (e. 

memos), þar sem þau þemu sem oftast komu fyrir urðu ráðandi (Charmaz, 2014). Á þann 

hátt gat rannsakandi gefið meginhugmyndum og upplifunum viðmælenda gaum. Með 

þessum hætti var opnað fyrir nýjar hugmyndir og upplifanir viðmælenda sem gætu nýst 

en lágu ekki jafn ljóst fyrir og við fyrri kóðunina.   

2.5 Siðferðileg álitamál 

Þessi rannsókn telst ekki leyfisskyld, þar sem um fullorðna þátttakendur var að ræða sem 

allir höfðu veitt upplýst samþykki fyrir þátttöku. Upplýsingum líkt og hvaðan einstaklingar 

koma, hvar þeir vinna eða ganga í skóla var breytt til að ekki verði hægt að tengja 

einstakling á þann hátt við svör rannsóknarinnar.  

Viðmælendunum voru gefin gervinöfn, eins og fram hefur komið, og verður hér eftir 

vísað til þeirra nafna og var það gert til að gæta að trúnaði við viðmælendur og til að gæta 

að því að birta ekki persónurekjanleg gögn (Taylor, Bogdan og DeVault, 2016). 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru á engan hátt tengdir rannsakanda. Öllum gögnum 

verður eytt að rannsókn lokinni. 
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3 Niðurstöður 
Markmið rannsóknarinnar var að skoða upplifun og reynslu pípulagninganema og 

starfandi pípulagningamanna af eigin náms- og starfsferli og þeim ríkjandi viðhorfum sem 

eru til staðar í samfélaginu varðandi pípulagninganám og pípulagningastarf. 

Gagnagreining leiddi í ljós þrjú meginþemu. Þau voru val á framhaldsskóla, 

pípulagninganámið og viðhorf til starfsins. Í fyrsta meginþemanu, val á framhaldsskóla, 

greindust þrjú undirþemu sem voru: félagleg áhrif, fyrirmyndir og náms- og starfsfræðsla. 

Í öðru meginþemanu, pípulagninganámið, fundust tvö undirþemu: samskipti skóla og 

vettvangsstaðar eða umgjörðin utan um námið og kynjahalli. Í þriðja meginþemanu, 

viðhorf til starfs pípulagningamanna fundust undirþemum: upplifun og reynsla 

pípulagningamanna af eigin vali á námi og starfi og upplifun og reynsla viðmælenda af 

viðhorfum samfélagsins til starfs pípulagningamanna. 

3.1 Val á framhaldsskóla 

Það sem var ráðandi meðal viðmælendanna þegar kom að vali á námi var félagslegur 

þrýstingur. Val á framhaldsskóla var að mestu óígrundað hjá flestum viðmælendunum, 

nema í einu tilfelli, og í öðru tilfelli var ákvörðun um að fara óhefðbundna leið tekin á 

síðustu stundu eða rétt fyrir útskrift úr grunnskóla. Viðmælendahópurinn átti það 

sameiginlegt að flestir höfðu prófað sitthvað áður en þau hófu nám í pípulögnum. Flestir 

töluðu um að hafa farið í sama nám og samnemendur sínir þegar kom að vali á 

framhaldsskóla til að byrja með og hugsunin á bak við valið var að mestu leyti ákveðið í 

samhengi við það hvert jafnaldrahópurinn stefndi eða hvaða skólar væru vinsælir það 

árið. Fimm viðmælendur fóru hina hefðbundnu bóknámsleið eftir grunnskóla og hinir 

tveir fóru óhefðbundnari leið eða í iðn- og tækniskóla.   

Þegar skoðaðar voru ástæður fyrir vali viðmælenda á pípulagnanámi þá höfðu allir 

viðmælendurnir áttað sig á því hversu hagnýtt það er að læra pípulagnir og þeir upplifðu 

mikla atvinnumöguleika sem tengdust faginu og að auki fannst þeim pípulagnanám góður 

grunnur fyrir annað nám.   
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Í þessum kafla verður talað um félagsleg áhrif sem stýrðu vali viðmælendanna í 

framhaldsskóla eftir grunnskóla, fyrirmyndir og þá náms- og starfsfræðslu sem 

viðmælendurnir fengu á sinni skólagöngu 

3.1.1 Félagsleg áhrif 

Námsgeta eða áhugi að grunnskóla loknum hafði oftast lítið með námsval 

viðmælendanna að gera. Flestir viðmælendurnir létu vel af skólagöngu sinni og átti enginn 

þeirra í miklum erfiðleikum með námið eða þurftu á einhverri námslegri aðstoð að halda 

frá sérkennurum eða í formi aukatíma. Einhver fög höfðuðu þó minna til sumra og nokkrir 

töluðu um að hafa átt í smá erfiðleikum með einhver fög en þó ekkert sem gerði það að 

verkum að viðmælendurnir upplifðu einhverja stórvægilega erfiðleika með námið. Einn 

viðmælandi var greindur með tölublindu og fékk tilhliðrun við prófatöku á þann hátt að 

viðkomandi fékk lengri prófatíma. Annar viðmælandi fann sig best í raungreinatengdum 

fögum en allir aðrir viðmælendur áttu það sameiginlegt að hafa átt uppáhaldsgreinar og 

tengdust þær greinar oftar en ekki því að vinna með höndunum. Enginn viðmælendanna 

hafði ákveðið í hvaða framhaldsskóla skyldi stefna byggt á náminu sjálfu heldur út frá því 

í hvaða framhaldsskóla samnemendur þeirra ætluðu það árið að undanskildum einum 

viðmælanda. Viðmælendurnir voru spurðir hvort þeir hefðu orðið fyrir einhverskonar 

áhrifum við val á framhaldsskóla eftir grunnskóla og könnuðust flestir vel við það. Flestir 

viðmælendurnir töluðu í því samhengi um þrýsting frá jafningjum og undirliggjandi pressu 

frá samfélaginu.  

Við val á skóla kom námsleið oftast lítið eða jafnvel ekkert við sögu í ákvarðanatöku 

viðmælendanna nema hjá einum þeirra sem var alltaf ákveðinn í hvaða nám hann ætlaði. 

Þeir töluðu flestir um að hafa verið mjög meðvitaðir um það að vissir skólar væru betri en 

aðrir og flestir upplifðu þrýsting, ekki þó frá foreldrum, kennurum eða náms- og 

starfsráðgjöfum, heldur fremur frá jafnöldrum sínum. Það kom líka fram að um þrýsting 

hefði verið að ræða vegna þess viðhorfs sem ríkti að allir ættu að fara í framhaldsnám 

eftir grunnskólann og annað var ekki til umræðu. Viðmælendurnir töluðu flestir á þann 

veg að þeir hefðu verið spenntir að fara í framhaldsskóla með vinum sínum á meðan að 

námið sem þau hygðust leggja fyrir sig væri meira aukaatriði eða eins og Baldur lagði 

áherslu á að „það voru víst, mjög skemmtileg partý þar [í framhaldsskólanum] eða djömm 

og fyrst þið eruð á heimavist þá myndaðist svona mjög þéttur hópur, góður svona, þið 
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verðið bara vinir að eilífu.“ Það sem var í forgangi hjá þeim flestum við val á 

framhaldsskóla virtist að mestu leyti tengjast félagslífinu og því að eignast góða vini og 

skemmta sér. Fyrir Baldri virtist þetta hafa verið mikilvægur þáttur í hans lífi, þ.e.a.s. að 

eiga góða vini til lífstíðar. Vinirnir höfðu greinilega alfarið haft áhrif á val hans á skóla, 

þ.e.a.s. hann vildi vera með vinum sínum og stunda félagslífið eftir skólatíma. Hvorki 

námið sjálft né kennarar voru til umræðu hjá honum þegar rætt var um val á 

framhaldsskóla. Elmar tók undir þetta og sagði að val um framhaldsskóla hefði ekki verið 

flókið, hvorki fyrir hann né vini hans „það var nú meira svona félagslífið, allir vinirnir 

saman í MK.“ Aðspurður hvort hann hefði einhvern tímann leitt hugann að því að fara í 

einhvern annan skóla þá virtist það ekki hafa komið til greina á neinum tímapunkti og 

hann sagði: 

Nei, það voru allir að fara í MK þannig að ég ákvað að fara líka í MK. Líka þú veist eldri 
krakkar sem við þekktum allir úr Kópavogi, þú veist það þekktust mjög margir úr MK 
þannig að við komum svona inn í umhverfi sem við þekktum smá, þekktum einhverja 
eldri. 

Þetta lá fyrir allan tímann og var í raun nánast ómeðvitað og ástæðan fyrir því að Elmar 

fór í þennan skóla var vegna áhrifa félaga hans. Dagný sagðist lítið hafa leitt hugann að 

því hvað hún væri að velja, því hún valdi sama framhaldsskóla og vinkonurnar „örugglega 

af því bara að allar stelpurnar þarna voru eiginlega að fara þangað og ég fór bara líka og 

mig langaði í Versló, það var eitthvað í tísku á þessum tíma.“ Dagný var að vísa í það að 

hún hefði orðið fyrir áhrifum af þeim tískustraumum sem voru ríkjandi það árið og að 

félagslegur þrýstingur að fara í sama framhaldsskóla og jafningjahópurinn hefði einnig 

haft áhrif. Hún ákvað þó eftir eina önn að þetta hefði verið vanhugsað og skipti um 

framhaldsskóla. 

Ákvörðun Gunnars byggðist á öðrum forsendum en hinna viðmælendanna þar sem 

hann sagðist hafa stefnt í eitthvað handverk alla sína tíð og að hann hafi alltaf vitað það. 

Hann er einn af tveimur viðmælendum sem fóru í iðnnám beint eftir grunnskóla: 

Ég var mjög snemma svona, ég var alltaf að gera eitthvað með höndunum og mér 
fannst alltaf þú veist, að vera smiður eða eitthvað slíkt, eitthvað svona 
handverksvinna eitthvað, svona sem hugur minn stóð til, en það var eiginlega bara 
mjög fljótlega þegar ég var lítill sem ég hafði áhuga á einhverri iðn sko, það var bara 
þannig sko. 
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Gunnar hafði mótað þessa hugmynd snemma og valdi því ekki sömu námsleið og 

jafningjahópur hans. Hann fór hins vegar í framhaldsnám eftir iðnnámið og ætlaði að ljúka 

stúdentsprófi.  Það hentaði honum ekki á þeim tímapunkti og hann fór því í frekara 

iðnnám. Hann upplifði aldrei þrýsting frá neinum varðandi námsval sitt enda var hann 

alveg fullviss frá upphafi hvert skyldi stefna. Andri talaði um að sér hefði alltaf gengið 

„ótrúlega vel í öllu sem ég átti að gera með höndunum.“ Hann talaði jafnframt um að hafa 

sótt sérstaklega í þannig tíma í skólanum og sagðist hafa verið „rosalega góður 

handavinnulega séð.“ Hann talaði um að hafa ekki hafa haft ákveðna skoðun þegar kom 

að vali á framhaldsskóla, en að hann hefði valið aðra leið en jafningjahópur hans í 

grunnskóla og fór í Tækniskólann í tækniteiknun á meðan flestir fóru í hefðbundinn 

framhaldsskóla á hefðbundna bóknámsbraut. 

Bæði Andri og Friðborg töluðu hins vegar um þrýsting sem þeim fannst vera 

undirliggjandi og Andri taldi um að hann hefði þess vegna farið í framhaldsnám þó að 

hann hefði í rauninni átt að taka sér hlé frá námi og fyrir vikið hafi hann eytt dýrmætum 

tíma og fjármunum í nám og lýsti því þannig: „manni fannst einhvern veginn alltaf að 

maður þyrfti að gera meira eða svona halda áfram í námi en svo bara endaði það á hálfu 

ári af lélegum einkunnum og peningum í vaskinn.“ Hann áttaði sig á því að það væri dýrt 

að vita ekki hvert hann vildi stefna. Friðborg sagðist hafa upplifað undirliggjandi 

félagslegan þrýsting, sem ekki var tilkominn frá einstaklingum „það var svona, ekki beint 

pressa frá fólkinu [...] svona undirliggjandi þá var þetta bara alltaf, maður heyrði þetta 

bara, þú átt að klára stúdentinn og það væri, þú værir miklu gáfaðri og þú færir svo í 

háskólann.“ Hún upplifði þetta á þann hátt að ef hún færi ekki í framhaldsnám eftir 

grunnskólann þá yrði hún talin vera heimsk og hún sagði að þetta væru þau skilaboð sem 

ungmenni fái á þessum tímamótum. Þegar hún var spurð um áhersluna á bóknám í 

skólakerfinu sagði hún:  

Mér finnst það skelfilegt, ég segi alltaf við krakka sem eru að klára menntaskóla að 
taka iðnnám og stúdentinn með, þá geta þau gert hvað sem er. Þau eru miklu 
öruggari með að fá vinnu á sumrin, hærri laun, líka bara það hjálpar þeim að gera, þá 
geta þau gert eitthvað heima hjá sér líka og verið meira sjálfbjarga. 

Hún lagði áherslu á það að taka iðnnám og stúdentinn samhliða og benti á að það væri 

misskilningur að iðnnámið komi í veg fyrir að fólk geti aflað sér frekari menntunar. Hún 

sagði að það skorti alla fræðslu um þetta í grunnskólanum, þ.e.a.s. um að í dag sé frábært 
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að taka iðnnám og stúdentinn samhliða því að „þá eru allar dyr opnar alveg sama hvað þú 

ákveður að gera í framtíðinni.“ Hérna er Friðborg að ræða um að það sé mikill kostur að 

þurfa ekki alltaf að fá iðnaðarmann heim til sín til að vinna ýmis konar iðnarstörf heldur 

geti fólk þá gert ýmislegt sjálft. Hún lítur á það sem einn af kostum námsins.   

Andri sagði „mér fannst aldrei talað um iðnnám af neinu viti í grunnskólanum.“ Hann 

minntist þess að hafa fengið kynningu á framhaldsskólum en það voru allt bóknámsskólar 

og enginn iðnskóli. Dagný var sammála þessu og minntist þess sjálf að hún hefði farið í 

heimsókn í Tækniskólann í tíunda bekk og hún upplifði ekki áhuga heldur þvert á móti 

áhugaleysi. Henni fannst Tækniskólinn fráhrindandi og í eftirfarandi lýsingu kemur fram 

hvernig hún upplifði muninn á Tækniskólanum og framhaldsskólanum sem hún valdi: 

Þetta var bara ógeðsleg kompa og hérna allt í rusli og skrýtnar týpur og ég held að 
það sé bara kannski að maður sé með svolítið mikla staðalímynd á [Tækni]skólanum, 
já og bara þegar maður er svona lítill að þá er maður bara að hugsa hvar væri best að 
þú veist, hvar væri flott að vera, fannst það geðveikt næs og fallegt [Versló], svo 
kemur maður hérna og þetta er svolítið hrátt. Það er svo sem ekki merkilegt hús 
[Tækniskólinn] og það, en maður er bara að pæla í allt öðrum hlutum heldur en 
kannski náminu. 

Dagný virtist sjá það að á þessum árum var hún alls ekkert að hugsa um að velja skóla út 

frá námi heldur meira hvað þótti flott og hvert hinar stelpurnar fóru í nám. Dagný fór í 

heimsókn í Tækniskólann áður en hún valdi sér nám eftir grunnskólann og sá sjálfa sig 

fyrir sér á þessum aldri þegar hún upplifði sjálf heimsókn frá tíunda bekk á vinnustað sinn: 

Þetta er náttúrulega þannig aldur að að það virtist ekki vera neinn áhugi, hvorki hjá 
strákum eða stelpum og þetta var svona, ég veit það ekki, mér fannst þetta mjög 
sniðugt verkefni, en það hafa alveg verið einn og einn sem hafa sýnt þessu áhuga og 
þá hefur kannski pabbi þeirra verið rafvirki eða pípari eða eitthvað svona og þeir hafa 
aðeins komið við verkfæri.  

