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Ágrip 

Þetta lokaverkefni er til B.Sc. gráðu í tannsmíði við heilbrigðisvísindasvið Háskóla 

Íslands í maí 2011. Markmið þessarar rannsóknar er að kanna áhrifaþætti þess hvers 

vegna tannsmiðir, tannlæknar og nemar í þessum fögum á Íslandi völdu sitt fag, hvort 

fjölskylda og fjölskyldulíf hafði mikil áhrif á námsvalið og hvort áhrifaþættir til námsvals 

væru mismunandi á milli kynja. 

Rannsóknin var megindleg. Spurningalisti var sendur til þátttakenda sem innihélt 22 

spurningar tengdar fjölskylduháttum og þáttum þess hvers vegna þátttakendur völdu sitt 

fag. Könnunin var send til þátttakenda með tölvupósti á vegum Tannlæknafélags Íslands, 

Tannsmiðafélags Íslands og Háskóla Íslands. Niðurstöður voru bornar saman við 

rannsóknir Inga Rúnars Eðvarðssonar og Guðmundar Kristjáns Óskarssonar frá árinu 

2010 sem könnuðu hvað réði vali nemenda sem útskrifuðust úr hjúkrunarfræði, 

menntunarfræðum og viðskiptafræði árin 2004-2007 og rannsókn Iðunnar Kjartansdóttur 

frá árinu 2007 þar sem hún rannsakaði hvaða þættir höfðu helst áhrif á námsval iðn- og 

verknámsnema. Niðurstöður voru einnig skoðaðar í samanburði við erlendar rannsóknir á 

áhrifaþáttum til námsvals sem tannlæknanemar tóku þátt í. 

Áhrifaþættir til námsvals voru nokkuð líkir þegar tannlæknar, tannsmiðir og nemar í 

þessum fögum voru bornir saman en allir hópar og bæði kynin sögðu möguleikann að 

vinna með höndunum hafi haft mestu áhrifin á valið. Þar á eftir kom áhugi á greininni og 

möguleikar á eigin rekstri. Fæstir töldu að kynni af starfsgrein og menntun eða hefð 

fjölskyldu hefðu haft mikil áhrif á námsvalið. Foreldri, afi eða amma hvöttu helst til 

námsins en stór hluti þátttakenda bjuggu þá hjá foreldrum sínum á sama tíma. Þeir sem 

áttu fjölskyldumeðlimi sem störfuðu við fagið og hvöttu einnig mest til námsins voru 

einungis 6 talsins. Þátttakendur útskrifuðust flestir af náttúrufræðibraut í menntaskóla og 

fæstir af íþróttabraut, almennri braut og listabraut. Ekki kom í ljós mikill munur milli 

kynja né að fjölskylda eða fjölskyldulíf þátttakenda hafi haft sérstök áhrif á námsval 

þeirra. 
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Abstract 

This thesis is for a B.Sc. degree in Dental Technology at the University of Iceland, May 

2011. The aim of the thesis is to see what factors influenced dental technicians, dentists 

and students of these subjects in Iceland to start their studies, whether family and family 

life have an influence on their choice of studies and to see whether there are any gender 

differences. 

This study used quantitive research methods. Participants were asked to fill out an 

questionnaire which included 22 questions related to their family situation and factors 

which influenced their choice of study. The questionnaire was send to participants by e-

mail from the Icelandic Dentists‘ Association, the Dental Technicians´ Association and 

the University of Iceland. The results were compared to research carried out by Ingi 

Rúnar Eðvarðsson and Guðmundur Kristján Óskarsson in 2010 where they observed 

what factors influenced nursing students,  students of education and business students 

from 2004-2007, to embark on their course of study and to research carried out by Iðunn 

Kjartansdóttir in 2007 where she observed what factors influenced apprentices and 

vocational trainees to start their studies. The results were also compared to foreign 

studies on the same subject regarding dentistry students. 

Factors influencing their choice of education were similar between dentist, dental 

technicians and students in these subjects but all groups and both sexes said that the 

opportunity to work with their hands was the main reason for their choice. After that 

came interest in the profession and the potential to run their own business. Very few said 

that introduction to the profession and family traditions had any influence. Most 

participants said that parents or grandparents encouraged them the most to their choice of 

education but a large proportion of the participants lived with their parents at the time. 

Only 6 respondents had a family member in the profession who stongly encouraged them 

in their choice of study. Most participants graduated from school with qualifications in 

the natural sciences and a minority majored in athletics, general studies and art subjects. 

There did not appear to be a noticeable gender difference nor did it seem that family or 

family life had any obvious influence on the participants´ choice of education. 
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Formáli 

Þetta lokaverkefni er til B.Sc. gráðu í tannsmíði við heilbrigðisvísindasvið Háskóla 

Íslands og var unnið frá janúar til apríl 2011. Vægi verkefnis er 16 ECTS einingar. 

