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Útdráttur 

 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna upplifun og viðhorf sjómanna gagnvart 

starfi sínu, námi almennt og náms- og starfsráðgjöf, sem og hvaða möguleika þeir 

sjá varðandi nám meðfram starfi. Beitt var eigindlegri rannsóknaraðferð, með 

hálfstöðluðum viðtölum og rýnihóp. Niðurstöður sýna að afstaða þátttakenda 

mótast af flóknu samspili innri og ytri áhrifsþátta. Tilgangur starfsins tengist 

mikið tekjum og fyrirvinnukvöð. Starfsánægja er takmörkuð og finna menn fyrir 

óþægilegu valdaleysi í oft harðsnúnu starfsumhverfi, sem getur dregið úr löngun 

til náms og ráðgjafar. Ákveðin starfsmanngerð og  karlmennskuhugmyndir móta 

einnig afstöðu til starfs, náms og ráðgjafar. Hugsað er stutt fram í tímann og lítið 

fer fyrir framtíðaráætlunum í starfi. Fyrri námsreynsla getur hindrað mögulegt 

framtíðarnám, og hafa námsörðugleikar og jafnvel félagsleg mismunun þar sitt að 

segja. Að auki er vanþekking á námsmöguleikum og náms- og starfsráðgjöf  hjá 

meirihluta þeirra. Ýmsir möguleikar eru þó á að stunda nám með sjómannsstarfi. 

Stuðningur hagsmunaaðila er nauðsynlegur, en forsendan er að sjómenn sjái 

tilganginn með námi. Niðurstöður rannsóknarinnar ættu að gagnast hagsmuna-

aðilum við að styðja sjómannsstéttina í að huga að starfsánægju og afstöðu til 

náms. Einnig ættu þær að auðvelda náms- og starfsráðgjöfum og fræðsluaðilum að 

setja sig inn í aðstæður sjómanna og þannig veita þeim þjónustu við hæfi. 
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Abstract 
 

The purpose of this study is to explore fishermen´s perception and attitude 

towards work, education, and school and career counselling, and also find out 

what possibilities they see to educate themselves alongside work. This research is 

qualitative, based on half-structured interviews and a focus group. The results 

show that the participants' perception and attitude are characterized by a complex 

intertwining of internal and external influences. The purpose of their work is to 

provide for their families with their income. Work fulfilment is limited and they 

feel powerless within a frequently tough work environment, which can diminish 

interest in education and counselling. Their work personality and ideas of 

masculinity affect their attitude towards work, education and counselling. The 

tendency is to focus on the present, and ignore future career plans. Learning 

difficulties and social inequality can hinder possible future studies. Knowledge 

about educational possibilities and school and career counselling is lacking. 

Nevertheless they see possibilities for fishermen to educate themselves alongside 

work. Support from policy makers is necessary. The results can encourage 

authorities involved to explore fishermen's work satisfaction and attitude towards 

education. Furthermore, it should provide school and career counsellors and 

educational providers a greater understanding of fishermen´s circumstances, and 

therefore create better services in the field of education and counselling. 
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Formáli 
 

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

starfsráðgjöf við félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Meginmarkmið 

þessarar rannsóknar er að kanna upplifun og viðhorf sjómanna gagnvart starfi 

sínu, námi almennt, og náms- og starfsráðgjöf. Einnig er ætlunin að fá fram hvaða 

möguleika og hindranir þeir sjá varðandi nám meðfram starfi. Í rannsókninni var 

beitt eigindlegri rannsóknaraðferð þar sem einstaklingsviðtöl og rýnihópur 

mynduðu gögnin. Áhugi minn á þessu hugðarefni myndaðist á meðan ég var að 

læra náms- og starfsráðgjöf, og þegar ég hóf störf sem náms- og starfsráðgjafi í 

framhaldsskóla og símenntunarmiðstöð. Ég komst að því að sjómenn sækja ekki 

mikið í nám almennt og takmarkað hefur náðst til sjómanna í verkefninu Náms- 

og Starfsráðgjöf fyrir Fólk á Vinnumarkaði, sem Fræðslumiðstöð atvinnulífsins 

hefur þróað. Ég fékk þá hugmynd að færa kynninguna á þessu verkefni fræðslu-

miðstöðvarinnar um borð til sjómanna með mynddisk og varð það að veruleika í 

apríl 2010. Í kjölfarið jókst áhugi minn á að kanna betur hvað liggur að baki því 

að sjómenn hafa orðið útundan í þessum málum.   

     Í raun má þó segja að áhugi minn á málefnum tengdum sjómönnum og námi 

megi fyrst og fremst rekja til þeirrar staðreyndar að ég er sjómannsdóttir sem ólst 

upp í sjávarplássi þar sem lífið meira og minna snerist um fiskirí og fiskvinnslu.    

Þegar ég lít til baka eru minningar mínar af föður mínum, sjómanninum, fylltar 

óumræðanlegri virðingu fyrir því endalausa erfiði sem hann lagði á sig.           

Jafnframt rifjast upp ótti minn i barnæsku yfir þeim hættum sem fylgdu starfi 

hans. Hjá hans kynslóð snerist allt um að útvega mat, og hans mikilvægasta 

hlutverk sem karlmanns var að standa sig í því. Í þessu umhverfi velti fólk lítið 

fyrir sér námi, enda framboð takmarkað, og ráðgjöf var óþekkt fyrirbæri.  

Starfsval var einnig nokkuð fjarlægur draumur. Faðir minn vildi verða bóndi, en 

varð fyrst og fremst að vinna við sjómennskuna.Sem betur fer náði hann að 

uppfylla drauminn að hluta með tómstundabúskap á efri árum. Ekki var við hæfi 

að kvarta, menn létu sig bara hafa það. Sem fullorðnum manni var það hans helsta 

stolt að eiga skuldlaust hús og eiginkonu og börn heimavið. Þar sem að ég var 

dóttir en ekki sonur þá var ég ekki tekin með niður á höfn. Karlaheimurinn var 
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aðskilin frá kvennaheiminum. Skóli lífsins var talin verðmætastur og háskólafólk 

og aðrir sérfræðingar þóttu ekki merkilegur pappír. Sem útgerðarmanni og 

skipstjóra á sínum litla bát naut hann þess að vera sinn eigin herra. Ábyrgðin og 

erfiðið var mikið en fjárhagslegur ávinningur ekki í samræmi við það. Þetta var 

fyrir tíma kvótakerfisins. Hann þekkti sín mið og fór sínar eigin leiðir. Lög og 

reglur voru afstæðar og hann þáði ekki ráð fræðinga né hafði hann trú á 

pólitíkusum. Hann var hinsvegar sérfræðingur á sínu sviði. Hann reif kjaft eftir 

þörfum, en var ljúfur sem lamb. Þetta var sú karlmennska sem ég ólst upp við.    

     Ég, dóttir hans, gerðist „háskólapakk“ og varð sérfræðingur. Það veitir mér 

ómælda ánægju að geta nýtt menntun mína í dag til að upplýsa sjómenn, meðal 

annarra, um þá möguleika sem felast í námi og starfsþróun. Því starfið er svo 

mikill hluti af lífi manns, um það vorum við pabbi sammála. Ég tileinka þessa 

rannsókn föður mínum Begga á Skuldinni.   

     Leiðbeinendur við rannsóknina voru Fjóla María Lárusdóttir náms- og 

starfsráðgjafi hjá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins og dr. Guðbjörg Vilhjálmsdóttir 

dósent í náms- og starfsráðgjöf við Háskóla Íslands. Þeim færi ég bestu þakkir 

fyrir góðar ábendingar og hvatningu. Sömuleiðis vil ég þakka maka og dætrum 

fyrir tillitsemi, ábendingar og umhyggju. Síðast en ekki síst vil ég þakka 

viðmælendum fyrir að leyfa mér að fá innsýn inn í líf þeirra og starf;  það voru 

forréttindi. Er von mín sú að afrakstur þessa verks verði til góðs fyrir sjómenn. 

 

Á góðum veiðidegi 

Faðir minn Bergþór Guðjónsson, (f. 1925. d. 2007) 

Beggi á Skuldinni (Skuld VE 263) 
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Inngangur 

 

Nýir atvinnuhættir hafa haft mikil áhrif á íslenska sjómennsku. Afgerandi 

breytingar hafa orðið á starfinu og mönnum fækkað í stéttinni. Það er því 

nauðsynlegt að skoða hvernig styðja megi sjómenn í að efla starfsþróun og 

starfsánægju sína. Á nýrri öld byggir hið íslenska samfélag sífellt meira á 

þekkingu og tækni.  Opinberir aðilar og atvinnulífið hafa gert sér grein fyrir 

mikilvægi þess að mannauðurinn sé í takt við þessa þróun og hafa því sameinast 

um að gera vinnumarkaðinn samkeppnishæfan í hinum vestræna heimi. Í þessu 

tilliti hefur áhersla verið lögð á að efla fullorðinsfræðslu á Íslandi og hefur hún því 

verið í mikilli gerjun undanfarin áratug. Nýlega voru stór skref tekin í þessari 

þróun því að stjórnvöld á Íslandi hafa gert samning við aðila vinnumarkaðarins 

um að efla framhaldsmenntun með það að markmiði að árið 2020 verði einungis 

10% fólks á vinnumarkaði án framhaldsmenntunar (Forsætisráðuneytið, 2011).  

Tilkoma Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins hefur haft mikil áhrif á þróun 

fullorðinsfræðslunnar hér á landi og hefur það grundvallast á því að hagsmuna-

aðilar vinnumarkaðarins hafa sameinast á þessum vettvangi  ásamt stjórnvöldum 

um stefnumótun og framkvæmd fræðslunnar (Ingibjörg Elsa Guðmundsdóttir, 

2010).  Fræðslumiðstöð atvinnulífsins var stofnuð árið 2002 og eru aðilar í dag 

Alþýðusamband Íslands, Samtök atvinnulífsins, Samband íslenskra sveitarfélaga, 

Bandalag starfsmanna ríkis og bæja og fjármálaráðuneytið, en unnið er í samstarfi 

við Menntamálaráðuneytið og ýmsar fræðslustofnanir (Fræðslumiðstöð 

atvinnulífsins, e.d.b). Markhópur þessa samstarfs er fólk á vinnumarkaði sem ekki 

hefur lokið námi á framhaldsskólastigi, og telst hann vera um þriðjungur af fólki á 

vinnumarkaði í dag (Ásmundur Hilmarsson, 2010). 

     Mikilvægur þáttur í þróun fullorðinsfræðslunnar hefur verið náms- og 

starfsráðgjöf fyrir fullorðna sem hefur fest sig í sessi sem nauðsynlegur hluti af 

símenntunarferli einstaklinga. Þessi þáttur hefur eflst sérstaklega fyrir tilstilli 

verkefnisins Náms- og Starfsráðgjöf fyrir Fólk á Vinnumarkaði, þar sem 

fullorðnum einstaklingum á vinnumarkaði er veitt náms- og starfsráðgjöf, bæði 

á vinnustöðum og á símenntunarmiðstöðvum. Verkefnið hófst árið 2006 og 
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hefur ráðgjöf við fullorðna farið sífellt vaxandi (Fjóla María Lárusdóttir, 2006;  

Ingibjörg Elsa Guðmundsdóttir, 2010). Því hefur verið stýrt af Fræðslumiðstöð 

atvinnulífsins í samstarfi við símenntunarmiðstöðvar um landið. Markmið 

þjónustunnar er að færa ráðgjöfina til markhópsins með því að kynna gildi 

símenntunar og náms- og starfsráðgjafar, og vekja athygli á námsleiðum og 

fræðslusjóðum. Einnig er það markmið í ráðgjöfinni að draga fram námsþarfir 

markhópsins og miðla inn á vettvang fullorðinsfræðslunnar. Boðið er upp á 

einstaklings- og hópviðtöl þar sem náms- og starfsráðgjafi gefur einstaklingnum 

tækifæri til að kanna þá færni sem hann hefur öðlast í lífinu. Jafnframt veitir 

hann honum stuðning og hvatningu  til að efla sig í starfi og einkalífi. Náms- og 

starfsráðgjafar hafa vakið athygli á þessari þjónustu, sem er að kostnaðarlausu, 

með því að heimsækja vinnustaði vítt og breitt um landið. Einnig hefur 

þjónustan verið kynnt á fundum og í miðlum landsins. Áhersla hefur verið lögð 

á gott samstarf við fyrirtæki því mikilvægt er að upplýsa um þann ávinning sem 

þessi ráðgjöf getur haft fyrir fyrirtækið og starfsmanninn (Fjóla María 

Lárusdóttir, 2006). Árangur af verkefninu á þessum stutta tíma er töluverður 

eins og sjá má í því að fjöldi ráðgjafaviðtala árið 2006 var 1.231 samtals, en var 

komin upp í 6.767 viðtöl árið 2009 (Ingibjörg Elsa Guðmundsdóttir, 2010).  

Ljóst er að þörf fyrir náms- og starfsráðgjöf  í atvinnulífinu eykst stöðugt. Þessi 

þróun í fullorðinsfræðslunni hefur án efa átt sinn þátt í því að fullorðinsfræðsla 

hefur nú fengið sinn sess sem fimmta stoðin undir menntakerfið á Íslandi með 

nýjum framhaldsfræðslulögum sem sett voru árið 2010.  

     En betur má ef duga skal, því takmarkað hefur náðst til einstaklinga sem sjá 

sér farborða sem sjómenn. Í mínu starfi sem náms- og starfsráðgjafi, bæði í 

framhaldsskóla og á símenntunarmiðstöð á landsbyggðinni, hefur verið 

erfiðleikum bundið að ná til sjómanna með námsráðgjöf og námstilboð. Náms- 

og starfsráðgjafar á símenntunarmiðstöðvum um landið hafa tekið undir þetta. 

Það var einmitt þess vegna sem að hugmynd kviknaði hjá mér um að setja 

saman kynningu á verkefninu Náms- og Starfsráðgjöf fyrir Fólk á 

Vinnumarkaði  á mynddisk fyrir sjómenn, og var hann styrktur af Sjómennt, 

sem er fræðslusjóður undirmanna á sjó, Landsambandi íslenskra útvegsmanna 

og Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. Kynningin kom út í apríl 2010 bæði á disk 

og í vefútgáfu á http://viskave.is/ (Sólrún Bergþórsdóttir, 2010) og hefur 

disknum verið dreift af náms- og starfsráðgjöfum símenntunarmiðstöðva um 

http://viskave.is/
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landið  í alla stærri báta og togara á landinu. Áhugi minn á þessu málefni jókst í 

kjölfarið, sérstaklega þegar í ljós kom að rannsóknir skortir á þessu sviði um 

sjómenn á Íslandi. 

     Segja má að sjómannsstarfið hafi ákveðna sérstöðu í íslenskri menningu. 

Árlega er haldinn  sérstakur Sjómannadagur þar sem menn eru heiðraðir fyrir 

vel unnin störf, minnst er látinna sjómanna  og dregið er fram mikilvægi 

sjávarútvegsins fyrir þjóðina. Einnig  er minnt reglulega á mikilvægi starfsins í 

fjölmiðlum þar sem aflabrögð og fiskigengd þykja ómissandi fréttaefni. 

Ákveðin lífsstíll fylgir þessu starfi sem hefur mótast af einangrun vinnustaðar 

og óblíðum náttúruöflum. Jafnframt hefur sjómannsstéttin gengið í gegnum 

miklar breytingar í kjölfar innleiðingar kvótakerfis og aukinnar hagræðingar. 

Það er því vert að skoða stöðu sjómanna í dag. Meginmarkmið þessarar 

rannsóknar er að kanna upplifun og viðhorf sjómanna gagnvart starfi sínu, námi 

almennt, og náms- og starfsráðgjöf.  Einnig er ætlunin að fá fram hvaða 

möguleika og hindranir þeir sjá varðandi nám meðfram starfi. Ég mun leita 

svara með því að fá innsýn inn í aðstæður sjómanna og fá skýrari sýn á hvernig 

sjómenn með takmarkaða framhaldsmenntun upplifa nám og starf.  Niðurstöður 

geta nýst náms- og starfsráðgjöfum við þróun á gæðum og skilvirkni 

ráðgjafarinnar, en einnig ættu þær að hafa hagnýtt gildi fyrir þá aðila sem vinna 

að námstilboðum fyrir fullorðna.    

     Þessari ritgerð verður skipt upp í fjóra þætti. Í fyrsta hluta verður umfjöllun 

um þann fræðilega bakgrunn sem rannsóknin er byggð á. Þar verður fyrst 

fjallað um þróun sjómannsstarfsins á Íslandi til þess að auðvelda lesandanum að 

setja sig inn í aðstæður þátttakenda. Þar sem að sjómannsstarfið er ríkjandi 

karlastarf verður fjallað um hvað felst í karlmennskuhugmyndum almennt og í 

tengslum við nám. Í kjölfarið verður skoðað hvað einkennir starfsmanngerð 

sjómanna út frá áhugasviðskenningu John Holland, en hún verður tengd við 

þátttakendur og getur varpað ljósi á hvers konar náms- og starfsumhverfi henti 

sjómönnum. Habitus kenning Pierre Bourdieu verður einnig lýst til að varpa 

ljósi á þá duldu félagslegu mismunun sem er til staðar í samfélaginu. Fjallað 

verður síðan um hin margslungnu hlutverk starfsins í gegnum sálfræðisýn 

David Blustein til þess að kanna  hvaða hlutverki starfið gegnir hjá 

viðmælendum. Hugmyndafræði fullorðinsfræðslunnar verður kynnt því hún 
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gæti verið mikilvægur þáttur í uppbyggingu starfsþróunar og starfsánægju á 

meðal sjómanna. Í lok kaflans verða síðan settar fram rannsóknarspurningarnar. 

Í öðrum hluta verður farið yfir þær eigindlegu aðferðir sem beitt var í 

rannsókninni og hvernig staðið var að framkvæmd hennar. Í þriðja hluta eru 

niðurstöður rannsóknarinnar kynntar og í fjórða hluta eru umræður um 

niðurstöðurnar og ályktanir sem hægt er að draga af þeim. 
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Fræðilegur bakgrunnur 

   

Í þessum kafla verður fjallað um þann fræðilega bakgrunn sem rannsóknin 

byggir á. Í fyrstu er veitt innsýn inn í þróun sjómannsstarfsins síðustu áratugi 

og varpað ljósi á aðstæður og stöðu sjómanna í dag. Slíkar upplýsingar eru 

forsenda þess að lesandinn geti sett sig í spor þátttakendanna í rannsókninni.  

Þar sem að sjómennskan hefur í gegnum tíðina verið karlastarf hefur ímynd 

þess verið lituð af því. Hugmyndir um karlmennsku verða því reifaðar. 

Sjónarhornið verður stækkað með því að skoða þætti er varða karlmenn og 

nám, því að það gæti skýrt að einhverju leyti viðhorf karlmanna gagnvart 

námi. Starfsmanngerð sjómanna verður lýst út frá kenningu John Holland um 

starfsáhuga, en hún getur gefið vísbendingar um hvers konar náms- og 

starfsumhverfi myndi henta sjómönnum. Fjallað verður um habitus kenningu 

Pierre Bourdieu, en hann telur að félagslegar rætur móti ákvarðanir 

einstaklinga í lífinu og feli í sér dulda mismunun í samfélaginu. Þau mörgu 

hlutverk sem vinnan hefur í lífi einstaklinga á 21. öldinni verða könnuð í  

gegnum sýn sálfræðingsins David Blustein á starfið. Með því að skoða náms- 

og starfsval og mikilvægi starfsins út frá bæði félagsfræðinni og sálfræðinni 

næst betur utan um flókinn veruleika í samspili einstaklings og starfa. Að 

lokum verður farið yfir hugmyndafræði fullorðinsfræðslunnar því að hún er 

mikilvægt innlegg inn í umræðuna um nám fyrir sjómenn.    

 

1.1. Sjómennskan – þróun starfsins á Íslandi 

Sjómennskan hefur tekið miklum stakkaskiptum frá því að faðir minn sótti sjóinn 

á 20. öldinni. Má í raun segja að bylting hafi orðið á ýmsum sviðum. Þessar 

breytingar hafa haft mikil áhrif á sjómannsstarfið og verður hér á eftir farið yfir 

þær helstu.   

     Stöðug aukning tæknivæðingar hjá fiskiflotanum hefur haft margvísleg áhrif.  

Skipin verða sífellt stærri og tæknivæddari og veiðafæri öflugri. Það gerir meðal 

annars að verkum að hægt er að veiða meiri fisk en áður, fullvinna hann um borð 
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og fara síðan með hann beint á erlendan markað. Þó að slík vinnsla eigi aðeins við 

um hluta fiskiflotans, þ.e. frystitogara, þá eru fiskveiðarnar almennt orðnar mjög 

afkastamiklar. Kvótakerfið setur hinsvegar mörkin. Mikil áhersla er þar af 

leiðandi lögð á hagræðingu til að tryggja sem mestan gróða. Tækninni er því beitt 

þar sem hægt er og úthaldið er stíft. Það veldur því að á sumum skipum fara 

sjómenn í mánaðarlanga túra á fjarlæg mið þar sem samband við umheiminn getur 

verið takmarkað, lítið er stigið á land og menn vinna á vöktum. Á minni bátum 

hefur tækni einnig aukist, en þar eru túrarnir styttri og menn vinna þar allir sem 

einn  meðan á törn stendur Tæknivæðingin hefur aukið kröfur til sjómanna um 

þekkingu og færni í starfi. Tölvutæknin hefur rutt sér til rúms hvort sem um er að 

ræða í brú, vélasal eða vinnslusal og er því menntun sjómanna í stöðugri 

endurskoðun. Alþjóðleg viðmið eru nú notuð og voru breytingar síðast gerðar með 

reglugerð 175/2008 um skipstjórnar- og vélstjórnarréttindi á fiskiskipum, 

varðskipum og öðrum skipum.  

     Hér áður fyrr fól það í sér mikla áhættu að stunda sjóinn og tóku sjóslys og 

skipskaðar oft mikinn toll í sjávarplássum um landið. Sem barn minnist ég þess  

að þegar veður voru válynd þá varð aðstandendum í landi oft ekki svefnsamt og 

umræður um öryggisbúnað urðu oft heitar. Slysum hefur þó fækkað mikið og er 

það Slysavarnaskóla sjómanna sérstaklega að þakka, en hann hefur verið 

starfræktur frá árinu 1985. Í dag eru sjómenn skyldugir til að sækja hann ekki 

sjaldnar en á fimm ára fresti (Slysavarnafélagið Landsbjörg, e.d.). Banaslysum á 

sjó á Íslandi fækkaði á tímabilinu 1980 – 2005 úr 15 í 2,4 á ári, og á þessari öld 

hafði slysum fækkað árið 2009 um 18% (Kristinn Sigvaldason, Friðrik Þór 

Tryggvason, Guðrún Pétursdóttir, Hilmar Snorrason, Halldór Baldursson og 

Brynjólfur Mogensen, 2010). Þrátt fyrir þetta er sjómannsstarfið enn talið  

hættulegt, því árlegur meðaltalsfjöldi slysa á sjómönnum á árunum 1999 - 2008, 

banaslys meðtalin, er 77,6 ( Rannsóknarnefnd sjóslysa, e.d.).  

     Kvótakerfið hefur einnig haft margvísleg áhrif á sjómennskuna á Íslandi. Með 

takmörkun fiskveiða, samþjöppun veiðiheimilda ásamt tæknivæðingu, hefur fjöldi 

báta fækkað jafnt og þétt. Til að mynda var fjöldi báta í lok 20. aldarinnar 1.976 

samtals en árið 2009 var fjöldinn kominn niður í 1.582 (Hagstofa Íslands.  

Fiskiskipastóllinn, e.d.). Sjómönnum hefur sömuleiðis fækkað verulega, eða frá 

því að vera 6.200 árið 1991 niður í 4.200 árið 2008 (Hagstofa Íslands 
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Vinnumarkaður, e.d.). Það er því erfiðara að fá starf á sjó. Launin hafa hækkað 

töluvert undanfarin ár, og eftirspurnin því aukist eftir starfi á sjó, sérstaklega í 

kjölfar hrunsins. En kvótakerfið veldur einnig ákveðnu óöryggi í starfsstéttinni því 

skerðing á kvóta getur lækkað tekjur verulega og jafnvel haft þær afleiðingar að 

leggja þurfi skipi ákveðið tímabil. Þar að auki, þar sem að fiskurinn er náttúru-

afurð geta vertíðir brugðist. Það er því ekki alltaf á vísan að róa í þessum bransa.    

     Réttindi og kjör sjómanna eru að ýmsu leyti ólík því sem gerist í starfa-

heiminum í landi. Lögbundin réttindi hafa til að mynda í gegnum tíðina verið 

lakari. Ekki er langt síðan lágmarksuppsagnafrestur undirmanna náði mánuði, og 

enn er hægt að segja mönnum upp án tilgreindrar ástæðu. Orlofsréttindi sjómanna 

eru lakari, og þeir þurfa að greiða ákveðið gjald upp í slysatryggingar um borð. 