Hún talaði um það hversu sniðugt sér hafi fundist þetta vera en hefur skilning á því að á 

þessum aldri hafa unglingar bara ekki áhuga á iðnnámi. Þannig að meirihluti nemendanna 

höfðu alls engan áhuga og hún sagðist hafa upplifað það vel að þau voru öll að gera 

eitthvað allt annað en að fylgjast með en einn og einn einstaklingur virtist hafa smá áhuga. 

Viðmælendurnir áttu það flestir sameiginlegt að hafa tekið ákvarðanir út frá því hvert 

flestir samnemendur þeirra ætluðu í nám og hafði það oft á tíðum mikið með skoðanir 

ungmenna að gera hvaða skólar voru vinsælir það árið. 
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3.1.2 Fyrirmyndir 

Viðmælendurnir voru allir spurðir um fyrirmyndir í iðngreinum og hvort þeir hefðu alist 

upp með iðnaðarmönnum sem fyrirmyndum. Einn viðmælandi minntist þess ekki að hafa 

haft neina iðnaðarmenn sem fyrirmyndir á meðan allir hinir höfðu haft einhverja tengda 

sér í mismunandi iðnaðarmannastörfum í uppvexti sínum. Varðandi námsval sitt upplifðu 

þau að um tilviljun hefði verið að ræða þegar þau völdu að fara í pípulagninganám eða að 

verða pípulagningamenn. Aðeins einn viðmælandi hafði ákveðið á barnsaldri að verða 

iðnaðarmaður en hafði þá ekki ákveðið hvaða iðngrein skyldi verða fyrir valinu.  

Friðborg, Elmar og Hannes áttu það öll sameiginlegt að feður þeirra voru 

pípulagningamenn. Þau voru öll þeirrar skoðunar að í sínum uppvexti hefðu þau verið 

staðráðin í því frameftir aldri að stefna alls ekki á slíkt nám. Hannes sagði „ég þekkti pabba 

nú lítið, hann var alltaf að vinna sko, það eina sem að ég man var að ég ætlaði ekki að 

verða pípari sko.“ Hannes var aðeins hugsi yfir þessu og það var eins og hann hefði verið 

að átta sig á því að hérna sat hann og var orðinn pípulagningamaður. Hann upplifði starf 

föður síns eins og eitthvað sem hann gat engan veginn hugsað sér og tengdi það við 

ýmislegt sem honum þótti ekki jákvætt. Hann hafði meiri áhuga á svona „þægilegri 

innivinnu“ eins og hann sagði sjálfur. Hann var samt mjög sáttur við þessa ákvörðun sína. 

Hann talaði um að hann hafi haft mynd í huganum af pabba sínum og þess vegna langaði 

hann ekki til að verða pípulagningamaður, „allavega ekki eins og pabbi, hann var alltaf 

vinnandi.“ Fyrirmyndin sem hann hafði í sínum uppvexti af starfi pípulagningamanns var 

ekki tengd jákvæðum tilfinningum. Friðborg hafði svipaða skoðun og Hannes varðandi 

námið og sagði hún þegar hún var spurð út í hvort hún hafi átt fyrirmyndir í uppvexti 

sínum „nei, það voru þá kannski náttúrulega svona foreldrar mínir, en samt ekki, mamma 

var ráðskona og pabbi pípulagningameistari, ég ætlaði ekkert að verða hvorugt sko.“ Hún 

hafði allt aðrar áætlanir fyrir sjálfa sig og stefndi ekki á að verða pípulagningamaður, 

svona fyrst um sinn að minnsta kosti. Elmar sagði sömu sögu, að það að vera sonur 

pípulagningamanns hefði ekki vakið áhuga hans að stefna á sama starf og faðir hans og 

hann sagði „mig langaði ekki í píparann af því ég var búinn að vinna slatta með pabba, 

langaði að gera eitthvað annað og þess vegna fór ég í rafvirkjann, en svo sá ég bara að ég 

yrði alltaf pípari.“ Elmar virtist upplifa þessa lífsreynslu að einhverju leyti eins og hann 
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hefði litlu ráðið varðandi sitt náms- og starfsval. Hann virðist vera sáttur við þessa 

ákvörðun af því að hann tók það fram að hann vildi að hann hefði byrjað fyrr. Hann 

upplifði að hann hefði eytt dýrmætum tíma í eitthvað sem kannski skilaði honum litlu. 

Gunnar talaði um að hafa átt fyrirmynd í móðurbróðir sínum, sem starfrækti 

verktakafyrirtæki úti á landi, sem hann leit mikið upp til og hann vann stundum fyrir hann 

sem unglingur. Hann leit þó ekki á hann sem ástæðu þess að hann valdi að fara í iðnnám 

og var hann eini viðmælandinn sem var ákveðinn alla tíð hvert skyldi stefna, en það var 

eingöngu af því eins og hann sagði „ég hafði áhuga á þessu sjálfur og eiginlega réði för.“ 

Hann sagði mér að hvað foreldra hans varðaði þá var „langskólanám“ á stefnuskránni eins 

og systkini hans höfðu farið í, en þetta var það sem hann hafði alltaf ætlað sér.  

Dagný var alltaf ákveðin í að stefna á langskólagöngu. Hún var sérstaklega áhugasöm 

um raungreinar en fann sig ekki í háskólanum. Pabbi hennar var með verktakafyrirtæki og 

hún hafði stundum aðstoðað hann. Hún sagði að „hann hefur verið að leggja frárennsli, 

sem er nú ekkert sérstaklega spennandi“ að hennar mati og tengdist það lítið við 

ákvörðun hennar að fara í píplagninganám. Hún hafði mikinn áhuga á að geta „gert sjálf,“ 

eins og hún tók til orða og það stóð til að hún myndi byggja sitt eigið hús í framtíðinni „en 

ég hugsaði bara að ég væri ágæt á bókina en skorti kannski svolítið verkvit og annað.“ Hún 

bætti því við að það sé mikið af iðnaðarmönnum í kringum hana en enginn 

pípulagningamaður. Samkvæmt Baldri þá er: 

Fjölskyldan mín er eins langt frá því að vera iðnaðarmenn og hægt er eða ... það er 
enginn iðnaðarmaður í fjölskyldunni minni. Ég hef ekki verið í miklu sambandi við 
iðnaðarmenn í gegnum ævina, þannig að þetta var bara eiginlega blint skot í myrkri 
hjá mér að fara í þetta nám og taka sénsinn. 

Hann bætti síðan við að hann hefði hitt mann á herrakvöldi og fór að spjalla við hann „sem 

bara sýndi mér hvað píparar hafa það virkilega gott og hann bara einhvern veginn náði 

mér.“ Í kjölfarið sótti hann um í pípulagnanámi. Andri var í svipaðri aðstöðu og Baldur. 

Hann átti aldrei neinar fyrirmyndir varðandi pípulagninganám eða starf en hann fann sig 

alltaf best í verklegum greinum í grunnskólanum. Hann hafði grunn í tækniteiknun úr 

Tækniskólanum og langaði í byggingaverkfræði eða sambærilegt nám. Hann sagði: 

Ég ákvað að fara í iðnnámið til þess að byggja bara upp grunninn [fyrir verkfræðinám], 
af því að núna hef ég unnið með fullt af iðnaðarmönnum og mér fannst þeir 
langflestir tala um verkfræðinga og tæknifræðinga sem fólk sem hefur aldrei farið í 
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skóla og lært iðn. Þeir fóru beint úr stúdentsprófinu í verkfræðina og svo eru 
iðnaðarmenn, þú veist eða það er að segja píparar, rafvirkjar, smiðir og allt þetta sem 
eru að vinna eftir teikningum, þeir fá teikningar frá mönnum sem hafa aldrei unnið 
við iðn ... mig langaði bara að byggja upp góðan grunn í faginu sem ég er þá að fara í 
... þá veit ég um hvað málið snýst. 

Það er athyglisvert að þrír af viðmælendunum sem áttu feður sem störfuðu sem 

pípulagningamenn voru öll staðráðin í því að feta ekki þann veg. Þau eru öll sammála um 

það að í skólakerfinu séu nánast engar fyrirmyndir fyrir grunnskólanemendur og því sé 

ekki undarlegt að þau stefni flest á bóknámið. Í grunnskólanum er lögð áhersla á að þau 

fari í bóklegt nám og þess vegna velja þau að fara í slíkt framhaldsnám. Viðmælendur sem 

áttu iðnaðarmanna fyrirmyndir í sínum uppvexti litu ekki endilega á það sem jákvæðar 

fyrirmyndir heldur fremur sem forvörn til að velja ekki sama starf og þær.  Viðhorf þeirra 

breyttist síðan en öll sáu þau praktísku hlið starfsins og þau voru öll mjög sátt við 

ákvarðanir sínar. 

3.1.3 Náms- og starfsfræðsla 

Viðmælendurnir minntust þess ekki að hafa fengið markvissa náms- og starfsfræðslu í 

sínum skólum. Skólaganga allra viðmælendanna einkenndist af því að bóknám var í 

hávegum haft og lítil sem engin almennileg kynning var á námi eða störfum og síst að 

kynning væri á iðnnámi. Öllum viðmælendunum fannst lítið gert af því að undirbúa 

nemendur fyrir eitthvað annað en bóknám og voru þau öll sammála um það að fræðsla 

sem þessi ætti að hefjast fyrr í grunnskólum og ætti í raun að vera skylda alla 

skólagönguna. Gunnar talaði um að hafa enga náms- eða starfsfræðslu fengið og hann 

minntist þess að einungis lítillega hefði verið talað um það í hvaða nám væri hægt að fara 

eða hvað nemendur gætu gert að loknu grunnskólanámi og sú kynning átti sér stað rétt 

fyrir skólalokin og hann sagði:   

Nei, nei, það var bara í lok skólagöngu sem fólki var sagt sko, hvað stæði til boða að 
fara að gera, í hvaða skóla var hægt að fara, fara í verknám eins og þá var til, það var 
engin svona starfskynning eða neitt svoleiðis. 

Aðspurður hvort hann minntist þess að hafa farið í skólaheimsóknir og svaraði hann því 

að hann myndi ekki eftir að hafa farið í slíkar heimsóknir. Það eina sem hann mundi eftir, 

að undaskildu þessu hefðbundna bóknámi, voru handverksnámskeið sem haldin voru á 

kvöldin á vegum skólans og „ég fór í einhverja svona skartgripavinnu og smelti hét það og 
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svo var eitthvað svona leður, fengum að gera eitthvað svoleiðis.“ Hannes var á sömu 

skoðun og Gunnar varðandi þetta nema að hann mundi eftir starfsfræðslu og var hann 

viss um að sú starfsfræðsla hefði farið fram í framhaldsskólanum sem hann fór í. Þannig 

að hann hafði svipaða reynslu af náms- og starfskynningu innan grunnskólakerfisins og 

hinir, þ.e.a.s hafði enga fræðslu fengið að ráði varðandi nám og störf.  Gunnar bætti því 

við að hann væri í raun og veru áhyggjufullur yfir því hve lítið nemendur vita um iðnnám 

og áleit að einhvers konar fræðsla um sjálft námið væri nauðsynlegt og ekki hvað síst 

kynning á störfum tengdum iðngreinum:   

Ég held að það myndi hjálpa mikið, það eru náttúrulega alltof fáir að fara í iðnnám af 
öllum þessum fjölda sem er að útskrifast úr skólunum sko og það er náttúrulega fyrst 
og fremst sé bara...það vantar þekkingu á því í raun og veru hvað iðnnám er og hérna 
já, það vantar alveg kynningu finnst mér. Það vantar alveg samstarf skóla og 
atvinnulífs og við erum kannski ekki að beina fólki í þátt átt sem er, t.d. kallar á í 
atvinnulífi og mér finnst svona framhaldsskólar og líka háskólar, að fólk er of lengi í 
svona einhverri tilraunastarfssemi, er ekki búið að átta sig, er að fara í eitthvað nám 
og hættir eftir hálft ár, eitt ár og fer í einhvern allt annan farveg. Þetta er náttúrulega 
bara tímaeyðsla fyrir fólkið eða þannig og hérna kannski ekki það gáfulegasta fyrir 
þjóðfélagið. 

Gunnar áleit þetta vera áhyggjuefni og væri auk þess dýrt fyrir samfélagið og hann vildi 

að meira samstarf væri á milli atvinnulífs og skóla og var þá að hugsa um þarfir 

atvinnulífsins í því samhengi. Honum fannst í raun og veru að skólakerfið ætti að stýra 

meira vali nemenda eða eins og hann sagði „beina fólki í rétta átt,“ og taldi hann að 

ástæðan fyrir að það væri ekki gert væri léleg kynning á því hvaða námsmöguleika 

nemendur hafa eftir að hafa lokið grunnskólanáminu og sagði „það myndi skipta sköpum 

ef það væri einhver betri kynning á þessum möguleikum sem að fólk hefur þegar það 

kemur úr grunnskólunum, þá fer bara stærstur hluti bara beint í menntaskóla.“ Hann 

sagði líka að í dag „er hægt að taka stúdentspróf af öllum iðnnámsbrautum líka sko, og 

mjög fáir í því og þá er svo greið leið upp í tækninám í viðkomandi greinum.“ 

Möguleikarnir sem felast í iðnnámi eru flestum ókunnir og mikil þörf á því að kynna þessa 

leið fyrir nemendum sérstaklega. Það var greinilegt að Gunnari fannst þetta vera mjög 

slæmt gagnvart nemendum.  

Elmar mundi í reynd mjög lítið eftir kynningu yfir höfuð á iðnnámi í sínum grunnskóla 

og taldi nauðsynlegt að börn væru frædd um það nám og áleit hann að slík fræðsla ætti 

að eiga sér stað jafnvel fyrr í grunnskólanum og sagði „mér fyndist ekkert vitlaust að það 
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væru kannski bara heimsóknir frá kannski áttunda bekk og upp í tíunda bekk,“ og hann 

hélt áfram „af því að þá ertu byrjaður að hugsa um að fara í menntaskóla og þá mætti 

alveg koma frá iðnnáminu og því öllu líka, kynningar.“ 

Flestir viðmælendurnir töldu að mikið vanti upp á kynningar á störfum og námi í 

skólakerfinu og þá sérstaklega þegar komi að iðnnámi og þeim störfum sem tengjast því. 

Nemendurnir hafa mjög takmarkaða þekkingu á eðli iðnnáms og iðnaðarstarfa. Friðborg 

og Elmar voru þau einu sem mundu eftir smá starfsfræðslu í tíunda bekk og fólst sú 

fræðsla hjá þeim báðum í því að vinnustaðir voru heimsóttir og þá aðeins einn 

vinnustaður. Friðborg fór í tveggja vikna starfsnám og Elmar í eins vikna starfsnám. 

Friðborg sagði: 

Nei, það var ekki neitt svona þegar ég var krakki, við fórum reyndar, það var í tíunda 
bekk, þá var svona ein, nei tvær vikur sem við fórum í starfsnám, máttum velja 
eitthvað fyrirtæki sem við fórum að vinna í, fara í sjoppu, í bankann, það var eiginlega 
það eina. Það var aldrei neinn sem var að útskýra fyrir okkur hvað maður gæti lært 
eða gert. 

Hún fékk enga fræðslu áður en hún fór í starfsnámið né var heimsóknunum fylgt eftir að 

einhverju leyti. Hún talaði um að hafa í raun og veru haft lítið gagn af þessum 

heimsóknum, þar sem fyrirtækin sem boðið var upp á að heimsækja voru banki, sjoppa, 

bakarí eða verslanir. Hún sagðist gjarnan hefði viljað fá að fara í heimsóknir í fyrirtæki og 

fá markvissari fræðslu um hvað hægt sé að starfa við ásamt því hvað felst í mismunandi 

störfum eða eins og hún sagði:  

Það þarf að kynna fyrirtæki betur og bara segja krökkum betur hvað er hægt að læra 
og hvað líka, eins og líka þetta að þó þú lærir að verða pípari, þá þarftu ekki að bara 
að vera pípari, það er svo margt sem þú getur gert með menntunina.  