Þar sem ég er menntuð sem tannsmiður hef ég mjög oft verið spurð að því hvað hafi 

orðið til þess að ég hafi farið að læra tannsmíði og hvað það sé nákvæmlega sem 

tannsmiðir geri. Þessar spurningar eru algengar vegna þess að vitneskja fólks um fagið er 

mjög lítil miðað við stéttir eins og til dæmis viðskiptafræðinga, lækna og lögfræðinga. 

Markmiðið með þessu verkefni var það, að kanna hvað nákvæmlega hvatti fólk til að 

hefja nám sem tannsmiður eða tannlæknir og hvaða þættir höfðu helst áhrif á þá 

ákvörðun. Í þessum atvinnugreinum heyrir maður oft út undan sér að foreldrar þessa og 

hinna séu starfandi við fagið og það virðist vera algengt að börnin kjósi sama nám og 

foreldrarnir. Vonandi varpa niðurstöður einhverju ljósi á þessa ákvörðun fólks og að 

verkefnið sjálft verði þá jafnvel til þess að fleiri velji þetta nám. Þar sem það er verið að 

breyta tannsmíðanáminu í Bs gráðu, þá er nauðsynlegt að fleiri sýni því áhuga, auka þar 

af leiðandi samkeppni um að komast inn í námið og útskrifa þannig betri tannsmiði. 

Námið nær þá vonandi hratt og örugglega sömu stöðlum og önnur Clausus nám á Íslandi 

hafa, sem og verða sambærilegt öðrum tannsmíðaskólum erlendis. Tannlæknar og 

tannsmiðir á Íslandi vinna mjög náið saman á vinnumarkaðnum og eins nemar í 

skólanum. Tannlæknisfræðin er ekki eins vel falin grein og tannsmíðin svo forvitnilegt 

verður að sjá hvort áhrifaþættir til námsvals séu sambærilegir milli þessa tveggja hópa. 

Hag af niðurstöðum þessa verkefnis hafa aðallega stjórnendur og kennarar í tannsmíði og 

tannlækningum við Háskóla Íslands. Niðurstöðurnar geta varpað ljósi á það á hvaða hátt 

best er að kynna námið fyrir væntanlegum nemendum og á þann hátt aukið samkeppnina 

um inngöngu í deildirnar en báðar námsleiðirnar velja nemendur sína með 

fjöldatakmörkunum eftir fyrstu önnina (e.numerus clausus). 
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1 Inngangur 

Þetta verkefni er í formi rannsóknarskýrslu þar sem áhrifaþættir þess hvers vegna 

tannsmiðir, tannlæknar og nemar í þessum fögum við Háskóla Íslands völdu sitt nám á 

sínum tíma, hvort fjölskylda og fjölskyldulíf hafi haft einhver áhrif og hvort munur sé á 

milli kynja í þessum efnum. Farið verður í gegnum rannsóknina sjálfa, markmið hennar 

og framkvæmd. Niðurstöður verða dregnar saman og aðalatriðin sett fram á myndrænan 

hátt. Niðurstöður verða svo ræddar með tilliti til rannsóknarspurninga og íslenskra og 

erlendra rannsókna.  

Ekki er vitað mikið um hvaða þættir hafa mest áhrif  á námsval tannsmiða, tannlækna og 

nema í þessum fögum á Íslandi en engin sambærileg könnun hefur verið gerð hér á landi. 

Það verður því aðallega stuðst við niðurstöður úr tveimur rannsóknum sem gerðar voru 

hér á landi sem fjalla um námsval fólks í ýmsum greinum. Önnur er frá Háskóla Íslands 

og fjallar um hvað hefur áhrif á námsval iðn- og verknámsnemenda (Iðunn 

Kjartansdóttir, 2007). Hin rannsóknin fjallar um hvað réði vali á námssviði og háskóla 

meðal nemanda í Háskólanum á Akureyri árin 2004-2007 (Ingi Rúnar Eðvarðsson og 

Guðmundur Kristján Óskarsson, 2010). Einnig verða niðurstöður úr sex erlendum 

rannsóknum skoðaðar, þar sem annars vegar var rannsakaður áhrifavaldur þess að 

tannlæknanemar í Perú, Írlandi og Jórdaníu völdu sitt fag (Bernabé, Icaza og Delgado-

Angulo, 2006; Hallissey, Hannigan og Ray, 2000; Al-Bitar, Sonbol og Al-Omari, 2008) 

og hins vegar þar sem áhrifavaldur til náms var kannaður meðal tannlæknanema í 

Kanada, Japan og Tælandi, nemendur á undirbúningsnámskeiði í tannlækningum voru 

beðnir um að svara könnun varðandi námsval og samanburður á áhrifaþáttum til 

námsvals var skoðaður milli tannlæknanema og læknanema í Manchester háskóla á 

Englandi (Karibe o.fl., 2007; Hawley, Ditmyer og Sandoval, 2008; Crossley og Mubarik, 

2002). 
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2 Fyrri rannsóknir á áhrifaþáttum til námsvals 