Þeir hafa einnig þurft að taka þátt í rekstrarþáttum skips eins og olíukostnaði og 

kvótakaupum. Að auki  hefur reynst erfitt fyrir þá að virkja verkfallsréttinn sinn 

því Alþingi hefur sett lög á þá oftar en einu sinni (Sjómannasamband Íslands, 

e.d.). Launamál sjómanna hafa einnig ákveðna sérstöðu. Greidd er föst 

kauptrygging, óháð afla, og síðan er greitt eftir hlutskiptakerfi sem felst í því að 

áhöfn fær ákveðin hluta af verði aflans, mismikinn eftir stöðu um borð. Sjómenn 

fá að auki greidda ákveðna upphæð á dag vegna langrar fjarveru frá heimili, 

svokallaðan sjómannaafslátt, og er hún 740 krónur fyrir hvern úthaldsdag. Miklar 

umræður hafa verið um þessar greiðslur undanfarið, meðal annars á þinginu og 

eru greiðslurnar í endurskoðun. Aflaverðmæti er háð gengi krónunnar hverju sinni 

og hefur það því mikil áhrif á laun sjómanna. Á árunum 2006 og 2007 var gengið 

sterkt, laun því ekki há, og var þá erfitt að manna skipin (Valmundur 

Valmundsson, munnleg heimild, 7. mars 2011). Gengishrunið í kjölfar kreppunnar 

hefur hinsvegar hækkað laun sjómanna verulega og gert það að verkum að mikið 

er nú sótt í störf á sjó.  

     Það er ljóst að miklar breytingar hafa orðið á starfsumhverfi sjómanna. Starfs-

aðstæður  eru vissulega hættuminni en áður og tekjur hafa aukist. En tækni-

væðingin og kvótakerfið hafa þrengt að atvinnumöguleikum sjómanna og aukið 

kröfur til þeirra um þekkingu og hæfni. Fjarvera þeirra frá heimili hefur aukist 

töluvert, og enn eru lögbundin réttindi sjómanna lakari en fólks í landi. Það er því 

rík ástæða fyrir sjómenn í dag að huga vel að stöðu sinni á þessum vinnumarkaði. 
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1.2.  Sjómennskan í ljósi kynjafræðanna 

Í hugum flestra ber sjómennska með sér ímynd karlmennskunnar, enda eru 

karlmenn í yfirgnæfandi meirihluta í þessu starfi. Starfsumhverfið ber þess  

töluverð merki og því vert að fjalla aðeins um karlmennskuna. En karlmennska 

er gildishlaðið hugtak sem erfitt getur verið að skilgreina. Almennt séð felur það 

í sér það sem greinir karla og konur að. Hvað það er sem aðgreinir, er hinsvegar 

álitamál. Í gegnum tíðina hefur líkamlegur styrkur verið nátengdur hugmyndum 

um karlmennsku sem og einnig hugtök eins og samkeppni, agi, rökvísi og 

yfirvegun ( Whitehead, 2002). Þessar staðalímyndir hafa staðið sem andheiti 

kvenleikans, þar sem hugtökin veikleiki, tilfinningasemi, órökvísi og valdaleysi 

eru ríkjandi. Andstæðuhugmyndirnar hafa valdið ákveðnu ójafnvægi á milli 

kynjanna í samfélaginu bæði félagslega og efnahagslega (Ingólfur Ágúst 

Jóhannesson, 2004; Whitehead, 2002). Aftur á móti hefur mikil uppstokkun og 

gerjun átt sér stað síðustu áratugi í hinum vestræna heimi gagnvart hlutverka-

skipan karla og kvenna í samfélaginu.   

     Sögulega séð hefur hugtakið karlmennska haft breytilega merkingu á meðal 

fólks bæði innan félagshópa sem og á milli þeirra, enda er hér um  

menningarlegt fyrirbrigði að ræða en ekki náttúrulegt (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2004). Í umfjöllun sinni á karlmennsku bendir Connell (1995) á að 

með aukinni viðurkenningu í samfélaginu á samspili kyns, stéttar og kynþáttar, 

sé orðið algengar að greina ólíkar tegundir karlmennsku. Þó slíkt sé vissulega 

jákvætt, ber að hafa í huga að hér er um flókið samspil að ræða og alhæfingar 

því varhugaverðar. Whitehead (2002) telur að það sé ekki til nein ein ákveðin 

tegund af nútíma karlmanni sem fyrirmynd fyrir karla, hvorki líkamlega né 

andlega því að leiðirnar að karlmennsku eru margvíslegar. Hann bendir 

hinsvegar á að hugmyndir um karlmenn og karlmennsku hafa í gegnum tíðina 

haft tilhneigingu til upphafningar á ákveðnum karlmannlegum þáttum sem eru 

lýsandi fyrir samfélagsaðstæður hverju sinni. Hugmyndin um hetjulund 

karlmanna er dæmi um slíkt. Slík hugmynd styrkir vissulega valdastöðu karla í 

samfélaginu, en í henni felst jafnframt krafa um að menn standi undir þeim 

væntingum.  Bourdieu (2000) telur að forréttindi karla í samfélaginu sé 

jafnframt gildra sem snúist gegn þeim sjálfum, vegna þess að álagið sem fylgir 
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kröfunni um að standa sig sem karlmaður í öllum kringumstæðum getur verið 

mikið og óraunhæft.  

     Í þessu samhengi talar Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2004) um að ákveðnar 

karlmennskuhugmyndir séu skaðlegar fyrir samfélagið. Fyrirvinnuhlutverk 

karlmanna er eitt þeirra. Hann  telur að fyrirvinnuþrældómur sé algengur á 

meðal karla og að hann stjórnist af þeirri hugmynd að það sé merki um 

karlmennsku að vera með há laun, og þá hærri en makinn ef hann er til staðar.  

Þetta viðhorf viðheldur launamun á milli kynja, og jafnframt setur aukna pressu 

á karlmanninn því hann verður að sinna þessu hlutverki möglunarlaust. Þar að 

auki dregur þetta úr möguleikum karlmanna til að taka þátt í uppeldi barna 

sinna. Íslenskir karlmenn eru síður en svo undanskildir þessu álagi því á meðal 

þeirra er yfirvinna sjálfsögð, og vinna þeir að jafnaði lengur á viku en karlar 

innan Evrópusambandsins (Samtök atvinnulífsins, 2003). Má sjá þetta á meðal 

sjómanna þar sem peningalegt verðmæti túrs getur oft á tíðum verið svo mikið 

að ekki þyki forsvaranlegt að sleppa honum. Hetjuskapur er annar þáttur sem 

mótar hamlandi hugmyndir um karlmennskuna. Það felur í sér að vera kaldur 

karl sem sé líkamlega sterkur og haldi tilfinningum fyrir sig. Slíkt gæti ýtt undir 

að karlmenn finni kvöð hjá sér að taka áhættur. Sjómenn eru gott dæmi um slíkt 

þar sem að löngum þótti hallærislegt á meðal þeirra að vera klæddur flotgalla og 

vera með hjálm á höfði við vinnu á dekki. Í dag, þökk sé Slysavarnaskóla 

Íslands, hefur það breyst. En þessi karlímynd vísar einnig til goðsagnakenndar 

hugmyndar um karlmanninn sem veiðimann sem tekst á við óblíð náttúruöflin 

fjarri þægindum heimilisins til þess að geta séð fyrir fjölskyldu sinni. Á meðan 

hann fórnar sér gegnir konan því hlutverki að vera hluti tilgangs mannsins, 

fjarlæg en samt stoð og stytta á meðan maðurinn drýgir hetjudáðina (Whitehead, 

2002).   

     Ýmsar ástæður eru fyrir því að ríkjandi staða karla helst óbreytt. Ákveðin 

karllæg viðmið um karlmennsku eru orðin svo samtengd vitund samfélagsins að 

litið er á þau sem sjálfsagðan hlut (Bourdieu, 2000). Það þykir nokkuð 

óumdeilanlegt að karlar séu sterkari en konur og hæfari þegar kemur að 

stjórnun. Karlmenn eru einnig gjarnir á að styrkja þessa ímynd af sér með því að 

bjóða sig fram til karlmannlegra verka. Konur, aftur á móti, virðast oft ekki 

amast við því heldur frekar vera ánægðar með að þurfa ekki að taka þátt í þeim.  
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Þannig eiga bæði kynin þátt í því að viðhalda þessum viðmiðum í samfélaginu 

(Ingólfur Ágúst Jóhannesson,  2004). Athyglisvert er að í gegnum tíðina hefur 

jafnréttisumræðan meira og minna snúist um að hvaða leyti hallar á konur. Það 

er þó ljóst að það hallar einnig á karlmenn. Til að mynda hafa fjarvistir 

sjómanna frá fjölskyldu aukist og fyrirvinnukrafan virðist enn ríkjandi. Slíkri 

stöðu verður ekki breytt nema með nýjum viðhorfum.   

     Sú karlmennskuímynd sem sjómennskan hefur haft í gegnum tíðina hefur á 

sér ýmsar hliðar. Það liggur í hlutarins eðli að ákveðnar kröfur um líkamlegt 

atgervi fylgi sjómannsstarfi því oft reynir mikið á styrk og þol við misjafnar 

aðstæður. Líkamlega sterkir karlmenn hafa því þótt tilvaldir í þessi störf. En það 

eru fleiri þættir sem felast í þessari ímynd. Samkvæmt Íslensku orðabókinni 

(Árni Böðvarsson,1963) felur karlmennska í sér manndóm, hreysti, dugnað og 

hugrekki. Einmitt þessi einkenni voru oft lofuð í íslenskri tónlist og man ég 

glöggt eftir sjómannalögunum í barnæsku þar sem hetjulund og ævintýra-

mennska þeirra var tíunduð í bland við áfengisdrykkju og kvennafar. Sungið var 

annarsvegar:  „Sæmd er hverri þjóð að eiga sægarpa enn. [...] Ekki er að spauga 

með íslenskt sjómannsblóð, ólgandi sem hafið og eldfjallaglóð. [...]“ (Sigvaldi 

Kaldalóns og Ólöf Andrésdóttir, 1991),  og hinsvegar:  „Ég heiti Einsi Kaldi úr 

Eyjunum, ég er innundir hjá meyjunum, og hvar sem ég um heiminn fer, þær 

horfa á eftir mér.[...]“ (Jón Sigurðsson, 1959). Fram eftir tuttugustu öldinni 

höfðu sjómenn táknræna stöðu sem þjóðhetjur (Unnur Dís Skaptadóttir, 2000). 

Þessi hugmynd tengdist þjóðerniskennd íslendinga þar sem fiskurinn var helsta 

verðmæti þjóðarinnar og aflakóngar því sannar hetjur. Ekki má heldur gleyma 

því að þá gat sjómannsstarfið verið býsna hættulegt og skipskaði var ekki svo 

fjarlægur raunveruleiki í sjávarbyggðum um landið.   

     Unnur Dís (2000) bendir á að þrátt fyrir hetjuímynd sjómannsins hafi 

almennt verið litið niður á störf í sjávaraútvegi á 20. öldinni. Á það sérstaklega 

við um fiskvinnslustörf, sem eru að meirihluta unnin af konum. Landsbyggðar-

fólki hefur  fundist í gegnum tíðina skorta virðingu og skilning á sjávarútvegi á 

meðal höfuðborgarbúa. En jafnframt hefur borið á því að þau sem vinna við 

útveginn vilji ekki það hlutskipti fyrir börnin sín (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 

1995). Hvað varðar sjómannsstarfið þá hefur virðing þess verið nokkuð 

rokkandi í þjóðfélaginu og tengst því hve mikið hafi verið upp úr starfinu að 
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hafa peningalega. Hagræðingin sem fylgir kvótakerfinu og aukinni 

tæknivæðingu hefur leitt til þess að störf í sjávarútvegi hafa orðið einhæfari, og  

er sjómennskan á frystitogurum gott dæmi um það. Kvótakerfið hefur þar að 

auki takmarkað aðgang fólks að veiðum, og hefur því verið líkt við lénsveldi til 

forna þar sem sjómenn eru leiguliðar hjá kvótaeigendum, eða sægreifum, eins og 

þeir eru oft nefndir í hálfkæringi (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 2004).   

     Með þessum breytingum hefur hetjuímynd sjómannsins horfið og litið er nú á 

sjómenn í auknum mæli eins og hverja aðra verkamenn. Hetjur nútímans eru 

eigendur og stjórnendur kvótans ásamt þeim sem vinna að alþjóðavæðingu 

sjávarútvegsins (Unnur Dís Skaptadóttir, 2000). Það er hinsvegar athyglisvert að 

í þeirri kreppu sem Íslendingar nú glíma við er talað um sjávarútveginn á 

opinberum vettvangi með aukinni virðingu og minnt á að hann sé sú auðlind 

sem muni bjarga þjóðinni. Sjómenn hafa fundið fyrir þessari breytingu því að 

orðið á götunni segir að þar sem áður hafi reynst erfitt að manna báta sé nú 

komin biðlisti þeirra sem vilji komast á sjóinn. Þessi listi sé hinsvegar orðinn 

svo langur að skipstjórar séu hættir að bæta á hann.   

     Af framansögðu má sjá að hugmyndir um karlmennsku í sjómannsstarfi hafa 

tekið töluverðum breytingum í kjölfar kvótakerfisins. Sú hetjuímynd, en 

jafnframt verðskulduð virðing, sem fólst í áhættum sjómennskunnar og 

sjálfstæði sjómanna við að draga björg í bú virðist horfin. Eftir stendur verka-

maðurinn með fyrirvinnuhlutverkið á bakinu og virðingarstöðu í samræmi við 

tekjur. Forvitnilegt verður að sjá að hvaða leyti þessi breytta staða  hefur áhrif á 

upplifun og viðhorf sjómanna til starfsins. Það verður þó ekki af sjómanni tekið 

að hreysti, dugnaður og jafnvel hugrekki er forsenda þess að lifa af í 

sjómennsku.  

 

1.3.   Karlmenn og nám 

Í framhaldi af umræðunni um karlmennsku er vert að skoða að hvaða leyti hún 

hefur áhrif á nám karlmanna. Ýmsar skýringar geta verið á því hvers vegna 

takmarkað hefur náðst til sjómanna með náms- og starfsráðgjöf og námstilboð. 

Upplifun og viðhorf þeirra til fyrra náms gæti haft sín áhrif.  Kannanir sýna að 

neikvæð upplifun af skóla er algengari á meðal drengja en stúlkna, þar sem þeim 

finnst í ríkara mæli skólastarfið ekki höfða til þeirra (McGivney, 1999). Á 
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Íslandi hafa áhyggjur aukist um að námsgengi og líðan drengja í skóla sé ekki 

nógu góð og staðfesta rannsóknir Ingu Dóru Sigfúsdóttur það (1999). Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson bendir þó á að meirihluta nemenda gengur almennt nokkuð 

vel í skólakerfinu (2004). Það megi hinsvegar greina ákveðna drengjamenningu 

innan skólaumhverfisins sem getur haft töluverð áhrif á hvernig þeir takast á við 

námið í barnæsku.    

     Ákveðnar vísbendingar eru um að strákar séu líklegri en stelpur til að finnast 

námið of þungt, líða illa í kennslustundum og vilja hætta í skóla (Inga Dóra 

Sigfúsdóttir, Svandís Nína Jónsdóttir, Hera Hallbera Björnsdóttir og Bryndís 

Björk Ásgeirsdóttir, 2002). Einnig eru vísbendingar um að strákar lendi oftar 

upp á kant við kennara en stúlkur og er þeim einnig vísað í meira mæli í 

sérkennslu (Menntamálaráðuneytið, e.d). Námshindranir eins og ADHD og 

ADD eru einnig algengari á meðal stráka en stúlkna (Collingwood, e.d.).  

Nýjustu rannsóknir benda til þess að drengir standi verr að vígi í skrift og ritun 

en stúlkur; það sama má segja varðandi stafsetningu, nákvæmni og leshraða.  

Þessi munur helst fram á fullorðinsár (Lesvefurinn e.d.). Þegar svona er í stakk 

búið er ekki að undra að námsgengi og líðan  sé ekki nógu góð. Athyglisvert er 

þó að þrátt fyrir alla þessa yfirburði stúlkna er sjálfsmat drengja hærra 

(Menntamálaráðuneytið, e.d.).     

     En innan skólakerfisins er einnig dulin námsskrá (hidden curriculum) með 

ákveðnum viðmiðum um hegðun barna, og reyna strákar að samsama sig þeim 

skilaboðum sem þar eru varðandi viðeigandi eða eðlilega hegðun drengja 

(Ingólfur Ágúst Jóhannesson, 2004). Hér er um marga þætti að ræða sem erfitt er 

að greina vegna þess að þeir eru óyrtir. Þar á meðal er hetjuskapur af ýmsu tagi, 

sem ég hef áður tæpt á, en hann getur haft þau áhrif að drengir þora ekki að sýna 

viðkvæmni. Ákveðnar kröfur um líkamlega burði er annar þáttur. Margir drengir 

telja að vinsældir þeirra í skóla sé háðar því að þeir séu stórir og sterkir. Karl-

fyrirmyndir eins og íþróttamenn og poppstjörnur eru almennt ekki dáðar fyrir 

greind og menntun heldur þætti eins og líkamlega burði, áhættuhegðun og 

glannalegan lífstíl (McGivney, 1999). Nátengt þessu er svo krafan um að drengir 

megi ekki vera stelpulegir. En þeir tengja stundum saman námshneigð og 

kynhneigð og þá á neikvæðan hátt í skólastarfi. Þá er gefið í skyn að sá strákur 

sem sinnir námi sínu mjög vel hljóti að vera hommi vegna þess að slík iðni sé svo 
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stelpuleg. Slík viðhorf geta leitt til eineltis, en sá þáttur er einnig hluti viðtekinna 

hugmynda um karlmennsku (Ingólfur Ágúst Jóhannesson, 2004). Að klaga einelti 

er ekki talið karlmannlegt. Menn eiga að taka því eins og hverju öðru hundsbiti, 

eins og sagt er, og leysa úr því sjálfir (Morgan, 1996). Hér er mikið á stráka lagt 

því að vanlíðanin getur orðið mikil og afleiðingarnar til langframa. En jafnvel þó 

menn geri sér grein fyrir því að einelti felur í sér brot á mannréttindum þá eiga 

viðteknar óyrtar karlmennskureglur svo sterk ítök á meðal stráka að þeir þora illa 

að brjóta þær.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     Einn er sá þáttur í duldu námskránni sem getur haft mikil áhrif á námsárangur, 

en það er hugmyndin um að hluti karlmennskunnar felist í því að vera snillingur 

án þess að hafa fyrir því. Drengir eru því gjarnir á að gera lítið úr ástundun sinni 

og vinna í skorpum. Skorpuvinna í prófum þykir t.d. mikil karlmennska því að þar 

er tekin ákveðin áhætta, og menn lausir við bókaormastimpilinn sem þykir  ekki 

sérlega karlmannlegur. Slíkur vani er hinsvegar mjög skaðlegur fyrir drengi því 

að ekki einungis hindrar það þá í að nema almennilega heldur er þetta líka slæmur 

undirbúningur undir atvinnulífið (Ingólfur Ágúst Jóhannesson, 2004).   

     Þó að drengjamenningin sé að ýmsu leyti þyrnum stráð þá geta afleiðingar 

hennar verið misjafnar. Rannsóknir sýna að hún getur annað hvort hindrað 

námsgengi drengja eða veitt bæði hvatningu og umbun. Þar skiptir máli í hvaða 

stétt og námsumhverfi viðkomandi hefur alist upp í  (McGivney, 1999).  

Rannsóknir sýna meðal annars að karlmennskuhugmyndir í verkamannastétt 

styrkja neikvæð viðhorf gagnvart menntun og þar með ýta undir brotthvarf úr 

námi. Þeir drengir sem hætta námi þess vegna við lok grunnskóla eru mögulega 

það brenndir af þessari neikvæðni að þeir sjá ekki tengingu á milli menntunar og 

mögulegs starfsferils og munu því hafa býsna takmarkaða starfsmöguleika. Þörf 

drengja til að sýna karlmannlega framkomu minnkar hinsvegar eftir 16 ára aldur, 

sérstaklega ef þeim hefur tekist að tækla fyrri mótunarár karlmennskunnar. Þeir 

einstaklingar fara að tengja velgengni í námi við starfsferil og stöðu karlmanna i 

samfélaginu (McGivney, 1999). Í framhaldsnámi virðist námsval karlmanna vera 

á frekar praktískum nótum og tengja þeir það ákveðnum markmiðum sem muni 

leiða til ákveðinna starfa. Starfsnám er því töluvert algengara á meðal karla en 

kvenna (McGivney, 1999). En sú óskráða krafa í barnæsku að drengir kveinki sér 

ekki né tjái síg tilfinningalega getur haft þær afleiðingar á fullorðinsárum að menn 
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eigi erfitt með að viðurkenna veikleika. Námslega getur það verið mikil hindrun 

því hætta er á að menn sem glíma við námsörðugleika treysti sér ekki í nám af ótta 

við að slíkt myndi koma í ljós (McGivney, 1999). Þar að auki getur það 

takmarkað námsval vegna þess að mönnum hugnast oft ekki fög sem fela í sér 

einhverskonar tjáningu tilfinninga eins og t.d. í sjálfsstyrkingu og samskiptum. 

Þessir þættir í drengjamenningunni gætu einnig varpað ákveðnu ljósi á það hvers 

vegna, meðal annars, erfitt er að fá sjómenn í náms- og starfsráðgjöf.   

     Í ljósi þess hve margir þættir geta gert drengjum erfitt fyrir með að takast á við 

nám á jákvæðan og uppbyggilegan hátt má velta fyrir sér hvernig drengja-

menningin hefur áhrif á upplifun og viðhorf sjómanna gagnvart námi. Við fyrstu 

sýn lítur ekki út sem sjómennska og nám fari vel saman þar sem ákveðnir þættir 

þessarar menningar. eins og áhersla á líkamlega burði, stjórn á tilfinningum, 

áhættuhegðun og skorpuvinna, hefur verið rík í sjómannsstarfinu. Það segir þó 

ekki alla söguna því að reynslan hefur sýnt að með fræðslu í slysavörnum var t.d. 

hægt að breyta viðhorfi sjómanna gagnvart áhættu og draga töluvert úr slysatíðni á 

sjó. Gera má þó ráð fyrir að hugmyndafræði gamla tímans standi enn sjómönnum 

að einhverju leyti fyrir þrifum.          

                            

1.4.   Starfsáhugi – áhugasviðskenning Holland  

Þar sem ímynd sjómennskunnar hefur borið keim af viðteknum hugmyndum um 

karlmennsku þá er vert að skoða hvort og þá hvernig hún endurspeglast í  

starfsmanngerð sjómanna. Þannig fást upplýsingar um hvers konar nám og 

starfsumhverfi myndi henta sjómönnum. Sálfræðingurinn John Holland er sá 

fræðimaður sem hefur mest rannsakað starfsáhuga. Hann heldur því fram að áhugi 

á tilteknum viðfangsefnum lýsi manngerðum eða persónuleika. Kenning hans telst 

til svonefndra samsvörunarkenninga (person – environment theories) sem byggir á 

þeirri hugmynd að bæði þurfi að skoða einstaklinginn og það umhverfi sem hann 

lifir og hrærist í til þess að hægt sé að skilja og skýra hegðun hans. Hann skiptir 

áhugasviðunum upp í sex svið og segja þau til um starfsmanngerð viðkomandi 

sem og það starfsumhverfi sem myndi henta honum. Þessi flokkun á manngerðum 

er grunnhugmynd í kenningu Hollands. Samkvæmt honum er starfsval ekki háð 

tilviljun heldur er það starfsmanngerð einstaklingsins sem ræður því. Starfsval er 
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því birtingarform þess persónuleika sem einstaklingurinn býr yfir. Þar af leiðandi 

hefur fólk innan sömu starfsstéttar oft svipaðan persónuleika (Holland, 1997).  

     Holland raðar þessum megináhugasviðum upp í sexhyrningslaga líkan þar sem 

hann sýnir á myndrænan hátt tengsl þeirra á milli. Á handverkssviði (R-realistic) 

eru þeir sem vilja vinna með höndunum og nota tæki og tól. Þeim hugnast starfs-

umhverfi sem reynir á líkamann og býður upp á útivist og ævintýramennsku.  

Undir vísindasvið (I-investigative) falla þeir sem líkar að leysa vandamál með 

vísindalegum aðferðum, beita rökhugsun og gera rannsóknir. Þeim hentar oft að 

vinna sjálfstætt og við störf sem krefjast mikillar einbeitingar. Á listasviði (A-

artistic) eru þeir sem hafa mestan áhuga á að vinna við sköpun og tjáningu. Þar er 

áherslan á að tjá tilfinningar sínar og vera frumlegur. Fólk á þessu sviði vill 

gjarnan vinna sjálfstætt og fara óhefðbundnar leiðir í lífinu. Það sem einkennir 

félagssviðið (S-social) er áhugi á mannlegum samskiptum. Þar er áherslan á 

samvinnu, og sveigjanleika í samskiptum. Fólki sem er á þessu sviði líkar vel að 

leiðbeina, hjálpa eða kenna. Á athafnasviði (E-enterprising) er fólk sem vill ná 

ákveðnum markmiðum sem geta verið bæði á persónulegum og efnahagslegum 

nótum. Það vill gjarnan vinna með öðrum, hafa áhrif og stjórna. Einnig er það 

frekar áhættusækið og kappsamt í starfi. Síðasti flokkurinn er skipulagssviðið (C-

conventional) en þar er fólk sem vill vinna í skipulögðu umhverfi, gjarnan undir 

stjórn annarra. Þeim hentar best að vinna við skýrt afmörkuð verkefni þar sem 

ákveðinni skynsemi er beitt við lausn þeirra. Þau vinna gjarnan með gögn og 

skýrslur (Holland, 1997; Sif Einarsdóttir og Rounds, 2007; Sharf, 2006).  