Friðborg lagði áherslu á að iðnnám, til dæmis pípulagnanám, opni fyrir ýmsa 

námsmöguleika en komi ekki í veg fyrir þá eins og margir halda. Hún talaði því um nauðsyn 

þess að fræða nemendur um þessa námsmöguleika iðnnáms og jafnframt að þeir fái 

fræðslu um mismunandi störf og í hverju störfin felast.  

Elmar minntist þess að í hans tilviki þá fengu nemendur að heimsækja fyrirtæki að 

eigin vali, en einungis í einn dag. Elmar ræddi um þetta á svipuðum nótum og Friðborg og 

var ekki viss um að hafa fengið mikið út úr þessu. Hann sagði jafnframt að „þetta voru 

oftast einhverjir foreldrar sem voru svona, þú veist, þá var þetta þannig að við máttum 
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fara hjá einhverjum foreldrum og svoleiðis sko.“ Skólinn virtist hafa útvegað nemendum 

aðgang að vinnustöðum foreldra nemenda. Elmar sagði frá því að hann hefði „bara“ farið 

til pabba síns og ekki fengið markvissa fræðslu eða almennilega kynningu á störfum 

fyrirfram og það hafi vantað eftirfylgni í framhaldinu. Þó að það hafi kannski verið að 

einhverju leyti misjafnt eftir stöðum. Elmar áleit að það hefði breytt ýmsu fyrir hann að 

fá markvissari starfsfræðslu sem hefði getað „gefið nýja sýn á hlutina“ einsog hann orðaði  

það. Það hefði líka vissulega kannski hjálpað fleiri nemendum að vita eitthvað um eðli 

starfa, eða eins og Elmar sagði:  

Ég held að það myndi gefa svona nýja sýn á hlutina, á hvað starfið er að gera. Það eru 
mjög margir sem halda að píparinn sé bara svona skítadjobb sko, en sem það er 
ekkert endilega alla daga, maður mundi kannski svona sjá, fegurðina á bak við störf 
sko. 

Elmari fannst mjög mikilvægt að fá náms- og starfsfræðslu til að útrýma goðsögnum um 

störf yfir höfuð. Hann tók píparastarfið sem dæmi sem er alls ekki „skítadjobb“ eins og 

Elmar sagði en hann gerði sér grein fyrir því að ef fólk hefði þekkingu á starfinu myndi það 

lýsa því á annan hátt.  

Baldur hafði reynslu af að því fara á iðnsýningu í Laugardalshöllinni með 

grunnskólanum sínum og sagði að „það einhvern veginn greip mann ekki alveg, maður 

var ekki alveg viss um hvað þetta var þá. Það var ekki eins gott upplýsingaflæði.“ Baldur 

virtist ekki alveg hafa gert sér grein fyrir eðli sýningarinnar og hún skilaði honum allavega 

ekki tilætluðum árangri eða þekkingu á iðngreinum. Aðspurður hvort hann héldi að 

markvissari starfsfræðsla hefði gagnast honum þá svaraði hann: 

Ég náttúrlega hefði örugglega vitað fyrr hvað mig hefði kannski langað að gera, já 
náttúrulega. Þú veist, það var kannski ekki bara sett mikil áhersla á að kynna þessar 
greinar sem voru til staðar. Það var bara undir manni sjálfum komið að leita sér að 
þessum upplýsingum. 

Baldri virtist ekkert finnast athugavert við það að skólinn hefði ekki veitt honum þessar 

upplýsingar. Dagný áleit að unglingsaldurinn sé alls ekki besti aldurinn til að reyna að vekja 

áhuga ungmenna á mismunandi störfum og henni fannst að fræðslan mætti hefjast fyrr 

og sagði „ég held að það þyrfti bara að vera meiri fræðsla og kennsla og kannski fá að 

snerta og gera, ekki bara í tíunda bekk þegar þú ert bara að spá í strákunum í bekknum 

eða þú veist að allir séu að fara í Versló og lita á sér hárið og eitthvað.“ Henni fannst 
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unglingar alls ekki vera markhópur slíkra kynninga af því að á þessum tíma eru þau lítið 

að velta framtíðinni fyrir sér og líf þeirra felst ekki í að leika sér og prófa ýmislegt af 

einskærri forvitni. Á þessum aldri stjórnast líf ungmenna að miklu leyti af því hvað öðrum 

finnst um þau. Hún áleit að það sé nauðsynlegt að hefja fræðsluna þegar börnin hafa í 

rauninni áhuga á að kynnast hugsanlegu framtíðarnámi og starfi „eða þegar krakkar eru 

móttækilegri og kannski ekki bara alveg á gelgjunni eða að hugsa um sjálfan sig, þú veist,“ 

og hún hugsaði til þessa tíma þegar hún var á þessum aldri og sagði „ég var alveg þarna 

líka ég man alveg hvernig, ég get svo svarið það að ég hefði sko ekki komið við verkfæri á 

þessum aldri, aldrei, þú veist maður yrði skítugur.“ Friðborg talaði um að sér finnist mjög 

slæmt að börnum sé ekki kennt meira um þetta í skóla og er þá að vísa til meiri kennslu í 

verklegum greinum. Hún áleit að krakkar þurfi að byrja fyrr í náms- og starfsfræðslu, því 

að hugsanlega eru þau áhugasamari þegar þau eru yngri en þegar þau eru orðnir 

unglingar. Hún benti á að ef börn myndu fá kynningu á fjölbreyttu náms- og starfsvali  þá 

væri líklegra að þau gerðu sér grein fyrir hversu margar námsleiðir og störf þau gætu valið 

um og sagði „ég held nefnilega að það ýti undir hjá krökkum bara að vilja vinna og vilja 

læra eitthvað ef þau byrja að kynnast þessu fyrr,“ og á hún þá við að mikilvægt sé að ná 

til þeirra þegar þau eru börn og hafi áhuga, allt breytist „þegar þau verða unglingar og 

hætta að nenna því og þau fá ekkert að gera, ég held að það drepi svolítið áhugann á því 

líka að finna hjá sér áhugann hvað þau myndu vilja gera í framtíðinni.“ Friðborg áleit einnig 

að vandamálið varðandi þetta skapist heima hjá börnum og unglingum og var viss um að:   

það séu margir foreldrar sem kunna í rauninni ekkert svona og geta ekki bjargað sér 
með neitt, þannig að þau kenna börnunum sínum ekkert að skrúfa saman húsgögn 
eða bora í vegg eða neitt þannig, þetta er ekkert sem krakkarnir prófa í menntaskóla 
eða grunnskóla þá lærirðu íslensku eða sálfræði og eitthvað þannig að þetta er 
eitthvað sem að krakkarnir kannski kunna betur og þekkja inn á þannig að þá er 
kannski bara auðveldast að stefna bara þangað. 

Friðborg áleit að krakkar fari á mis við ýmislegt heima hjá sér þegar kemur að verklegri 

vinnu, þar sem foreldrar barnanna kenni þeim ekki einföld verkleg verkefni eins og að 

bora í vegg eða setja saman húsgögn. Hún var jafnvel efins um að allir foreldrar geti sjálfir 

bjargað sér með þessa þætti og bætti við „ég held að við leysum þetta með því að byrja 

að auka verklega kennslu í skólum og bara byrja strax.“ Hún benti á að það sé þessi áhersla 

á að börnin fari í bóklegt framhaldsnám eftir grunnskólanámið sem komi í veg fyrir að þau 

hugleiði möguleikann á að velja sér fremur verklegt nám.   
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3.2 Pípulagninganámið 

Viðmælendurnir voru á aldrinum 21 til 59 ára, eins og fram hefur komið, og voru því í 

náminu á mismunandi tímum. Þeir voru samt flestir sammála því að námið sem slíkt sé 

mjög praktískt og veiti þeim sem stunda nám í pípulögnum fleiri möguleika eftir að 

náminu lýkur. Í þessum kafla verður sagt frá samskiptum skóla og vettvangsstaðar eða 

umgjörðina utan um námið of kynjahalla í námi og starfi í pípulögnum. 

3.2.1 Samskipti skóla og vettvangsstaðar. Umgjörðin utan um námið 

Viðmælendurnir höfðu ákveðnar skoðanir á því hvað mætti betur fara í náminu. Þau lögðu 

öll áherslu á að lítil samskipti væri á milli skólans og sjálfs vettvangsstaðarins sem verði til 

þess að námið er ekki í eins föstum skorðum og annað framhaldsnám. Viðmælendurnir, 

sem voru í námi, töluðu um að þeir upplifi sig „í lausu lofti“ og „upplifa ekki utanumhald.“ 

Þeir höfðu allir heyrt um ferilbókina sem Iðan gaf út og á að halda utanum námið en 

viðmælendurnir töluðu um hana sem enn eina „frábæra hugmyndina,“ sem aldrei varð 

neitt annað en hugmynd. Hannes sagði „ferilbókin sko, hún á að fylgja með nema og það 

er mjög mismunandi hvernig það er unnið og sumir ekkert að fylgjast með því sko.“ 

Hannesi finnst þetta góð hugmynd en það heyrðist vel á honum að hann var óánægður 

yfir því að þessu fyrirkomulagi sé ekki betur fylgt eftir og hann vildi jafnframt að ferilbókin 

verði hluti af námi nemans og þar eigi að vera að hægt að skrá hvað hann kann og er búinn 

að læra. Hannes áleit að ferilbókin virki ekki sem skyldi af því að það vantar alla 

„eftirfylgni.“ Gunnar var sammála þessu og talaði um Iðan væri stofnun sem er „mjög gott 

framtak, stofnað af skólanum, menntakerfinu og fagfélögum,“ og þetta hafi átt að vera 

ramminn sem vantaði utan um námið. Hann sagði að: 

Nú er ég með tvo nema, einn útskrifast í haust, nú er það þannig í pípunum að það 
er komin svona ferilbók sem á að fylla út sem sagt, að þú fáir bara að gera og 
meistarinn á að skrifa upp á að þú sért búinn með þennan verkþátt í náminu, hún er 
á netinu hjá Iðunni og þeir halda vel utanum þetta, en hún er alveg gjörsamlega óvirk 
með öllu sko það er ekkert sem kemur inn á borð hjá okkur meisturunum, ég þarf að 
hringja, eins og til dæmis nú er einn í skólanum hjá mér og ég er að hringja í hann 
svona við og við og fá fréttir hjá honum, hvernig gangi og svoleiðis, það er ekkert að 
heyra frá skólanum sko. 

Gunnar áleit að námið hefði alltaf verið þannig skipulagt. Hann sagði jafnframt að það sé 

alltaf sama sagan, það er: 
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 Ekki til mannskapur til að fylgja þessu eftir, það eru ekki til peningar í þetta sjálfsagt 
og ég held að það sé aðal vandamálið, hugmyndin er góð, en það vantar einhvern 
sem tekur af skarið og bara ræður þessu batteríi.  

Dagný talaði líka um ferilbókina og sagði „þegar maður fer á samning þá fær maður svona 

fagbók eða ferilbók, heitir þetta víst, þar sem maður á að merkja við hvort þú teljir þig 

kunna að leggja snjóbræðslu eða neysluvatnslagnir eða eitthvað,“ og hún hugsaði í 

smástund og bætti svo við „ég reyndar veit ekkert um mína, ég er búin að týna henni.“ 

Hér lagði hún áherslu á það hversu lítið mark er tekið á þessari annars ágætu bók og að 

flestir nemar séu einfaldlega búnir að týna henni. Hún hélt áfram og sagði: 

Það er enginn sem fylgir því eftir að þú sért að vinna það, en ef þú ert hjá góðum 
meistara sem er að sinna nemanum sínum vel og annað þá ertu alltaf að fara í 
gegnum sveinsprófið, það er náttúrulega alveg krefjandi, sem betur fer, af því að það 
verða að vera bara góðir fagmenn á markaðnum [...] það væri svo sem bara betra í 
raun og veru að skólinn gæti verið með einhverja eftirfylgni, ganga úr skugga um að 
nemarnir séu að læra allt. 

Allir viðmælendurnir voru sammála um að það sé ekki næg eftirfylgni í náminu og fannst 

í raun og veru að öll sú eftirfylgni sem ætti að vera glatist einhvers staðar á milli skólans 

og vettvangsstaðarins. Þar myndast í raun og veru ákveðið tómarúm sem einkennist af 

samskiptaleysi. Þar á ferilbókin að þjóna tilgangi en gerir það ekki og Dagný sagði að það 

þyrfti að vera meira eftirlit varðandi það „hvort að neminn sé að fá alla þá reynslu sem 

hann þarf til að fara í gegnum sveinspróf og einhver svona eftirfylgni eins og eitthvað 

svona í sambandi við ferilbókina.“ Dagný álítur að ferilbókin geti alveg þjónað þessum 

tilgangi en hún sé ekki notuð sem skyldi og virkar þar af leiðandi ekki eins og hún á að 

gera. Gunnar sagði: 

það er svo nauðsynlegt að fylgja þessu eftir, sem þeir [Iðan] eiga í raun að gera, eins 
og þessi ferilbók sem er bara grundvallaratriði í námi að hafa ferilbók, þú getur farið 
að læra hjá meistara og þú ert alltaf að vinna með sömu rörastærðina og það hefur 
enginn hugmynd um það. Svo kemurðu í sveinspróf og þér gengur bölvanlega og það 
spyr enginn út af hverju. 

Gunnari fannst mikilvægt að ferilbókin sé í raun notuð sem bók sem fylgir nemanum eftir 

í öllu hans námi. Hún virkar sem aðhald og einkunn nemans ætti í raun og veru að byggjast 

að hluta til á henni í námslok. Gunnar áleit ferilbókina vera sniðugt tæki en bætti því við 

að eftirfylgnina vanti alveg með henni og margt sem Iðan, sem kynnti ferilbókina 

upphaflega til sögunnar, er að gera sé eflaust frábært en það vantar boðleiðir á milli allra 
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sem koma að náminu á einhvern hátt. Gunnar sagði að það heyrist lítið frá Iðunni og að 

„Iðan gæti byrjað bara á því að hafa samband, þú veist, fundur, fréttabréf, gefa þeir út 

fréttabréf? Það getur vel verið að þeir geri það, ég hef ekki hugmynd um það.“ Gunnar 

áleit að sambandsleysi einkenni þessi mikilvægu skilaboð í námi nemanna og honum 

fannst mjög mikilvægt að upplýsingaflæðið sé betra og nefndi til dæmis að það væri fyrir 

neðan allar hellur að þegar að nemar útskrifast sem sveinar að þá fer fram útskrift hjá 

Iðunni og sagði: 

Við útskrift nema, þegar verið er að afhenda sveinspróf að viðkomandi, ja að svona 
það er ætlast til þess bara og það á náttúrulega bara að vera þannig að viðkomandi 
iðnmeistarar nemans eða meistari mæti bara og það er doldið gert með þetta, þetta 
er mjög flott, en ég til dæmis hafði ekki hugmynd um t.d. hvenær, þeir eru ekkert að 
senda okkur meisturunum hvenær þetta er og hvar þetta er, maður þarf að hringja í 
nemann og spyrja hann, ganga á eftir þessu sjálfur sko. 