2.1 Íslenskar rannsóknir 

Ingi Rúnar Eðvarðsson og Guðmundur Kristján Óskarsson (2010) rannsökuðu hvað réði 

vali nemenda sem útskrifuðust úr hjúkrunarfræði, menntunarfræðum og viðskiptafræði 

árin 2004-2007, frá Háskólanum á Akureyri. Aðalmarkmið þeirrar rannsóknar var að 

skoða annars vegar hvað réði námsvali nemenda og hins vegar vali á háskóla, út frá kyni, 

staðar- eða fjarnámi og hvort fólk í ólíkum námsgreinum líti til ólíkra þátta þegar það 

kemur að því að velja sér námsgrein.  Fyrst og fremst kom í ljós að það sem réði helst 

námsvali fólks var áhugi á námsgreininni. Kynjamunur var nokkuð skýr, konur völdu 

helst sína námsgrein vegna áhuga á greininni og atvinnumöguleika. Karlar litu frekar á 

tekjumöguleikana og möguleikann á því að stunda námið í fjarnámi. Á heildina litið, 

burtséð frá aldri og kyni þá voru helstu áhrifaþættir til námsvals á þessa leið, frá því sem 

hafði mest áhrif til þess sem hafði minnst áhrif; áhugi á námsgreininni, 

atvinnumöguleikar eftir nám, kynni af starfsgrein, fjölbreytni náms, boðið var upp á 

fjarnám í greininni og tekjumöguleikar. Aðrir þættir hlutu lítið vægi en þeir eru; val 

félaga á námsgrein, menntun (hefð) fjölskyldu, sjónarmið fjölskyldu, 

framhaldsskólakennsla í viðkomandi grein eða skyldum greinum og ekki aðrar 

áhugaverðar námsgreinar í boði. Hér þarf þó að taka það til greina að meðalaldur úrtaks 

var 36,8 ár og má því draga þá ályktun að flestir höfðu þá stofnað til heimilis með 

fjölskyldu og höfðu því foreldrar skiljanlega ekki eins mikil áhrif á námsvalið eins og hjá 

yngri nemendum (Ingi Rúnar Eðvarðsson og Guðmundur Kristján Óskarsson, 2010). 

Í rannsókn Iðunnar Kjartansdóttur (2007) voru athugaðir áhrifaþættir þess hvers vegna 

iðn- og verknámsnemendur í tveimur skólum völdu sitt nám en meðalaldurinn þar var 

24.32 ár. Þá svöruðu flestir því að fjölbreytni í starfi réði helst vali á námi. Þar á eftir 

kom; vinna með höndunum, vinna í greininni, framhaldsnám síðar, nám ólíkt grunnskóla, 

vinna með vélar eða verkfæri, nám ekki bóklegt, vinnustaðanám, verður að hafa 

einhverja menntun, laun á námssamningi, launin, vinna svart og boðið starfsþjálfun. Af 

foreldrum, skyldmennum, vinum, systkinum, kennurum og fjölmiðlum höfðu foreldrar 

langmest áhrif á námsvalið eða 46% en 37% þátttakenda bjó þá í foreldrahúsum. 

Nemendur voru spurðir að því hvar þeir hefðu helst fengið upplýsingar um námið en 

flestir svöruðu í skólanum eða 28%. Fast á eftir fylgdu upplýsingar um nám frá 
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fjölskyldu, því næst frá fyrra starfi, af veraldarvefnum, í náms-og starfsfræðslu, frá 

vinum, frá náms- og starfsráðgjafa og svo frá kennurum þar sem ekki nema rúm 5% 

þáttakenda svöruðu því. Í grófum dráttum sýndu niðurstöður Iðunnar fram á að: 

,,...könnunarhópurinn sé að mestu leyti 24 ára karlmenn sem koma frá vinnandi iðnstétt 

og hafi búið á landsbyggðinni í æsku“ (Iðunn Kjartansdóttir, 2007). 

2.2 Erlendar rannsóknir 

Árin 1998 og 1999 voru 150 tannlæknanemar í University Dental school á Írlandi beðnir 

um að taka þátt í rannsókn þar sem áhrifaþættir til námsvals voru athugaðir. Langflestir 

eða 97 manns höfðu haft tannlæknanámið sem fyrsta val. Það kom í ljós að þeir þættir 

sem helst höfðu áhrif á námsvalið voru atvinnumöguleikar, möguleikar á eigin rekstri og 

hentugur vinnutími. Strax þar á eftir komu háar tekjuvæntingar og viljinn til að hjálpa 

öðrum. Fæstir voru þeir sem byggðu námsval sitt á því að margir úr fjölskyldu eða vinir 

væru tannlæknar sem og þeir sem höfðu stefnt lengi að þessu námi (Hallissey o.fl., 