     Þegar störf sjómanna eru greind út frá kenningu Holland sést að í starfa-

kóðanum er Handverkssviðið (R) ríkjandi í öllum störfunum. Kóði skipstjórans er 

ERI, þ.e. athafnasvið í fyrsta sæti, handverkssvið er í öðru og vísindasvið í því 

þriðja. Samkvæmt þessu einkennist manngerð skipstjóra af því að hann er 

kappsamur, líkar að stjórna og tekur áhættur (E). Það hentar honum að vinna með 

tæki og tól og takast á við náttúruöflin (R), einnig beitir hann rökhugsun í sínu 

starfi og á auðvelt með að vinna sjálfstætt (I). Kóði vélstjóra inniheldur sömu stafi 

og skipstjórnastarfið en í annarri röð, þ.e. IRE. Hjá þeirri manngerð er rökhugsun 

og athuganir í forgangi (I) ásamt handfjötlun tækja og tóla (R) en áhættusækni og 

stjórnun er til hliðar (E). Hjá stýrimanni er kóðinn ERS og eru tveir efstu stafirnir 

þeir sömu og hinna fyrrnefndu. Áhættu- og markmiðssækni (E) er þar sterk ásamt 

vinnu með tæki og tól (R). Þar að auki hentar honum  að vinna í samstarfi við aðra 
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(S). Kóði háseta er RCE. Þessari manngerð líkar vel að vinna með höndunum, 

með tæki og tól og úti í náttúrunni. Hún er jarðbundin og praktísk (R). Það hentar 

henni að vinna undir verkstjórn annarra þar sem skýr vinnurammi er til staðar (C), 

en í henni býr einnig kappsemi og áhættusækni að einhverju marki (E). Kóði 

matsveins (matreiðslumanns) er RSE. Hann er nokkuð líkur kóða háseta að því 

leyti að þessari manngerð líkar einnig vel handverkið, er jarðbundin, praktísk og 

kappsöm og áhættusækin að einhverju marki. Einnig býr hún yfir ákveðnum 

sveigjanleika í samskiptum (Holland, 1985/2008; Sif Einarsdóttir og Rounds, 

2007).  

     Öll þessi störf eiga það sameiginlegt að bera með sér jarðbundin hugsunarhátt 

þar sem saman fer verkvit og áhættusækni. Líklegt er að einstaklingar með þessi 

manngerðareinkenni velji nám sem sé hagnýtt og verklegt og veiti tækifæri til 

starfa, helst vel launaðra, á sem stystum tíma. Athyglisvert er að þessi greining 

styður við það sem hefur áður komið fram hjá McGivney (1999) varðandi þætti 

sem einkenna náms- og starfsval karla.Verður áhugavert að sjá að hve miklu leyti 

þátttakendur muni falla inn í þessa áhugasviðsgreiningu.     

     Þróunarkenningar um starfsferilinn hafa bent á að mótun starfsvals hefst í 

barnæsku og benda rannsóknir til þess að starfshugmyndir þróist út frá þáttum 

eins og kynbundnum hlutverkum, virðingu, ákveðnum víddum og almennri 

þekkingu (Gottfredson, 2002). Í rannsóknum Lindu Gottfredson  á áhrifum 

kynferðis og stéttar á þróun starfsferils hefur komið í ljós að starfsímynd, þ.e. 

alhæfingar um störf, hefur mikil áhrif á starfsval fólks. Hún telur að störf séu 

metin eftir kynjaskiptingu og virðingarstöðu. Ákveðin málamiðlun á sér stað hjá 

einstaklingnum út frá félagslegum breytum eins og sjálfsmynd og stétt þar sem 

ásættanlegasti kosturinn er valinn. Það fyrsta sem verður undir í þessari starfsvals-

ákvörðun er virðing og áhugi á störfum, en það sem lengst er haldið í er kyn-

ímyndin (Savickas, 1999). Rannsókn McMahon og Patton (1997) á starfsþróun 

barna leiddi í ljós ákveðna kynbundna hugsun. Slík hugsun um nám og  störf 

einkennir frekar drengi en stúlkur þar sem þeir eiga erfiðara með að sjá sig í 

hefðbundnum kvennastörfum en stúlkur í karlastörfum. Guðbjörg Vilhjálmsdóttir 

(2004) hefur rannsakað að hve miklu leyti starfshugsun er ólík eftir kynferði á 

meðal íslenskra unglinga. Rannsóknina byggði hún á habitus kenningu Bourdieu 

(1986, 1992, 2000). Þar kom í ljós að í hugsun um störf er áherslan hjá strákum á 

tekjur á meðan stelpur leggja meira upp úr virðingu þeirra. Niðurstöður hennar 
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sýna að kynin hugsa ólíkt um virðingu starfa þar sem drengir bera minni virðingu 

fyrir kvennastörfum og telur Guðbjörg að þessi munur sé djúpstæður og myndist 

strax í barnæsku. Ef þessar niðurstöður eru heimfærðar upp á sjómenn má sjá 

ákveðnar vísbendingar um töluverða áherslu á tekjur í þeim sveiflum sem eru 

varðandi ásókn í sjómannsstörf eftir tekjumöguleikum hverju sinni, eins og áður 

hefur komið fram. En hafa verður í huga að starfshugsun mótast af ýmsum 

félagslegum þáttum sem eru samofin þeim veruleika sem einstaklingur býr við. 

Þar skiptir máli hvað felst í þeim félagshópi sem einstaklingurinn tilheyrir.         

 

1.5.   Félagsleg mismunun - Habitus kenning Bourdieu   

Á sama hátt og starfsáhugi mótast af þeim félagslega veruleika sem einstaklingur 

býr við, mótast val og ákvarðanir mannsins af þeim samfélagslegu venjum og 

verðmætum sem felast í félagshópnum. Franska félagsfræðingnum Pierre 

Bourdieu var þetta hugleikið og mótaði hann kenningu þar sem hann sýndi fram á 

hvernig félagsleg mismunun myndast og er viðhaldið í gegnum aðgreiningu fólks 

í félagshópa bæði á opinberan sem og dulin hátt (1986; 2000). Hann heldur því 

fram að ein af frumþörfum einstaklingsins sé þorsti eftir virðingu. Slík þörf birtist 

í hegðun hans og á sér félagslegar rætur. Í því felst m.a. að fólk hafi sín einkenni, 

sín verk og sinn stað innan þess hóps sem fellur að félagslegum veruleika þess. 

Með þessu móti ætti von einstaklingsins um að auka öryggi sitt í óáreiðanlegum 

og tómlegum heimi að styrkjast. Í þessum félagslega veruleika myndast andstæður 

sem svo kalla fram  ákveðna virðingaröð eða valdastiga sem er, meðal annars, 

háður því hve mikill aðgangur er að gæðum samfélagsins (Wacquant, 2007). 

Þannig myndast ákveðin félagsleg mismunun sem getur, meðal annars, verið 

byggð á efnahagi, kynferði, búsetu eða starfi (Gestur Guðmundsson, 2008).    

     Í því samhengi hefur Bourdieu greint þrjár ólíkar tegundir verðmæta sem 

einstaklingur hefur eða býr yfir (1986). Fyrst ber að nefna efnahagslegan auð sem 

tengist peningalegum verðmætum. Í öðru lagi talar hann um menningarlegan auð 

en hann skiptist í þrjá þætti.  Einn þáttur eru verðmæti sem bundin eru hug og 

líkama einstaklinga og koma fram m.a. í menntun og ákveðinni færni. Annar 

þáttur er auður sem er hlutgerður og birtist í formi menningarverðmæta eins og 

bóka, tækja og mynda. Þriðji þátturinn er stofnanabundinn auður en í honum felast 

verðmæti sem koma fram í ákveðnum stofnunum, hefðum og lögum samfélagsins 
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eins og hjónabandi, og skólum. Þriðja tegund verðmæta er félagsauður, en hann 

felur í sér samsafn mögulegra úrræða sem einstaklingur hefur. Þessar þrjár 

tegundir verðmæta sem hefur verið lýst hér að ofan tengjast gagnkvæmum og 

varanlegum böndum og virðingu sem fela í sér stofnanabundin og varanleg tengsl. 

Hve miklum samfélagsauði einstaklingur býr yfir er háð því hve umfangsmikill 

efnahagslegur, menningarlegur  eða félagslegur auður hans er. Magn og gæði 

þessa auðs hefur áhrif á hve greiðan aðgang fólk hefur að því sem býðst í 

samfélaginu. Dæmi um slíkt væri aðgangur að menntun, bæði almennt í uppeldinu 

og í gegnum skólakerfið. En menntun og menning, líkt og fjármagnið, hefur 

tilhneigingu til að safnast saman og mynda ákveðið vald í samfélaginu, og þar 

hefur milli- og yfirstétt sterk spil í höndum. Það mætti því segja að velferð 

einstaklings felist í samsetningunni á þessum auðævum. Jafnframt leiðir þessi 

mismunandi auður til félagslegs misréttis sem flyst á milli kynslóða  (Bourdieu, 

1986, Gestur Guðmundsson, 2008).   

     Bourdieu leit á félagsfræðina sem bardagaíþrótt, eða nokkurs konar sjálfsvörn, 

sem hægt væri að nýta til að greina eigin félagslega stöðu og skilja betur þá 

valdbeitingu sem er í gangi í samfélaginu (Bourdieu, 2009). Hann bendir á að þær 

andstæður sem eru til staðar í samfélaginu birtast í pörum eins og t.d. karl/kona, 

harður/mjúk, sterkur/veik, hátt kaup/lágt kaup, vinna úti/vinna inni. Þessi 

félagslegu mynstur eru hinsvegar svo samofin hugsun mannsins og upplifun að 

þau eru almennt ómeðvituð. Bourdieu nýtir þessar félagslegu andstæðuhugsanir til 

að útskýra þann félagslega veruleika sem fólks smíðar sér, og kallar hann það 

habitus. En habitus er samheiti yfir þá hegðun, skynjun og hugsun sem mótast 

með einstaklingnum frá blautu barnsbeini og er samgróin honum (Bourdieu og 

Wacquant, 1992; Gestur Guðmundsson, 2008). Þar sem habitus okkar er hlaðin 

félagslegum andstæðum þá er smekkur okkar fyrir ýmsu ólíkur og háður 

félagslegri stöðu okkar. Þess vegna aðgreinir habitus fólk í ólíka félagshópa.   

     Einn af aðalþáttum habitus hugtaksins eru ólíkir veruhættir (habitus) kvenna 

og karla, en í því samhengi vakti Bourdieu athygli á hvað fólk fylgir hugsanalaust 

boðum og bönnum án þess að spyrna við fótum. Fólk er þar að auki tilbúið til að 

beygja sig undir valdboð, þó að óréttlátt sé, möglunarlaust (Bourdieu, 2000). Í 

þessu felst þversögn sem viðheldur táknrænum yfirráðum karla. Gott dæmi um 

það er hinn óútskýrði launamunur milli kynja sem er til staðar á Íslandi (Margrét 
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K. Indriðadóttir, 2010). Þó að þessi táknræna valdbeiting sé ósýnileg er hún 

samofin lífstíl beggja kynjanna. En mikilvægt er að hafa í huga að þar sem að 

habitus er félagslegt fyrirbæri getur hann tekið breytingum því hann er formgerð 

sem myndar nýjar formgerðir. 

     Góð lýsing til að skýra lykilhugtök kenningar Bourdieu er þegar hann líkir 

samfélaginu við stóran spilasal þar sem að hin ólíku svið eru eins og spilaborð þar 

sem leikið er til vinnings eftir skráðum og óskráðum reglum. Þátttakendur hafa 

illusio þ.e. áhuga og metnað fyrir leiknum. Einstaklingar koma að borðinu með 

sinn auð og leggja hann undir í leiknum. Keppt er um mismunandi vinninga og 

með ólíkum auð þ.e. spilapeningum. Leikirnir geta verið ólíkir eftir því hvort um 

er að ræða  fjármálasviðið, trúarsviðið eða menntasviðið, svo dæmi séu tekin  Þar 

skiptir habitus máli, þ.e.a.s. sú félagslega staða sem þú hefur, en hún getur falist í 

að þekkja reglurnar og gildin á viðkomandi sviði (Bourdieu og Wacquant, 1992).   

     Habitus kenningin hefur verið nýtt í rannsóknum innan náms- og 

starfsráðgjafarfræðanna. Meðal annars hefur áðurnefnd rannsókn Guðbjargar 

Vilhjálmsdóttur um tengsl starfshugsunar og kynferðis staðfest kynjamun hvað 

varðar virðingu starfa (2004). Hún hefur einnig rannsakað, ásamt Guðrúnu Á. 

Stefánsdóttur (2006), áhrif  búsetu á starfshugsun unglinga á Íslandi út frá 

sjónarhorni habitus kenningar Bourdieu. Niðurstöður sýna að mun meiri áhugi og 

virðing er á meðal ungmenna á landsbyggðinni fyrir verkamanna- og 

iðnaðarstörfum, en á meðal jafnaldra þeirra á höfuðborgarsvæðinu. Hvað varðar 

sjómannsstarfið þá er áberandi hve unglingar á höfuðborgarsvæðinu hafa minni 

áhuga á því og meta ábyrgð þess lægra en þau sem eru á landsbyggðinni. Þessar 

niðurstöður staðfesta að það er kerfisbundinn munur á meðal ungmenna á því 

hvernig hugsað er um störf eftir því hver búsetan er.  

     Velta má fyrir sér hve mikill aðgangur sjómanna sé að gæðum samfélagsins.  

Efnahagslegur auður hjá stéttinni virðist veita ákveðna virðingu fram yfir önnur 

verkamannastörf og veita ákveðna stöðu í samfélaginu. Það má meðal annars sjá í 

stöðu Sjómannadagsins í menningunni. En með kvótakerfinu takmarkaðist samt 

sem áður aðgangur að auðæfunum og þau völd sem lágu áður hjá sjómönnum 

færðust yfir til kvótaeigenda. Hvað varðar menningarauðinn er umhugsunarvert 

hvort að einangrun starfsins dragi ekki úr möguleikum sjómanna til að njóta þeirra 

gæða. Inn í þetta spilar síðan hvaða menningarauð þeir koma með úr uppeldinu. 
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En rannsóknir Bourdieu benda til að þar sé grunnurinn lagður að því félagslega 

misrétti að sumir verða betur undirbúnir undir skólakerfið en aðrir. En skólakerfið 

bæði skapar og viðheldur því valdi sem milli- og yfirstéttir hafa í samfélaginu. 

Það má því leiða líkum að því hvað varðar sjómenn að sem verkamenn sé 

grunnurinn ekki endilega allskostar samkvæmt viðurkenndum smekk. Þar að auki, 

þar sem námsúrræði eru takmörkuð fyrir starfandi sjómenn í dag er líklegt að það 

hafi einhver áhrif á gæði félagslega auðsins. Það er einnig kaldhæðnisleg 

þversögn að sem karlmenn eru sjómenn með ákveðin táknræn yfirráð í 

samfélaginu, en eru jafnframt mjög valdalitlir innan kvótakerfisins. Það breytir 

því þó ekki að vinnan gegnir lykilhlutverki í lífi einstaklingsins. Þó að frumhvötin 

sé að eiga i síg og á, þá eru hlutverkin margvísleg og hafa mótandi áhrif á stöðu 

einstaklingsins og sjálfsmynd hans í samfélaginu.    

    

1.6.    Sálfræðisýn Blustein á starfið 

Þar sem að eitt af markmiðum þessarar rannsóknar er að kanna upplifun og 

viðhorf sjómanna gagnvart starfinu er vert að skoða nánar hvaða hlutverki starfið 

getur gegnt í lifi einstaklingsins í dag. Í bók sinni The Psychology of Working 

(2006) veltir David Blustein upp nýrri og breiðari sálfræðilegri sýn á því hvað 

felst í starfi mannsins í vinnuumhverfi 21. aldarinnar. Þar fjallar hann um þá þætti 

sem hafa áhrif á vinnuumhverfið og þau margslungnu hlutverk sem starfið getur 

haft í lífi fólks. Að hans mati getur starf gengt þremur hlutverkum í lífi manns, en 

þau tengjast í fyrsta lagi afkomu og völdum, í öðru lagi félagslegum tengslum og í 

þriðja lagi sjálfsákvörðun einstaklingsins. Í umfjöllun sinni um hlutverkin þrjú 

bendir Blustein ítrekað á það að hin hefðbundna umræða um störf á meðal náms- 

og starfsráðgjafa sem og vinnusálfræðinga hefur óafvitandi verið takmörkuð við 

millistétt, því að gert er nokkurn veginn ráð fyrir því að einstaklingar hafi 

möguleika á því að velja sér starf eftir áhuga og hæfileikum.      

     Hann vekur hinsvegar athygli á því að sú sýn er langt frá raunveruleikanum. 

Stór hluti kvenna og karla í heiminum í dag geta lítið valið um störf sem höfða til 

þeirra og þurfa því að taka því starfi sem býðst, einfaldlega til að geta séð sér og 

sínum farborða. Sum þessara starfa eru þannig vaxin að starfsmaðurinn er 

ofurseldur það erfiðum vinnuaðstæðum og lágum launum að hann hefur hvorki 

möguleika á að hafa áhrif á sínar kringumstæður né styrkja sína stöðu í 
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samfélaginu. Blustein telur nauðsynlegt að taka þessa þætti inn í hina fræðilegu 

umræðu um störf og bendir á að þessa kenningu sé hægt að nýta til að fjalla um 

stöðu og möguleika þessa fólks í starfaheiminum (Blustein, 2006). Sú þróun sem 

hefur átt sér stað undanfarinn áratug í fullorðinsfræðslunni á Íslandi er einmitt í 

þeim anda því hún endurspeglar nýjan hugsunarhátt gagnvart mikilvægi starfsins 

fyrir einstaklinginn og samfélagið. Verkefnið Náms- og Starfsráðgjöf á 

Vinnustað, sem minnst var á hér á undan,  er einnig merki um það hvernig 

ráðgjafar eru að stíga út úr hefðinni og takast á við það stóra verkefni að þjóna 

ekki hinum fáu heldur hinum mörgu.  

     Blustein eru hugleikin þau áhrif sem alþjóðavæðingin hefur haft á starfa-

heiminn, og telur hann að meirihluti manna og kvenna hafi fengið að finna fyrir 

ýmsum neikvæðum hliðum þess. Starfsöryggi og stöðugleiki er ekki lengur til 

staðar í sömu mynd. Tækniframfarir og aukin samkeppni á opnum mörkuðum 

hafa valdið því að starfsmaðurinn getur ekki lengur treyst á að hann haldi stöðu 

sinni og réttindum til lengri tíma. Dregið hefur úr mannlega þættinum í ýmsum 

störfum og einangrun aukist. Sjómenn hafa fengið að finna fyrir þessu eins og lýst 

hefur verið hér á undan. Í þessu nýja umhverfi hafa kröfur aukist um aðlögunar-

hæfni starfsmanna til að mæta síbreytilegum kröfum atvinnulífsins. Þar af leiðandi 

hafa hugmyndir um starfsferil breyst mikið (Coutinho, Dam og Blustein, 2008).    

     Í dag þarf starfsmaðurinn að taka þróun starfsferils síns í eigin hendur. Hann 

þarf að vera meðvitaður um hvað hann hefur uppá að bjóða, taka oftar en einu 

sinni ákvarðanir varðandi starfsferil sinn og vera tilbúinn til að auka menntun sína 

og þjálfun til þess að geta tryggt sér starf sem höfðar til áhuga hans og hæfileika. 

Þessi þróun er að mörgu leyti jákvæð því að hún eykur ábyrgð og virkni 

einstaklingsins í þróun starfsferils síns. Það hafa hinsvegar ekki allir sömu 

möguleika á að standa sig í þessum samkeppnisheimi. Einstaklingar með litla 

formlega menntun eiga oft erfitt með að fóta sig í þessu umhverfi. Bilið á milli 

þeirra sem ráða við samkeppnisumhverfið og þeirra sem gera það ekki hefur því 

aukist til muna í alþjóðavæðingunni. Fjárhagslegur ójöfnuður hefur þar með 

aukist. Sjómennskan á Íslandi hefur ákveðna sérstöðu því þar hafa laun hækkað 

töluvert undanfarin ár. Þar að auki hafa kröfur um aukna menntun og hæfni í 

ákveðnum störfum á sjó aukist til muna síðasta áratuginn, samanber lög um 

áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa nr. 76/2001, og er það vel. 
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Hásetar, aftur á móti, hafa orðið eftir í þessari þróun þar sem ekki hefur verið 

krafist neinnar lágmarksmenntunar í því starfi. Þeir standa því illa að vígi í 

samkeppni um störf í landi. Blustein hefur áhyggjur af þessari þróun 

vinnumarkaðarins og neikvæðu afleiðingum þess, og telur að þeir sem starfi í 

starfssálarfræðinni og ráðgjöfinni geti ekki litið framhjá þessari þróun og beri 

siðferðileg skylda til að bregðast við (Coutinho o.fl., 2008). 

     Mikilvægi þess að einstaklingar styrki stöðu sína á vinnumarkaði verður enn 

ljósari þegar hlutverk vinnunnar er skoðað út frá sýn Blustein. Fyrsti þáttur 

starfsins snýst um afkomu og völd. Blustein bendir réttilega á að þó að störf 

mannanna hafi breyst gífurlega í gegnum árþúsundin hvað varðar innihald og gerð 

þá hefur sá grundvallarþáttur að sjá sér farborða verið sú hvatning mannsins til 

starfa sem hefur ætið verið til staðar. Í nútímaþjóðfélagi hefur myndast flókið 

samband milli þarfarinnar að lifa af og öðlast áhrif og völd. Starf veitir fólki ekki 

aðeins möguleika á að sjá sér og sínum fyrir nauðþurftum, heldur gefur það því 

jafnframt aðgang að nauðsynlegri þjónustu til að lifa af í þessum heimi. Með 

þessu veitir starfið fólki aðgang að ákveðnum völdum því að einstaklingurinn fær 

með þessu tækifæri til að styrkja félagslega og fjárhagslega stöðu sína. Þetta ferli 

er ekki endilega meðvitað hjá fólki heldur er starfið á óbeinan hátt leið til að 

byggja upp möguleika á að öðlast sterkari stöðu í umhverfi sínu. Með mikilli 

vinnu fær fólk oft betri laun og hlunnindi, sem jafnframt getur veitt þeim ákveðna 

eftirsótta félagslega stöðu sem fjölskyldan getur notið góðs af (Blustein, 2006). 

Þetta má sjá á meðal sjómanna þar sem góðar tekjur veita þeim ekki aðeins 

ákveðna virðingarstöðu í samfélaginu, heldur styrkja þær stöðu fjölskyldunnar. En 

segja má að hún njóti þeirra hlunninda sem fylgja í landi oft meira en sjómaðurinn 

sjálfur.  

     Annar þátturinn í starfi snýst um félagsleg tengsl. Þar vekur Blustein athygli á 

hinu flókna og nána sambandi á milli starfs og félagslegra þátta. Starf opnar meðal 

annars mönnum dyr inn í samfélagið bæði vegna þess að starfsmaðurinn er bæði 

framleiðandi og neytandi. Oft á tíðum er það starfið sem veitir fólki aðalaðgang að 

menningu, efnahags- og stjórnmálalífi í samfélaginu. Tengslin á milli fjölskyldu-

lífs fólks og starfsins er annar þáttur sem Blustein veltir upp. Bæði konur og karlar 

geta haft ávinning af því að sinna bæði starfi og fjölskyldu. Þessi jákvæðu áhrif  

koma fram á ýmsan hátt, þar á meðal í betri líkams- og geðheilsu, og samskiptum. 
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Ýmsir félagslegir þættir hafa áhrif á hvernig fólki tekst að halda góðu jafnvægi á 

milli starfsins og fjölskyldulífsins. Þættir eins og aukið jafnrétti kynjanna, 

félagslegur stuðningur og persónuleg velgengni geta veitt jákvæðan stuðning. Á 

sama hátt geta neikvæðir þættir eins og t.d. óánægja og erfiðleikar í starfi eða 

einkalífi haft niðurbrjótandi áhrif í báðar áttir. Þegar svo er, geta góð félagsleg 

tengsl og stuðningur á milli manna veitt mikinn styrk (Blustein, 2006).  