Annað sem olli áhyggjum hjá öllum viðmælendunum er skortur á iðnmeisturum. Það 

veldur líka ákveðnum vandamálum að iðnmeistarar sem eru tilbúnir að taka nema eru 

ekki endilega að vinna í öllu sem snýr að pípulagnanáminu. Þetta getur orðið til þess að 

sumir fá ekki yfirgripsmikla kennslu í öllu sem þarf að kunna þegar námi lýkur. Baldur sagði 

að „iðnmeistarinn minn sér kannski bara um einangranir, hreinlætistæki, skólp, hann 

kannski nær ekki að fara yfir öll fögin,“ og því fær hann hugsanlega ekki öll þau verkefni 

sem eru á listanum hjá skólanum. Baldur áleit að þetta yrði að bæta í náminu. Dagný 

sagðist einmitt hafa nokkrar áhyggjur af þessu, því að hún er að vinna hjá stóru fyrirtæki 

og óttast að „fá ekki nógu breiðan þekkingargrunn“ vegna þess hversu einhæft það geti 

verið að vinna hjá stóru fyrirtæki. Hún sagði að þá lendi nemar oft í því að þurfa að sinna 

svipuðum verkefnum jafnvel dag eftir dag og þá fá þeir ekki reynslu í vinnu til dæmis í 

„hefðbundnum húsalögnum,“ sem er nauðsynlegur þekkingargrunnur þegar hún fer að 

starfa á markaðnum. Uppistaðan í starfi pípulagningamannsins er að hafa þekkingu á 

öllum þessum verkþáttum og því sé nauðsynlegt að læra þá alla í náminu. Gunnar taldi að 

þetta væri raunveruleikinn hjá  flestum meisturum, þ.e.a.s. að þeir nái ekki að yfirfara alla 

þætti námsins og strandi það helst bara á verkefnunum sem meistarar taka að sér. 

Gunnari fannst: 

Að eins og hugsunin er á bak við þessa ferilbók er sú að eins og væri náttúrulega 
eðlilegast að gera og ég hef rætt það við nema hjá mér sem er í skóla núna, það eru 
ekki allir þættir sem við getum kennt, við erum ekkert í viðhaldi nema einhverju 
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viðhaldi á einhverju nýju, skilurðu, og viðhaldsvinna á einhverjum svona gömlum 
húsum og svona það læra þeir því miður ekki hjá okkur, eitthvað af þessu er tekið í 
skólanum, en það er nú bara einhver svona verkefnavinna og bóklegs eðlis, gott til 
síns brúks, til dæmis, það að meistarar skipti bara á nemum, róteri bara, ég myndi 
kannski lána minn nema í eins og þrjá mánuði til einhvers annars manns sem er að 
sinna viðhaldi til dæmis.   

Gunnar nefndi þetta í samhengi við þann metnað sem meistarar eiga að hafa þegar þeir 

skila nemum í sveinspróf. Friðborg var sammála þessu og sagði að henni þætti það frábær 

hugmynd ef að skipulagt væri einhvers konar „skiptinám inn á milli, þeir gætu kannski 

róterað, eins og við erum svona í vinnunni hjá mér, að nemarnir hjá okkur fái að fara 

eitthvað annað og hérna til þess að þeir læri líka á húsalagnir og eitthvað annað.“  Friðborg 

sagði samt að það sem hái þessu oft á tímum sé: 

Að það hefur verið erfitt að komast á samning og samstarfið er í raun og veru ekki 
neitt á milli skólans og verknámsins og mér finnst í rauninni að það mætti bæta. Og 
svo finnst mér verknámið bara mætti vera lengra og ítarlegra, passa að menn séu að 
læra nóg, vegna þess að það eru fæstir sem fá að koma eitthvað nálægt tengigrindum 
til dæmis, það vantar rosalega, þetta er ekkert sem þú lærir í skólanum. 

Friðborgu fannst námið ekki vera nógu langt og þótti henni einkum skorta upp á að 

verklegi þáttur námsins stæðist þær kröfur sem gera þarf til hans. Dagný sagði að það 

væri mikilvægt að eitthvert eftirlit væri með því hvort nemi sé að vinna hjá góðum 

meistara sem sinnir honum og áleit hún að skólinn ætti að sjá um eftirlit með því og sagði:  

myndi ganga úr skugga um að nemarnir séu að læra allt en ekki bara þrífa kannski 
eins og margir lendi í [...] jú það væri ekki vitlaust ef það væri eftirfylgni með hvort 
að neminn sé að fá alla þá reynslu sem hann þarf til að fara í gegnum sveinsprófið.  

Hún áleit að skólinn þurfi að leggja meiri áherslu á eftirlit með þeim námsþáttum sem 

hver nemi þarf fyrir verklega hlutann sinn áður en hann fær að taka sveinsprófið. Hún 

bætti þessu við að  „það eru pottþétt einhverjir meistarar þarna úti sem maður myndi 

aldrei vilja vera hjá.“ Friðborg var sammála þessu og nefndi að það ætti að vera 

nauðsynlegt fyrir nemana að geta skipt um iðnmeistara ef þeir sinni þeim ekki nógu vel 

„en það er ekkert hlaupið að því.“ Hún man vel eftir einum sem var með henni í skólanum 

sem var óheppinn með meistara, en hann fékk reyndar tækifæri til að skipta um meistara 

af því að hann „fékk ekki að gera neitt og hann var bara á kústinum og hann kunni ekki 

neitt.“ Friðborgu fannst að hér ætti skólinn að aðstoða nemendur og vera með:  
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lista yfir menn sem væru tilbúnir að taka [nema] og þeir gætu þá bara hjálpað 
nemunum að finna sér meistara, þá væru þetta líka meistarar sem að skólinn vissi að 
væru að skóla þá almennilega til áður en þeir færu í lokaverkefnið. 

Friðborg ítrekaði nauðsyn þess að: 

vera búinn að prófa ýmislegt til að klára það [lokaverkefnið], þess vegna held ég að 
þeir meistarar sem skólinn treysti ættu bara að skiptast á að vera með nemana og 
leyfa þeim að prófa allt til skiptis, bara í smá tíma. 

Hún sagði jafnframt að það: 

verði bara að vera einhver almennilegur maður sem fylgist með nemunum, ekki bara 
að það geti verið einhver meistari með þrjá, fjóra nema og þeir eru kannski bara að 
væflast einir einhvers staðar og fái ekki nógu góða handleiðslu, mér finnst að þú 
verðir að uppfylla einhver skilyrði til þess að fá að taka nema. 

Andri sagði að ekki séu allir jafn heppnir og hann því að „það voru strákar þarna sem voru 

bara í basli með iðnmeistarann sinn, þeir fengu ekkert að gera, einn sem var á sama stað 

og ég er, kannski búinn að vera í tvö ár og það eina sem hann fær að gera er að mála rör“. 

Þetta fannst Andra vera alvarleg staða fyrir nemana sem geti orðið til þess að þeir gefist 

upp og hætti í náminu.   

Hannes sagði að flestir iðnmeistarar sem taki til sín nema standi sig mjög vel gangvart 

þeim og þetta geri þeir þrátt fyrir að það kosti þá í raun og veru „hellings pening að koma 

mönnum inn í þetta og sinna þeim vel.“ Það gæti hugsanlega breytt einhverju ef 

iðnmeistarar fengju borgað á móti fyrir hvern iðnnema sem þeir taka að sér á meðan þeir 

eru í námi. Það hefur staðið til að reyna að ná slíkum samningum í gegn með aðkomu 

stjórnvalda sagði Hannes og „þá fengi meistarinn meiri ábyrgð og sinnti nemanum betur,“ 

ef hann tapaði ekki á því að taka nema að sér.“ 

Viðmælendurnir höfðu allir heyrt sögur af meisturum sem stóðu sig ekki nógu vel, en 

höfðu ekki persónulega reynslu af neinu slíku. Þeim þótti öllum að miklu væri ábótavant 

varðandi samskipti milli aðila sem koma að náminu og þar af leiðandi þurfi betra skipulag 

utan um námið. 

3.2.2 Kynjahalli í námi og starfi í pípulögnum 

Viðmælendurnir upplifðu allir eigin viðhorf og viðhorf samfélagsins á mismunandi hátt. 

Allir höfðu þeir orðið fyrir einhvers konar neikvæðri svörun frá umhverfi sínu sem birtist 

meðal annars í því hvað viðmælendurnir væru að hugsa með það að velja sér slíkt nám 
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eða starf og að slíkt teldist jafnvel fáránlegt frá hendi þeirra sem spurðu. Allir 

viðmælendurnir voru þó sammála um það að einhver viðhorfsbreyting væri að eiga sér 

stað til batnaðar, hægt og bítandi.  

Báðar konurnar sem rætt var við upplifðu meiri jákvæðni frá samfélaginu heldur en 

karlmennirnir og jafnframt upplifðu þær misvísandi skilaboð að þeim fannst. Þær upplifðu 

það að það kom fólki á óvart að kona starfaði við pípulagnir og var fólk fremur jákvætt 

gagnvart þeim en neikvætt, fyrir vikið. Þær töluðu um að fólki væri brugðið og litu á þær 

sem „furðudýr,“ eins og Dagný orðaði það og sagði í framhaldinu frá atviki sem hún lenti 

í þegar hún var að vinna með félaga sínum, sem var einmitt kvenkyns pípari líka. Það hafi 

vægast sagt verið undarlegt hvernig fólk brást við því eða eins og hún orðaði það að fólk 

segir til dæmis „jiiiii, eruði bara tvær stelpur að koma að tengja hérna hjá mér, þetta er 

bara magnað!“ Fólk hafi jafnvel gengið svo langt að vilja fá að taka mynd af þeim. Dagný 

hugsaði um þetta og dró þá ályktun að „karlkynspíparar fá alveg örugglega ekki svona 

meðhöndlun.“ Dagný talaði líka um að hafa lent í því oftar en einu sinni að hafa verið 

ásamt meistaranum sínum út í bæ að vinna og fólk hafi oftar en ekki spurt hann „er þetta 

dóttir þín?“ Hún lýsti því þannig að fólkið virrtist draga þá ályktun að hún væri ekki þarna 

„af fúsum og frjálsum vilja,“ eins og hún orðaði það. Hún upplifði þetta eins og hún ætti 

alls ekki heima þarna og það væri litið á hana sem gest, þ.e.a.s. að hún hefði „fengið“ að 

koma með pabba sínum í vinnuna. Friðborg var sammála þessu og sagðist kannast vel við 

þetta og sagði „já ég veit að fólk talar mikið um það að hafa fengið kvenpípara og er 

almennt bara mjög jákvætt yfir því, en þú heyrir aldrei það kom strákapípari til mín, það 

er ekkert merkilegt, þeir eru allir strákar.“ 

Friðborg upplifði þetta á sama hátt og Dagný að það sé fremur mikið gert úr þessari 

staðreynd að þær séu konur. Hún sagði jafnframt að „það sé svolítið sérstakt að vera 

stelpa í þessu þó svo að þeim sé að fjölga og ætti ekki að vera neitt mál.“ Hún bætti því 

við að það sé „ekkert mál,“ en hún heyrir alls staðar „já ertu pípari, vá hvað það er flott.“ 

Hún upplifði stundum viðurkenningu á því að hafa valið þetta og oft á tíðum jafnvel 

aðdáun. 

Bæði Dagnýju og Friðborgu fannst aftur meira mál að þurfa að sanna sig fyrir þeim 

sem voru þegar í stéttinni eða eins og Friðborg orðaði það: 
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sko þegar ég byrjaði þá voru náttúrulega [fáar] konur og ég fékk alveg svona [...] sko, 
karlarnir á vinnustöðunum þeir voru mjög neikvæðir fyrst. Konur áttu ekkert að vera 
þarna og konur gátu þetta ekki og þær áttu bara að vera að gera eitthvað annað. 

Dagný sagði að hún hefði líka heyrt fólk segja „ojjj ertu pípari? Ertu ekki bara alltaf í 

einhverjum kúk?“ Hún sagði jafnframt „að hún hafi séð töluvert meira af honum [kúk] í 

[umönnunarstarfinu] sem hún vann í áður.“ Dagný hafði líka upplifað neikvæðni frá 

pípurunum sjálfum til að byrja með, en lét fylgja sögunni að þeir hefðu verið „gamlir,“ og 

hún sagðist hafa fengið „komment frá einhverjum köllum úti í bæ,“ þegar hún var að vinna 

með meistaranum sínum, sem var eitthvað á þá leið „bíddu, er þessi ekki alltof lítil á 

töngina?“ Dagný sagði að sín viðbrögð við þessu séu þau að henni finnist þetta „nú 

eiginlega bara fyndið.“ Henni finnst þetta svona „karlatal“ og segist ekki taka mark á þessu 

af því að hún veit vel að hún geti þetta til jafns við þá. Hún hafði líka orð á því að hún þyrfti 

að vera frek til að hún væri ekki bara sett í „prinsessustörf,“ eins og hún kallaði það. Hún 

upplifir að henni sé hlíft bara vegna þess að hún sé stelpa og er ekki sátt við það af því að 

henni finnst það fáránlegt viðhorf í dag, sérstaklega þar sem fagið er svo langt frá því að 

vera líkamlega erfitt eins og það var kannski áður fyrr. Dagný sagði síðan að hún hafi 

upplifað það hjá pabba sínum að „honum finnst þetta bara miklu flottara [pípurnar] en 

háskólanám.“ Friðborg sagði að þau neikvæðu skilaboð varðandi val hennar á starfi hafi 

helst komið frá konum. Í raun voru þetta ekki endilega neikvæð skilboð heldur misvísandi 

skilaboð. Hún sagðist til dæmis hafa heyrt „já ertu pípari? Það er geggjað, ég myndi aldrei 

gera þetta.“ Aðspurð hvers vegna hún haldi að hún fái þessi tilsvör og þá sérstaklega frá 

konum þá svaraði hún „þær halda bara að þetta sé ógeðsleg vinna, sem er ótrúlega mikill 

misskilningur, sérstaklega svona nýlagnir.“ Friðborgu finnst þetta svo fjarri sannleikanum. 

Friðborg sagði að almennt séð upplifi hún að fólk sé þeirrar skoðunar að „því finnist flott 

að vera með iðnmenntun,“ þó að það sé ennþá talað um þetta sem eitthvað „annars stigs 

starf,“ sem henni finnst „sorglegt,“ eins og hún tekur til orða. Hún sér öll tækifærin sem 

starfið býður upp á en margt fólk álítur að starfinu fylgi eingöngu hindranir en það eru ein 

af „flökkusögunum“ sem eiga ekki við rök að styðjast þegar að starfinu kemur. Hún upplifir 

greinileg vonbrigði og ósanngjarna umræðu í þessu samhengi. 

3.3 Viðhorf til starfs pípulagningamanna 

Viðmælendurnir höfðu allir upplifað einhver neikvæð viðhorf gagnvart námi sínu eða 

starfi. Þeir voru allir sammála um það að þetta væri að breytast, þótt það gerðist vissulega 
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hægt. Samkvæmt þeim höfðu þeir ekki upplifað skömm yfir því hvaða námsleið þeir völdu 

sér en höfðu öll þurft að svara fyrir það hvers vegna þau völdu slíkt nám. Í þessum kafla 

verður fjallað um upplifun og reynslu pípulagningamanna af vali á eigin námi og starfi og 

upplifum viðmælenda af viðhorfum úti í samfélaginu. 

3.3.1 Upplifun og reynsla pípulagningamanna af eigin vali á námi og starfi 

Aðspurðir könnuðust allir viðmælendurnir við að hafa upplifað það sjálfir að í samfélaginu 

er starf pípulagnamanna frekar neðarlega í virðingastiga starfa. Þeir könnuðust líka allir 

við  að hafa upplifað neikvæða orðræðu gagnvart vali þeirra á námi og starfi.  

Viðmælendurnir voru allir sammála um að slík viðhorf stjórnist yfirleitt af fáfræði um 

starfið. 

Andri var mjög vonsvikinn þegar hann talaði um og upplifði sig sem annars flokks 

nemanda af því að hann fór ekki þessa hefðbundnu bóklegu leið. Andri sagðist ekki 

skammast sín fyrir að hafa valið þetta nám en talaði ítrekað um það að hafa „bara“ farið 

í iðnnám, „bara farið í Tækniskólann,“ eða „bara í píparann.“ Hann var því fremur að lýsa 

vonbrigðum sínum yfir því hvernig komið er fram við nemendur sem fara aðra leið en 

ætlast er til eins og hann áleit að bóklega leiðin sé.  