2000). Þessa rannsókn má skoða í samanburði við niðurstöður rannsóknar sem 

framkvæmd var í Manchester, Englandi árið 2002 en enskir tannlæknanemar sögðu að 

hátt stöðugildi, atvinnuöryggi og há laun hafi ráðið mestu við námsvalið. Áhrifaþættir 

sem snéru að faginu sjálfu réðu helst; stöðugir vinnutímar, möguleikar á eigin rekstri og 

sjálfstæði. Atvinnumöguleikar, áhugi á starfi og áskorun í starfi virtist aftur á móti ekki 

vera mikil hvatning til náms meðal þátttakenda. Niðurstöður úr þessum rannsóknum 

styðja samskonar niðurstöður annarra rannsókna sem sýnt hafa fram á það að 

tannlæknanemar sækjast aðallega eftir háu stöðugildi og tekjumöguleikum (Crossley og 

Mubarik, 2002). Meðal tannlæknanema í Lima, Perú (2006) komu fram sambærilegar 

niðurstöður. Áhrifaþættir karla svipa nokkuð til niðurstaðna meðal tannlæknanema í 

Manchester en þá voru aðalástæður fyrir námsvali karla í Perú á þessa leið; að vera með 

eigin rekstur, ráða eigin vinnutíma og geta unnið við ýmsar hliðar tannlækninga án þess 

að sérhæfa sig. Á meðan konur kusu það að hjálpa fólki, vera í samskiptum við annað 

fólk og vegna þess að tannlækningar eru krefjandi og áhugavert starf. Karlar lögðu 

þannig meiri áherslu á faglega þáttinn en konur  mannlega þáttinn (Bernabé o.fl., 2006). 

Aðrar niðurstöður komu þó fram við könnun sem lögð var fyrir tannlæknanema í skólum 

staðsettum í Japan, Kanada og Tælandi. Nemendur voru beðnir um að svara spurningum 

varðandi námsval og kennslu. Svörunum var svo skipt í fjóra hluta; 1) jákvæðni gagnvart 
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faginu en í því fólst; persónulegar ástæður fyrir námsvali, viljinn til að hjálpa fólki, áhugi 

á starfi í heilbrigðisgeiranum og áhugi á námi og starfi, 2) fjölskylda; væntingar frá 

fjölskyldu og hvatning frá fólki í kring, 3) hagfræðilegar og félagslegar ástæður; tekju- 

og atvinnuöryggi, möguleikar á eigin rekstri, stöðugildi, möguleikar á að ráða eigin 

vinnutíma og vinna með höndunum, 4) óákveðið; þar sem engin sérstök ástæða var fyrir 

námsvalinu, örlög o.s.frv. 89% kanadískra tannlæknanema sögðu helstu ástæðuna fyrir 

námsvali hafi verið vegna jákvæðni gagnvart faginu. Fast á eftir fylgdu hagfræðlegar og 

félagslegar ástæður eða 74%. Aftur á móti sögðu 39% japanskra nema og 37% tælenskra 

nema ástæður fyrir námsvali vera jákvæðni gagnvart faginu. Þeir nemendur voru einnig 

lægri en kanadísku nemendurnir varðandi hagfræðilegar og félagslegar ástæður. 30% 

japanskra nemenda sögðu að það sem réði helst námsvalinu væri fjöldskyldu tengt. 18% 

tælenskra nemenda svöruðu því sama en samkvæmt niðurstöðum þá hafði fjölskyldan 

engin áhrif á námsval kanadískra nemenda (Karibe o.fl., 2007). 

Þá má sjá mun á þessum niðurstöðum og niðurstöðum arabískrar rannsóknar sem 

framkvæmd  var árin 2005-2006. 44% tannlæknanema sögðu þá að starfsvirðing hafi 

ráðið mestu við námsval en það má skýra með því að tannlæknar fá doktorsgráðu í 

Jórdaníu sem og fleiri Arabalöndum og þykir því starfið í virðulegri kantinum. 44% 

þátttakenda sögðu það að hjálpa fólki réði helst þeirra námsvali (Al-Bitar o.fl., 2008). 

Í Nevada fylki í Bandaríkjunum var gerð athugun á nemendum sem hugðu á nám í 

tannlækningum. Niðurstöður sýndu að 24% þátttakenda áttu fjölskyldumeðlimi í faginu. 

79 nemendanna eða 52%, svöruðu að þau höfðu valið námið í menntaskóla (college) og 

51 eða 33%, í grunnskóla (high school). 79% nemenda útskrifuðust af 

náttúruvísindabraut og hlutfallslega svöruðu langflestir eða 39% að fjölskyldumeðlimir, 

þ.e. foreldri, afi, amma eða systkini, hefðu haft mestu áhrifin á námsvalið. Þeir sem áttu 

fjölskyldu í faginu sögðu fjölskyldu hafa haft meiri áhrif á námsvalið en hinir. Næst þar á 

eftir kom námsráðgjafi eða kennari en það voru aðeins 2%. 38,5% voru samþykkir því að 

tekjumöguleikar í starfi hvöttu helst til námsins á meðan 88% þáttakenda sögðu að 

sveigjaleiki í vinnu hafði mikil áhrif. Allir þáttakendur eða 100% þeirra töldu 

tannlæknafagið vera barn- og fjölskylduvænt starf (Hawley o.fl., 2008). 
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3 Markmið rannsóknar: 

Aðalmarkmið þessarar rannsóknar er að kanna hvaða þættir höfðu helst áhrif á það að 

tannsmiðir, tannlæknar og nemar í þessum fögum við Háskóla Íslands kusu að fara í sitt 

nám, hversu mikil áhrif fjölskylda og fjölskyldulíf hafði á námsvalið og hvort munur 

væri á milli kynja. 