     Þriðja hlutverk starfsins felur í sér sjálfsákvörðun einstaklingsins. Sá þáttur 

byggist ofan á þörfina að sjá sér farborða og hafa félagsleg tengsl. Blustein byggir 

umræðu sína um þetta hlutverk á sjálfsákvörðunarkenningu Deci og Ryan (2000), 

en þeir telja að ef þörfunum um sjálfstæði, samskiptatengsl og hæfni sé uppfyllt í 

starfi aukast möguleikar á því að hegðun starfsmanns sem byggist á ytri stjórnun 

færist í átt að innri hvatningu. Ábyrgð í starfi sem felur í sér ákveðna hugsun og 

sköpun er dæmi um sjálfstæði sem gæti aukið starfsánægju. Starfsmaður sem 

finnur fyrir andlegum stuðningi yfirmanna og vinnufélaga  getur orðið hæfari til 

að vinna störf sem alla jafna höfða ekki til hans. Sá starfsmaður sem upplifir að 

hann getur nýtt hæfni sína og jafnframt eflt hana í starfi sínu er líklegri en ella til 

að sættast á starf sem annars væri óspennandi. Að mati Blustein eru tveir þættir í 

viðbót sem gætu skipt máli. Í fyrsta lagi telur hann að ef samræmi er á milli 

lífsskoðunar starfsmannsins og atvinnuveitanda eru meiri líkur á að starfs-

maðurinn öðlist sjálfstæða stöðu í starfi sínu því hann á auðveldar  með að sam-

sama sig því sem að starfið stendur fyrir. Í öðru lagi þarf að taka með í reikninginn 

að hve miklu leyti einstaklingur hefur aðgang að þeim stuðningi sem 

nauðsynlegur er til að tækifærin til starfa bjóðist. Innifalið í því eru t.d. stuðningur 

af fjölskyldu, góðri menntun og fjármunum. Það er ljóst að því meiri sem 

stuðningurinn er því meiri líkur eru á því að fá innihaldsríkt starf (Blustein, 2006).  

     Ljóst er að vinnan gegnir mjög fjölbreyttum og flóknum hlutverkum í lífi 

einstaklingsins í dag. Hún er, upp að ákveðnu marki, lykillinn að þeim efnahags-

lega, menningarlega, og félagslega auð sem fjallað var um hér í tengslum við 

habitus kenningu Bourdieu. Velta má fyrir sér að hve miklu leyti sjómannsstarfið í 

dag uppfylli þessi hlutverk og verður athyglisvert að skoða það á meðal 

þátttakenda rannsóknarinnar. Bæði kenning Bourdieu og Blustein staðfesta hve 

mikilvægu hlutverki menntun í sínu víðasta samhengi gegnir hjá einstaklingnum í 

samfélaginu.           
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1.7.   Fullorðinsfræðslan. Hugmyndafræði - þróun. 

Þegar rætt er um nám fyrir sjómenn verður að hafa í huga að hér er um fullorðna 

einstaklinga að ræða sem þar að auki hafa mögulega ekki stundað nám í mörg ár. 

Taka þarf tillit til þessa og má segja að sýn fullorðinsfræðslunnar henti þessum 

vettvangi mjög vel. Eins og áður hefur komið fram hefur þróun fullorðins-

fræðslunnar á Íslandi verið ör á þessari öld. Innan Evrópusambandsins hefur verið 

lögð áhersla á símenntun og hafa stefnumótandi aðilar unnið samkvæmt þessari 

hugmyndafræði síðastliðinn áratug (Larsen og Istance, 2001). Árið 2006 tók 

menntaáætlun Evrópusambandsins gildi undir nafninu Lifelong Learning 

Programme (EAECA, e.d.). Hún byggir á þeirri hugmynd að menntun eigi sér 

stað frá vöggu til grafar og er það einn af hornsteinum fullorðinsfræðslunnar í dag. 

Ísland hefur tekið þátt í þessari þróun frá árinu 1996 þegar þáverandi ríkisstjórn 

setti fram ákveðna framtíðarsýn um upplýsingasamfélagið (Forsætisráðuneytið, 

1996). Í kjölfarið var sett heildarstefna í málefnum símenntunar þar sem samstarf 

stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins var skilgreint og samhæft með það að 

markmiði að byggja upp fjárhagslegan og faglegan stuðning við símenntun í 

íslensku atvinnulífi (Menntamálaráðuneytið, 1998).  

     Fræðslumiðstöð atvinnulífsins hefur verið leiðandi afl, bæði í þróun ýmissa 

vottaðra námsleiða fyrir fullorðna, þróun raunfærnimats, náms- og starfsráðgjafar 

og gæðamats fræðslu. Stéttarfélög landsins hafa einnig tekið þátt í þessari þróun 

með því að styrkja félagsmenn sína til náms, og hefur það auðveldað láglaunafólki 

að mennta sig. Fræðslu- og símenntunarmiðstöðvarnar á landsbyggðinni, Mímir - 

símenntun og fræðslumiðstöðvar iðngreina hafa séð um framkvæmd þeirra 

verkefna sem hafa verið þróuð hjá FA (Ingibjörg Elsa Guðmundsdóttir, 2010). 

Kostir þessa fyrirkomulags eru ótvíræðir. Fyrir það fyrsta þá hefur það leitt til 

þess að náðst hefur til markhópsins um allt land. Þar að auki, þar sem að starfsemi 

miðstöðvanna er ekki njörvuð niður af lagaumhverfinu á sama hátt og opinberir 

skólar eru, þá eiga þeir auðveldar með en ella að aðlaga starfsemi sína að þörfum 

hins fullorðna nemanda. Með þessu samstarfi eykst einnig markvisst þekkingin á 

markhópnum og þar með skilningur á þeim þáttum sem taka þarf tillit til í þróun 

ráðgjafar og námstilboða.  
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     Í fullorðinsfræðslunni gegnir náms- og starfsráðgjöf fjölþættu hlutverki. Hún er 

ekki aðeins miðstöð upplýsinga um flest er viðkemur námi og starfsþróun, heldur 

tekur hún einnig utan um einstaklinginn. Sá sem hefur litla formlega menntun þarf 

á mikilli hvatningu og stuðningi að halda til þess að geta tekið ný skref í námi og 

starfsþróun, og er þá mikilvægt að eiga aðgang að ráðgjafa sem veitt getur slíka 

þjónustu í fullum trúnaði. Þar að auki er náms- og starfsráðgjafi málsvari 

nemandans og stendur vörð um þá þjónustu sem hann á rétt á, jafnframt því sem 

hann er nauðsynlegur tengiliður við hagsmunaaðila varðandi þróun fullorðins-

fræðslunnar. Sú staðreynd að sjómenn hafa nýtt þessa þjónustu í minna mæli en 

aðrar stéttir hefur sínar skýringar. Til að mynda er vinnustaður þeirra ekki mjög 

aðgengilegur og erfitt getur verið að ná til manna í landi þegar landlegur eru 

stuttar. Það má því gera því skóna að þó að mynddiskkynningin á þjónustunni sé 

farin í gang sé þekking þeirra á þessari þjónustu enn mjög takmörkuð. Verður 

athyglisvert að sjá hvernig staðan er á meðal þátttakenda í rannsókninni. Óhætt er 

að segja að nauðsynlegt er að kynna sjómönnum þessa þjónustu því að náms- og 

starfsráðgjöf getur verið mikilvægur vettvangur fyrir sjómenn til að skoða stöðu 

sína bæði starfslega og persónulega.          

     Þegar unnið er með fullorðnum einstaklingi í símenntun er nauðsynlegt að hafa 

nokkra þekkingu á hvað einkennir hann sem nemanda. Um leið og ákveðnum 

þroska er náð breytist sjálfsmynd hans frá því að vera háður öðrum yfir í að vera 

sjálfstæður. Það felur meðal annars í sér að það er hverjum í sjálfsvald sett hvort 

og hvaða nám verði fyrir valinu. Þar geta ytri þættir í heimi hins fullorðna eins og 

vinna, fjárhagur og fjölskylduaðstæður haft áhrif.  Einnig er manneskjan komin 

með ákveðna reynslu í lífinu sem getur annarsvegar verið mikilvægur gagnabanki 

í námi og starfi, eða á hinn bóginn haft niðurbrjótandi áhrif. Sjónarhorn gagnvart 

námi breytist oft þar sem áherslan er ekki lengur eins mikið á fögin sem slík 

heldur frekar á lausnir verkefna og notagildi námsins (Cross, 1981). Ákvörðun 

fullorðinna um þátttöku í námi er því ekki einfaldlega háð áhuga heldur er um að 

ræða samspil menningarlegra, félagslegra og sálfræðilegra þátta sem valda því að 

sumir taka þátt en aðrir ekki (McGivney, 1999). Í bók sinni Adults as Learners 

(1981) fjallar K. Patricia Cross um hinar ýmsu kenningar um fullorðinsfræðslu.  

Hún tengir saman nokkrar þeirra í viðleitni til að mynda nokkuð heildrænt líkan 

sem hún nefnir COR (Chain-of-Response Model). Það samanstendur af sjö þáttum 
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og er ætlað að lýsa þeim sviðum sem hafa áhrif á þátttöku fullorðinna í námi og 

hvernig þau tengjast og hafa áhrif innbyrðis.   

     Fyrsta sviðið (A) er sjálfsmatið. Rannsóknir sýna að einstaklingur sem skortir 

sjálfstraust óttast svo mistök að hann forðast að setja sig í þær aðstæður þar sem 

reynir á getu hans og trú á sjálfum sér. Það hefur því áhrif á hvort viðkomandi 

treysti sér í nám. Áhrif þessa yfirfærast síðan yfir á annað sviðið (B) sem eru 

viðhorf til náms, en þau mótast af fyrri reynslu einstaklings sem og viðhorfum og 

reynslu vina og ættingja. Umhverfi sem elur á neikvæðum viðhorfum gagnvart 

námi leiðir óhjákvæmilega til lítils áhuga á slíku á fullorðinsárum. Á sama hátt eru 

líkur til þess að einstaklingur sem elst upp við jákvæða reynslu og viðhorf til náms 

byggi upp innra með sér áhuga og þor til að takast á við ný og ögrandi verkefni. 

Þriðja sviðið (C) felur í sér mikilvægi markmiða og þeirrar eftirvæntingar að þeim 

verði mætt. Innri hvatning einstaklings til að takast á við ákveðin markmið er háð 

því hve mikilvægt það er í huga hans og hve miklar líkur eru á að því verði náð.  

Þar getur sjálfsmat (svið A) og viðhorf til náms (svið B) haft mikil áhrif. Fjórða 

sviðið (D) getur einnig haft áhrif á þetta. Hér er um að ræða þau breytingatímabil 

sem fólk gengur í gegnum á fullorðinsárum og þarf að aðlaga sig að. Hér getur 

bæði verið um að ræða breytingar sem fylgja auknum lífaldri og einnig 

skyndilegar breytingar eins og atvinnumissir og skilnaður. Í sumum tilfellum 

verða þessar breytingar til þess að einstaklingur treystir sér ekki til að nema, en í 

öðrum getur það leitt til þess að nám verður kjörinn valkostur. Fimmta sviðið (E) 

felur í sér að ef einstaklingur hefur áhuga á að taka þátt í fullorðinsfræðslu geta 

ákveðnir möguleikar og hindranir haft áhrif á það. Sá sem hefur mikinn áhuga á 

þátttöku er bæði líklegur til þess að leita eftir sérstökum tækifærum og einnig 

treysta sér til að takast á við þær hindranir sem verða á veginum, en ef áhuginn er 

ekki mikill er hætta á að hindranirnar fái meira vægi en möguleikarnir. Þetta svið 

og það þriðja (mikilvægi markmiða) hafa áhrif á hvort annað. Sjötta sviðið (F), 

sem nefnist upplýsingar, skiptir miklu máli í þessu líkani því að hér er um að ræða 

þær upplýsingar sem mögulega tengja áhugasama við réttu tækifærin. Fræðslu-

aðilar gegna lykilhlutverki í því að veita réttar upplýsingar og eru þeir alla jafna 

meðvitaðir um mikilvægi þess því að það hefur áhrif á fjölda þátttakenda. Þetta 

svið getur haft áhrif á fimmta sviðið (áhugi, möguleikar og hindranir). Sjöunda og 

síðasta sviðið nefnist þátttaka. Sá sem hefur komist á þetta stig hefur náð að 
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yfirstíga alla þá þröskulda sem mögulega eru á hinum sviðunum og er orðinn 

þátttakandi í fullorðinsfræðslu (Cross, 1981). 

     Í þessu líkani gengur Cross út frá því að hvort sem nám fer fram með 

formlegum eða óformlegum hætti þá er þátttaka í því afleiðing af keðju áhrifs-

valda sem byggjast á ákveðnu mati á stöðu einstaklingsins í sínu umhverfi.  

Líkanið gefur til kynna ákveðið flæði þar sem áhrifsvaldarnir hefjast innra með 

einstaklingnum en færast svo stöðugt yfir í ytri þætti umhverfis hans, jafnframt 

því sem áhrifin flæða í báðar áttir. Þetta fræðilega módel spáir ekki fyrir um 

hverjir verða þátttakendur í fullorðinsfræðslu, enda var það ekki tilgangurinn, en 

Cross telur að óhætt sé að segja að sá sem nær þátttöku öðlist, meðal annars, 

breytta upplifun og viðhorf gagnvart menntun (Cross, 1981). 

     Það sem einkennir fullorðinsfræðsluna á Íslandi er viðleitni til að mæta 

þátttakanda þar sem hann er staddur. Í því felst, meðal annars, að tekið er tillit til 

innri þátta eins og sjálfsmyndar einstaklings og mögulegra námsörðugleika. 

Námsleiðir Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins, sem eru fyrir fullorðna með litla 

formlega menntun,  eru dæmi um slíkt. Þar eru sjálfsstyrking og samskipti  hluti 

af námsskrá og einstaklingar fá aðstoð við að takast á við námsörðugleika. Þar 

byggist námsmatið ekki á lokaprófum heldur á lausn ýmiskonar verkefna, og er 

þar fyrri reynsla þátttakanda tekin með í reikninginn. Þar er nemandinn virkur 

aðili í efnistökum og mati (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, e.d.a). En í fullorðins-

fræðslunni er einnig tekið tillit til ýmissa ytri þátta. Boðið er upp á nám sem 

hægt er að stunda meðfram starfi sem staðnám og fjarnám. Fullorðnir hafa nú 

tækifæri til að rifja upp ákveðin grunnfög og byggja sig upp áður en þeir taka 

slaginn við framhaldsnám, og er námið aðlagað að þörfum vinnumarkaðarins. 

Hið formlega skólakerfi og einkaskólar hafa einnig unnið markvisst að því að 

auka aðgengi hins starfandi manns að námstilboðum þar sem lífsreynsla hins 

fullorðna er metin. Fjarnám og dreifnám með ýmsu sniði er í boði hjá mörgum 

framhaldsskólum og háskólum, og spilar upplýsingatæknin þar stórt hlutverk.  

Nám er þar með að verða að miklu leyti óháð tíma og rúmi, og búseta því orðin 

minni hindrun. Einnig veitir tæknin nemendum með námshindranir nýja 

möguleika á að takast á við námið.       

     Ný leið í fullorðinsfræðslu sem nefnist raunfærnimat hefur einnig verið í 

þróun á Íslandi síðustu ár (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 2006). Það byggir á 
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hugmyndafræði hugsmíðahyggjunnar þar sem gengið er út frá því að þekking sé 

afleiðing lífsreynslu einstaklingsins; hann er því ekki einungis viðtakandi heldur 

einnig þátttakandi. Þar sem að mikil lífsreynsla og lítil formleg menntun 

einkennir þátttakendur í raunfærnimati þá skipta þessi viðhorf miklu máli 

(McMahon og Patton, 2006). Í raunfærnimati hefur raunfærni verið skilgreind 

sem öll sú færni sem einstaklingur hefur aflað sér með ýmsum hætti. Má þar 

nefna færni sem tengist skólanámi, starfsreynslu, starfsnámi, frístundanámi, 

félagsstörfum og fjölskyldulífi. Tilgangur mats á raunfærni er að ná fram 

staðfestingu á færni einstaklings án tillits til þess hvar eða hvernig hennar hefur 

verið aflað. Með þessu mati getur einstaklingur fengið raunfærni sína 

viðurkennda og þarf þar af leiðandi ekki að fara í nám í því sem hann nú þegar 

kann. Einnig veitist hér tækifæri til þess að efla framgang sinn í starfi (Fjóla 

María Lárusdóttir, 2008). Raunfærnimat hefur farið fram í ýmsum löggiltum 

iðngreinum og hefur þróunin verið ör, eins og sjá má á því að árið 2009 voru 

iðngreinarnar í mati orðnar tíu, þátttakendurnir 205 og fjöldi staðinna eininga var 

6.671samtals, en það er 40% aukning frá árinu áður. Árið 2010 bættist 

sjómannsstarf við í fyrsta sinn þegar mat fór fram í vélstjórn til B stigs (Iðan 

fræðslusetur, e.d.).  

     Það er ljóst að símenntunarhugsunin er að festa sig í sessi á Íslandi, og hefur 

samstarf hagsmunaaðila spilað þar lykilhlutverk. Í fullorðinsfræðslunni verður 

að taka tillit til þeirrar lífsreynslu sem hinn fullorðni hefur í farteskinu, því ein 

forsenda þess að hann hefji nám að nýju sú að honum sé mætt þar sem hann er 

staddur. Mörg skref hafa verið tekin í þessum anda í fullorðinsfræðslunni sem 

aukið hafa meðvitund fólks um mikilvægi símenntunar og veitt nýjum hópum 

tækifæri til að styrkja sig bæði persónulega og starfslega. Sjómenn hafa orðið 

nokkuð út undan í þessari þróun og er því vert að kanna viðhorf þeirra gagnvart 

henni.  

 

 1.8.  Rannsóknarspurningar 

Töluverðar breytingar hafa orðið á sjómennskunni í kjölfar tæknivæðingar og 

kvótakerfis. Öryggi á sjó hefur aukist og laun hafa hækkað á sama tíma og 

störfum hefur fækkað og kröfur um þekkingu og hæfni í starfi verða sífellt meiri. 

Ímynd sjómennskunnar hefur breyst þar sem reksturinn er nú háður kvóta-
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eigendum og sjómenn orðnir verkamenn þeirra. Þetta kann að hafa leitt til þess að 

starfið nýtur ekki eins mikillar virðingar og áður þegar sjálfstæði í starfi var meira. 

Manngerð sjómanna, samkvæmt áhugasviðskenningu Holland, einkennist af 

jarðbundnum hugsunarhætti ásamt verkviti og áhættusækni, en það bendir til 

nokkurs áhuga á verknámi. Þar sem að karlmenn eru í yfirgnæfandi meirihluta í 

þessu starfi ber það þess töluverð merki. Rannsóknir gefa til kynna  að karlmenn 

leggi mikla áherslu á tekjur í starfi, og má velta fyrir sér hvort að fyrirvinnu-

hlutverkið eigi ekki sinn þátt í því. Hina óyrtu drengjamenningu í barnæsku má sjá 

í sjómennskunni í gegnum þá áherslu sem er á að vera harður af sér, vinna í 

skorpum og taka áhættu. Hafandi í huga að þar að auki eru námshindranir og 

námsleiði algengari á meðal drengja en stúlkna, má velta fyrir sér hvort að allir 

þessir þættir ýti ekki undir hamlandi hugmyndir á meðal sjómanna gagnvart námi 

og ráðgjöf. Þar að auki er líklegt að sú dulda félagslega mismunun sem Bourdieu 

lýsir í habitus kenningu sinni, takmarki aðgang sjómanna að námsmöguleikum. 

Ekki má gleyma því að hinn fullorðni nemandi hefur mótast af menningarlegum, 

félagslegum og sálfræðilegum þáttum í  lífinu sem hafa áhrif á hvort og hvernig 

hann tekst á við nám að nýju. Það kemur vel í ljós í hinu heildræna kenningalíkani 

Cross (Chain-of-Response Model), en hún bendir líka á að sá einstaklingur sem 

nær að hefja nám að nýju öðlast nýja sýn gagnvart menntun (1981). Blustein 

vekur athygli á hve starfið gegnir flóknum hlutverkum í lífi mannsins í dag. Hann 

leggur áherslu á mikilvægi þess að þörfum sem tengjast afkomu og völdum, 

félagslegum tengslum og sjálfsákvörðun einstaklingsins sé uppfyllt til að öðlast 

starfsánægju. Athyglisvert verður að sjá að hve miklu leyti sjómannsstarf  

þátttakenda uppfyllir þau. Starfsumhverfið skiptir þar miklu máli og er því 

nauðsynlegt að kanna á hvaða hátt það mótar líðan sjómanna, vegna þess að það 

getur haft áhrif á hvort menn treysti sér, eða sjái ástæðu til að takast á við nám. Til 

þess að hægt sé að nálgast þennan hóp er mikilvægt að veita þeim tækifæri til að 

tjá sig um bakgrunn sinn og reynslu af námi og störfum, ásamt því að gefa okkur 

innsýn inn í hvernig það er að starfa sem sjómaður í dag. Þar með ættu að skýrast 

hugmyndir þeirra og viðhorf  til náms og starfa, og þá möguleika sem þeir sjá fyrir 

sig á þessu sviði.  

     Eins og fram hefur komið hafa sjómenn orðið nokkuð útundan í verkefninu 

Náms- og Starfsráðgjöf fyrir Fólk á Vinnumarkaði, sem og í símenntun. Ljóst er 

að í þessari stétt er hópur með litla formlega framhaldsmenntun sem á það á hættu 
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að verða útundan á vinnumarkaðinum vegna þess að hann getur ekki uppfyllt 

síbreytilegar kröfur atvinnulífsins í dag. Það sama getur einnig átt við um 

menntaða sjómenn því að kröfur um endurmenntun eru sífellt að aukast. Ef 

sjómenn ná ekki að fylgja þessari þróun getur það haft margvíslegar neikvæðar 

afleiðingar í för með sér, bæði fyrir þá persónulega og þjóðfélagið í heild. Það er 

því rík þörf á að ná til þeirra með náms- og starfsráðgjöf og námstilboð.  

     Þessi rannsókn  beindist að þeim sjómönnum sem voru undirmenn með nokkra 

starfsreynslu á sjó, en takmarkaða framhaldsmenntun. Þar sem að markmið 

þessarar rannsóknar er að kanna upplifun og viðhorf sjómanna gagnvart starfi 

sínu, námi almennt, og náms- og starfsráðgjöf, sem og hvaða möguleika og 

hindranir þeir sjá varðandi nám með starfi, voru rannsóknarspurningarnar mótaðar 

út frá því sjónarhorni; en þær voru eftirfarandi: 

 Hver er merking starfsins i lífi sjómanna ? 

 Hvaða þættir hafa áhrif á upplifun og viðhorf sjómanna gagnvart námi 

og náms- og starfsráðgjöf? 

 Hvaða möguleikar eru varðandi nám meðfram sjómannsstarfi? 

 Hvaða hindranir eru varðandi nám meðfram sjómannsstarfi? 
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Aðferð 

Eins og fyrr hefur komið fram er meginmarkmið þessarar rannsóknar að kanna 

upplifun og viðhorf sjómanna gagnvart starfi sínu, námi almennt, og náms- og 

starfsráðgjöf, sem og hvaða möguleika og hindranir þeir sjá varðandi nám 

meðfram starfi. Aðstæður, reynsla og þarfir þátttakenda, skipta þar miklu máli. 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir henta þessu markmiði vel vegna þess að 

nauðsynlegt er að kafa djúpt í rannsóknarefnið til þess að forðast yfirborðskenndar 

alhæfingar í niðurstöðum, og tryggja betri skilning á hvað liggur að baki. Þar sem 

að hér er um persónubundna þætti að ræða er kostur að í slíkri rannsókn er litið á 

einstaklinginn og aðstæður hans í heildrænu samhengi, og reynt er að framkvæma 

hana í náttúrulegu umhverfi viðkomandi. Rannsakandinn er aðal rannsóknartækið 

og byggja rannsóknirnar á þeim orðum og lýsandi rannsóknargögnum sem hann 

viðar að sér.  Áhersla er lögð á merkingu og túlkun viðfangsefnisins þar sem 

gengið er út frá því að raunveruleikinn sé afstæður. Takmarkið er því ekki að 

alhæfa niðurstöður yfir á stærri hóp. Einnig er kostur að í slíkri rannsókn eru 

aðferðir sveigjanlegar og gengið er út frá því að engin ein túlkun sé réttust 

(Lichtman, 2006). Í þessari rannsókn var tveimur aðferðum beitt. Annarsvegar 

voru notuð viðtöl þar sem hægt var að afla mikilla gagna á tiltölulega stuttum tíma 

um aðstæður, reynslu og viðhorf  þátttakendanna. Hinsvegar var einn rýnihópur 

myndaður til að fá breiðara sjónarhorn á þeim möguleikum og hindrunum sem eru 

hvað varðar nám sjómanna með starfi. Einnig var mynddiskurinn Þitt Val – Þín 

leið, Náms- og Starfsráðgjöf fyrir Sjómenn (Sólrún Bergþórsdóttir, 2010) sýndur 

rýnihópnum til að kynna fyrir þeim hvað felst í náms- og starfsráðgjöf.        

 

2.1.  Þátttakendur  

Rannsóknin fór fram í einstaklingsviðtölum og rýnihópi. Meginmarkmiðið með 

viðtölunum var að fá innsýn inn í upplifun og viðhorf þátttakenda gagnvart starfi 

sínu, námi almennt og náms- og starfsráðgjöf. Þátttakendur í viðtölunum voru 

hásetar og matsveinar víðs vegar af landinu. Þeir voru sex samtals, fimm 

karlmenn og ein kona á aldrinum frá 22 ára til 49 ára, þar af voru tveir kokkar og 
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fjórir hásetar. Þeir áttu það sameiginlegt að vera fæddir og uppaldir á 

landsbyggðinni. Allir nema einn hófu sjómennsku nokkuð ungir að árum, og 

engin þeirra hafði séð þessa vinnu fyrir sér í upphafi sem framtíðarstarf. 