Hannes hefur starfað mikið á vegum ýmissa félaga og verið í nefndum á vegum pípara 

og pípulagninganema og hann talaði um viðhorf þeirra til sjálfra sín „þeir eru ekki nógu, 

fannst þetta ekki mikil upphefð, í sínu eigin starfi sko, mér fannst ég oft vera að berjast 

við það skilurðu“ og honum þótti vanta mikið „að menn hefðu bara meiri trú á sjálfum sér 

og hvað annað þetta gæfi þá raunverulega, þetta var alveg eins gott starf og hvað annað 

jafnvel forstjóra banka eða what ever sko.“ Hann var nokkuð viss um að neikvæð viðhorf 

til pípulagningamanna sé helst til komið meðal þeirra sjálfra og hvernig þeir upplifi starf 

sitt og þar liggi vandinn. Hannes sagði auk þess að „mér fannst þjóðfélagið, alls ekki, ekki 

hérna, það bar miklu meiri virðingu fyrir okkur en við sjálfir til starfsins til að byrja með.“ 

Hannes sagðist sjálfur ekki hafa upplifað skömm á sínum ferli sem pípulagningamaður. 

Hann sagði, eins og flestir viðmælendurnir líka, að það séu alltaf einhverjir með neikvæð 

viðhorf en sagði að ástæðan fyrir því byggðist yfirleitt á fáfræði og vanþekkingu á starfinu 

og hvað það felur í sér.  

Friðborg sagðist ekki hafa upplifað skömm sjálf yfir sínu náms- og starfsvali og námið 

nýttist henni mjög vel sem grunnur fyrir háskólanámið sem hún bætti við sig. Hún sagði 
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mér sögu þegar hún var stödd ofan í skurði einhvern daginn að „lekaprófa“ og hana 

nálgaðist maður sem var að vinna á svæðinu og fór að spjalla við hana: 

Hann er eitthvað að hneykslast á því hvað ég sé að gera í þessu [píparavinnu] og 
hérna af hverju ég hafi ekki bara farið að læra eitthvað annað, og að þetta væri nú 
alveg ómögulegt, af hverju ferðu ekki bara að læra pípulagnir? Það vantar stelpur í 
pípulagnir. Ég segi honum að ég sé pípulagningameistari. Jaaaaaá, en af hverju fórstu 
ekki að læra eitthvað meira? Ég sagði honum að ég hefði gert það og þá fór hann að 
fussa yfir því að dóttir hans vildi læra iðn, hann hélt nú ekki, dóttir hans ætti sko að 
stefna eitthvað hærra [...]. Ég sagði honum mína skoðun um að hún væri nú miklu 
betur sett og fengi miklu betri vinnu með þetta nám heldur en háskólanám. 

Friðborg bætti því við að sér finnist þetta furðulegt viðhorf hjá manni sem er sjálfur 

iðnaðarmaður. Elmar sagði að ástæðan fyrir því að hann hafi hætti í menntaskóla og fór í 

iðnnám hafi verið „af því mér fannst ekkert rosalega gaman að skrifa eitthvað, þú veist og 

vera eitthvað þú veist, bóklegt.“ Hann talaði jafnframt um að það hafi ekki komið neinum 

á óvart að hann fór í iðnnám því „ég held að það hafi allir vitað það, að ég væri ekkert 

góður í bóklegu dóti, en, en þú veist, það voru bara allir bara mjög ánægðir, það svona 

örugglega vissu það alltaf allir að ég yrði bara iðnaðarmaður.“ Hann sagði líka að „ég sé 

dálítið eftir því að hafa ekki bara farið beint í iðnnám og vera bara löngu búinn,“ og hann 

sér eftir tímanum þegar hann stundaði nám til stúdentsprófs í framhaldsskóla sem hann 

í rauninni upplifði bara sem tímaeyðslu. 

Friðborg sagðist hafa farið í iðnnámið vegna þess að henni hafi ekki fundist hún eiga 

erindi í háskóla og „þegar ég var krakki þá hugsaði ég aldrei um að fara í háskóla af því að 

mér fannst ég ekki nógu gáfuð til þess að fara í háskóla, miðað við hvernig var hugsað um 

það þá sko.“ Friðborg upplifði að flestir sem starfa við þessa iðn séu ánægðir með sitt val  

og talaði um ákveðna hugsanavillu sem þurfi að leiðrétta, þ.e.a.s. „að iðnaðarmenn séu 

bara láglaunaðir og að þú munir fá miklu hærri laun ef þú ferð í háskóla og svona mér 

finnst það líka svona eitthvað viðhorf sem þarf að breyta hjá fólki til námsins.“ 

Allir viðmælendurnir voru sammála um að starfið sé frábært og fjölbreytt og veiti 

þeim ýmis tækifæri. Þeir hafa allir upplifað neikvæðni og eru sannfærðir um að það 

tengist fáfræði á innihaldi starfsins. Þau sögðu að auka þurfi kynningu á því í hverju störf 

felast og hvaða tækifæri þau bjóða upp á. 
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3.3.2 Upplifun og reynsla viðmælendanna af viðhorfum samfélagsins til starfs 
pípulagningamanna 

Bæði Gunnar og Hannes voru sannfærðir um að ástæða þess að iðnnám sé ekki hærra 

skrifað hjá stjórnvöldum og að öll þessi mikla áhersla sé á bóknámið sé sú staðreynd að 

námið er einfaldlega dýrt. Það borgi sig því að einbeita sér að bóknámi. Gunnar talaði um 

það að iðnnám sé ekkert „sérstaklega hagstætt stjórnvöldum, af því það er svo dýrt,“ og 

því er kannski lítill hvati til þess að kynna það. Það sé svona helst það sem hefur „háð 

náminu,“ eins og hann sagði. Iðnnámið er kostnaðarsamara en bóknámið en hann bætti 

við:  

Til dæmis þegar var verið að koma upp þessum verknámsskóla upp í Borgarholtsskóla 
á sínum tíma þá var ég að leggja þar aðeins þarna á bílaverkstæðinu og í vélsmiðjuna, 
þetta var rosalega flott. Þarna komu heilu bílvélarnar bara frá verksmiðjum erlendis 
og bara miklu flottari græjur heldur en ég var vanur að sjá og þekkti áður, þetta var 
allt svo rosalega flott og var nánast allt gefið skólanum, Toyota umboðið gaf 
skólanum bíla eða tvo til að gera við sko, og þetta var allt sko, það var sem sagt ekkert 
opinbert fé þarna inn í skólabyggingunni, síðan var Bílgreinasambandið að hérna 
styrkja þetta bílamálara eða bílamálunarverkstæði gáfu sprautuklefa til dæmis og 
þetta hefði aldrei orðið að veruleika nema ef atvinnulífið hefði ekki bara borgað þetta 
meira og minna sko, þannig er það nú.   

Gunnari fannst stjórnvöld að vissu leyti ekki láta sig iðnnám varða og sagði að ef ekki væri 

fyrir velvilja gagnvart náminu í atvinnulífinu þá væri svona aðstaða eins og í 

Borgarholtsskóla aðeins draumur. Hann sagðist hafa verið með nema sem var að sinna 

verkefni í skólanum og átti að leysa það og efnið sem hann átti að nota var ekki til. Hann 

hefur því þurft að „redda“ nemanum efni af því það er ekki til í skólanum. Gunnar var 

svolítið svekktur yfir þessu og sagði „það eru svona lausatök á þessu [náminu], og þetta 

apparat svona, sem það er, auðvitað á Menntamálaráðuneytið, á að sjá um allt nám í 

landinu.“ Gunnari fannst stjórnvöld bregðast þeim sem eru í námi af þessu tagi. Gunnari 

fannst líka að þegar að viðhorfum kemur að þá haldist margt í hendur „fjárveitingavaldið 

og þeir sem eiga að fylgja þessu eftir á hinni línunni, að þeir hérna, þar mætti margt betur 

fara sko.“ Gunnar upplifir neikvæð viðhorf í raun fremur frá stjórnvöldum og þeim sem 

ráða og honum finnst að þar þurfi að verða breyting á áður en við förum að sjá mun fleiri 

nemendur fara í iðnnám.  

Viðmælendurnir ræddu einnig um skort á aðstöðu innan skólans þar sem ekki sé  

húsrými fyrir alla nemendur og þetta þurfi skólinn að leysa. Viðmælendurnir voru 
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sammála um ýmislegt varðandi úrræði sem stendur pípulagninganemum til boða því þau 

séu af skornum skammti. Aðstaða og efni eru til dæmis oft ekki til þegar á þeim þarf að 

halda en það er fyrst og fremst á ábyrgð skólayfirvalda og Menntamálaráðuneytisins að 

slíkt eigi sér ekki stað. Í þessu samhengi er einna helst talað um þá staðreynd að námið sé 

dýrt og ekki sé til fjármagn fyrir það.  

Hannes minnist þess að að þegar hann var að byrja í pípunum að þá hafi viðhorfin 

verið neikvæð og tengst í raun og veru „fáfræði“ og „mýtum“ um námið og starf 

pípulagningamannsins eins og hann lýsir þessu núna þegar hann horfir til baka og og sagði 

að sér finnist vægast sagt sérkennilegt hvernig stjórnendur námsins kynntu það þegar 

hann var að byrja í því og viðhorfin til þess endurspegluðust að vissu leyti í þessari einföldu 

mynd:  

Ég man man alltaf eftir því þegar ég byrjaði hérna sko [í náminnu], bara til að segja 
þér hvernig hugmynd menn höfðu um starfið gagnvart sjálfum sér [...] við vorum 
sjálfum okkur verstir með hérna með þessa hluti, þegar við fengum bækling um 
pípulagnir sko, í skólanum, það var maður á myndinni hálfur ofan í skólpröri, það var 
kynningarmyndin framan á bæklingnum, og ég bara, þú veist, hversu vitlausir geta 
menn verið með auglýsingu? Þú veist, fagið er bara alls ekki þarna. 

Hannes áleit að sjálft fagið og þeir sem skipuleggja það geri lítið úr því með því að auglýsa 

það á þann hátt sem er gert, til dæmis með vinnu við skólprör. Staðreyndin sé sú að 

eingöngu smá hluti fagsins tengist vinnu við skólprör og margir pípulagningamenn hafa í 

reynd aldrei unnið slík störf. Vinna sem almenningur tengir við starfið eins og til dæmis 

nagdýr er eitthvað sem Hannes sagði að „maður sér í myndavélum skólphreinsitækja, en 

aldrei í návígi.“ Það er enn ein „mýtan“.  

Andri sagðist hafa upplifað það og viti að „þú ert iðnmenntaður og þá ertu fyrir neðan 

alla aðra í keðjunni.“  Þetta virðist vera eitthvað sem er almennt álit fólks þegar kemur að 

virði starfa, að þá er starf píparans fremur lágt skrifað. Hann bætti því við að honum finnist 

umræðan hafa batnað töluvert og hann sagði líka að hann finni að viðhorfsbreyting hafi 

átt sér stað og að í dag séu til dæmis mun fleiri stelpur sem stunda píparanám og „iðnnám 

er ekki lengur bara fyrir einhverja svona lægri stétt og karlmenn.“ Hannes sagði að 

viðhorfin hafi lítið breyst gagnvart iðnnámi og að í raun þá hafi hann alltaf „fundið gott 

viðmót, ég hef aldrei fundið fyrir fordómum gagnvart iðnnámi,“ en þá telur hann að þetta 

blundi helst í iðnaðarmönnum sjálfum frekar en að þetta sé svo mikið til staðar í 
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samfélaginu. Gunnar sagði „það hefur alltaf verið svona lenska og var alltaf sagt svona í 

hálfkæringi og er kannski dáldið sannleikskorn í því að ef þú gast ekki lært á bókina þá 

gastu alltaf orðið smiður.“  

Dagnýju fannst hún í raun og veru upplifa fremur neikvæð viðhorf í fjölmiðlum þegar 

kemur að „byggingabransanum“ almennt og hún sagðist ekki upplifa mikla umræðu en ef 

einhverja þá er hún: 

Eiginlega bara yfirleitt neikvæð eins og sé, þú veist eins og það sé annað hvort bara 
uppsveifla eða bara niðursveifla á þessum markaði, eða þú veist á þessu sviði, 
eðlilega, bara eins og fylgir svona samfélags sveiflum og þá er annað hvort bara, ég 
veit ekki, of  mikið af byggingakrönum og allt bara að springa og byggja hótel þarna 
og svona, ekkert eitthvað, ekkert svona þannig en ef að kemur niðursveifla það eru 
bara allir ... að fullt af útlendingum er sagt upp og þetta er svona, það er náttúrulega 
rosa mikið af útlendingum, sem er náttúrulega bara mjög gott og þeir eru duglegir 
og virkilega flinkir í sínu fagi, en eru hérna bara náttúrulega af því að það er ekki nógu 
mikið af iðnmenntuðum og það eru einu fréttirnar sem maður heyrir af þessu [...] 
náttúrulega líka þessar starfsmannleigur, náttúrulega algert skíta dæmi, þú veist 
þannig að það er allt frekar neikvætt finnst mér. 

Dagný upplifir neikvæðni hvort sem er í uppsveiflu eða niðursveiflu. Annað hvort er of 

mikil vinna eða of lítil og henni finnst lítið rætt um ástandið þar á milli. Hannes upplifir 

umræðu í fjölmiðlum á þann veg að í dag finnst honum allir gera sér grein fyrir mikilvægi 

iðnnáms og hann sagði „það er rosalega mikið talað um iðnnám, það er svo bara þessi 

eftirfylgni sem strandar á hversu dýrt þetta nám í skólum er.“ Hann upplifir að mikið sé 

talað og lítið sé gert. 

Gunnari fannst umræða fjölmiðlanna vera tengd „períódum,“ eins og hann kallar það. 

Þá er iðnnám allt í einu orðið „inn og allt í einu eru þingmenn farnir að tala um að það 

þurfi að auka veg iðnnáms en svo gerist bara ekkert, maður hefur oft heyrt þetta í gegnum 

árin.“ Gunnar virðist vera þreyttur á þessari umræðu af því að honum finnst hún engu 

hafa skilað. Honum finnst í raun það sem gerist vera það að „það er einhvern veginn eins 

og menn kjafti sig bara áfram, komist að einhverri niðurstöðu og svo er niðurstaðan ekkert 

notuð.“ Hann upplifir allar þessar umræður og nefndir sem innantóm orð og allur tíminn 

og peningurinn sem fer í svona starf væri eflaust betur hægt að nota í eitthvað annað. 

Hannes gerir sér fulla grein fyrir því á hverju iðnnámið strandar og það er fjármagn frá 

hinu opinbera. Það er ekki fjárhagslega hagkvæmt að einbeita sér að iðnnámi og því fer 

fjármagnið fremur í bóknámið þar sem það er töluvert ódýrara.  
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Friðborg sagði að hún upplifi skilaboðin frá samfélaginu í dag þannig að „þá áttu að 

vera jákvæður fyrir iðnnámi af því að það er verið svona að reyna að ýta undir það og þá 

áttu að vera jákvæður, þitt fólk á samt ekki að gera þetta.“ Hún er með öðrum orðum að 

tala um að flestir eru jákvæðir í samfélaginu þó að aðsóknin sé lítil og ástæðan virðist vera 

sú að fólk er almennt jákvætt fyrir því að aðrir en þeir og þeirra fari í iðnnám eða séu 

iðnaðarmenn. Það virðist sem að skilaboðin frá stjórnvöldum séu þau að við almenningur 

eigum að vera jákvæður og þá standi þetta allt til bóta.  

Viðmælendurnir voru allir sammála um að umræðan sé aðeins að breytast, þó það 

gerist hægt. Þeir gera sér vel grein fyrir því að iðnnám stendur ekki jafnfætis bóknámi og 

það þurfi að grípa til aðgerða sem felast meðal annars í öflugri kynningu á náminu. Þeirra 

álit er að kynning á náminu þurfi að hefjast mun fyrr en hún gerir í skólagöngu barna.  