Rannsóknarspurningar eru því á þessa leið: 

1. Hvaða þættir höfðu helst áhrif á það að tannsmiðir, tannlæknar, tannsmíðanemar og 

tannlæknanemar á Íslandi  völdu sitt nám? 

2. Hversu mikil áhrif hafði fjölskylda og fjölskyldulíf á námsvalið? 

3. Eru áhrifaþættir til námsvals mismunandi milli kynja? 
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4 Aðferð 

4.1 Rannsóknaraðferð 

Rannsóknin var megindleg. Þá byggir rannsóknaraðferðin aðallega á tölum og því sem 

hægt er að mæla. Rannsóknarsniðið er fyrirfram ákveðið, formlegt og niðurstöður 

lýsanlegar á tölfræðilegan hátt. Mælitæki slíkra rannsókna eru því oft tölvur eða forrit, 

spurningalistar, gátlistar og kvarðar, svo fátt eitt sé nefnt (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Í 

niðurstöðum er notuð lýsandi tölfræði, þar sem einföld lýsing er á niðurstöðum og þær 

settar fram á myndrænan hátt. Þannig er best að sjá hvað er dæmigert fyrir gögnin og 

mun á einstaklingum í hópunum (Amalía Björnsdóttir, 2003). 

4.2 Þátttakendur 

Sú ákvörðun var tekin að spurningakönnun var send á hópinn í heild sinni sem 

rannsóknarniðurstöðum er ætlað að lýsa, þ.e. þýðinu.  

Þýðið er sá hópur sem við viljum geta yfirfært niðurstöður á, út frá niðurstöðum úrtaks 

(Amalía Björnsdóttir, 2003). Stundum er úrtakið mjög stór hluti af þýðinu þegar 

rannsakaður er afmarkaður hópur en þá er oftast allt þýðið tekið í úrtak (Þórólfur 

Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003) eins og gert var í þessari rannsókn.               

Þýði þessarar rannsóknar eru því allir þeir tannlæknar skráðir hjá Tannlæknafélagi 

Íslands, allir tannsmiðir í Tannsmiðafélagi Íslands og nemendur í þessum fögum við 

Háskóla Íslands. Þannig var leitast eftir þátttöku aðgengislegs úrtaks úr skilgreinda 

þýðinu. Þar sem ekki allir tannlæknar og tannsmiðir eru skráðir í viðkomandi félög eru 

þeir ekki taldir með í þýði sem og þeir nemar sem ekki voru skráðir á póstfangalista 

háskólans og fengu því könnunina ekki senda. 

Þegar þátttakendur könnunar eru valdir á þennan hátt, má líkja því við sjálfvalið úrtak þar 

sem þátttakendur velja sjálfan sig í úrtakið með því að svara könnuninni. Þannig má gera 

ráð fyrir einhverjum úrtaksskekkjum og þar af leiðandi er erfiðara að yfirfæra niðurstöður 

yfir á þýðið. Líkur á úrtaksskekkju minnka þegar líkindaúrtak er valið (Þórólfur 

Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003).   
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4.3 Spurningalistinn 

Útbúinn var spurningarlisti fyrir þátttakendur sem innihélt 22 spurningar tengdar 

fjölskylduháttum og þáttum þess hvers vegna þátttakendur völdu sitt fag. Meðal 

spurninga voru bakgrunnspurningar ásamt spurningum sem snéru að áhuga og almennri 

líðan varðandi námsvalið. Fyrstu 20 spurningarnar voru krossaspurningar þar sem hægt 

var að merkja annars vegar aðeins í einn reit og hins vegar í einn eða fleiri. Síðustu tvær 

spurningarnar voru fullyrðingalistar, samkvæmt Likert-skala (Moette, Sullivan og 

Dejong, 2011), þar sem þátttakendur voru beðnir um að meta hvert atriði á fimm punkta 

skala eftir því hvort það átti mjög vel við, vel við, hvorki né, ekki vel við eða alls ekki vel 

við. Sjötti möguleikinn var gefin en hann var „veit ekki“. Spurningar sem snéru að 

áhrifaþáttum og fjölskylduaðstæðum á tímabili námsvals voru að mestu leyti byggðar á 

spurningakönnunum í rannsóknum Inga Rúnars Eðvarðssonar og Guðmundar Kristjáns 

Ómarssonar (2010) og rannsókn Iðunnar Kjartansdóttur (Iðunn Kjartansdóttir, 2007; Ingi 

Rúnar Eðvarðsson og Guðmundur Kristján Óskarsson, 2010). Spurningar voru einnig 

byggðar á erlendum rannsóknum sem gerðar voru á Írlandi, Jórdaníu, Perú, Manchester, 

Kanada, Tælandi, Japan og Nevada fylki í Bandaríkjunum sem allar fjalla um áhrifaþætti 

til námsvals meðal tannlæknanema (Hallissey, Hannigan og Ray, 2000; Al-Bitar, Sonbol 

og Al-Omari, 2008; Bernabé, Icaza og Delgado-Angulo, 2006; Karibe o.fl., 2007; 

Crossley og Mubarik, 2002; Hawley, Ditmyer og Sandoval, 2008). 