Helmingur þeirra lenti í örðugleikum í grunnskóla vegna ýmissa námshindrana og 

hegðunarerfiðleika og hafa þeir lítið framhaldsnám að baki. Hinn helmingurinn 

lauk grunnskóla og hefur hafið framhaldsnám en ekki lokið því. Aðeins einn 

þeirra er nú við nám. Miðað var við að þátttakendur hefðu nokkra ára 

starfsreynslu í sjómennsku, takmarkaða framhaldsmenntun og engin réttindi á sjó. 

Einnig var séð til þess að þeir kæmu af mismunandi stöðum af landinu. Ég nefndi 

þau Jónas Halldórsson, Kára Samúelsson, Arnar Harðarson, Frey Leifsson, Davíð 

Einarsson og Jónu Eyjólfsdóttur. Ég hafði ekki hitt þau áður,  en fékk nöfn þeirra 

og  símanúmer í gegnum sjómannafélög og símenntunar-miðstöðvar. Ég hafði 

síðan samband við þau símleiðis þar sem ég bæði kynnti verkefnið og óskaði eftir 

þátttöku þeirra, en það var auðsótt í öllum tilvikum. Ég gætti þess að þátttakendur 

væru víðs vegar af landinu, og ekki af sama vinnustað til þess að forðast að 

tiltekin staðbundin menning yrði afgerandi. Einnig reyndi ég að hafa ákveðna 

dreifingu á aldursbilinu þar sem helmingur þeirra var innan við þrítugt og hinn 

helmingurinn á fertugs- eða fimmtugsaldri, til þess að sjá hvort greina mætti 

einhvern mun á kynslóðum. Hér er stutt lýsing á þeim sex þátttakendum sem ég 

tók viðtal við: 

     Kári Samúelsson var 22 ára gamall. Hann var starfandi sem háseti og hafði 

unnið á sjó sleitulaust frá 15 ára aldri á ýmsum bátum. Hann flosnaði upp úr námi 

í 10. bekk og kláraði það aldrei. Hann var einhleypur og barnlaus.    

     Arnar Harðarson var  23 ára gamall. Hann hafði unnið á sjó sem háseti með 

hléum frá 18 ára aldri á ýmsum bátum. Hann var einhleypur og barnlaus. Hann 

hafði verið atvinnulaus í nokkra mánuði áður en hann hóf nám í  Fisktækni-

skólanum þar sem hann stundar nú fisktækninám. 

     Davíð Einarsson var 26 ára gamall. Hann var starfandi háseti og hafði unnið á 

sjó frá 17 ára aldri, fyrst með námi og síðar sem fulla vinnu. Hann bjó hjá 

foreldrum sínum og átti kærustu. Hann lauk stúdentsprófi og hóf nám í háskóla en 

flosnaði fljótlega upp úr því og var núna að safna sér peningum til þess að geta 

hafið annað nám sem hann þó vissi ekki hvað ætti að vera.  

     Freyr Leifsson var 37 ára gamall. Hann var starfandi háseti og hafði unnið sem 

slíkur á sjó með hléum frá því hann var 15 ára á ýmsum bátum. Hann var kvæntur 
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og átti þrjú börn. Freyr flosnaði upp úr skyldunámi og kláraði það aldrei. Á 

tvítugsaldri hóf hann nám í framhaldsskóla á meðan hann afplánaði dóm í 

fangelsi, og kláraði þar upprifjun á grunnskólanámi og smábátanám.    

     Jónas Halldórsson var 39 ára gamall. Hann var matsveinn og hafði unnið á sjó 

með hléum frá því að hann var 24 ára, bæði sem háseti og kokkur, þar af 10 ár 

sem kokkur. Hann var kvæntur og átti þrjú börn. Hann hóf nám í framhaldsskóla 

strax eftir grunnskóla, kláraði tvö ár á íþróttabraut en flosnaði síðan upp úr því.  

Hann ákvað nýlega að hætta á sjó og hefur ráðið sig í vinnu í landi.   

     Jóna Eyjólfsdóttir var 49 ára gömul. Hún var gift og átti uppkomin börn. Hún 

starfaði sem kokkur og hafði unnið á sjó í átta ár. Áður hafði hún unnið við 

verslunarstörf og verið með útgerð ásamt manni sínum í tólf ár. Hún hóf 

framhaldsnám fyrir mörgum árum síðan en hefur aldrei lokið því. Einnig hafði 

hún farið á mörg námskeið tengd verslunarstörfum.   

     Þátttakendur í rýnihóp voru sjö karlar frá þrítugsaldri til fimmtugsaldurs.  

Markmiðið með hópnum var að fá breiðari sýn á möguleika og hindranir varðandi 

nám meðfram sjómannsstarfi og lagði ég áherslu á að fá þverskurð af öllum 

störfum í sjómennsku. Tveir hásetar voru þar á meðal, annar með meira en þrjátíu 

ára starfsreynslu, en hinn fjögur ár. Einn kokkur var þar með þrjátíu ára 

starfsreynslu.  Þrír voru menntaðir stýrimenn með töluverða starfsreynslu. Tveir 

þeirra voru starfandi á sjó, annar sem stýrimaður og hinn sem skipstjóri; sá þriðji 

starfaði í landi sem formaður sjómannafélags. Þar að auki var einn vélstjóri með 

meira en 25 ára starfsreynslu.        

 

2.2. Gagnasöfnun og greining gagna 

Söfnun gagna fór fram með viðtölum á tímabilinu 30. júní 2010 – 11. nóvember 

2010, og með rýnihóp 28. desember 2010. Tekin voru sex hálf – stöðluð 

einstaklingsviðtöl við þátttakendurna og tók hvert viðtal frá 31 – 83 mínútur. 

Rýnihópsviðtalið tók um einn og hálfan tíma og fór það fram á símenntunar-

miðstöð. Öll einstaklingsviðtölin fóru fram í landi, þar af hitti ég fimm 

þátttakendur annaðhvort á skrifstofu sem ég hafði aðgang að, eða í heimahúsum. 

Einn þátttakandinn komst hinsvegar ekki í viðtal til mín, og þar sem að hann var á 

leið erlendis til lengri tíma ákvað ég að taka símaviðtal við hann.  Það kom ekki 

að sök því að viðmælandinn var sjálfsöruggur og átti auðvelt með að tjá sig um 
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málefnin. Í viðtölunum var notaður viðtalsrammi sem byggður var á rannsóknar-

spurningunum, en bæði rannsakandi og viðmælandi höfðu samt ákveðið frelsi um 

viðfangsefni. Sá rammi þróaðist og tók ákveðnum breytingum eftir því sem 

viðtölunum fjölgaði og greining hófst. Lögð var áhersla á að fá skýra mynd af 

reynslu og viðhorfum þeirra til náms og starfa. Farið var yfir með öllum 

þátttakendum, bæði í viðtölum og rýnihóp, hver væri tilgangur rannsóknarinnar og 

voru þau upplýst um að farið yrði með gögnin sem trúnaðarmál. Leyfi var fengið 

hjá þeim til að taka viðtölin upp, farið var yfir ferlið og þau upplýst um að 

upptökum yrði eytt að lokinni afritun. Þeim var einnig gert ljóst að nöfnum þeirra 

yrði breytt sem og báta- og staðarnöfnum sem kæmu fram í viðtölunum. Viðtölin 

voru tekin upp á stafrænt upptökutæki og einnig á diktafón af eldri gerðinni til 

öryggis. Að loknu viðtali var aðdragandi þess skráður ásamt hugleiðingum í lokin. 

Í rýnihópnum var ég með ritara mér til aðstoðar sem skráði umræðuna. Ég 

hlustaði einnig á upptökuna, bar hana saman við fyrirliggjandi gögn og vann 

samantekt úr því.    

     Við greiningu viðtalsgagnanna byggði ég á grundaðri nálgun (grounded 

theory),  (Lichtman, 2006). Greining gagna hófst þegar tvö viðtöl höfðu verið 

afrituð og bættust svo hin við eitt af öðru þar sem opin kóðun (open coding) var 

gerð áður en næsta viðtal var tekið. Stöðugur samanburður fór fram á milli viðtala 

á fyrirliggjandi gögnum. Viðtalsramminn var endurskoðaður eftir því sem gögnin 

urðu meiri til þess að leita færis á að rannsaka betur ákveðin þemu sem komu upp 

í gögnunum. Öxulkóðun (axial coding) var beitt til að aðgreina og þróa fyrir-

liggjandi flokka. Í kjölfarið færði ég nálgunina yfir í almennari flokka og þemu 

með markvissri kóðun (selective coding),  (Flick, 2006).        

 

2.3.  Siðferðileg álitamál      

Helsta áhættan með notkun eigindlegrar rannsóknaraðferðar er að rannsakandinn 

verði ríkjandi í aðferðum sínum og geti haft of mikil áhrif á þátttakendur 

(Lichtman, 2006). Þar sem að ég er sjómannsdóttir og bý í sjávarþorpi er sú hætta 

vissulega til staðar að nálægðin við viðfangsefnið hafi óþarflega mikil áhrif á 

túlkun mína á því. Þar að auki starfa ég sem náms- og starfsráðgjafi bæði í 

framhaldsskóla þar sem vélstjórnar- og skipstjórnarnám er í boði, og á 

símenntunarmiðstöð þar sem ómenntaðir sjómenn eru hluti af markhópnum. Það 
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má hinsvegar ekki gleyma því að einmitt þessi tengsl urðu til þess að ég fékk 

áhuga á þessu rannsóknarefni. Ég er samt sem áður vissulega meðvituð um þetta 

og lagði mig því fram um að sjá til þess að velja þátttakendur sem væru ekki 

tengdir mér á neinn hátt og væru mér algerlega ókunnugir, en einungis tveir þeirra 

koma frá mínu búsetusvæði. Ég tel einnig að þessi tengsl geti mögulega styrkt 

rannsóknina þar sem að ég hef ákveðna innsýn inn í sjómannsstarfið og 

umhverfinu sem tengist því. Ég átti því tiltölulega auðvelt með að nálgast 

þátttakendurna í viðtölunum og setja mig inn i þeirra málefni. 
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Niðurstöður 

 

Í þessum hluta verður farið yfir helstu niðurstöður úr einstaklingsviðtölunum 

og rýnihópsviðtalinu við sjómenn. Niðurstöðum  er skipt upp í kafla eftir 

þeim þemum sem fram komu við úrvinnslu gagnanna. Nokkuð er vitnað í 

þátttakendur í textanum og til að gæta trúnaðar hefur nöfnum þeirra, og 

annarra verið breytt. Yfirþemun eru þrjú talsins. Það fyrsta nefnist Merking 

starfsins, annað þemað heitir Upplifun og viðhorf gagnvart námi og náms- 

og starfsráðgjöf – áhrifsþættir, og þriðja þemað ber nafnið Nám meðfram 

sjómannsstarf.  

     Fyrsta yfirþemað fjallar um merkingu starfsins. Þar eru undirþemun 

fjögur talsins. Fyrsta undirþemað er  Starfsmanngerðin,og annað þemað 

nefnist Mikilvægi tekna – fyrirvinnukvöðin. Þriðja undirþemað kallast Kröfur 

drengjamenningar, en undir það þema falla tvö þemu. Það fyrra nefnist Karl 

í krapinu og það seinna Busavígslur – einelti. Að lokum nefnist fjórða 

undirþemað Áhrif starfsumhverfis á starfsánægju.  

     Annað yfirþemað er um þá þætti sem hafa áhrif á upplifun og viðhorf 

þátttakenda gagnvart námi og náms- og starfsráðgjöf. Þar eru undirþemun 

þrjú. Fyrsta þemað er Fyrri námsreynsla. Annað þemað nefnist  

Áhyggjuleysi gagnvart framtíðinni, og þriðja þemað kallast 

Upplýsingaskortur.  

     Þriðja og síðasta yfirþemað fjallar um nám meðfram sjómannsstarfi. Þar 

nefnist fyrra undirþemað Möguleikar og það seinna heitir Hindranir.  

 

3.1.  Merking starfsins 

Það væri mikil einföldun að halda því fram að sem sjómenn væru allir 

viðmælendurnir eins, því hver og einn kemur um borð með sitt persónulega 

farteski. Þeir mótast af starfinu þar sem miklar kröfur eru gerðar til þeirra, 

bæði líkamlegar og andlegar, og má greina það af lýsingum þeirra af fyrstu 
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reynslu í sjómennskunni að það er ekki fyrir hvern sem er að stunda sjóinn. 

Þeir verða hluti af heimi út af fyrir sig sem mótast af ákveðnum ytri og innri 

aðstæðum sem hafa áhrif á upplifun og þankagang manna. Í gögnunum 

komu fram ákveðnir sameiginlegir þættir sem tengdust merkingu starfsins á 

meðal þátttakenda, og verður fjallað um þá hér. Fyrsta þemað nefnist 

Starfsmanngerðin. Annað þemað heitir Mikilvægi tekna – fyrirvinnukvöðin. 

Þriðja þemað kallast Kröfur drengjamenningar, og skiptist það í tvö 

undirþemu, annarsvegar er það Karl í krapinu og hinsvegar Busavígslur – 

einelti. Fjórða og síðasta þemað nefnist Áhrif starfsumhverfis á starfsánægju.   

 

     3.1.1.  starfsmanngerðin.   

Það er alveg ljóst af lýsingum hér fyrir ofan að hér eru einstaklingar sem láta sér 

ekki allt fyrir brjósti brenna. Sem sjómenn eiga þeir ýmislegt sameiginlegt. Þeir 

virðast mjög jarðbundnir og praktískir í hugsun. Eins og Kári segir:  „…kann 

mína vinnu og mitt fag. Það er nóg fyrir mig.“. Þeir eru tilbúnir til að leggja mikið 

á sig líkamlega og vinna við erfiðar vinnuaðstæður, eins og tarnavinnan ber með 

sér. Þeir hafa jafnvel ánægju af að takast á við erfiðið og eru stoltir af því eins og 

Arnar lýsir:   

 

…ég var í snjógalla, blautur í gegn og allur blár á lærunum maður.  Þetta var um 

miðjan vetur og hérna þótt að manni hafi verið kalt og leið ekkert rosalega vel 

og var svona hálf bumbult, sko ég var að fíla þetta í tætlur sko. Þetta var 

eitthvað sem að höfðaði til mín. 

 

     Bæði Kári og Arnar tala um að þeir hafi verið handlagnir frá unga aldri og haft 

unun af öllu verklegu. Jónas, Freyr, Jóna og Davíð bera það einnig með sér. Jóna 

ákvað að prófa sjómannsstarfið vegna þess að hana langaði til að prófa eitthvað 

nýtt, var klár í matreiðslunni og sló þess vegna til án þess að velta því mikið fyrir 

sér. Að sama skapi hófu allir karlarnir sjómennskuna, að því virðist, án mikillar 

umhugsunar. Ákveðin áhættusækni og aðlögunarhæfni einkennir hópinn því þau 

eru tilbúin til að skipta um vinnustað eftir þörfum, takast á við misjöfn veður og 

óvissa veiði.  
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     3.1.2.  mikilvægi tekna – fyrirvinnukvöðin. 

Þegar þátttakendur eru inntir um hvers vegna þeir stundi sjóinn kemur í ljós að 

meginástæða flestra eru há laun. Þó að Kára líki vel á sjó segir hann:  „…ja fyrir 

mig er rosa stolt í því að vera sjómaður, en það eru náttúrulega launin, launin, 

launin, eru náttúrulega allt. Maður er á sjó fyrir launin, bara peningarnir sko.“. 

Davíð Freyr og Jónas eru sama sinnis. Arnar sker sig úr hvað þetta varðar, en 

útiveran og tarnavinnan höfðar til hans. Jóna minnist ekki á launin en sér þetta 

sem tímabundna tilbreytingu og ákveðna hvíld frá „kapphlaupinu í landi“ eins og 

hún kallar það. Ákveðin kynslóðamunur er varðandi ástæður þess að launin skipta 

svona miklu máli. Yngri strákarnir, Davíð og Kári, sjá tækifærin sem felast í 

þeim. Annarsvegar er það námið og íbúð hjá Davíð og hinsvegar er það íbúð, bíll 

og ferðalög hjá Kára. Hvorugir eru komnir með fjölskyldu. Eldri mennirnir, Jónas 

og Freyr, upplifa launin sem kvöð. Hjá þeim snýst þetta um að sjá fyrir fjölskyldu 

sinni og er á þeim að heyra að kröfurnar séu allmiklar. Jónas lýsir þessu vel:   

 

Þessi hraði í þjóðfélaginu, allt að gerast og allt það og maður vildi eiga 

þetta og þetta, þetta, þetta og þá var það eini staðurinn sem maður gat náð í 

peninga fyrir þessu sem maður ætlaði að gera skilurðu, af því að það er 

alltaf verið að pota í mann að kaupa, kaupa flatskjá og gera þetta og það 

var á sjó skilurðu, og ég á þrjú börn og hérna og þá þú veist, og manni leið 

náttúrulega soldið vel með sjálfum sér; skaffar vel og peningar og svona, 

en leið ekkert vel sjálfum sko… 

            

     Freyr bendir á að í sjómennskunni sé mikið kjaraóöryggi. Laun geti verið 

rokkandi eftir því hvernig aflast og kvótaskerðing getur haft mjög neikvæð áhrif. 

Vinnustaður Freys lenti í kvótaskerðingu, en það gerði að verkum að leggja þurfti 

bátnum heilt sumar og hann varð að útvega sér tímabundna vinnu í landi. Að mati 

Jónasar eru ómenntaðir sjómenn í þessari stöðu „vonlaust keis“ og telur hann sig 

hafa verið slíkan. Skilgreining hans á þeim er eftirfarandi:  „Það eru þeir sem eru 

ekkert að fara að gera neitt annað heldur en bara að vinna fyrir fjölskylduna sem 

vantar peninga, þeir eru þeir sem haldast á sjó...“. Bæði hann og Freyr hafa 

upplifað ákveðna hugarfarsbreytingu. Jónas talar um að hann hafi „frelsast“ frá 

þessum kröfum lífsgæðakapphlaupsins og leiddi það meðal annars  til þess að 

hann ákvað að fara að vinna í landi. Freyr segist hafa vaknað til lífsins í kreppunni 
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um að starfsánægjan skipti meiru en peningar, en hann sé bundin vegna 

fjárhagslegra skuldbindinga. Hann hefur þó löngun til þess að starfa áfram á sjó 

því að honum finnst sjómennskan veita honum visst frelsi. Hvað í því felst getur 

hann ekki útskýrt. 

 

     3.1.3.  kröfur drengjamenningar. 

Í gögnunum komu fram vísbendingar um að ákveðin einkenni drengjamenningar 

frá barnæsku væru til staðar á meðal karlanna og hefði töluverð áhrif á hvernig 

þeir upplifðu starfsumhverfi sitt. Þau þemu sem komu voru annarsvegar Karl í 

krapinu og hinsvegar Busavígslur – einelti. Verður nú fjallað um þau hér. 

 

     3.1.3.1.  karl í krapinu.  

Það var áberandi á meðal karlanna hvað þeir fundu hjá sér sterka þörf til að sanna 

sig sem alvöru karlmann. Jónas og Davíð tala um að það hafi verið krafan í 

uppeldinu. Jónas segir:  „Ég náttúrulega kem úr svona fjölskyldu sem bara vinnur 

þú veist bara…það er bara harka…“. Davíð talar um það sama og bætir við að 

hluti þess sé að kveinka sér ekki. Báðir líta á þetta sem hluta af karlmennsku. Með 

sjómennskunni fékkst tækifæri til að sanna það. Tarnavinnan reynir mikið á menn 

og talar Freyr um að þegar hann var einu sinni á línu vann hann allt upp í 20 tíma í 

senn, fékk tveggja tíma svefn og vann svo aftur í 22 tíma. En þeir sjá ákveðna 

kosti við það eins og Jónas  lýsir vel: 

 

Þá sko vorum við að fara út á morgnana og inn á daginn og svona skilurðu og þá 

var verið að veiða á netum og menn um borð að kjafta saman og þá var svona 

sko… það var svona samfélagsleg vinna sko. Menn voru annaðhvort að rífa kjaft 

við hvorn annan eða segja klámbrandara eða eitthvað svona eins og gengur, 

skilurðu. Það var svona karlastaður og mjög skemmtilegt og maður fílaði sig svona, 

já maður fílaði sig svolítið eins og íslenskan karlmann sko á netum að rífa fiskinn 

úr netunum og maður hafði mikið að gera og vinna alltaf. 

 

     En sjóveikin var mörgum þeirra mjög erfið í byrjun. Davíð og Jóna voru svo 

heppin að finna ekki fyrir því, en hinir töluðu um að hún hafi gert þeim lífið leitt 

allt frá tveimur mánuðum til eins árs. Í tilfelli Kára, sem var aðeins á sextánda ári 

þegar hann hóf sjómennsku, var fyrsta reynsla hans á sjó allsvakaleg. Fær maður á 
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tilfinninguna eins og hér væri um herþjálfun að ræða. Hann lýsir fyrsta túrnum 

sínum á síldarvertíð á eftirfarandi hátt: 

 

… ég var alveg gjörsamlega búinn á því eftir fyrsta kastið og það var byrjað 

að kasta aftur um kvöldið; ég var alveg búinn á því. Ég var svo þreyttur, ég 

gerði öll handtök vitlaust,...  maður gerði allt erfiðara, kófsveittur, og,...  stóð 

þarna ælandi í stakkinn minn og, en gafst samt aldrei upp og svo þegar ég 

var alveg kominn upp með [ógreinilegt] þá man ég að ...  Jónsi kom að mér, 

góður vinur minn og mikill sjóarajaxl. Hann kom og hvíslaði að mér:  „ef að 

við getum þetta, þá getur þú þetta“, klappaði mér svo á öxlina og ..., þá hélt 

maður áfram og ég man að ég kastaði í tvo daga og dró nót, 12 tíma fyrri 

daginn og 12 tíma seinni. 

   

Kári léttist um rúmlega 10 kíló á fyrstu vertíðinni sinni. Hvað hélt honum uppi? 

 

Fyrst var þetta stolt mikið að gefast ekki upp. Mér fannst það ekki gaman að 

gefast upp í neinu og ég sagði alltaf þegar ég var búin að æla fyrir framan 

spegilinn:  „Nú ætla ég að standa mig, nú kemur þetta, nú kemur þetta og 

ekki æla meira og reyndu að hugsa það…“...svo hélt maður bara áfram. Svo 

man ég fékk útborgað fyrsta mánuðinn þá, þá var ég ákveðinn að vera á sjó... 

 

     Freyr þjáðist af sjóveiki í heilt ár. Það reyndi mikið á hann bæði andlega og 

líkamlega, svo mikið að læknir mælti með því að hann hætti áður en hann 

eyðilegði magann á sér, en það kom ekki til greina hjá honum. Hann var búin að 

ráða sig og við það stæði hann. Skýring Jónasar á hvers vegna hann hætti ekki í 

kjölfar mikillar sjóveiki var eftirfarandi:  „Ég er bara íslenskur karlmaður“. 

 

     3.1.3.2.  busavígslur – einelti.  

Fimm þátttakendanna tala um að þeir hafi þurft að ganga í gegnum ákveðna 

nýliðavígslu. Jóna sagði að áhöfnin hefði reynt ýmislegt, en þar sem að hún og 

maður hennar hefðu lengi verið með útgerð þekkti hún þetta allt saman og gat 

brugðist við. Hún taldi sig heppna að vera með skipstjóra sem leyfði ekki einelti. 

Fólk lenti í misalvarlegum hlutum, allt frá því að vera sent eftir „flækjubókinni“ 

og „vakúminu“ og yfir í það að vera „teipað“ saman, fatnaður viðkomandi og 

rúmföt bundin saman og hendur lagðar á menn. Kári talar um að hann hafi verið 
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„alveg jarðaður“ í upphafi, eins og hann orðar það og stóð það yfir í nokkra 

mánuði. Mar var á líkamanum eftir átökin. Gekk það svo langt að faðir hans vildi 

grípa inn í, en Kári afþakkaði það og tók á þessu sjálfur. Davíð segir frá einu 

tilviki sem hann varð vitni að: 

 

...þá var einn strákur sem átti aldrei að vera á sjó, bara basically...  það var 

verið að, þú veist, annar stýrimaður var leiðinlegur við hann og svona, og ég 

reyndi alltaf bara bakka hann, þú veist strákinn. Hann svaraði ekkert fyrir sig 

sjálfur sko, risastór og þvílíkt breiður gaur, en samt með svo lítið hjarta... . Við 

þurftum að svara fyrir hann... 