Þannig skilar kynning sem þessi hugsanlega meiri árangri og breyti jafnvel neikvæðum 

viðhorfum í jákvæð. 
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4 Umræður 
Meginmarkmiðið með þessari rannsókn var að fá innsýn inn í reynsluheim og upplifun 

einstaklinga sem hafa valið sér að starfa við eða læra pípulagnir. Áhersla var lögð á að 

skoða hvernig þessir aðilar upplifðu eigið val á náms- og starfsferli og hvernig þeir upplifðu 

jafnframt viðhorf til þessa vals úti í samfélaginu. Tvær rannsóknarspurningar voru settar 

fram til að endurspegla markmiðin. Fyrsta spurningin fjallaði um upplifun  

pípulagningamanna til vals á eigin náms- og starfsferli. Önnur spurningin fjallaði um 

upplifun sömu einstaklinga af viðhorfum sem fyrir finnast úti í samfélaginu, þ.e.a.s. til 

dæmis frá stjórnvöldum, skólayfirvöldum og almenn viðhorf sem þessir einstaklingar 

upplifa. Í þessum kafla verður rannsóknarspurningunum svarað og niðurstöður 

rannsóknarinnar ræddar með fræðilega umfjöllun til hliðsjónar. 

4.1 Val á námi, fyrirmyndir í iðngreinum og náms- og starfsfræðsla 

Viðmælendur rannsóknarinnar voru allir sammála um að megináhersla skólakerfisins sé 

sú að nemendur fari í bóklegt nám að grunnskóla loknum og höfðu þau öll upplifað það í 

gegnum sína eigin skólagöngu. Þeim þótti það alvarlegt í ljósi þess að afleiðingarnar, að 

þeirra mati, eru þær að nemendur fari á mis við það að uppgötva mikilvægan náms- og 

starfsvettvang sem töluvert fáir kjósa að stunda (Una Guðrún Einarsdóttir, 2014). Þeim 

þótti það öllum miður og í raun mikil synd að fleiri skuli ekki sýna námi og starfi 

pípulagningamanna áhuga. Vildu þeir flestir kenna því um að nemendur hafi engar 

forsendur til þess að velja sér eitthvað annað en bóklegt nám eftir grunnskólann.  

Grunnskólanemendur fá þau skilaboð í gegnum skólagöngu sína að bóknám sé 

mikilvægara en verk- og listnám og voru viðmælendurnir í þeim hópi. Það gerir það að 

verkum að talsvert minni aðsókn er í annað nám á framhaldsskólastigi en í bóknám, þrátt 

fyrir að töluvert meiri áhugi sé á því takmarkaða vali verklegra greina sem ungmennum 

býðst á skólagöngu sinni (Elsa Eiríksdóttir, 2012; Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella 

Blöndal, 2004; Svanhildur Svavarsdóttir, 2010). Í lögunum um samning Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins, nr. 19/2013, sem og Aðalnámskrá grunnskóla (2013), er 

ítrekuð sú áhersla og mikilvægi þess að ungmenni og börn fái að kynnast iðn- og 

starfsmenntun að jöfnu við bóknám (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Jafnvægi milli verknáms og bóknáms stuðlar að jafnrétti milli nemenda og með þessa 

áherslu er hægt að finna hverjum og einum einstaklingi farveg og með því undirstrika það 
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hversu eðlilegt það sé að áhugasvið okkar séu ólík. Viðmælendur þessarar rannsóknar 

tóku öll undir þetta og höfðu að eigin sögn öll haft mikið yndi af verklegum greinum í 

grunnskóla og fundu sig flest einna best á þeim vettvangi. Eins og er þá tekur 

bóknámsmiðun grunnskólans ekki á því hlutverki sínu að kynna fjölbreyttum hópi 

einstaklinga alla þá möguleika sem þeim stendur til boða eftir að grunnskólanáminu lýkur.  

Viðmælendur þessarar rannsóknar voru flestir sammála því að áhugi hafi í raun ekki 

spilað inn í val á framhaldsskóla og er það algengt með ungmenni (Svanhildur 

Svavarsdóttir, 2010). Val á framhaldsskóla er í reynd að miklu leyti háð félagslegri stöðu 

ungmenna og ekki síst tískustraumum þegar kemur að því að velja á réttan framhaldsskóla 

(Kristjana Stella Blöndal og Bjarney Sif Ægisdóttir, 2013). Viðmælendurnir höfðu flestir 

farið þessa hefðbundnu leið til að byrja með og völdu að feta sömu braut og félagar þeirra 

(Hagstofa Íslands, 2019). Einungis einn úr þeirra hópi hafði ákveðið sem barn að verða 

iðnaðarmaður og hélt sig við sínar áætlanir og hafði það sem kallast skýra sýn (e. agentic 

control) á starfsferli (Vondrasek og Skorikov, 1997). Annar viðmælandi ákvað á síðustu 

stundu að fara í tækniskóla og var það ákvörðun sem hann hafði ekki íhugað mikið áður. 

Val á framhaldsskóla er því oftast gert í félagslegu samhengi og er háð því hvað hópurinn 

ákveður að gera, sérstaklega þegar kemur að ungmennum sem eiga allt sitt undir stöðu 

sinni innan þessa sama hóps (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2003; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og 

Guðrún Ásbjörg Stefánsdóttir, 2006). Þetta val virðist oftast vera lítið ígrundað miðað við 

áhugasvið hvers og eins og hætta sumir þessara nemenda í námi fyrir vikið. Rannsóknir 

benda til þess að nauðsynlegt sé að aðstoða nemendur við að skipuleggja náms- og 

starfshugsun sína til framtíðar (Skúlína Hlín Kjartansdóttir, 2012). Það getur verið mjög 

hjálplegt og getur jafnvel spáð fyrir um brotthvarf. Það þarf að greina nemendur í 

áhættuhópa þegar kemur að brotthvarfi og ætti það að vera í forgangi og til bóta fyrir allt 

samfélagið.  

Tölulegar upplýsingar sýna fram á að allt að þriðjungur þeirra sem líkar betur við 

verklegar greinar velja samt að fara bóklegu leiðina eftir grunnskóla (Elsa Eiríksdóttir, 

2012; Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2004; Svanhildur Svavarsdóttir, 2010) 

og gátu viðmælendurnir vel samsamað sig við þetta, enda byrjuðu þau flest í 

hefðbundnum bóknámsskóla þrátt fyrir að áhugi á ýmsu öðru námi hefði verið til staðar. 
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Enginn viðmælenda upplifði þrýsting frá einhverjum einum aðila þegar kom að vali á 

framhaldsskóla. Fólst þrýstingurinn sem þeir upplifðu alfarið í undirliggjandi pressu á allan 

hópinn. Það getur verið erfitt fyrir ungmenni að láta ekki undan slíkum þrýstingi og velja 

þau því flest bóknám eins og samnemendur þeirra, með mismunandi árangri þó í lokin 

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

stöðu eru fyrst og fremst að hugsa um umhverfi sitt, stöðu sína í samfélaginu eða 

fjölskyldu (Berglind Rós Magnúsdóttir og Unnur Edda Garðarsdóttir, 2018) og voru 

viðmælendur þessarar rannsóknar alveg sammála því að þeir höfðu, að þeim fannst, lítið 

annað val en að fara sömu leið og flestir kusu að fara. Að sama skapi reynist það vera 

flókið að velja í dag því að valmöguleikarnir verða alltaf fleiri og flóknari. Flækjustigið gerir 

það að verkum að ungmenni velja það sama og samnemendur þeirra (Guðbjörg 

Vílhjálmsdóttir, Ágústa E. Ingþórsdóttir og Sigríður Bíldal, 2008-2009). Viðmælendurnir 

voru sammála um að hefðu þau fengið markvissa fræðslu og kynningu á mismunandi námi 

og störfum fyrr á skólagöngu sinni, þá hefðu þau eflaust hugleitt annan valkost. Það er 

sérstaklega mikilvægt fyrir ungmenni að fá að kynnast fjölbreyttum valmöguleikum sem 

standa til boða að námi loknu og samkvæmt Savickas er nauðsynlegt fyrir nemendur að 

fá fræðslu sem vekur upp forvitni um eigin getu, færni og hæfni og því þurfa þeir að 

komast í tæri við slíka fræðslu ásamt því að kynnast öllu því náms- og starfsumhverfi sem 

bíður þeirra (Savickas, 1997; Savickas, 2005). Viðmælendur töluðu allir um það að hefðu 

þeir fengið að kynnast fleiri möguleikum, hefði val þeirra kannski orðið annað strax eftir 

grunnskóla. 

Allir viðmælendurnir upplifðu það að hafa valið pípulagninganám frekar fyrir tilviljun 

heldur af öðrum ástæðum. Enginn þeirra minntist þess að hafa íhugað slíkt starf á yngri 

árum. Kenning Krumboltz um hendingu (e. happenstance) og fyrirhugaða hendingu (e. 

planned happenstance) styður það að tilviljanir sem koma upp á náms- eða starfsferli séu 

í raun falin tækifæri.  Í þeim felst að einstaklingur tekur stundum tilviljunarkenndar 

ákvarðanir og þannig geta opnast dyr fyrir nýjum möguleikum. Þessir möguleikar geta 

haft í för með sér val á náms- og starfsferli sem ekki hafði verið litið til áður (Mitchell, 

Levin og Krumboltz, 1999). Viðmælendurnir upplifðu það allir að tilviljanir hafi ráðið för í 

þeirra náms- og starfsvali og samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar upplifðu 

viðmælendurnir það ekki að hafa átt sér neinar sterkar fyrirmyndir tengdum störfum í 

iðngreinum og upplifðu þeir flestir að slíkt skorti yfir höfuð í okkar samfélagi. Þau álitu að 
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þess vegna væri svona mikill skortur á fólki í iðngreinum. Þau voru öll sammála um að 

verði ekkert að gert eru líkur á því að ástandið geti versnað. Svipaðar vangaveltur höfðu 

þátttakendur á Iðnþingi árið 2018 og áhyggjur af ástandinu voru jafnframt viðraðar þar 

(Elínrós Líndal, 2018; Iðnaðarmaðurinn gegnir lykilhlutverki, 2018). Af því að mikill skortur 

er á fyrirmyndum tengdum iðngreinum fá nemendur í raun lítið að kynnast slíkum 

greinum fyrr en í lok grunnskólanámsins. Þar sem fyrirmyndir eru mikilvægar í lífi 

ungmenna og geta haft mikil áhrif á ákvarðanatöku þeirra um hvert skuli stefna í 

framtíðinni. Skorti þessar fyrirmyndir framan af, er hætt við því að það sé orðið of seint 

síðar meir, þá veki þær ekki áhuga nemenda á t.a.m iðngreinum. Það er í raun nauðsynlegt 

fyrir ungmenni að fá að kynnast iðn- og verkgreinum og fagfólki sem starfar innan þeirra 

sem fyrst sem þá geta verið þeim jákvæðar fyrirmyndir (Forsætisráðuneytið, 2012). Þeir 

þrír viðmælendur sem áttu feður sem voru pípulagningamenn höfðu alltaf verið 

staðráðnir í því að feta ekki í þeirra fótspor heldur ætluðu sér að gera eitthvað allt annað. 

Vildu þeir meina að þeir hefðu upplifað feður sína sem fyrirmyndir fyrir því sem þeir ættu 

ekki að taka sér fyrir hendur. Trúlegt verður þó að teljast að feður þeirra hafi haft einhver 

áhrif á valið enda foreldrar taldir stærstu fyrirmyndir barna sinna (Savickas, 2005; Wiese 

og Freund, 2011). Þetta styður líka kenningu Bourdieu um veruhátt (e. habitus) þar sem 

hann segir að uppruni okkar verði hluti af gildum okkar og hæfni og því sem við veljum 

okkur og hvernig við upplifum umhverfi okkar (Bourdieu, 1986). 

Þróun starfsferilsins, samkvæmt Super (1990), hefst á barnsaldri og því er mjög 

mikilvægt að börn fái snemma að komast í snertingu við alls kyns starfsgreinar tengdar 

mismunandi störfum sem til boða gætu staðið í framtíðinni (Super, 1990; Savickas, 1997; 

Savickas, 2005). Viðmælendur þessarar rannsóknar voru mjög einarðir í sinni skoðun á því 

að fræðsla á mismunandi námi og störfum þurfi að byrja miklu fyrr og að í raun hefjist 

hún of seint.  

Markviss náms- og starfsfræðsla var eitthvað sem viðmælendur höfðu ekki fengið  á 

sinni skólagöngu og er sú staða uppi í íslensku skólakerfi að ekki allir skólar bjóða upp á 

náms- og starfsfræðslu. Slík fræðsla ætti hins vegar að vera á dagskrá til handa 

nemendum strax frá fyrstu tíð (Skúlína Hlín Kjartansdóttir, 2012) og sérstaklega þegar 

börn eru að mynda sér viðhorf gagnvart störfum (Bourdieu og Passeron, 1977). 

Samkvæmt rannsókn Guðbjargar Vilhjálmsdóttur (2000) er náms- og starfsfræðsla 
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nokkuð sem skilar góðum árangri til nemenda sem eiga að fara að taka ákvörðun um 

framtíðina og hvert skuli stefna. Í rannsókn sem var gerð á framhaldsskólanemum árið 

2006 kom fram að hvort sem um var að ræða nemendur í iðn- og starfsnámi eða 

nemendur í bóknámi þá töldu nemendurnir sig ekki hafa fengið nógu góða kynningu á 

iðn- og verknámi og hvaða möguleikum það gæti skilað þeim varðandi starfsval í 

framtíðinni (Arney Einarsdóttir og Sigríður Þ. Stefánsdóttir, 2006). Niðurstöður 

rannsóknar Arneyjar Einarsdóttur og Sigríðar Þ. Stefánsdóttur (2006) samræmist 

niðurstöðum þessarar rannsóknar. Viðmælendurnir upplifðu það að þeim fannst 

yfirhöfuð lítil sem engin kynning hafa verið á iðn- og starfsnámi í grunnskólanum. 

Nemendur hafa í raun mikinn áhuga á námi sem þessu og því er mikilvægt að réttur þeirra 

til slíkrar fræðslu sé virtur.  

Skortur á náms- og starfsfræðslu töldu viðmælendurnir vera vandamálið og sáu öll 

fyrir sér að lausnin lægi einmitt þar, að með aukinni kynningu og markvissri náms- og 

starfsfræðslu ætti iðnnám hugsanlega möguleika í framtíðinni (Menntamálaráðuneytið, 

2008). Viðmælendurnir voru jafnframt sammála um það að markviss kynning þyrfti að 

byrja töluvert fyrr og vera í rauninni hluti af skólagöngu barna alla tíð en ekki einungis að 

standa sumum til boða á lokametrunum þar sem náms- og starfsfræðsla er einungis 

kennd sem valgrein í efstu bekkjum sumra skóla. Þetta er mikilvægt því að staðan er sú 

að framhaldsskólanemendur virðast hafa litla hugmynd um hvað liggur á bak við störf í 

iðngreinum (Kristjana Stella Blöndal o.fl., 2016) og er ástæðan sú að á Íslandi virðist 

mestur tími náms- og starfsráðgjafa fara í persónulega þjónustu og ráðgjöf við 

einstaklinga sem óneitanlega bitnar á fræðslu sem kæmi öllum nemendahópnum til góða 

(Arney Einarsdóttir og Sigríður Þ. Stefánsdóttir, 2006; Kristjana Stella Blöndal o.fl., 2016). 