Styrkur spurningakannana byggir aðallega á því að ná má í fjölbreytt gögn á skömmum 

tíma. „Þá hefur það styrkt slíkar kannanir að þær eru réttmætar í þeim skilningi að sterk 

tengsl eru á milli þess sem fólk segist gera og þess sem það gerir...“ (Þorlákur Karlsson, 

2003). Fyrir aukið réttmæti verður mælitæki rannsóknar að mæla það sem því er ætlað 

(Guðrún Pálmadóttir, 2003). 

Ef réttmæti vantar er áreiðanleiki rannsóknar gagnslaus. Matstækið getur þá mælt það 

sem því er ætlað að mæla en ef mælingin er ónákvæm þá er matstækið ekki áreiðanlegt 

(Guðrún Pálmadóttir, 2003). Þegar úrtak þýðis er valið á þennan hátt, þ.e að rannsakandi 

lætur þátttakendur velja sig sjálfa í úrtakið, verður að skoða áreiðanleika mælitækisins. 

Með sjálfvöldu úrtaki er enn erfiðara að yfirfæra niðurstöður á allt þýðið (Þórólfur 

Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003). Það er vegna þess að áreiðanleiki matstækisins 

minnkar eftir því sem fleiri tilviljunarkenndir þættir hafa áhrif á niðurstöðurnar (Guðrún 

Pálmadóttir, 2003). Það þarf að athuga hverjir eru að svara könnuninni. Fólk sem er með 
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sterkar skoðanir á ákveðnu máli eru mun líklegri til að svara spurningalista um það efni 

en aðrir (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003) og í þessu rannsóknartilfelli 

verður að taka tillit til ýmissa þátta. Sumir tannlæknar og tannsmiðir kíkja ef til vill oftar 

á tölvupóstinn sinn en aðrir og eru því líklegri til að svara spurningalistanum eða 

einhverjir gætu hafa ætlað að svara en síðan gleymt því. Þannig er engin leið fyrir 

rannsakanda að stjórna því í hverjir eru að taka þátt og þátttakendur eru ef til vill ekki 

nægilega dreifðir um þýðið. Áreiðanleiki spurningakönnunar fæst með skýrum 

spurningum svo fólk viti nákvæmlega hvað er verið að meina með hverri spurningu. 

Einhverjir gætu misskilið einstaka spurningar sem skekkir niðurstöður rannsóknarinnar 

og skerðir þannig áreiðanleika mælitækisins (Þorlákur Karlsson, 2003). Með minni 

áreiðanleika er erfiðara að yfirfæra niðurstöður yfir á þá sem ekki svöruðu könnuninni. 

4.4 Framkvæmd rannsóknar 

Rannsóknin var framkvæmd í mars 2011. Sú ákvörðun var tekin að einfaldur 

spurningalisti yrði sendur rafrænt til þátttakenda. Ástæðan fyrir því var að gagnasöfnun á 

rafrænu formi gerir mögulegt að vinna úr miklu magni tölfræðilegra upplýsinga. 

Spurningalisti var saminn á vefsíðunni kwiksurveys.com og hlekkurinn var síðan sendur 

til þátttakenda með tölvupósti.  

Leyfi fékkst frá Tannsmiðafélagi Íslands, Tannlæknafélagi Íslands og Háskóla Íslands 

um að fá að senda listann til félaga og nemenda samkvæmt netfangaskrá. Markmiðið var 

að fá sem mesta þátttöku í könnuninni. Þátttakendur höfðu tvær vikur til þess að svara. 

Persónuupplýsingar á sérhverju svarblaði eru trúnaðarmál. Engum var skylt að svara og 

svör þátttakenda í könnuninni voru órekjanleg til einstaklinga í úrtaki. 
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5 Niðurstöður  

Í heildina svöruðu 176 þátttakendur af 431 sem fengu könnunina senda og gerir það 41% 

svörun. 36 (n=70) svör fengust frá tannsmiðum eða 51% , 119 (n= 316) frá tannlæknum 

eða 38%, 8 (n= 13) frá tannsmiðanemum eða 62% og 12 (n= 32) frá tannlæknanemum 

sem gerir 38% svörun (tafla 1.). 