      

Þessi einstaklingur hætti á sjó. Þau voru öll sammála um að menn yrðu bara að 

svara fyrir sig ef þeir ætluðu að halda út á sjó. Að mati Jónasar er sjómennskan 

mesti eineltisstaður sem hægt er að vera á. Hann segir að það sé mikill munur á 

því hvort menn séu sendir eftir einhverri vitleysu einhverju sinni eða verið sé að 

gera lítið úr mönnum. Sem kokkur hefur hann ákveðin völd á sínu svæði og þar er 

bannað að taka menn fyrir, enda segir hann að mórallinn um borð sé góður. Arnar, 

sem upplifað hafði einelti í grunnskóla, talar um að þó að honum hafi liðið 

ömurlega á ákveðnum bát vegna eineltis var hann ákveðinn í að gefast ekki upp:  

„Ég vildi sanna mig í þessu. Ég vildi sýna fram á það að ég sko að ég hafði alveg í 

þetta.“.      

 

     3.1.4.  áhrif starfsumhverfis á starfsánægju. 

Segja má að sjómennskan sé að mörgu leyti sérstakt starf. Fyrir það fyrsta er 

vinnustaðurinn á hafi úti þar sem náttúruöflin stjórna ferðinni. Hver bátur er því 

ekki aðeins fljótandi fyrirtæki heldur einnig alveg sér heimur þar sem íbúarnir 

verða að bjarga sér í öllum kringumstæðum. Þar ræður skipstjórinn ríkjum enda 

eins og Kári bendir á:  „…hann ber ábyrgð, hann er með bestu launin, hann þarf 

að taka á því þegar fiskar ekki og hann þarf að taka því þegar hann fiskar“.     

     Þátttakendur tala allir um hvað einangrun setur mikinn svip á umhverfið. Jónu 

finnst ákveðin kostur hvað það felur í sér „áreitislaust samfélag“. Þar er bara 

unnið og aflað tekna, aðrir í landi sjá um restina. En hún bendir á að á móti komi 

að þegar sjómenn koma í land eru þeir meira eins og gestir á sínu heimili því að 

oft stoppa þeir stutt. Jónas er orðin mjög þreyttur á þessu og ætlar þess vegna í 
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land. Honum finnst hann missa af fjölskyldu sinni og því lífi sem landið býður 

uppá. Þetta er ein af ástæðum þess að Davíð getur ekki hugsað sér að gera 

sjómannsstarfið að ævistarfi. Hann gefur einnig eftirfarandi lýsingu á starfinu: 

„Þetta er stórhættulegt náttúrulega, bara slítandi, þú veist. Það er ekkert vit í 

þessu...“. Hann segir að eldri kynslóð sjómanna sem hafi unnið mjög lengi á sjó 

séu orðnir „sjósprungnir“ eins og hann kallar það. Slíkir sjómenn séu komnir með 

ógeð af starfinu og séu þar af leiðandi mjög pirraðir. Davíð talar um að pabbi hans 

sé einn af þeim. Þessir menn hafi haft fáa valkosti í námi, og nú er of seint að 

breyta um starfsvettvang. Langir túrar taka mikið á menn andlega. Margir 

þátttakenda tala um „landspenning“ sem eykst eftir því sem líður á túrinn. Kári 

lýsir þessu þannig:  „Maður er með landspenning alla leiðina heim og getur ekki 

sofið og gengur um gólf yfir að maður er að fara heim. Sama þótt að maður sé 

búinn að fara stutta túra hingað til.“. Arnar talar um að eftir tveggja vikna úthald 

hafi hann séð landið í hillingum, og Jóna segir að það sé eins gott að vel gangi á 

leiðinni heim upp á móralinn að gera. Jónas heldur því fram að hluti sjómanna 

sækist eftir einangruninni til að forðast ákveðna erfiðleika og freistingar í landi. 

Hann segir að eftir ákveðinn tíma í starfinu verði menn búnir andlega. Þessu til 

stuðnings upplýsir hann að á þeim tíma sem hann er búin að starfa á sjó, „hafa 

fimm áhafnir farið í gegn“, eins og hann orðar það, en þar vísar hann til örra 

starfsmannabreytinga.   

     Í svona afmörkuðum heimi verður samfélagið um borð óneitanlega náið. Menn 

þurfa að deila klefa og svigrúm fyrir einveru er ekki mikið. Þrátt fyrir þessa 

vankanta er þetta samfélag dýrmætt fyrir Kára, eins og hann segir:  „það er góður 

mórall og samskiptin góð, þetta er allt bara svo að segja partur af minni familíu út 

á sjó“. Jóna bendir á að menn geri sér grein fyrir því að þeir verði að standa saman 

því að: „það er aldrei einn sem sekkur“.   

     En þessi fjarlægð frá landi veldur því einnig að mörgum þeirra finnst fólkið í 

landi að mörgu leyti ekki skilja þessar kringumstæður. Á það sérstaklega við um 

réttindamál sjómanna. Allir þátttakendur tala um að þau hafi ekki sömu réttindi og 

starfandi fólk í landi, og þó að þau hafi rétt á ákveðnum hlutum treysta þau sér 

ekki alltaf til að standa á honum, að hluta til vegna þess hve lítið samfélagið um 

borð er, og einnig vegna þess að þeir eru hræddir um að verða sagt upp. Freyr 

slasaði sig á hendi í vinnunni. Hann upplifði það mikla óyrta pressu frá áhöfn að 

hann dró í nokkra mánuði að fara til læknis og leið „helvíti“ á meðan. Síðar kom í 
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ljós að hann var alvarlega skaddaður á hendinni og varð að vera töluverðan tíma 

frá vinnu. Hann var hinsvegar svo hræddur um að missa plássið að hann útskrifaði 

sig sjálfur eftir nokkurn tíma og mætti aftur í vinnu. Hann mat það svo að ekki 

þýddi að kvarta, eða eins og hann orðar það:  „nei þú bara fokk it sko, þú lætur þig 

bara hafa það. Já, já, ég meina þú veist að þú berð ábyrgð á fjölskyldu.“. Allir 

karlarnir tala um að ekki þýði að kvarta undan því ef gengið er á rétt þeirra. Davíð 

orðaði það þannig:  „… það er alveg traðkað á manni skilurðu, en svo lengi sem 

að það er ekki gengið yfir strikið þá heldur maður bara kjafti.“. Að mati Jónasar er 

engin vinna á Íslandi með jafn léleg réttindi og sjómennskan. Jóna minnir á  að 

þetta sé eina stéttin sem þurfi að greiða sjálf hluta af sínum sjúkratryggingum. 

Menn klaga almennt ekki í stéttafélagið. Kára finnst fólk í landi ekki skilja þessar 

aðstæður: 

 

Þau halda að þetta sé bara ekkert mál, já af hverju fáið þið ykkur svona, af 

hverju, af hverju, af hverju ertu að borga hluta af olíunni, af hverju farið 

þið ekki í verkfall eða eitthvað. Það eru sett lög á okkur þegar við förum í 

verkfall. Þau skilja þetta ekki sko. Af hverju, ég meina segja þetta, af 

hverju er sjómannaafsláttur. Þau vilja að útgerðin borgi sjómannaafsláttinn. 

Þá bara er maður, ég segi að þú ert bara rekinn…      

 

3.2.  Upplifun og viðhorf gagnvart námi og náms- og starfsráðgjöf    

   - áhrifsþættir      

Í gögnunum mátti greina ýmsa þætti sem geta haft áhrif á upplifun og viðhorf 

þátttakenda gagnvart námi og náms- og starfsráðgjöf. Þemun sem komu fram eru í 

fyrsta lagi, Fyrri námsreynsla, í öðru lagi, Áhyggjuleysi gagnvart framtíðinni, og í 

þriðja lagi Upplýsingaskortur. 

 

     3.2.1. fyrri námsreynsla. 

 Viðmælendur skiptust í tvo hópa varðandi upplifun af fyrra námi. Annars vegar 

var reynslan mjög neikvæð og erfið fyrir viðkomandi. Hún einkenndist af náms- 

og hegðunarörðugleikum sem virðast hafa yfirtekið líf þeirra og valdið mikilli 

vanlíðan og niðurbroti. Tveir þeirra höfðu fengið greiningu. Kári var með 

lesblindu og Arnar var les- og skrifblindur og einnig með athyglisbrest. Freyr var 

ekki með greiningu en sýndi ýmis einkenni ofvirkni. Hann sér sjálfan sig í syni 
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sínum sem hefur glímt við eirðarleysi og einbeitingarskort. Kári og Arnar eiga það 

sameiginlegt að á unglingsárum var komin mikil kergja í þá og þeir missa allan 

áhuga á náminu. Þeim finnst þeir hafa notið takmarkaðs stuðnings í skólanum og 

hafa oft slæmar minningar af samskiptum sínum við kennara:  „… mér finnst það 

rosa dapurt að fullorðið fólk sem er að vinna við þetta höndli ekki erfiða 

krakka…“  segir Freyr sem segist oft hafa verið óttasleginn. Arnar lýsir 

samskiptum sínum við einn kennarann í 4. bekk þannig: 

 

Ég var ekkert vitlaus sko, og þá hérna kláraði ég stærðfræðibókina mína, kláraði 

stærðfræðibókina bara á tveimur dögum og fór til kennarans og lagði hana á 

borðið voðalega ánægður:  „já ég er búin bara með bókina“. Hún tók bókina, 

strokaði allt út, rétti mér hana og sagði við mig:  „þú verður að fylgja hópnum. 

     Hann lenti í einelti og mætti takmarkað í skólann. Eina ástæða þess að hann 

klárar samræmdu prófin er sú að einn kennari hans hafði trú á honum og hvatti 

hann til þess að taka þau. Hann gerði það og náði þeim öllum, mörgum til mikillar 

furðu, samkvæmt honum. Freyr var rekinn úr skólanum í 9. bekk og Kári hætti í 

miðjum samræmdu prófunum. Þessi skólareynsla situr í þeim og hefur mótað 

sjálfsmynd þeirra. Til að mynda lýsir Freyr sér sem nemanda á eftirfarandi hátt:  

„… ég er með svona skrítinn haus sko,… stundum skil ég ekki neitt sko og svo 

bara allt í einu getur bara kviknað ljós, bara allt í einu. Þá bara kann ég allt…“. 

Hann treystir sér ekki í fjarnám þess vegna. Kára dreymdi frá barnæsku um að 

verða smiður og sýndi mjög ungur hæfileika í þá veru, en hefur nú gefið það upp á 

bátinn vegna þessarar reynslu. Hann virðist hafa hugleitt þetta töluvert og komist 

að ákveðinni niðurstöðu: 

   Ég ber virðingu fyrir öllum sem að læra og ég myndi óska þess að ég hefði gert 

það, en ég meina eins og ég segi, lífið fer bara á annan veg. Maður fer aðrar 

leiðir og það endar bara þannig. 

 

Hann er aðeins 22 ára en ber með sér þroskaða hugsun. Hann hefur greinilega 

fundið sér farveg í sjómennskunni þar sem hæfileikar hans fá að njóta sín og hann 

er stoltur af því. Hann sér fyrir sér að hann muni vinna á sjó næstu áratugina, og 

talar hann um að skipsfélagar hans hafi ítrekað hvatt hann til að mennta sig í 

sjómennskunni. Hann hefur velt því fyrir sér, en vill hinsvegar fyrst takast á við 

lesblinduna. Arnar hóf nám í framhaldsskóla en gafst fljótlega upp. Hann ætlaði 
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einnig að verða smiður. Athyglisvert er hinsvegar að bæði hann og Freyr öðlast 

síðar á ævinni mjög jákvæða reynslu af námi. Hjá Frey var það þegar hann var í 

fangelsi og fékk tækifæri til að hefja nám þar. Það er greinilegt að þar var 

mönnum mætt þar sem þeir voru staddir og námið var einstaklingsmiðað. Segja 

má að þar hafi hann fengið uppreisn æru, því að honum tókst að ljúka upprifjun á 

grunnskólastigi og fá stýrimannaréttindi á smábáta. Núna er upplifunin önnur:  

„Ég fílaði mig rosa vel í skólanum, mér fannst bara gaman“, og reynsla af 

kennurum er allt önnur:   

 

Mér fannst þetta fólk alveg eðalfólk sko, ég bara, það á að henda bikar þarna í 

þetta lið sko…og ég tek alveg ofan fyrir þessu liði hvað þetta er nice sko.  

 

     Arnar fór í Fisktækniskólann í fisktækninám og er himinlifandi yfir náminu. 

Það heillar hann sérstaklega hvað hann fær mikla aðstoð og námið er verklegt:  

„Þá er setið yfir manni og það er þú veist, maður er með þetta í höndunum og það 

er verið að sýna manni og maður er að gera þetta.“. Eins og Kári, öðlast hann 

aukið sjálfstraust í gegnum sjómennskuna. Hann finnur þar að auki farveg fyrir 

nám í gegnum fisktækninámið. Allir eiga það sameiginlegt að vilja forðast bóklegt 

nám. Bæði segjast þeir eiga í erfiðleikum með þau fög, sérstaklega tungumál, eða 

eins og Freyr lýsti hæfileikum sínum í dönsku:  „...þó að það væri byssa yfir 

höfðinu á mér þá næ ég henni bara ekki“. En einnig sjá þeir ekki tilganginn með 

slíku námi.  Kári segir:   

 

Bóklega hliðin, ég meina Snorri Sturluson bók mun ekki hjálpa í starfinu sem 

að ég er í eða starfinu sem að margir í byggðarlaginu gera, ég meina þú þarft 

alltaf að klára þessi bóklegu fög..., en ég meina mér finnst eins og ég segi, mér 

finnst margt vitlaust utan um þetta. 

 

     Hinir þátttakendurnir tala ekki um að þeir hafi átt í námsörðugleikum í 

grunnskóla. Þeir eru einnig með áberandi meira sjálfstraust. Athyglisvert er 

hinsvegar að engin þeirra hefur lokið því námi sem þau höfðu stefnt að. Jónas 

stefndi að því að verða íþróttaþjálfari en gafst upp í kjölfar kennaraverkfalla. Í dag 

sér hann ekki tilgang með námi sem veita engin réttindi, eða eins og hann orðaði 

það:  „ Þetta eru bara verðlausir pappírar skilurðu og þú ferð ekkert með þetta… 



  

57 

 

þetta er aðallega gert upp á glimmerið sko.“. Hann stefnir að því að verða 

líkamsræktarþjálfari þegar hann fer að vinna í landi og telur að námskeið nægi 

sem undirbúningur til þess. Davíð aftur á móti stefnir að því að klára háskólanám. 

Hann hætti í námi því að hann fann sig ekki í því, en hefur samt ekki gefist upp og 

stefnir að öðru námi fljótlega. Jóna hóf framhaldsnám fyrir löngu síðan en hefur 

ekki lokið því. Hún var hinsvegar dugleg við að endurmennta sig þegar hún vann 

við verslun og þjónustu. Hún hefur enn sjálfstraust og löngun til að mennta sig og 

stefnir að því fljótlega. 

 

     3.2.2.  áhyggjuleysi gagnvart framtíðinni. 

Hafandi í huga hvað sjómennskan getur verið hættulegt starf forvitnaðist ég um 

hvort þátttakendurnir hefðu eitthvað í bakhendinni, starfslega séð, ef þeir þyrftu að 

hætta á sjó vegna veikinda eða slysa, og hvort þeir teldu sig þurfa þess. Það kom 

skýrt fram hjá þátttakendum að almennt eru sjómenn ekki þekktir fyrir að hugsa 

mikið fram í tímann. Kári sagði: „þú tekur bara hverja vertíð fyrir sig“. Davíð 

orðaði það þannig:  „…þú ert alltaf ósigrandi þangað til að þú stútast bara, eða 

heldur það“. Jónas lýsir ungum sjómönnum á eftirfarandi hátt: „ungir strákar eru 

bara svona. Það er bara að detta í það og svo bara fara út á sjó ef þeir eiga ekki 

pening svo þeir geti keypt sér bíl og haldið áfram“. Yngri sjómennirnir virðast 

ekki hafa miklar áhyggjur af framtíðinni hvað þetta varðar. Kári er sáttur og 

öruggur með sína stöðu í dag og lítur svo á að hann muni alltaf geta reddað sér 

vinnu á sjó því að hann hefur gott orðspor og það er það sem gildir. Hann talar um 

að margir hafi hvatt hann til að mennta sig í sjómennskunni. Honum líst ágætlega 

á það en þessa stundina einbeitir hann sér að því að borga upp íbúð og bíl og 

stunda ferðalög:  „Ég ætla bara ennþá vinna mína vinnu. Það kemur bara síðar 

meir ef að það kemur“. Hann segist vera tilbúinn að vinna sem háseti það sem 

eftir er. Ef hann yrði að fara í land myndi hann taka meiraprófið og láta það duga.      

     Arnar er í annarri stöðu þar sem að hann hefur verið atvinnulaus um tíma. Það 

virðist hafa fengið hann til að velta fyrir sér mikilvægi þess að tryggja sig fyrir 

framtíðina og sér hann ákveðna lausn í náminu sem hann stundar núna. Hann lýsir 

þessari uppgötvun þannig:  „Svo þegar ég kem aftur að þá fer ég aftur á 

atvinnuleysisbæturnar hérna og fer í þetta nám og það bara, þetta opnaði bara allt 

fyrir mér.“. Hann hefur miklar væntingar og áætlanir um að mennta sig í 



  

58 

 

sjómennskunni og það er ljóst að námið hefur opnað honum nýja sýn á 

sjómannsstarfið: 

 

Maður lærir bara, maður lærir að virða það sem maður er að gera skilurðu. Þetta er 

ekki bara, þetta er ekki bara vinna, þetta er, þú ert að skapa eitthvað skilurðu. Þetta 

er þitt, fyrirtækið, útflutningurinn; og ef það er einhversstaðar í þessari keðju 

einhverjir brestir þá minnkar verðmætið. 

 

     Hann stefnir að því að mennta sig meira fyrir sjómennskuna en vill sleppa 

bóklegu fögunum og telur að það verði hægt. Davíð aftur á móti virðist alltaf hafa 

stefnt að því að mennta sig því að hann fer í framhaldsskóla strax í kjölfar 

grunnskólans. Hann á auðvelt með að læra og vill gjarnan fá starf sem veiti 

honum einhverja ánægju. Sjómennskan sé aðeins til að framfleyta sér á meðan á 

námi stendur því að honum hugnast það ekki sem framtíðarstarf. Hans mesta 

hindrun er þó sú að hann veit ekki hvað hann vill læra. Það virðist trufla hann 

talsvert:  „…það er fullt af liði sem að fer bara í eitthvað sem að veit bara hvað því 

langar að gera, ég veit það bara ekki rassgat.“.  

     Á meðal eldri sjómannanna er vissulega komin ákveðin meðvitund um að 

menn þurfi að hugsa sinn gang. Freyr hefur lent í tveimur slysum og er orðin 

slæmur í skrokknum. Þegar framtíðaráætlanir koma til tals segir hann:  „Mig 

langar í einhver réttindi í kringum sjóinn sko þú veist, hafa eitthvað, þú veist ég er 

háseti, ég er stopp núna, ég er ekkert á launum, þú skilur.“. En hann horfir ekki 

langt fram í tímann: 

 

 Þú semsagt spyrð mig, hvar sérðu þig eftir 10 – 15 ár? Þú veist ef við fiskum vel 

þessi ár þá bara verð ég hamingjusamur eða sáttur, en ég sé ekkert hvar ég er að 

vinna þannig lagað, ef það er stóra spurningin… nei, ég tengi það ekki við þetta 

sko. 

 

Freyr lýsir sér sem tarnamanni sem eigi erfitt með að vinna níu til fimm vinnu 

með föstum pásum. Hann vill helst vinna sem mest í einu og klára verkið. Kári, 

Jónas og Arnar tala líka um slíka stemningu og finnst hún vel þess virði þó að 

törnin geti orðið mjög löng. Jónas telur að strákar pæli almennt ekki í að tryggja 

sig í framtíðinni. Hann hefur nú ákveðið að hætta á sjó vegna þess að hann er 
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orðinn þreyttur á mikilli fjarveru frá fjölskyldu, enda hafði hann aldrei ætlað sér 

að verða sjómaður. Hann talar um að ákveðin „viðhorfssprengja“ hafi orðið í lífi 

hans nýlega sem gerði það að verkum að hann fór að hugsa betur um heilsuna til 

að eiga meiri möguleika á góðum árum í framtíðinni. Hann er á því að sjómenn 

þurfi að mennta sig en hann sér ekki þörfina á því hjá sér. Hann er búin að redda 

sér sérhæfðri verkamannavinnu ásamt viðbótarvinnu við áhugamál sitt þar sem 

hann telur að mannorðið skipti mestu, og svo sér hann bara til. Hann samt sem 

áður leggur áherslu á að börnin hans mennti sig. Jóna sker sig nokkuð úr hvað 

þessi málefni varðar. Hún talar ekki um sig sem eina af þessum venjulegu 

sjómönnum sem að hún segir vera: „svona instant hugsandi.“. Hún sér ekki fyrir 

sér að verða á sjónum það sem eftir er starfsferils síns, en hún rekur fyrirtæki með 

eiginmanni sínum í landi og sér um bókhaldið ásamt sjómennskunni og er þar af 

leiðandi með ákveðna baktryggingu. Samt sem áður langar hana til að mennta sig, 

en það væri fyrst og fremst: „þú veist til þess að svona hreinsa hugann og bæta 

einhverju nýju við“.   

 

     3.2.3.  upplýsingaskortur. 

Það var greinilegt á meðal þeirra karla sem voru í starfi að þeir virtust lítið vita um 

hvað væri í boði í námi, náms- og starfsráðgjöf og styrkjum. Kári talaði um að 

hann hefði aðeins nú nýlega komist að því að hann ætti rétt á styrk til að taka 

meiraprófið,  og að til væri nokkuð sem hann kallaði „lesblinduskólinn“. Í 

kjölfarið hefur hann ákveðið að fara fyrst í þann skóla áður en hann tekur 

ákvarðanir um nám. Freyr vissi lítið um þessi mál. Hann hafði heyrt að bjóða ætti 

upp á vélavarðanám og var spenntur fyrir því á sínum tíma, en gat svo ekki farið á 

það vegna vinnunnar. Hann vissi ekki um þá möguleika sem símenntunar-

miðstöðin á hans svæði býður upp á. Náms- og starfsráðgjöf vissi hann ekkert um. 

Hann lýsti stöðu sinni á eftirfarandi hátt: 

 

…þetta er náttúrulega athyglisvert sko, þú ert að spyrja mig um einmitt um 

eitthvað nám og bla,bla,bla, sko en ég hef aldrei farið til svona ráðgjafa, já 

sko ég er svo, mér líður stundum eins og ég bara hafi fæðst í torfkofa þegar 

að kemur að þessu. Ég veit ekki einu sinni hvað er í boði sko… 
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     Davíð hafði lítið nýtt sér námsráðgjöf í framhaldsskólanum og hafði aldrei 

farið í áhugasviðskönnun. Honum bauðst að fara í áhugasviðskönnun eftir viðtalið 

og þáði hann það. Hann hefur hinsvegar aldrei mætt í framhaldsviðtal til að fara 

yfir niðurstöður. Jónas virtist vita eitthvað um námsframboð sem tengdist 

líkamsrækt, en þekkti ekki til náms- og starfsráðgjafar. Arnar og Jóna skera sig úr 

hvað þetta varðar því að þau hafa bæði farið í náms- og starfsráðgjöf. Arnari var 

beint í námið í gegnum náms- og starfsráðgjöf á vegum Vinnumálastofnunar, og 

Jóna hefur farið í ráðgjöf hjá Háskóla Íslands. Hún ætlar sér að fara í ráðgjöf 

bráðlega hjá símenntunarmiðstöð á sínu svæði til að skoða möguleika á námi.      

 

3.3.  Nám meðfram sjómannsstarfi 

Gögnin úr einstaklingsviðtölunum og rýnihópnum sýna að ýmsir þættir hafa áhrif 

á möguleika sjómanna til að mennta sig. Þemun sem komu fram voru tvö. Fyrra 

þemað er Möguleikar, og seinna þemað nefnist Hindranir. 

 

     3.3.1.  möguleikar. 

Allir þátttakendur telja internetið vera lykilatriði varðandi nám á meðal sjómanna. 

Menn sögðu að netið væri komið í flesta báta en gæði væru misjöfn. Það væru 

helst stærstu útgerðirnar sem væru með stærstu bátana sem gætu boðið upp á 

samband í gegnum gervihnött. Í rýnihóp voru tveir slíkir áhafnarmeðlimir. Þeir 

sögðu að um borð væri slík tenging inn á alla klefa. Aðrir bátar væru með ADSL 

tengingu. Einn benti á að tækniframfarir væru mjög hraðar og stöðugt væru nýjar 

lausnir að koma fram. Það kom fram í rýnihóp að algengt væri að sjómenn væru 

með sína eigin fartölvu um borð. Menn nýttu sér það til að vera í sambandi við 

fjölskyldu og vini, og til þess að fylgjast með því sem er í gangi í landi. Sjómenn 

finndu því ekki eins mikið fyrir einangrun og áður. Yngri menn nota tölvuna 

meira en þeir eldri og eru klárari við það. Ákveðinn hluti eldri kynslóðarinnar 

notar hana þó einnig. Það kom fram að netsamband þyrfti ekki að vera forsenda 

þess að menn gætu stundað nám því að sumir þátttakenda könnuðust við 

skipsfélaga sem höfðu stundað fjarnám áður en internetið var í boði og gengið 

ágætlega.  