4.2 Pípulagninganámið 

Þegar kom að upplifun og reynslu viðmælenda af námi í pípulögnum og hvernig það er 

uppbyggt og skipulagt höfðu viðmælendurnir mjög ákveðnar skoðanir á því hvað væri 

athugavert við námið. Viðmælendurnir höfðu mikið til málanna að leggja þegar kom að 

uppbyggingunni, sem hafði ekki verið reiknað með áður en viðtöl hófust og kom að 

einhverju leyti á óvart. Þeir voru allir sammála um það að skipulag námsins og framkvæmd 

þess væri fremur óskýr. Þeir voru að auki sammála um að allt námið einkenndist helst af 

tómarúmi sem væri til staðar á milli allra mikilvægustu þátta námsins. Upplýsingastreymi 
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væri lítið og umgjörðin ekki niðurnjörvuð eins og gengur og gerist í t.a.m. bóknámi 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012; Nylund o.fl., 2018). Upplifun 

viðmælendanna var á þá leið að hér væri um stóran galla námsins að ræða, þar sem 

skýran ramma vanti utan um það og geti það verið ein ástæða þess að það er ekki tekið 

alvarlega, hvort sem um er að ræða af iðnnemum, iðnmeisturum, eða ráðamönnum. 

Kerfislæg vandamál gera þeim sem sækja sér iðnnám erfiðara fyrir og er talað um í þessu 

sambandi svokallaða „flöskuhálsa,“ sem myndast þar sem tvískipt kerfi fer fram eins og 

allt iðnnám fellur undir. Slíkt kerfi er í eðli sínu aðeins flóknara heldur en hefðbundið 

bóknámskerfi, sem fer fram á einum stað (Elsa Eiríksdóttir, 2017). Viðmælendurnir í 

rannsókn Elsu Eiríksdóttur upplifðu togstreitu á milli kennara og meistara og að ólíkar 

áherslur einkenndu námið og vettvangsstaðinn, sem jók á flækjustigið (Elsa Eiríksdóttir, 

2017). Þetta er nokkurn veginn í takt við það sem viðmælendurnir upplifðu þar sem þeim  

fannst umgjörð námsins mjög óskýr og ekki lægi alltaf ljóst fyrir hver teymdi vagninn. Sé 

upplýsingamiðlun og samskiptum ábótavant flækist það að öllum líkindum ennþá meira.  

Oftar en ekki veldur það vandræðum að fáir iðnmeistarar eru til taks og að sama skapi 

eru þeir, samkvæmt viðmælendunum, mjög misjafnir. Þar sem mikill skortur er á þeim 

hvetur það þá hugsanlega ekki til að standa sig eftir bestu getu gagnvart nemunum sínum 

eins og ef hér væri um mikla samkeppni að ræða. Það kom líka fram að hvatinn er lítill 

fyrir iðnmeistara til að taka að sér nema þar sem það er í rauninni ekki fjárhagslega 

hagkvæmt fyrir þá að vera með nema. Viðmælendur upplifðu samstarf nema og meistara 

ekki vera gallalaust.  

Ýmislegt gæti reynst nemendum áskorun þegar að starfsnámi kemur og jafnvel fælt 

þá frá og má þar til að mynda nefna það að þeir þurfa sjálfir að finna sér verknámsstað 

þegar kemur að því að ljúka við vinnustaðanámshluta námsins (Elsa Eiríksdóttir o.fl., 

2018). Misbrestur er á því hvort að fög séu kennd eða hvort að nemendur komist inn í 

áfanga sem þeir þurfa að taka vegna aðsóknar og því hversu fáir komast að. Kerfislægur 

vandi hefur oft mikið með það að gera að nemar hverfa frá námi og samkvæmt skýrslu 

OECD frá árinu 2013 eru iðnnemar í sérstakri hættu þegar kemur að brotthvarfi á Íslandi 

(Musset og Valle, 2013). Að mati viðmælendanna þá er sú umgjörð sem er utan um námið 

að vissu leyti ekki nógu markviss og skýr. Getur það stafað af því að starfsnám fer ekki 
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fram eftir staðfestum námsbrautarlýsingum, sem verður að líta á sem fremur alvarlegan 

misbrest (Ríkisendurskoðun, 2017).   

Viðmælendurnir töluðu um tilraun Iðunnar til þess að koma á fót svokallaðri ferilbók 

sem á t.a.m. að auðvelda samskipti milli skóla og vettvangsstaðar og voru þau öll mjög 

ánægð með framtakið og töldu þetta í raun einmitt það sem vantaði. En vankantar 

ferilbókarinnar eru þeir að hún virðist ekki vera notuð né er einhver eftirfylgni með 

notkun hennar. Viðmælendunum þótti mikilvægt að til þess að hún virkaði sem skyldi 

vantaði einhvern sem sæi um utanumhald og að ferilbókin yrði að vera hluti af einkunn 

nemenda til þess að þetta framtak yrði tekið alvarlega. Það er því mikilvægt að einhvers 

konar samtal eigi sér stað meðal allra þeirra aðila sem koma að iðnnámi. Framkvæmd 

námsins þarf að vera mun skýrar afmörkuð (Elsa Eiríksdóttir, 2017). Það þarf nauðsynlega 

að vera stöðugur rammi utan um námið sem hægt er að treysta á og nemendur verða að 

geta séð fyrir sér að námið leiði þá að markmiði sem þeir geta nýtt sér í framtíðinni. Það 

þarf nauðsynlega að vekja alla til vitundar um mikilvægi slíks samstarfs. Hér virðist það 

vera á þann veg að tengsl milli staða eru fremur óformleg og það er á vissan hátt ætlast 

til að námið gerist sjálfkrafa og að tengsl og samhæfing milli náms og vinnustaðar sé óþarfi 

(Elsa Eiríksdóttir, 2017).  

Ríkisendurskoðun (2017) hvatti stjórnvöld til að herða sig í þessum efnum og lagði til 

leiðir sem áttu að virka hvetjandi og þær voru að; einfalda og efla alla umgjörð utan um 

starfsnám, tryggja það að skýrt sé hver er ábyrgur fyrir starfsnáminu og að lokum að efla 

náms- og starfsráðgjöf á grunn- og framhaldsskólastigunum. 

4.3 Kynjahalli 

Í hópi viðmælendanna voru bæði konur og karlar og var upplifun þeirra á starfi sínu og 

námi ekki sú sama. Vinnumarkaðurinn er enn í dag talsvert kynjaskiptur og við lifum 

ennþá við það að í dag eru störf talsvert lituð af staðalímyndum. Konur eiga að sinna 

umönnunarstörfum og karlmenn eiga að sinna líkamlega erfiðum störfum s.s eins og 

störfum við byggingu mannvirkja. Það hallar verulega á konur í öllu iðnnámi og tölulegar 

upplýsingar sína fram á að einungis rétt tæplega 20% kvenna hafa lokið við sveinspróf í 

löggiltum iðngreinum eða rúmlega fimm þúsund á móti rúmlega 80% karla eða rúmlega 

30 þúsund (Kvennastarf, e.d.). Munur er einnig talsverður milli kynja þegar kemur að vali 

á námi og hafa stúlkur töluvert meiri áhuga á bóknámi heldur en verknámi (Kristjana Stella 
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Blöndal o.fl., 2016; Svanhildur Svavarsdóttir, 2010). Kynjamunur spilar inn í náms- og 

starfsval ungmenna og er einn stærsti áhrifavaldur í námsvali einstaklinga. Að auki er 

raunveruleikinn sá að þrjár af hverjum fjórum stúlkum höfðu lokið námi af 

stúdentsbrautum á móti helmingi drengja (Kristjana Stella Blöndal o.fl., 2016). 

Viðmælendurnir voru allir sammála því að störf í iðngreinum væru alveg jafn mikið fyrir 

konur og fyrir karlmenn. Þegar kom að starfi pípulagningamanna þá þótti þeim öllum 

starfið henta konum alveg jafnvel og karlmönnum og að það sé byggt á misskilningi að 

iðnaðarmaður þurfi að vera sterkur karlmaður til að vinna slíkt starf.  

Það er mikilvægt fyrir skólakerfið að gera iðn- og starfsnám áhugaverðara og leita 

verður leiða til að vekja áhuga stúlkna sérstaklega á slíku námi. Kvenkyns viðmælendur 

upplifðu oft á tíðum furðulegar spurningar og athugasemdir þegar kom að náms- og 

starfsvali þeirra, sem þykir fremur óvenjulegt miðað við það sem tíðkast á 

vinnumarkaðinum (Þuríður Ósk Sigurjónsdóttir og Sif Einarsdóttir, 2011). Þetta kemur 

ekki á óvart í ljósi þess að þegar námsval tíundu bekkinga var skoðað kom í ljós að mikill 

meirihluti nemenda var áhugasamari um að velja bóknámsbrautir en iðn- og 

starfsnámsbrautir og ekki nema 4% stúlkna höfðu áhuga á iðn- og starfsnámi á móti 

fjórðungi drengja (Svanhildur Svavarsdóttir, 2010). Það kom í ljós í rannsókn Svanhildar 

Svavarsdóttur (2010) að öllum nemendum sem líkaði betur við bóknám höfðu hug á að 

sækja um slíkt nám á meðan að aðeins um fjórðungur þeirra sem líkaði betur verklegt 

nám ætluðu að sækja um í iðn- eða starfsnámi. Það er því kannski ekki undarlegt að fari 

fólk út fyrir hið þekkta þegar að náms- og starfsvali kemur þá vekur það oftar en ekki 

undrun og jafnvel furðu. Þær konur í viðmælendahópnum sem höfðu einmitt hrist upp í 

staðalímyndum höfðu upplifað slík viðbrögð og það var mjög áhugavert hvernig upplifun 

allra viðmælenda á svörun samfélagsins var allt önnur hjá konunum sem talað var við. 

Þær upplifðu oftar jákvæða athygli og uppskáru jafnvel aðdáun að þeim fannst og á sama 

tíma fengu þær oft skrýtnar spurningar og athugasemdir á meðan að karlmennirnir 

upplifðu ekki neitt slíkt. Kvenkyns viðmælendurnir urðu fyrir neikvæðni í sinn garð af 

hendi karlkyns pípulagningamanna til að byrja með og kom það á óvart. Þeim fannst þær 

oft upplifa frá karlkyns samstarfsmönnum að þær ættu ekki heima á þessum 

starfsvettvangi. Einn annmarki rannsóknarinnar er sá að karlkyns viðmælendur voru ekki 

spurðir út í þeirra upplifun af kvenkyns pípulagningamönnum í faginu og gæti það verið 

mjög áhugavert að skoða í framhaldi af þessari rannsókn. Í dag hafa einungis fimm konur 
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lokið við sveinsprófi í pípulögnum frá árinu 1990 en þá lauk fyrsta konan sveinsprófi 

(Kvennastarf, e.d.). 

4.4 Upplifun viðmælendanna af eigin viðhorfum og viðhorfum úti í samfélaginu 
til starfsgreinarinnar 

Niðurstöður rannsóknarinnar varðandi upplifun og reynslu pípulagningamanna af vali á 

eigin náms- og starfsferli sýndu fram á að viðmælendurnir voru allir talsvert sáttir við val 

sitt. Þeir voru allir sannfærðir um að nám og starf pípulagningamannsins veiti mikið 

atvinnuöryggi auk mikilla tekjumöguleika og voru því yfir höfuð ánægðir með sína 

ákvörðun. Viðmælendurnir voru allir sannfærðir um það að nám og starf 

pípulagningamannsins sé einkar praktískt. Starfið opnar að auki á ýmsa möguleika tengda 

frekara námi.  

Enginn viðmælendanna áleit að hann hefði persónulega upplifað skömm, hvorki 

varðandi náms- eða starfsval sitt, þótt þeir ættu það allir sameiginlegt að hafa fengið 

neikvæð skilaboð úr ýmsum áttum og kom þessi niðurstaða á óvart miðað við það sem 

fyrir er vitað um viðhorf til iðngreina. Það kom í ljós að upplifun viðmælendanna tengdist 

meira þeirri umræðu sem á sér stað úti í samfélaginu í garð iðngreina og olli það fremur 

sárindum og reiði en skömm. Viðmælendurnir upplifðu oft fordóma, neikvæða og 

ósanngjarna orðræðu frá samfélaginu en upplifðu meira andvara- og afskiptaleysi frá 

stjórnvöldum. Sú upplifun tengdist oftar en ekki t.a.m. lágum kröfum til iðn- og starfsnáms 

og til nemanna sjálfra, hvort sem var frá öðrum nemendum, kennurum, foreldrum eða 

náms- og starfsráðgjöfum. Þetta sjónarmið kemur einnig skýrt í ljós þegar litið er til 

lagasetninga, stefnumarkana og aðalnámskrár tiltekinna skólastiga (Nylund o.fl., 2018).  

Viðmælendurnir könnuðust allir við það að hafa á einhverjum tímapunkti þurft að 

útskýra hvers vegna þeir völdu einmitt þetta starf. Það var þó athyglisvert að flestir af 

viðmælendunum áttu það til að segjast „bara“ hafa farið í iðnnám eða þeir sögðust „bara 

hafa farið í Tækniskólann.“ Ekki var laust við að hægt væri að túlka þessi tilsvör sem jafnvel 

fordóma eða vonbrigði með valið. Það kom einmitt fram í rannsókn Berglindar Rósar 

Magnúsdóttur og Unnar Eddu Garðarsdóttur (2018) að oft upplifa iðn- og 

tækniskólanemendur skömm yfir vali á skóla af því að slíkir skólar eru ekki jafn hátt 

skrifaðir og hefðbundnir bóknámsskólar.  
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Í ljósi dræmrar aðsóknar (Hagstofan, 2018b) og almennt þeirrar afstöðu að iðnnám 

sé síðra nám en bóknám (Elínrós Líndal, 2018; Iðnaðarmaðurinn gegnir lykilhlutverki, 

2018; Nylund o.fl., 2018) þá skýtur það skökku við að samkvæmt nýlegri viðhorfskönnun 

Iðunnar (2019) var yfirgnæfandi meirihluti þátttakenda jákvæður gagnvart iðnnámi og 

iðnaðarmönnum. Niðurstaðan samræmist því ekki því sem raunveruleikinn endurspeglar 

og ætti þetta að hafa í för með sér aukna aðsókn, sem er ekki raunin. Sú staða er uppi að 

viðhorfið um að bóknámsbrautir séu rétta leiðin er að því virðist ekki á undanhaldi þrátt 

fyrir tilraunir stjórnvalda til að breyta þessu (Elsa Eiríksdóttir o.fl., 2018). Viðmælendur 

rannsóknarinnar gátu allir sammælst um að það væri undarlegt að slíkar niðurstöður komi 

út úr skoðanakönnun eins og þessari og einn viðmælendanna áleit að skilaboðin væru á 

þann veginn að í dag eigum við öll að vera jákvæð gagnvart iðnnámi, okkur á að finnast 

mjög flott að einhverjir vilji sækja um slíkt nám á meðan að niðurstöður rannsókna sýna 

fram á að flestir foreldrar taka t.d. ekki í mál að börn þeirra taki ekki stúdentspróf fyrst 

(Kristjana Stella Blöndal, Jón Torfi Jónasson og Sólrún Sigvaldadóttir, 2016; Una Guðrún 

Einarsdóttir, 2014). 

Viðmælendur rannsóknarinnar voru sammála um að þau neikvæðu viðhorf sem 

tengdust starfinu kæmu til vegna fáfræði um eðli greinarinnar. Sú fáfræði skrifast einna 

helst á skólakerfið sem á að veita nemendum upplýsingar um hvað liggur að baki 

mismunandi störfum og hvernig afla á sér menntunar til þess að stunda þau störf. Öll 

þekking og færni sem nemendur fá að rækta á skólagöngu sinni á að vera til gagns í 

framtíðinni og því er áhersla skólakerfisins of mikil á bóklegar greinar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013) og voru allir viðmælendurnir sammála þessu. Það 

kemur skýrt fram í 28. grein laga um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 

nr. 19/2013 að stuðla skuli að aðgengi að fjölbreyttri framhaldsmenntun sem öll börn geti 

nýtt sér, almennrar menntunar sem og starfsmenntunar. Allir nemendur eiga að hafa 

öruggt aðgengi að æðri menntun þar sem hæfileikar hvers og eins fá að njóta sín. 

Jafnframt eiga upplýsingar og ráðgjöf um nám og starfsval að vera þeim aðgengileg. 