Tafla 1. Þátttaka hópa 

Hópar Fjöldi Svörun % 

Tannsmiðir 70 36 51 

Tannlæknar 316 119 38 

Tannsmiðanemar 13 8 62 

Tannlæknanemar 32 12 38 

Samtals: 431 176  

  

57% (n=99) voru karlar og 43% (n=76) konur. Í töflu 2 má sjá að flestir þáttakenda voru 

á aldrinum 40-49 eða 24% og fæstir 70-79 ára (3%).  

Tafla 2. Þátttaka aldursflokka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldur  Fjöldi % 

20-29 33 19 

30-39 36 20 

40-49 43 24 

50-59 35 20 

60-69 24 14 

70-79 5 3 

Samtals: 176 100 



Hvaða þættir höfðu áhrif á námsval tannsmiða, tannslækna og nemenda í fögunum á Íslandi?  

 

 

10 

 

Flestir svöruðu því að vera sjálfstætt starfandi við fagið eða 60% af heild og þar á eftir 

fylgdu 22% sem starfa hjá öðrum atvinnurekanda. Nemar voru 13% af heild, 4% starfa 

við annað en sitt fag og 2% eru hættir störfum (tafla 3.). 

 

Tafla 3. Starfsvettvangur þátttakenda 

 

 

 

 

 

 

Ert þú: Fjöldi % 

Starfandi sjálfstætt við fagið 105 60 

Starfandi við fagið hjá öðrum atvinnurekanda 38 22 

Starfandi við annað en fagið 7 4 

Nemi 22 13 

Er hættur störfum 4 2 

Samtals: 176 100 
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5.1 Helstu áhrifaþættir til námsvals 

 

Mynd 1. Hvað hvatti þig til að hefja þitt grunnnám? 

 

Vinna með höndunum: 85% karla sögðu að vinna með höndunum hafi hvatt til námsins 

og 78% kvenna. 81,5% tannlækna og tannlæknanema sögðu það sama og 84% tannsmiða 

og tannsmiðanema.  

Tekjumöguleikar: 64% kvenna sögðu  tekjumöguleika hafa hvatt þær í námið og 74% 

karla. 18% kvenna svöruðu hvorki né á móti 14% karla. 78% tannlækna töldu 

tekjumöguleika hafa hvatt til námsvals og 45% tannsmiða. 
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Áhugi á greininni: 72% karla sögðu áhuga á greininni hafa hvatt til námsins og 73% 

kvenna. Margir svöruðu hvorki né en það voru 15% karla og 13% kvenna. 76% 

tannlækna og nema sögðu áhugann hafa haft áhrif og tannsmiðir og tannsmiðanemar 

63%.  

Möguleikar á eigin rekstri: 73% karla og 71% kvenna sögðu möguleika á eigin rekstri 

hafa haft mikil áhrif á námsvalið, 77% tannlækna og tannlæknanema og 59% tannsmiða 

og tannsmiðanema.  

Vinna með verkfæri og tækjum: 69% karla sögðu áhuga á að vinna með verkfæri og 

tækjum hafa haft mikil áhrif á námsvalið og tæp 62% kvenna. 64% tannlækna og nema 

svöruðu því sama og tæp 73% tannsmiða og nema.  

Hentugur vinnutími: 66% karla sögðu hentugan vinnutíma hafa hvatt til námsins og 73% 

kvenna. 76% tannlækna og nema svöruðu því sama og 50% tannsmiða og nema.  

Mig langar að hjálpa fólki að bæta tannheilsu og/eða útlit: 65% tannlækna og 

tannlæknanema sögðu þann þátt eiga vel við og 47% tannsmiða og tannsmiðanema. 

Þarna kemur í ljós munur milli hópa. 58% karla svöruðu því sama og 64% kvenna. 

Virðulegt fag: 36% karla völdu fagið vegna þess að þeim fannst það virðulegt og 55% 

kvenna svöruðu því sama. Margir svöruðu hvorki né eða 36% karla og 25% kvenna. Tæp 

48% tannlækna og nema töldu fagið virðulegt og 36% tannsmiða og nema. 28% 

tannlækna og nema svöruðu hvorki né og 38% tannsmiða og nema.  

Sveigjanleiki í vinnu: 72% tannlækna og nema sögðu sveigjanleika í vinnu hafa hvatt til 

námsins og 47% tannsmiða og nema. Hér má sjá nokkurn mun milli hópana. 67% karla 

svöruðu því sama og 64% kvenna.  

Starfið er fjölbreytt: Um 50% karla og kvenna  segja að fjölbreytni í starfi hafi hvatt til 

námsins. 60% tannlækna, tannsmiða og nema í fögunum svöruðu því sama.  

Möguleiki á framhaldsnámi: 53% tannlækna og nema stefndu á framhaldsnám í greininni 

en 38% segja hvorki né, veit ekki eða skiluðu auðu. 20% tannsmiða og nema stefndu á 

framhaldsnám og 54% segja hvorki né, veit ekki eða skiluðu þessum þætti auðum.  47% 

karla sögðust hafa áhuga á sínu námi vegna möguleika á framhaldnámi og 42% kvenna.  