     Nokkrir möguleikar eru á meðal sjómanna varðandi frí. Hjá Jónasi er það 

nokkuð reglulegt og getur hann almennt reiknað með þriðju hverja helgi. Hann 
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tekur sér þriggja mánaða frí á sumrin og undirbýr það með því að leggja pening til 

hliðar yfir veturinn. Hjá Kára er hlé á bátnum eftir vertíðar sem getur varið 

nokkurn tíma. Hann hefur þó yfirleitt varið þeim tíma í afleysingar á öðrum 

bátum. Jóna vinnur almennt í einn til einn og hálfan mánuð í senn og fer síðan í 

mánaðarfrí. Það kom fram í rýnihópnum að á stærstu bátunum er svokallað 

skiptikerfi þar sem tveir menn eru í hverri stöðu og skiptast á, en á það oftast ekki 

við um undirmenn. Þeim sem býðst þetta fá þannig mánaðarfrí reglulega.  

     Þó aðstæður um borð geti verið misjafnar, telja menn að þær ættu alla jafna 

ekki að vera hindrun varðandi nám. Yfirleitt eru tveir menn í klefa, en það var álit 

þátttakenda í rýnihóp að menn ættu almennt að geta sinnt lærdómi þar. Jónas vakti 

athygli á að nám um borð gæti verið jákvætt mótvægi við því andlega álagi sem 

menn finna fyrir í löngum túrum. Menn hafa oft góðan tíma á milli vakta og í raun 

ekkert annað að gera, eða eins og hann orðaði það: „hvað ætlar þú að fara að gera, 

spæna í þig kók og prins pólo. Nei það er ekkert annað að gera heldur en að læra 

skilurðu.“.  

     Ákveðnir möguleikar komu fram í rýnihóp þegar þeir horfðu á mynddiskinn 

Þitt val – Þín leið, náms- og starfsráðgjöf fyrir sjómenn (2010). Fyrir sýninguna 

hafði komið fram hjá þeim að lítil sem engin þekking væri til staðar á hvað fælist í 

náms- og starfsráðgjöf. Þegar þeir höfðu horft á kynninguna lýsti einn mannanna 

ánægju sinni með hana, og sagði að þetta væri einmitt það sem hann vantaði því 

að hann hefði áhuga á að bæta við sig ákveðnum réttindum. Hann pantaði því 

viðtal hjá mér og er núna komin í nám sem hann sinnir ásamt starfi. Þátttakendur 

töldu að sjómenn myndu horfa á kynninguna um borð vegna þess að hún væri 

skýr, og stutt og laggóð. Það væri hinsvegar ekki nóg að senda diskinn þangað, 

tryggja þyrfti að einhver sæi til þess að hann yrði sýndur. Ég benti þeim einnig á 

vefútgáfuna en þeir voru ekki vissir hvort hægt væri að horfa á hana um borð í 

öllum bátum vegna mögulegra niðurhalsörðugleika.   

 

     3.3.2.  hindranir. 

 Starfsaðstæður sjómanna eru mjög misjafnar. Þar spilar inn í bæði stærð báta 

og veiðiaðferð. Lýsingar manna í einstaklingsviðtölunum á netaveiðum þar 

sem unnið er allt að 20 tíma samfellt og lítið er um svefn gefa til kynna 

gífurlegar líkamlegar kröfur til manna. Landlegur eru óreglulegar og oft 
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óútreiknanlegar. Freyr segist eiga rétt á fjögurra daga frí á mánuði, en 

tímasetning er oft óljós. Hann finnur fyrir þessu og talar um að hann þurfi að 

ganga um með farsíma á sér því að hann þurfi alltaf að vera tilbúinn.  

     Einnig kom fram að ekki væri hægt að treysta því að internetið væri í boði á 

öllum bátum. Til að mynda er netsamband um borð hjá Kára aðeins í boði fyrir 

skipstjórn. Einnig þyrfti að hafa í huga að gæði tengingar væru misjöfn, og hefðu 

ekki allar útgerðir efni á netsambandi í gegnum gervihnött. Menn bentu á að með 

ódýrari  nettengingu væri það háð miðum hvort samband næðist. Jóna nefndi t.d. 

að þegar þau væru á Noregsmiðum eða í Smugunni lægi sambandið niðri. En það 

kom einnig fram að þó að sambandið væri í gegnum gervihnött mætti ekki gleyma 

því að slíkt gæti verið mjög dýrt, sérstaklega þegar verið væri að niðurhala miklu 

efni. Þar sem aðrar tengingar eru í boði er ekki hægt að niðurhala miklu efni því 

að kerfið einfaldlega þyldi það ekki. Hætt væri við því að myndbönd og 

fyrirlestrar á netinu væru ekki góðir kostir fyrir fjarnám sjómanna, enn sem komið 

er. Þar að auki er ákveðin hópur sjómanna  sem ekki hefur tileinkað sér 

upplýsingatæknina, og má segja að kynslóðabil sé í þessum efnum. Arnar lýsir 

hvernig hann upplifði þetta um borð hjá sér:   

 

„Það voru allir í sambandi við fjölskylduna sína og talandi við vinina sína og 

annað í staðinn fyrir að vera fastur skilurðu, og þessir gömlu kallar voru alltaf þú 

veist fyrir framan sjónvarpið:  „Þið eruð alltaf í tölvunni, þið eruð alltaf í 

tölvunni, þið hangið alltaf í tölvunni, það á ekkert að horfa á fréttir og neitt“  Við 

erum löngu búnir að fá fréttirnar.    

 

     Það kom skýrt fram bæði í viðtölunum og í rýnihópnum að þó að netið væri 

um borð vissu menn lítið hvað væri í boði varðandi nám, náms- og starfsráðgjöf 

og styrki. Í rýnihópnum töluðu menn um að upplýsingar um slíkt rötuðu sjaldan 

um borð. Formaður sjómannafélags sagði að reynslan hefði sýnt að það eina sem 

dygði til að koma upplýsingum til sjómanna væri með því að fara með þær í 

bátana og væri hann nú farinn að gera það.  

     Jóna og Davíð töluðu um að þau hefðu orðið vör við ákveðið skilningsleysi 

varðandi nám á sjó. Að þeirra mati er þekking menntastofnanna á aðstæðum 

sjómanna oft takmörkuð. Þau bentu á að ýmsir örðugleikar gætu fylgt fjarnámi á 

sjó, sérstaklega þegar nemendur þyrftu að mæta í lotur og próf á ákveðnum 
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tímum. Þau þekktu dæmi þess að menn hefðu misst af prófum vegna þess að þeir 

komust ekki í land, og þar með tapað náminu. Þeim fannst einkennilegt að menn 

gætu ekki tekið próf um borð þó að það væri ekki á sama tíma og aðrir. Einnig 

lýsti Davíð þeirri skoðun sinni að hann myndi ekki vera tilbúinn til að sleppa túr 

til að mæta í lotu þar sem væru verkefni sem hann gæti alveg eins unnið um borð. 

Hann myndi tapa miklu fé á því og sæi ekki tilganginn með slíkri lotu. Í 

umræðum, bæði í rýnihóp og í viðtölum, kom fram að ekki mætti gleyma því að 

það krefðist mikils sjálfsaga og sjálfsbjargarviðleitni að stunda fjarnám á sjó, og 

menn gætu ekki treyst á beina aðstoð. Freyr sagði að hann myndi ekki treysta sér í 

fjarnám vegna þess að hann væri með svo „skrítinn haus“ eins og hann orðaði 

það.    

     Að lokum kom sú ábending frá Jónasi að gott netsamband væri ekki nægilegt í 

sjálfu sér til þess að hvetja menn til náms.Vakning meðal sjómanna varðandi þessi 

mál væri nauðsynleg forsenda þess að menn myndu taka skrefið. Einnig taldi hann 

að nauðsynlegt væri að hafa stuðning útgerðar með sér í slíku því að hún leggur 

mikið línurnar um hvað sé „jákvætt“ um borð, eins og hann orðaði það.   
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Umræður 

 

Í þessari rannsókn var viðfangsefnið sjómenn. Tilgangurinn var að kanna upplifun 

og viðhorf sjómanna gagnvart starfi sínu, námi almennt, og náms- og 

starfsráðgjöf, sem og að fá fram hvaða möguleika og hindranir þeir sjá varðandi 

nám meðfram sjómannsstarfi. Niðurstöður sýna að bæði innri og ytri þættir hafa 

þar áhrif.  

     Hvað varðar merkingu starfsins í lífi þátttakenda kom í ljós að manngerð þeirra 

einkennist að nokkru leyti af jarðbundnu og praktísku hugarfari og ákveðinni 

aðlögunarhæfni, sem bæði uppfyllir ákveðnar kröfur í starfinu en jafnframt mótar 

afstöðu þeirra til náms og starfa. Slíkur persónuleiki hallast að verknámi og var 

áhugi manna áberandi meiri á því en bóklegu námi. Hjá körlunum tengist 

starfsánægja mikið tekjum og falla aðrir þættir í skuggann af því. Fyrirvinnu-

hlutverkið á mikil ítök á meðal eldri karlanna og virðist erfið kvöð á þeim. 

Afleiðingar drengjamenningar koma fram í starfsumhverfi þátttakendanna. Sterk 

krafa er um að vera kaldur karl sem tekur áhættur og svarar fyrir sig. 

Starfsumhverfið getur því verið býsna harðsnúið og kann það að hafa neikvæð 

áhrif á þankagang varðandi nám og ráðgjöf. Andlegt og líkamlegt álag getur verið 

mikið og virðast þátttakendur upplifa töluverða togstreitu gagnvart atvinnu-

rekendum vegna þess valdójafnvægis sem kvótakerfið hefur skapað. Telja þeir 

litla möguleika á að hafa áhrif á starfsumhverfið.      

     Ljóst er að fyrri námsreynsla hefur áhrif á hvort fólk treysti sér til að takast á 

við framhaldsnám, og eru námsörðugleikar greinileg hindrun. Þar að auki má velta 

fyrir sér hvort að skólakerfið henti þessum hópi nógu vel. Ákveðin tilhneiging er 

til að hugsa stutt fram í tímann og hjá meirihluta viðmælenda fer lítið fyrir 

ákveðnum framtíðaráætlunum í starfi. Þar að auki virðist einangrun vinnustaðar 

eiga sinn þátt í því að þekking á námsmöguleikum og náms- og starfsráðgjöf er 

lítil hjá meirihluta þeirra.  

     Viðmælendur telja samt sem áður nokkra möguleika vera til staðar fyrir þá að 

stunda nám meðfram starfi, og finnst mörgum þeirra þörf  á að vekja athygli 
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sjómanna á því. Það þarf engu að síður að taka það með í reikninginn að vinnu-

staðurinn er úti á ballarhafi og aðstæður manna misjafnar. Eftir sem áður er 

þátttaka sjómannsins í námi annarsvegar háð því að hann hafi trú á sjálfum sér og 

hinsvegar að hann sjái tilganginn með því. Þessu til viðbótar er nauðsynlegt að 

útgerðareigendur og hagsmunaaðilar styðji við bakið á honum. 

 

4.1.  Merking starfsins í lífi þátttakenda og möguleg áhrif þess á   

        upplifun og viðhorf þeirra gagnvart námi og náms- og   

        starfsráðgjöf 

Það kom skýrt fram hjá þátttakendum að starfsmanngerð þeirra einkennist af 

jarðbundnum og praktískum hugsunarhætti sem gerir það að verkum, meðal 

annars, að menn taka því sem að höndum ber og láta verkin tala. Samkvæmt því 

fellur manngerð þeirra vel að kenningu Holland (1997) um starfsáhuga sem lýst 

var hér fyrr. Handverkssviðið (R) er afgerandi hjá öllum þátttakendum þar sem 

þau finna styrkleik sinn í að vinna með höndunum og takast á við náttúruöflin. 

Það má vel greina athafnasviðið (E) í þeirri áhættu sem þau eru tilbúin að taka 

varðandi starfsumhverfi og starfsferil. Sömuleiðis býr töluverð kappsemi í þeim 

sem kemur vel fram í þeim löngu vinnutörnum sem þeir eru tilbúnir að vinna. 

Þessir þættir endurspegluðust nokkuð í umræðum þátttakenda um mögulegt nám. 

Greinilegt var á meðal karlanna að þeir sáu helst tilgang í námi sem væri verklegt 

og veitti einhver réttindi. Konan var sú eina í hópnum sem ræddi um nám sem leið 

til að byggja sig upp persónulega. En þar sem að starfsánægja virðist mjög 

takmörkuð á meðal þátttakenda, má velta fyrir sér hvort að mögulegt sé að á 

meðal einhverra þeirra séu þessi einkenni ekki endilega vísbending um þeirra 

áhugasvið heldur frekar afleiðing af þeim starfsaðstæðum sem þeir búa við.  

     Inn í þetta spila áhrif af ákveðinni ímynd sem karlmennirnir í hópnum gefa af 

sjálfum sér og meta mikils í þessu umhverfi. Þar endurspeglast þau viðhorf sem 

felast í drengjamenningunni sem Ingólfur Ásgeir Jóhannesson lýsir í bók sinni 

Karlmennska ogJafnréttisuppeldi (2004), og fjallað var um hér fyrir ofan. Mjög 

sterk þörf er á meðal karlanna í hópnum að sanna líkamlegan og andlegan 

styrkleik sinn í starfinu, enda virðist sjómannsstarfið krefjast mikils af þeim. Þeir 

tengja þessar kröfur við ákveðna karlímynd sem felur það i sér, meðal annars, að 

menn bjarga sér sjálfir, og kveinka sér ekki né klaga. Starfsaðstæður virðast einnig 



  

66 

 

ýta undir þetta því vinnan fer fram í litlu, afmörkuðu samfélagi þar sem áhrif þess 

ná yfir í byggðarlagið í landi. Ákveðinnar kergju má greina á meðal þátttakenda 

gagnvart stöðu þeirra í samfélaginu. Þeim finnst á sér hallað og virðast hafa 

takmarkaða trú á að það breytist. Það er í raun sláandi hvað þeir upplifa sig 

valdalausa í starfi, og má segja að hér birtist þau áhrif sem samþjöppun valds í 

kvótakerfinu hefur alið af sér. Þessi félagslega mismunun er dæmi um þá kúgun 

sem Pierre Bourdieu (1986, 1992, 2000),  heldur fram í habitus kenningu sinni að 

sé bæði opinber og dulin í samfélaginu. Menn virðast vera eins og milli steins og 

sleggju í þessu umhverfi því að það kerfi sem brýtur á þeim er jafnframt 

uppspretta þeirrar sterku fjárhagslegu stöðu sem þeir hafa í dag. Þess vegna 

virðast menn sætta sig við þetta með trega, en vonleysistilfinningin er áberandi. 

Má segja að kvótakerfið hafi komið habitus sjómanna úr jafnvægi, líkt og þegar 

tilvera bænda í suður -Frakklandi varð ótrygg við það að konurnar fluttust á 

mölina (Bourdieu, 2000). Gildismatið um sjómanninn sem er sjálfum sér nógur á 

ekki lengur við. Sömuleiðis má segja að núverandi starfsumhverfi sjómanna sé ein 

birtingarmynd þeirra neikvæðu afleiðinga sem Richard Sennett telur að 

hugmyndir hins nýja viðskiptaheims hafi leitt af sér fyrir starfsmenn 21. 

aldarinnar. Hin ætluðu tækifæri fyrir starfsmenn til að byggja sig upp í starfi í 

sveigjanlegu umhverfi hafi í raun snúist upp í andhverfu sína og kippi frekar 

fótum undan gildum, eins og trúmennsku og umhyggju, sem eru nauðsynleg í 

samfélaginu (Sennett, 1998).  

     Þessa stöðu má heimfæra upp á það hlutverk starfsins sem Blustein (2006) 

kallar sjálfsákvörðun einstaklingsins, en þar bendir hann á að ein forsenda þess að 

starfsmaður samsami sig því sem starfið stendur fyrir er að samræmi sé á milli 

lífsskoðunar hans og atvinnurekanda. Má ætla að það andrúmsloft sem virðist 

ríkja í starfsumhverfi þátttakenda geti haft einhver áhrif á ákvörðun um að fara í 

nám þar sem meta þarf hvort það sé áhættunnar virði. Einnig má velta fyrir sér 

hvort að sjálfsbjargarþörf  þeirra geti dregið úr löngun til að sækja sér stuðning og 

ráðgjöf hjá fagaðila. Mögulega væri litið á það sem veikleikamerki að þurfa að 

sækja slíkt, og felur orðið ráðgjöf það dálítið í sér að verið sé að sækja sér aðstoð. 

Þær hugmyndir í drengjamenningunni um að sýna ekki tilfinningar ýta undir þetta, 

en þær geta einnig takmarkað námsval manna nokkuð. Leiða má líkum að því að í 

slíku umhverfi sé ekki auðvelt að bjóða upp á nám í sjálfsstyrkingu og 

samskiptum. Umfjöllun um slíka þætti er hinsvegar nauðsynleg bæði fyrir þann 
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sem hefur nám eftir langt hlé og einnig sem hluti af uppbyggingu starfsmanna á 

vinnustað.  

     Til að bæta gráu ofan á svart er nokkuð ljóst af lýsingum flestra viðmælenda að 

einelti virðist viðloðandi á vinnustað þeirra. Einelti á vinnustað getur haft mjög 

alvarlegar neikvæðar afleiðingar bæði fyrir einstaklinginn og vinnustaðinn í heild 

(Úttekt og úrlausn, e.d.). Áhrif á þolanda eru fyrst og fremst kvíði sem getur 

valdið bæði tilfinningalegu og líkamlegu álagi. Það getur, meðal annars, brotist út 

í reiðiköstum, einbeitingarörðugleikum, svefnörðugleikum og líkamlegum 

verkjum, og getur leitt til lélegs sjálfsmats og þunglyndis. Sá vinnustaður þar sem 

einelti er látið óáreitt einkennist oft af slæmum móral þar sem vantraust og 

óánægja ríkir. Miðað við þær lýsingar sem þátttakendur gefa af sínu vinnu-

umhverfi má velta fyrir sér hvort að skýringin á þeirri takmörkuðu starfsánægju 

sem þeir upplifa felist ekki að einhverju leyti í því andrúmslofti sem langvarandi 

einelti veldur. Í slíku umhverfi má ætla að ákvarðanir sjómanns um að stunda nám 

um borð geti litast af því hvort að mórall áhafnar leyfi það.         

     Karlmennirnir leggja mikla áherslu á mikilvægi launanna í starfinu. Er það 

sláandi að þeir nefna fátt annað sem kost við starfið, einnig þeir sem eru nokkuð 

sáttir í starfinu. Rannsókn Guðbjargar Vilhjálmsdóttur (2004) á kynjamun í 

starfshugsun íslenskra unglinga útfrá habitus kenningu Bourdieu, sem minnst er á 

í fræðilega hlutanum, styður þessar niðurstöður. Það kemur skýrt fram hjá 

mörgum þátttakenda að há laun þeirra er ekki aðeins kostur í starfinu heldur 

styrkja þau einnig ímynd þeirra sem karlmanns. Athyglisvert er að menn upplifa 

þessa upphefð á ólíkan hátt eftir aldri og félagslegri stöðu. Yngri mennirnir leggja 

áherslu á kosti þess og virðast njóta þeirra vel sem einhleypir karlar. Eldri 

mennirnir, sem eru með fjölskyldu, upplifa þessa ímynd aftur á móti sem þunga 

kvöð. Að þeirra mati eru þeir orðnir fastir í viðjum fyrirvinnunnar þar sem 

síauknar kröfur fjölskyldunnar ,og þeirra eigin, hefur leitt þá í skuldbindingu sem 

erfitt er að losa sig úr. Þessar niðurstöður styðja við ábendingu Bourdieu (2000) 

um þau tvíbentu áhrif sem forréttindi karla í samfélaginu hafa. Jafnframt er þetta 

gott dæmi um hvernig uppfylling krafna um að standa sig sem karlmaður í 

ákveðnum skilningi getur snúist gegn manni. Þetta styður einnig við þá skoðun 

Ingólfs Ásgeirs Jóhannessonar (2004), að hugmyndir um fyrirvinnuhlutverk 

karlmanna, þar sem há laun eru merki um karlmennsku, sé á margan hátt skaðleg 

bæði fyrir einstaklinginn og samfélagið í heild. Hluti þátttakenda gerir sér grein 
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fyrir þeim neikvæðu áhrifum sem þessar kröfur hafa á þá sem foreldra. Það er 

meðal annars þess vegna sem Jónas vill hætta á sjó og Davíð vill ekki vinna á sjó 

til langframa. Það má þó ekki heldur gleyma að eftirsókn eftir háum launum getur 

einfaldlega verið mjög freistandi og glepjandi sama hver á í hlut. Þessi háu laun 

sem margir sjómenn njóta þessa stundina ættu að gefa þeim aukið svigrúm til að 

mennta sig meðfram starfi, en það kom ekki fram hjá þátttakendum. Einn þeirra 

leit svo á að hann gæti illa sleppt túr fyrir námslotu vegna þess hve miklir 

peningar væru í húfi.   

     En í þessu sambandi er vert að skoða nánar hvaða hlutverki sjómannsstarfið 

virðist gegna hjá þátttakendum. Fyrir utan áhersluna sem menn leggja á tekju-

þáttinn eru fáir aðrir þættir nefndir. Einn talar um ákveðið frelsi sem hann upplifir 

á sjónum, tveir kunna vel við atganginn og stemninguna þegar allir vinna saman, 

og nokkrir þeirra eru nokkuð stoltir yfir þessu starfi og telja að því fylgi ákveðin 

virðing í sínu nærumhverfi. Þegar þessar niðurstöður eru bornar saman við 

kenningu Blustein (2006) um hlutverk starfsins í dag, sem fjallað er um í 

fræðilega hlutanum, er eftirtektarvert að hve miklu leyti þær falla eingöngu inn í 

fyrsta hlutverkið, þ.e. að sjá sér og sínum farborða. Innifalið í því eru vissulega 

ákveðnir möguleikar fyrir einstaklinginn að styrkja stöðu sína bæði félagslega og 

fjárhagslega í sínu umhverfi þar sem mikil vinna eykur tekjurnar og kemur 

viðkomandi og hans nánustu til góða. Einnig má segja að þær háu tekjur sem 

sjómenn njóta í dag veiti þeim ákveðin völd í samfélaginu sem hann og hans 

nánustu njóta góðs af.  

     Þátttakendur virðast aftur á móti fara að mörgu leyti á mis við annað hlutverk 

starfsins sem samkvæmt Blustein (2006) felst í margvíslegum félagslegum 

tengslum. Þó að þátttakendur hafi nokkuð sterka stöðu sem framleiðendur og að 

nokkru leyti sem neytendur, gera starfsaðstæður þeirra það að verkum að þeir geta 

takmarkað notið þess stuðnings sem fólki í landi býðst bæði starfslega og 

persónulega. Ákveðin fórnarkostnaður virðist fylgja sjómannsstarfinu, og má gera 

því skóna að ákveðin hætta geti verið á að því lengur sem einstaklingur starfar í 

slíkum kringumstæðum því meiri líkur séu á starfslegri og persónulegri stöðnun, 

sérstaklega ef engin annarskonar stuðningur kemur til. Ekki má heldur gleyma því 

að maður er manns gaman og sést það glöggt í gögnunum að margir þátttakenda 

vilja frekar vinna tarnavinnuna þó að hún geri gífurlegar líkamlegar kröfur til 

þeirra, einfaldlega vegna þess að þar vinna menn saman. Jónas vill frekar slíka 
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vinnu en í „kexverksmiðjunni“ eins og hann kallar hásetavinnuna á frysti-

togurunum þar sem unnið er á vöktum, meðal annars á flæðilínu, og samskipti eru 

takmörkuð. Slíkt vinnulag kemur í kjölfar aukinnar hagræðingar í greininni og 

hefur einnig verið innleidd í frystihúsum víða um land. Umhugsunarvert er hvaða 

afleiðingar slík þróun getur haft á starfsmanninn. Ljóst má vera að slík 

verkamannavinna gengur gegn þeirri frumþörf sem félagsleg tengsl eru hjá 

manneskjunni, og möguleikar á starfsánægju verða því töluvert minni. Á slíkum 

vinnustað er því mikil þörf á að vega upp á móti þessari einangrun með 

einhverjum ráðum. Menntun í sínu víðasta samhengi gæti þar komið að góðum 

notum þar sem starfsfólki yrði gefið svigrúm til þess að byggja sig upp andlega og 

gefa af sér. Líklegt má telja að starfsánægja myndi aukast og þar með gæði 

mannauðsins.   

     Þriðja hlutverkið, þ.e. sjálfsákvörðun einstaklingsins, getur þar einnig haft 

áhrif. Blustein bendir á að þar koma inn í ákveðnir þættir sem geta haft þau áhrif 

að starfsmaður sem byggir starfsánægju sína á ytri þáttum geti öðlast innri 

hvatningu gagnvart starfi sínu. Dæmi um slíkt væri tækifæri til að nýta hæfni sína, 

aukið sjálfstæði, stuðningur yfirmanna og fjölskyldu og aukin menntun. Hvað 

varðar þátttakendurna í þessari rannsókn þá má sjá þessi áhrif hjá sumum þeirra. 