Kynning á iðn- og starfsnámi til jafns við bóknám er því nauðsynleg og vinna ætti þannig 

gegn neikvæðu viðhorfi til iðn- og starfsnáms. Viðmælendum fannst skólakerfið ekki 

standa undir þessari skyldu sinni (Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins, nr. 19/2013). 
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Viðmælendurnir voru meðvitaðir um það að áríðandi sé að pípulagnanámið sé vel 

skipulagt og að sama skapi að þeim sé boðið upp á aðlaðandi umhverfi. Þeir nemendur 

sem talað var við nefndu að skólinn, þar sem þeir lögðu stund á sitt nám, hafi ekki verið 

aðlaðandi og þar hafi skort húsrými fyrir alla nemendurna. Viðmælendurnir upplifðu þetta 

á þann hátt að iðn- og tækniskólar væru örlítið hornreka og hreinlega mæta afgangi. 

Bóknámsskólar eru oft betur búnir hvað þetta varðar og má til að mynda nefna það að 

byggingar undir iðnnám eru oftar en ekki staðsettar í einhverri fjarlægð frá 

aðalbyggingum skóla, svo dæmi sé tekið, á meðan bóknám er alltaf haft í forgrunni og 

yfirtekur sýnilegt pláss skólabygginga (Nylund o.fl., 2018). Þetta fannst viðmælendunum 

segja mikið til um forgangsröðun og viðhorf menntamálayfirvalda í landinu. 

Rótgrónum viðhorfum er því samkvæmt þessu stundum erfitt að breyta og því miður 

hafa viðhorf sem slík haft mikil áhrif á menntun á borð við iðn- og starfsmenntun og sett 

hana á lægri skör en bóklegt nám. Til þess að auka áherslu á iðn- og starfsnáms væri ekki 

úr vegi að virða lögbundinn rétt nemenda til að fá að stunda list- og verknám. Þannig væri 

hægt að byggja upp áhuga þeirra á fleiri námsleiðum en lagt er upp með í dag. Það felur 

oftar en ekki í sér yfirborðskennda og innihaldslausa kynningu á framhaldsnámi. Þessu 

væri hægt að breyta með því að virða lögbundinn rétt nemenda til náms- og starfsfræðslu 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Það gæti þá í framhaldinu skilað 

nemendum upplýstari þekkingu á því námi sem í boði er (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2000) 

til að geta valið nám eftir áhugasviði. Það er ekki hægt að búast við öðru en að nemendur 

velji það sem þeir þekkja og ef ekkert verður að gert þá velja nemendur sér áfram bóknám 

fremur en verknám (Elsa Eiríksdóttir, 2012; Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 

2004; Svanhildur Svavarsdóttir, 2010).  

Í Aðalnámskrá grunnskólanna (2013) er verulega dregið úr áherslu á verklegum 

greinum sem í framhaldinu getur haft áhrif á viðhorf nemenda til náms af því tagi. List- og 

verkgreinar eru í dag lítill hluti af námskrá nemenda. Einungis 1/8 hluti af fellur undir slíkar 

greinar á móti bóknámi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Mikill munur er 

jafnframt á milli skóla þegar kemur að kennslu verk- og listgreina samkvæmt samantekt 

Mennta- og menningarmálaráðuneytisins frá árinu 2017. Auk þess uppfylla margir skólar 

ekki lágmarksviðmið Aðalnámsskrár grunnskóla um tímafjölda sem á að nota í kennslu 

list- og verkgreina. Þær námsgreinar hafa líka verið sameinaðar og fá nemendur núna eina 
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einkunn fyrir öll slík fög samanlagt (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2017). 

Viðmælendurnir upplifðu allir list- og verkgreinar sem þær greinar sem þeir nutu best á 

sinni skólagöngu og fengu þar farveg fyrir áhugamál sín og fannst þess vegna mikil synd 

ef verulega væri verið að draga úr áherslu á þær greinar. 

Dræma aðsókn í iðnnám er án vafa hægt að rekja til þess að iðnnám er talið síðra en 

bóknám (Murray, Langford og Fisher, 2002). Stjórnvöldum ber skylda til þess að sjá fyrir 

menntun í landinu og hefur áherslunni verið beint að bóknámi. Ástæðan er vafalaust 

flókin en er ein ástæða þessa sú að iðnnám er dýrt og því fjárhagslega óhagkvæmt að 

halda því úti á mörgum stöðum (Samband iðnfélaga, 2002). Auk þess, eins og fram kom í 

skýrslu Ríkisendurskoðunar frá árinu 2017, þá er stærsti þröskuldurinn ómarkviss og 

ófullnægjandi stefnumótun á umgjörð námsins í heild sinni.  

Viðmælendurnir upplifðu þetta í sínu daglega lífi og kom þetta skýrt fram í 

niðurstöðum þessarar rannsóknar. Þeir töldu úrræðaleysi skólans oft á tíðum mikið, 

skólinn hafði oft ekki í sínum fórum þann efnivið sem nemendur áttu að nota í ýmis 

verkefni. Þeir urðu þá jafnvel að nálgast vinnuveitendur sína til þess að fá aðgang að efni 

til að hægt væri að ljúka við verkefni sem þeim var ætlað að sinna og skila á skólatíma. 

Þeim fannst þetta hljóta að vera á ábyrgð þeirra sem sjá um nám í landinu. Stjórnvöld 

hafa reynt að koma fram með alls kyns lausnir sem að vekja eiga á þessu athygli og margt 

hefur verið reynt til að auka aðsókn í iðn- og starfsnám en það hefur ekki borið árangur 

sem skyldi (Forsætisráðuneytið, 2012). Aðspurðir höfðu engir viðmælendur þessarar 

rannsóknar upplifað námslega erfiðleika þó að bóklegar greinar hafi höfðað misvel til 

þeirra. Þetta stangast á við þau viðhorf um að iðnnemar standi oftar en ekki námslega 

höllum fæti (Nylund o.fl., 2018). Viðmælendurnir áttu það allir sameiginlegt að hafa haft 

sérstakt yndi af verklegum greinum og eins og tölur gefa til kynna að þá er það einungis 

lítill hópur framhaldsskólanemenda sem líkaði betur við bóklegar greinar í grunnskóla 

heldur en verklegar greinar (Kristjana Stella Blöndal o.fl., 2016). Allir viðmælendurnir tóku 

undir þetta og höfðu mikið yndi af þeim verklegur greinum sem þeir gátu tekið á sinni 

skólagöngu. 
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5 Lokaorð 
Helstu niðurstöður rannsóknarinnar gefa það til kynna að þeir sjö viðmælendur sem rætt 

var við voru allir ánægði með sitt náms- og starfsval, þrátt fyrir neikvæð viðhorf 

samfélagsins í garð iðnmenntaðra. Viðmælendurnir voru hins vegar mjög meðvitaðir um 

þá orðræðu sem á sér stað í samfélaginu um að iðnnám sé síðra nám heldur en bóknám. 

Slíkt viðhorf er þekkt meðal ungs fólks og gæti verið líklegasta skýring þess að ungmenni 

fara flest í hefðbundið bóknám að grunnskóla loknum.  

Viðmælendunum var líka hugleikið hvernig umgjörð náms í pípulögnum er háttað og 

þótti þeim öllum námið vera sundurleitt og einkennast af samskiptaleysi og losaralegri  

yfirbyggingu. Þeim þótti mikilvægt að breyta þessu svo að námið sé litið alvarlegum 

augum og að það sé tilfinning nemenda að nám þeirra hafi skýran tilgang og geti komið 

þeim á þann stað þar sem þeir upplifa öruggi á starfsferli og eigi jafnframt farsælan feril 

vegna vals síns á námi.  

Viðmælendunum þótti náms- og starfsfræðsla vera af skornum skammti og 

einkennast af því að vera  yfirborðskennd og ómarkviss. Í dag lýtur iðn- og starfsnám í 

lægra haldi þegar um fræðslu af þeim toga er að ræða og megináhersla í skólakerfinu er 

á þá einstaklinga sem ætla sér í hefðbundið bóknám. Fræðsla af slíkum toga ætti að 

standa öllum nemendum til boða þar sem hún styrkir stöðu ungmenna í starfsferilsþróun 

og í ákvarðanatöku þeirra. Hún getur jafnvel dregið úr brotthvarfi. Viðmælendur voru allir 

sammála um að slík fræðsla ætti að hefjast fyrr og myndi hugsanlega verða til þess að 

breyta viðhorfum til iðn- og verkgreina. Það sem helst stendur í vegi fyrir því að iðn- og 

starfsnám sé sett í forgang af skóla- og menntayfirvöldum er eflaust stærsta brotalöm 

námsins og hún er sú að samanborið við bóknám, þá eru iðn- og verkgreinar mjög 

kostnaðarsamt nám fyrir samfélagið. Almennt er þó samþykkt, hvort sem er af 

samfélaginu eða af hendi stjórnvalda, að þetta málefni sé mikilvægt og því áríðandi að 

það sé sett á dagskrá sem fyrst. Þessi sannfæring hefur þó ekki leitt af sér miklar 

breytingar.  

Í beinu framhaldi af þessari rannsókn gæti verið áhugavert að gera megindlega 

rannsókn á viðhorfum til  iðngreina. Að sama skapi væri hægt að skoða viðhorf 

einstaklinga sem nema eða starfa á vettvangi iðnagreina til sjálfra sín og hvers annars, þar 

á meðal þeirra sem stunda nám og starf í pípulögnum. Þá mætti sérstklega skoða viðhorf 
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karlkyns pípulagningamanna til kvenna í greininni, en þær niðurstöður komu frekar á 

óvart í þessari rannsókn. Það gæti verið athyglisvert að fá breiðari hóp þátttakenda og 

tilvalið væri að  slík rannsókn næði til alls landsins en ekki bara höfuðborgarinnar eins og 

hér.  

Þegar hugað er að persónulegum hagsmunum einstaklinga og um heildarhag 

samfélagsins, þá er ástæða til að auka kynningu á iðn- og starfsnámi. Skortur er á 

iðnaðarmönnum á vinnumarkaði og er ástæða til þess að leggja áherslu á það að fá fleiri 

til að stunda slíkt nám. Stjórnvöld ættu að sjá sér hag í því nemendur velji sér mismunandi 

námsbrautir og þá eftir áhugasviði hvers og eins. Þegar til langs tíma er litið þá er það 

hagkvæmara fyrir samfélagið að fólk veljist í nám og störf sem það brennur fyrir, þeim 

mun líklegra er það til að endast á þeim vettvangi.  

Það er eðlilegt að ungir nemendur velji það sem þeir þekkja fyrir og þar sem 

megináhersla grunnskólans er á bóknámsfög þá velja flestir nemendur að feta þá braut. 

Það væri ekki úr vegi að efla almenna hæfni nemenda til að hafa stjórn á eigin starfsþróun 

jafnt sem ákvarðanatöku. Mikilvægt er að fræða nemendur um verkleg fög til jafns við 

bókleg og þeim  þannig gert jafn hátt undir höfði. Að grunnskóla loknum hefðu ungmenni 

þá fleiri forsendur til að velja og þá væri kannski jafn eðlilegt fyrir þá að sækja um í hvort 

sem er bóknámi eða iðn- og starfnámi. Að sama skapi ætti fræðsla um nám og störf að 

vera samtvinnuð inn í allt annað nám. Þannig yrði öll umræða um mismunandi nám og 

störf á jafnréttisgrundvelli og enginn ætti að upplifa vanlíðan eða skömm yfir vali sínu. 
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Viðauki 1 Trúnaðaryfirlýsing og samþykki 

Háskóli Ísland          Rannsakandi: 

Félagsvísindasvið                    Fríða Guðlaugsdóttir 

Félags-, mann- og þjóðfræðideild                 07.02.72-3859 

Náms- og starfsráðgjöf                 Meistaranemi í   

Haustmisseri 2019                  náms- og starfsráðgjöf 

 

Trúnaðaryfirlýsing og samþykki vegna þátttöku 

 

Farið verður með öll gögn þessarar rannsóknar sem trúnaðarupplýsingar. Þátttakendum 

verða gefin gervinöfn og öllum gögnum verður eytt að lokinni afritun og greiningu viðtala. 

Auk þess verður gætt til hins ýtrasta að ekki verði unnt að rekja persónugreinanlegar 

upplýsingar aftur til þátttakenda í meistararitgerðinni. Þátttakanda er frjálst að hætta 

þátttökunni hvenær sem á viðtalinu stendur. 

 

Ég undirritaður/undirrituð samþykki hér með að gerast þáttakandi í meistararannsókn um 

viðhorf til iðnnáms. 

              __________________________ 

         Dagsetning og staður  

           

        ____________________________ 

               Undirskrift þátttakanda 

       ____________________________ 

             Undirskrift rannsakanda 

                                         Reykjavík 19. September2019 
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Viðauki 2 Kynningarbréf vegna þátttöku 

Kæri náms- og starfsráðgjafi/kennari 

 

Ég heiti Fríða Guðlaugsdóttir og er meistaranemi í náms- og starfsráðgjöf við Háskóla 

Íslands. Með þessu bréfi langar mig að athuga hvort að ég geti fengið aðstoð þína/ykkar 

við að finna þátttakendur í rannsókn fyrir meistararitgerð mína. 

 

Markmið rannsóknar minnar er að skoða viðhorf pípulagningamanna til eigin starfsferils 

og/eða vali á námi í pípulögnum.  

Ég hef hug á að ræða við tvo hópa, pípulagningamanna sem starfað hafa lengur en 20 ár 

í sinni iðngrein, annars vegar og hins vegar iðnnema. Ég þyrfti að komast í samband við 3-

4 nema sem væru tilbúnir til að taka þátt í viðtölum í október 2019 og 3-4 iðnaðarmenn 

sem hafa starfað lengur en 20 ár, í nóvember 2019.  

 

Rannsóknin mín er eigindleg. Viðtölin eru um klukkustundar löng og mun ég koma í 

skóla/á vinnustað viðkomandi eftir því hvað hentar hverjum. Gögnin verða hljóðrituð og 

afrituð af rannsakanda. Við vinnslu gagna verður nöfnum og staðháttum breytt svo ekki 

verði hægt að rekja þau til einstaklinga, skóla eða vinnustaðar. Fyllsta trúnaðar verður 

gætt við varðveislu gagna og framkvæmd. Gögnunum verður eytt að rannsókn lokinni. 

   

Eins og fyrr sagði óska ég eftir ábendingum um viðmælendur og þætti vænt um að fá að 

heyra frá þér varðandi það. Að sama skapi er þér velkomið að hafa samband við mig ef þú 

vilt fá frekari upplýsingar um rannsóknina. 

 

Með kærri kveðju 

Fríða Guðlaugsdóttir, meistaranemi í náms- og starfsráðgjöf 

Gsm: 8497934 

frida.gudlaugsdóttir@gmail.com  
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Viðauki 3 Viðtalsrammi 

Viðtalsrammi 

 

Inngangsspurningar:  

-hver er uppruni þinn 

-starf foreldra 

-fyrirmyndir í barnæsku, draumastarf í barnæsku, fyrirmyndir í iðngreinum, 

draumastarf/menntun við lok grunnskóla 

 

Námsgegni og aðgengi að náms- og starfsfræðslu: 

-fékkstu einhverja náms- og starfsfræðslu 

-kynning á framhaldsskólum 

-fórstu í vettvangsnám 

 

Ástæður fyrir vali á iðnnámi: 

-hvað hafði áhrif á ákvörðun um val á framhaldsskóla 

-hvað hafði áhrif á ákvörðun um að velja iðnnám 

 

Iðnnámið: 

-uppbygging og framkvæmd 

-samskipti vinnustaðar og skóla 

-framtíðasýn, persónuleg/greinarinnar 

 

Viðhorf til pípulagnanámsins: 

-eigin viðhorf 

-viðhorf samfélagsins, skólayfirvalda, stjórnvalda, fjölmiðla, almennings 