Til að mynda má greina ákveðna innri sátt við erfiði hásetastarfsins á meðal þeirra 

sem finna að hæfileikar þeirra nýtast þar. Einnig sést á meðal kokkanna að þeir 

njóta þess að hafa ákveðin yfirráð og sjálfstæði um borð. Það virðist hafa aukið 

frumkvæði þeirra til að leggja ákveðnar línur í matargerðinni og í samskiptum 

manna á þeirra svæði til að vinna gegn einelti um borð. Aukin menntun á meðal 

undirmanna ætti þar með einnig að geta eflt þá í starfi. Gott dæmi um slíkt er hve 

mikið fisktækninámið hjá Arnari hefur upplýst hann um gildi starfsins og aukið 

hjá honum löngun til að sinna því. Þar að auki eru líkur á að sjómaður sem 

menntar sig í sjómennskunni bæði styrki stöðu sína um borð og starfsánægju. Þar 

fyrir utan má ekki gleyma því að áhugi manna er margvíslegur og líklegt er að 

nám almennt um borð gæti haft jákvæð andleg áhrif á bæði nemandann og áhöfn í 

heild. Athyglisvert er að konan í hópnum sker sig nokkuð úr hvað varðar 

hugmyndir um kosti starfsins því að hún nefnir ekki tekjuþáttinn sérstaklega en 

lítur á starfið sem kærkomna tilbreytingu og ögrun fyrir sig persónulega. Hennar 

viðhorf gagnvart námi eru einnig mjög jákvæð og er ljóst að hún hefur tileinkað 

sér hugmyndafræði símenntunar því að hún telur nauðsynlegt að halda sér við 
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námslega:  „þú veist til þess að svona hreinsa hugann og bæta einhverju nýju við“, 

eins og hún orðar það.   

 

4.2.  Aðrir áhrifsþættir á upplifun og viðhorf þátttakenda  

        gagnvart námi og náms- og starfsráðgjöf 

Í niðurstöðum koma fleiri þættir í ljós sem geta haft áhrif á upplifun og viðhorf  

þátttakenda gagnvart námi og náms- og starfsráðgjöf. Þar spilar inn í fyrri reynsla 

þeirra af námi, áhættuhegðun og vanþekking á námsmöguleikum. Eftirtektarvert 

er að helmingur viðmælenda í viðtölunum glímir við námsörðugleika. Fyrir þá var 

bóklegt nám töluverð hindrun. Þetta er í samræmi við þær rannsóknir sem fyrr 

hefur verið minnst á. Í skýrslu Jóns Torfa Jónassonar og Kristjönu Stellu Blöndal, 

Brottfall úr Námi: Afstaða til Skóla, Félagslegir og Sálfræðilegir Þættir (2002), 

kemur fram að tengsl eru á milli fyrri námsárangurs og brottfalls úr framhalds-

skóla. Þessir örðugleikar hafa dregið úr sjálfstrausti viðmælenda gagnvart námi og 

virðast ýta undir neikvæð viðhorf þeirra til bóklegs náms, sem þeir segjast ekki sjá 

tilganginn með. Ekki er hægt að draga ákveðnar ályktanir af þessum niðurstöðum 

um sjómenn almennt vegna lítils úrtaks. Það má þó segja að þetta veki mann til 

umhugsunar um hversu algengar námshindranir séu á meðal þeirra, sérstaklega 

með tilliti til þess sem áður hefur komið fram um hærri tíðni námsörðugleika á 

meðal drengja en stúlkna. Þar fyrir utan er einnig eftirtektarvert að þrátt fyrir að 

vera lausir við námshindranir hafði hinum þátttakendunum ekki tekist að ljúka því 

framhaldsnámi sem þeir hófu. Má velta fyrir sér hvort að hér sé ein birtingarmynd 

þeirrar félagslegu mismununar sem Bourdieu bendir á í habitus kenningu sinni um 

að skólakerfið sé meira hannað fyrir milli- og yfirstéttir en lágstétt. Varast ber að 

oftúlka, sérstaklega þegar um er að ræða svo lítið úrtak, en það er samt sem áður 

athyglisvert að þrátt fyrir tilraunir þátttakenda til að mennta sig, hefur engum 

þeirra enn tekist að ljúka því.  

     Það var greinilegt á meðal karlanna í rannsókninni að þeir skipuleggja sig 

almennt ekki mikið fram í tímann og virðast ekki finna mikla þörf til þess að 

tryggja stöðu sína á vinnumarkaðinum. Sjá má fyrir sér að vinnufyrirkomulagið, 

sem oftar en ekki byggist á vertíðartörnum, ýti undir slíkt. Greina má ákveðið 

sjálfsöryggi hjá þátttakendum hvað þetta varðar sem gæti helgast, meðal annars, af 

því að þeir koma af landsbyggðinni. Þeir virðast þekkja vel til í atvinnulífinu þar 
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sem þeir búa og treysta á þá virðingu sem starf þeirra hefur í samfélaginu. Það sést 

á því hvað sumir þeirra eru öruggir með að fá vinnu í landi vegna góðs orðspors 

þeirra sem sjómenn. Þetta styður við niðurstöður rannsóknar, sem minnst hefur 

verið á hér í fræðilega hlutanum, þar sem Guðbjörg Vilhjálmsdóttir gerði, ásamt 

Guðrúnu Á. Stefánsdóttur (2006), rannsókn á áhrifum búsetu á starfshugsun 

unglinga á Íslandi út frá sjónarhorni habitus kenningar Bourdieu. Þær telja að 

ástæður þess að áhugi og virðing fyrir verkamanna- og iðnaðarstörfum sé meiri á 

landsbyggðinni en höfuðborgarsvæðinu megi skýra með því að ungt fólk á 

landsbyggðinni er oft í meiri tengslum við atvinnulífið og hefur meiri þekkingu á 

hvað felst í slíkum störfum. Það er samt sem áður ákveðið áhyggjuefni að í 

áhyggjuleysi þátttakenda gagnvart framtíðinni endurspeglast ákveðið kæruleysi 

sem getur haft afdrífaríkar afleiðingar bæði fyrir einstaklinginn og samfélagið í 

heild. Velta má fyrir sér hvort að hér sé ekki ein birtingarmynd drengja-

menningarinnar sem minnst hefur verið á hér á undan, þar sem það þykir frekar 

svalt að taka áhættu og treysta bara á mátt sinn og megin hverja stund fyrir sig. 

Aftur ber að varast alhæfingar fyrir sjómannsstéttina, enda er það ekki tilgangur 

rannsóknarinnar. Þó má sjá fyrir sér að slíkt hugarfar ýti ekki undir, nema síður sé, 

að sjómenn sæki í nám og náms- og starfsráðgjöf. Hafandi í huga hve hættulegt 

sjómannsstarfið getur verið, eru meiri líkur á því en í öðrum starfsgreinum í 

landinu, að fólk verði að fara í land vegna slysa. Þar standa ómenntaðir sjómenn 

illa að vígi á vinnumarkaðinum. Það er því þörf á að vekja sjómenn til 

umhugsunar um sína stöðu. Það var, meðal annars, tilgangur minn með útgáfu á 

mynddiskskynningu minni á náms- og starfsráðgjöf fyrir sjómenn (Sólrún 

Bergþórsdóttir, 2010).  

     En ljóst er að betur má ef duga skal því að það er áberandi á meðal þátttakenda 

hvað þeir eru flestir illa upplýstir um hvað er í boði varðandi nám og náms- og 

starfsráðgjöf. Í því felast augljóslega margvíslegar hindranir fyrir þá. Fyrir það 

fyrsta er mat þeirra á vinnumarkaðinum í landi nokkuð óraunsætt, sem sést til að 

mynda á því að einn þeirra telur að meiraprófið nægi til þess að fá vinnu í landi. Í 

öðru lagi veldur vanþekking þeirra á menntunarmöguleikum því að þeir sjá ekki 

slík tækifæri fyrir sér. Í þriðja lagi, þar sem að náms- og starfsráðgjöf virðist vera 

þeim nokkuð framandi eru ekki miklar líkur til þess að þeir nýti sér hana. Þessi 

vanþekking endurspeglar það lokaða umhverfi sem þátttakendurnir vinna í. Er 

greinilegt að þetta starfsumhverfi skýrir nokkuð viðhorf  þeirra til náms og starfa. 
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Ljóst er að gera þarf átak í að ná til sjómanna með náms- og starfsráðgjöf og 

námstækifæri. Einnig þarf að þróa nám við hæfi þar sem tekið er tillit til 

bakgrunns þeirra og aðstæðna.        

     Niðurstöðurnar í heild styðja við þær hugmyndir K. Patricia Cross (1981) sem 

lýst var í fræðilega hlutanum. Ákveðin samhljómur er á milli þessa heildræna 

líkans sem hún setur upp um þau samtengdu svið sem hafa áhrif á þátttöku 

fullorðinna í námi, og þeirra þátta sem virðast hafa áhrif á viðmælendurna hvað 

þetta varðar. Margir þeirra eru fastir í hindrunum er tengjast sjálfsmati, viðhorfum 

og upplýsingaskorti. Arnar er hinsvegar gott dæmi um hvernig þessi svið geta haft 

jákvæð áhrif á þátttöku fullorðins einstaklings í námi. Sjálfsmat hans (svið A) var 

nokkuð brotið vegna námsörðugleika og slæmrar fyrri reynslu í skóla. Hann gefst 

þess vegna upp á náminu. Það er ekki fyrr en hann lendir á því breytingatímabili 

(svið D) í lífi sínu að verða atvinnulaus að eitthvað breytist. Hann fær upplýsingar 

(svið F) og stuðning í gegnum náms- og starfsráðgjöf hjá Vinnumálastofnun til 

þess að hefja nám að nýju, sem gerir það að verkum að hann fer að sjá nýja 

möguleika (svið E) sem auka áhuga hans á námi í því sem hann hafði uppgötvað 

áður að hentaði honum, þ.e. sjómennska. Hann fær jafnframt aðstoð við að setja 

sér ákveðin markmið og það eykur eftirvæntingu hans og trú gagnvart því sem  

framundan er (svið C). Þetta ferli leiðir svo til þess að hann tekur skrefið og  

verður þátttakandi (svið G) í námi. Það veldur því síðan að viðhorf hans gagnvart 

námi (svið B) breytast og hann fer að sjá mikilvægi þess og kosti, ekki bara fyrir 

sig persónulega heldur einnig fyrir atvinnulífið og samfélagið sem heild. Hér er 

um flókið samspil innri og ytri áhrifsþátta að ræða sem byggjast á stöðu 

einstaklingsins í samfélaginu, og spila þeir lykilhlutverk í því hvort  

einstaklingurinn taki skrefið varðandi nám. En eins og Cross bendir á mun sá sem 

nær þátttöku öðlast nýja sýn á hvað felst í menntun.  

 

4.3.   Möguleikar og hindranir varðandi nám meðfram 

sjómannsstarfi 

Af framansögðu má sjá að möguleikinn á því að fullorðinn einstaklingur hefji nám 

að nýju er háð ýmsum þáttum. Reynsla hans, aðstæður, þekking og viðhorf 

gagnvart námi og starfi skipta þar miklu máli. Ljóst er að sú tilhneiging að treysta 

á mátt sinn og megin hverju sinni getur hindrað að menn sjái þörfina á að tryggja 
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sig starfslega. Þar sem að merking starfsins virðist að miklu leyti tengjast tekjum 

og uppfyllingu krafna um líkamlegan og andlegan styrk, má reikna með að það 

geti afmarkað nokkuð mögulegt námsval. Á hinn bóginn má segja að þær miklu 

kröfur sem harðsnúið starfsumhverfið virðist gera til þátttakenda geti leitt til þess 

að menn fari að velta nýjum kostum fyrir sig í starfi. Sú vanþekking á náms-

möguleikum sem virðist ríkja á meðal þeirra er mikil hindrun og meðan svo er má 

ekki reikna með að sótt verði í auknum mæli í nám. Þar að auki verður að taka 

með í reikninginn að ákveðnar vísbendingar eru í niðurstöðum um að sjómenn séu 

valdalitlir í sínu starfsumhverfi og þátttaka þeirra í námi gæti því verið að nokkru 

leyti háð atvinnurekanda, sérstaklega ef taka þarf tillit til þess í vinnunni. Ekki má 

heldur gleyma því að starfsaðstæður sjómanna virðast vera býsna misjafnar. Það 

segir sig sjálft að þeir sem vinna langar tarnir í einu og fá óregluleg frí hafa lítið 

svigrúm til þess að stunda nám, og er Freyr gott dæmi um það. Eins og við mátti 

búast eru þeir þátttakendur sem glíma við námsörðugleika tregir til að takast á við 

nám, og er auðsjáanlegt að töluverðar bjargir þurfi til þess að menn með slíka 

byrði treysti sér aftur í nám., eins og sjá má í tilfelli Arnars.   

     Þrátt fyrir allar þessar hindranir meta viðmælendurnir það svo að nokkrir  

möguleikar séu í dag fyrir sjómenn að stunda nám meðfram starfi. Í þessum 

efnum er sérstaklega litið til upplýsingatækninnar. Það er hinsvegar ljóst að taka 

þarf sérstakt tillit til starfsaðstæðna sjómanna, og mun það krefjast ákveðins 

sveigjanleika á báða bóga. Þar virðast fræðsluaðilar ekki hafa náð nægilega til 

þeirra. Einnig verður að hafa í huga að fjarnám gerir ákveðnar kröfur til nemans 

sem ekki er víst að allir treysti sér í. Í því tilliti eru einstaklingar með 

námshindranir í sérstakri hættu. 

     En þegar allt kemur til alls er möguleg þátttaka sjómanns í námi fyrst og fremst 

háð því að hann sjái tilganginn með því. Miðað við þá starfsmanngerð sem 

þátttakendur sýna í niðurstöðum má ætla að ef menn telja námið vera þess virði þá 

muni þeir ganga í verkið af fullum krafti og vera tilbúnir að leggja á sig erfiðið. 

Aðlögunarhæfni þeirra í erfiðu starfsumhverfi getur einnig nýst þeim í námi. Þeir 

þurfa aðeins að þjálfast í að nýta þau tæki sem losað geta um þær hindranir sem 

verða á veginum. Ákveðnar vísbendingar eru í niðurstöðum um að mönnum 

hugnast verklegt nám fram yfir bóklegt, samanber skoðun Kára á mikilvægi 

sögunnar um Snorra Sturluson í starfi.  
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Lokaorð 

 

Meginniðurstöður þessarar rannsóknar gefa ákveðnar vísbendingar um að afstaða 

sjómanna gagnvart starfi sínu, námi og náms- og starfsráðgjöf er nokkuð málum 

blendin, og er skýringanna, meðal annars, að finna í samtengdum þáttum reynslu, 

viðhorfa, upplýsingaskorts og starfsaðstæðna. Saman geta þessir þættir myndað 

ákveðna hringrás hindrana sem virðist stundum hafa styrkleik þrefalds þráðar. Ef 

svo er raunin er augljóst að þann vítahring þarf að brjóta.  

     Forsenda þess að svo verði er vakning á meðal sjómanna varðandi þessi mál, 

því án hennar getur ekki orðið viðhorfsbreyting. Annað lykilatriði í því samhengi 

er aðkoma hagsmunaaðila stéttarinnar  að bættu aðgengi að námi. Þannig má 

draga úr einangrun sjómanna og vinnuhörku, og auka aðgengi þeirra að námi og 

náms- og starfsráðgjöf. Slíkt mun ekki aðeins hafa jákvæð áhrif á sjómanninn 

sjálfan heldur einnig fjölskyldu hans og starfsumhverfi. Í þessu samhengi er 

mikilvægt að hugsa um nám í sínu víðasta samhengi því að það er ekki einungis 

nauðsynlegt fyrir sjómenn að styrkja stöðu sína á vinnumarkaðinum heldur benda 

niðurstöður einnig til að mikil þörf er á að efla starfsanda og samheldni á 

vinnustað. Sjá þarf til þess að tækifæri bjóðist til að gera slíkt, og má benda á að í 

landi þykir nokkuð sjálfsagt hjá fyrirtækjum að bjóða starfsmönnum reglulega upp 

á ýmis námskeið sem stuðla m.a. að því að samskipti og liðsheild á vinnustað er 

efld. Eru slíkir þættir oft hluti af þeirri starfsmannastefnu sem fyrirtæki eru í 

síauknum mæli að setja sér, og væri forvitnilegt að vita hvort að sú þróun sé 

einnig á meðal útgerðafyrirtækja. Því tengt er einnig nauðsynlegt að fara yfir 

stöðuna varðandi einelti á sjó því vert er að benda á að í vinnuverndarlögum er 

reglugerð um aðgerðir gegn einelti á vinnustað nr. 1000/2004, þar sem  

atvinnurekanda er skylt að sjá til þess að einelti viðgangist ekki í starfsumhverfinu 

og jafnframt bregðist við ef slíkt kemur upp. Viðbragðsáætlanir gegn einelti á 

vinnustað þykja orðið sjálfsagður hluti af atvinnurekstri í  landi; er það svo einnig 

á sjó? Vert væri að athuga það.    

     Ein leið til þess að vekja sjómenn til vitundar um þá möguleika sem eru til 

staðar varðandi nám er að hagsmunaaðilar sameinist um að efla upplýsingaflæði 
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til þeirra. Spennandi verður að sjá hvort að útgáfa kynningardisksins Þitt val – Þín 

Leið, Náms- og Starfsráðgjöf fyrir Sjómenn (2010) hafi  jákvæð áhrif. Ákveðnar 

vísbendingar eru um að þó að diskurinn sé kominn um borð hafi ekki verið tryggt 

að hann yrði sýndur. Tryggja þarf að svo verði og geta stéttarfélög undirmanna 

haft þar áhrif. Símenntunarmiðstöðvar og aðrar menntastofnanir þurfa einnig að 

koma upplýsingum um starfsemi sína í meira mæli um borð í bátana ef þau vilja 

ná til þessa markhóps. Það er hinsvegar stórt og ögrandi verkefni að takast á við 

viðhorfin. Aukin upplýsingagjöf, ásamt ákveðinni vinnu í að gera sjómönnum 

ljósar þær áhættur sem felast í því að styrkja ekki stöðu sína á vinnumarkaðinum 

skiptir þar máli. Nauðsynlegt er að virkja útgerðirnar og skipstjórana í þessu 

verkefni því að áhrif þeirra geta verið mikil. Stéttarfélögin ættu hinsvegar að vera 

leiðandi í þessari vinnu því að þetta er mikið hagsmunamál fyrir þeirra 

félagsmenn. Þar stendur þó eftir að eina leiðin til að auka líkurnar á því að 

sjómenn sæki nám er með því að sýna þeim fram á  þörfina og möguleikana, og 

þá þurfa verkin að tala. Raunfærnimat gæti verið kostur sem myndi hvetja 

sjómenn til náms. Jákvæð reynsla er af raunfærnimatinu í vélstjórn á mínum 

vinnustað, Framhaldsskólanum í Vestmannaeyjum, þar sem menn gátu stytt nám 

sitt töluvert. Velta má fyrir sér hvort ekki væri hægt að bjóða einnig upp á slíkt 

fyrir stýrimannanámið. Þar skipta áhrif hagsmunaaðila öllu máli.      

     Við eflingu á menntun sjómanna mun upplýsingatæknin spila lykilhlutverk, og 

er vert að skoða þá mörgu möguleika sem þar bjóðast. Netið er vissulega sterkur 

kostur í námi, en það lítur út fyrir að ekki sé alfarið hægt að treysta á það enn sem 

komið er. Þar sem því verður ekki við komið má sjá fyrir sér að hægt væri að  

bjóða bæði fræðslu og námsefni á diskum. Fjölbreytni í námsaðferðum og 

námsmati hefur aukist síðustu ár og gæti það örugglega komið sjómönnum til 

góða, ekki hvað síst í bóklegu fögunum. Sérstaklega gæti það auðveldað 

einstaklingum með námshindranir að takast á við námið. Þar að auki eru komin á 

markað tölvuforrit sem auðveldað gætu þeim námið til muna. Fræðslumiðstöð 

atvinnulífsins hefur hannað námsleið sem heitir Aftur í nám, þar sem boðið er upp 

á lesblindugreiningu ásamt kennslu í íslensku, stærðfræði, tölvum og sjálfs-

styrkingu (e.d.a). Það er ljóst að þeir einstaklingar sem glíma við námshindranir 

verða að fá styrkingu og þjálfun til þess að takast á við nám að nýju. Þess vegna 

verður að gera ráð fyrir því að námið verði að einhverju leyti í landi, sérstaklega í 

upphafi. Verklegt nám gerir einnig slíkar kröfur. Þar að auki er nauðsynlegt fyrir 
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sjómenn að rífa sig aðeins úr sínu lokaða starfsumhverfi til að hitta aðra 

námsmenn og skiptast á skoðunum og hugmyndum. Það er nám út af fyrir sig.  

     Einnig væri spennandi að athuga hvort ekki væri hægt að vinna að því að 

breyta því viðhorfi sem birtist, meðal annars, í titli þessarar rannsóknar gagnvart 

bóklegu námi. Dæmi um slíkt gæti verið sérsniðið fjarnámskeið, fyrir starfandi 

sjómenn, um eina af Íslendingasögunum. Sem gamall kennari veit ég að lykillinn 

að því að ná til nemenda með námsefnið er í gegnum kennsluaðferðirnar. Ég efast 

ekki um að með líflegum kennsluaðferðum verði hægt að matreiða söguþráðinn 

svo eftir verði tekið. En hver yrði tilgangurinn? Ekki mun þetta námsefni hjálpa til 

í starfinu, eða hvað? Eitt er víst að hér yrði ákveðin tilbreyting fyrir menn um borð 

þar sem kærkomið tækifæri gæfist til að skiptast á skoðunum, eða hneykslast þess 

vegna, yfir nýrri tegund af sápuóperu.    

     Það má segja að sjómannsstéttin sé nokkuð óplægður akur í náms- og 

starfsráðgjöfinni á Íslandi. Það er því spennandi og ögrandi verkefni fyrir 

ráðgjafann að finna út hvernig best sé að ná til hennar. Niðurstöðurnar  benda til 

að líklegt sé að slík ráðgjöf og mögulegur ávinningur af henni sé þeim nokkuð 

framandi, og verður að hafa það í huga þegar henni er komið á framfæri. Tekið 

var mið af þessu við framleiðslu á mynddiskskynningunni fyrir sjómenn. 

Mikilvægt er að fylgja þeirri kynningu eftir. Þegar í ráðgjöfina er komið er mín 

reynsla sú að til að byrja með er sjómaðurinn oft eins og fiskur á þurru landi.  

Fyrir það fyrsta er þekkingin um hvers megi vænta af slíkri þjónustu takmörkuð.  Í 

öðru lagi er hann oft lítið inn í hvernig hlutirnir virka í menntakerfinu, jafnvel þó 

að hann eigi börn á skólaaldri, því algengast er að eiginkonan í landi sjái um þann 

þátt í fjölskyldunni. Orðfæri menntaheimsins er honum því einnig oft framandi.  

Þetta er að sjálfsögðu ekki algilt, en segja má að því minni menntun sem 

einstaklingurinn hefur þegar hann kemur í ráðgjöf, því minni innsýn er líkleg.  

Setja má sig í spor slíks sjómanns með því að ímynda sér hvernig manni sjálfum 

liði ef maður væri um borð í bátnum hans.      

     Þar sem að viðfangsefni þessarar rannsóknar hefur lítt verið kannað hér á landi 

hefur ekki verið hægt að beita samanburði, rannsókninni til stuðnings. Má því 

segja að mín reynsla, bæði sem sjómannsdóttir og náms- og starfsráðgjafi á 

landsbyggðinni, sé eini samanburðurinn sem ég hef haft í þessu ferli. Það 

takmarkar að vissu leyti rannsóknina, ásamt því að úrtakið er lítið. Það styrkir þó 

þessa rannsókn að upplifun og reynsla sjómannanna sem tóku þátt fékk að hljóma 
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í niðurstöðunum, og góður samhljómur var á milli niðurstaðna og fræðanna. Ég tel 

því að nokkur grunduð innsýn hafi fengist á upplifun og viðhorfum undirmanna á 

sjó gagnvart starfi, námi og náms- og starfsráðgjöf, sem og þeim möguleikum sem 

þeir sjá varðandi nám meðfram sjómannsstarfi. Sem eigindleg rannsókn verða 

niðurstöðurnar ekki heimfærðar yfir á alla sjómenn. Þó er ástæðulaust að ætla að 

þær séu tilhæfulausar með öllu. Þær vísbendingar sem komu fram um mjög 

takmarkaða starfsánægju og erfitt starfsumhverfi kalla mjög ákveðið á að 

aðstæður og líðan sjómanna verði rannsökuð nánar. Á þann hátt væri hægt að fá 

mikilvægar upplýsingar sem nýst gætu til þess að stuðla að starfsánægju sjómanna 

og mögulega hefja umræðu um aukið aðgengi að símenntun hjá þessari stétt. 

Vonandi nýtast niðurstöður þessarar rannsóknar í þeirri þróun sem er í 

fullorðinsfræðslunni á Íslandi í dag. Þar hefur sjómannsstéttin verið nokkuð 

útundan og er því töluvert ónýttur markhópur. Einnig vonast ég til að 

niðurstöðurnar auki þekkingu náms- og starfsráðgjafa á aðstæðum og viðhorfi 

sjómanna og auðveldi þeim þannig við að ná betur til þeirra, því þörfin er 

vissulega til staðar. 
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