Mannleg samskipti: 56% kvenna sögðu að mannleg samskipti hafa hvatt til námsins og 

53% karla. 62% tannlækna og tannlæknanema svöruðu því sama og 32% tannsmiða og 
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tannsmiðanema. 32% tannlækna og nema merktu við hvorki né, veit ekki eða skildu 

reitinn eftir auðan og sama gerðu 56% tannsmiða og nema.  

Atvinnumöguleikar í greininni: 60% tannlækna og tannlæknanema völdu sitt nám út frá 

atvinnumöguleikum í greininni og 43% tannsmiða og tannsmiðanema. 57% karla 

svöruðu því sama og 53% kvenna. 

Kynni af starfsgrein: 25% karla sögðu að kynni af starfsgrein hafi hvatt til námsins og 

26% kvenna. 23% tannlækna og tannlæknanema svöruðu því sama og 31% tannsmiða og 

tannsmiðanema. 35% tannlækna og nema sögðu það ekki hafa ráðið miklu við 

námsvalið. 25% tannsmiða og nema svöruðu því sama.  

Menntun eða hefð fjölskyldu: 17% tannlækna og nema töldu að menntun eða hefð 

fjölskyldu hefðu haft áhrif á námsvalið og 14% tannsmiða og nema. 52% tannlækna og 

tannlæknanema sögðu það ekki eiga vel við og 45% tannsmiða og tannsmiðanema. 13% 

kvenna töldu menntun eða hefð fjölskyldu eiga vel við og 18% karla. 47% karla og 55% 

kvenna töldu það ekki eiga vel við. 
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Mynd 2. Hvað hvatti þig til að hefja þitt grunnnám? 

 

Hér að ofan sýnir taflan hvaða áhrifaþættir höfðu mest áhrif á námsval karla og kvenna. 
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5.2 Fjölskylda og fjölskyldulíf 

 

Mynd 3. Hverjir hvöttu helst til námsins upphaflega?  

 

Taflan sýnir hverjir hvöttu helst tannlækna, tannsmiði og nema til náms. 

 

 

Mynd 4. Hverjir hvöttu helst til námsins upphaflega? 

Hér að ofan má sjá hverjir hvöttu helst til náms og samanburð á kynjum. 
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Mynd 5. Hvert var hæsta menntunarstig foreldra þinna á því tímabili sem grunnnám var valið? 

 

Foreldrar 41,5% tannlækna og tannlæknanema voru með háskólamenntun á þeim tíma 

sem grunnnám var valið og 39% tannsmiða og tannsmiðanema, sem er hlutfallslega mjög 

hátt. Foreldrar 34% tannlækna og tannlæknanema höfðu lokið framhaldsnámi eða 

iðnnámi og tíma námsvals og 43% tannsmiða og tannsmiðanema  

 

 

Mynd 6. Hvernig fékkst þú fyrst upplýsingar um námið? 

0

10

20

30

40

50
h

lu
tf

al
l 

í 
%

Tannlæknar og 

tannlæknanemar

Tannsmiðir og 

tannsmiðanemar

0

10

20

30

40

h
lu

tf
al

l 
í 

%

Tannlæknar og 

tannlæknanemar

Tannsmiðir og 

tannsmiðanemar



Hvaða þættir höfðu áhrif á námsval tannsmiða, tannslækna og nemenda í fögunum á Íslandi?  

 

 

17 

 

Mynd 7. Á hvaða tímabili ákvaðstu að hefja þitt grunnnám? 

 

50% tannlækna og tannlæknanema ákváðu sitt grunnnám í menntaskóla og 53% 

tannsmiða og tannsmiðanema ákváðu sitt grunnnám eftir að hafa tekið frí frá öðru námi. 

Á mynd má sjá muninn milli hópa. 11,5% tannlækna og tannlæknanema ákváðu sitt nám 

í grunnskóla og 5,5% tannsmiða og tannsmiðanema. 49% svarenda ákváðu sitt grunnnám 

eftir að hafa tekið frí frá námi og að hafa prófað annað nám. 

 

 

Mynd 8. Hvar bjóstu þegar grunnnám var ákveðið? 
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Mynd 9. Hvar bjóstu þegar grunnnám var ákveðið og hvert var þá hæsta  

menntunarstig foreldra þinna? 

70% svarenda bjuggu í foreldra húsnæði er grunnnám var valið. Á mynd má sjá að 27% 

þátttakenda bjuggu í foreldrahúsnæði þar sem annað þeirra eða bæði voru með 

háskólamenntun. 

 

 

Mynd 10. Hverjir hvöttu helst til námsins upphaflega og hvar bjóstu á þeim tíma? 

 

27% þátttakenda fengu mesta hvatningu til náms frá foreldri, afa eða ömmu og bjuggu 

hjá foreldrum sínum á sama tíma. Þeir sem bjuggu hjá foreldrum á tíma námsvals en voru 

hvattir af öðrum voru 18%. 
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Mynd 11. Hvern þekktir þú sem stundaði fagið á þeim tíma sem  

grunnnám var valið? 

 

Mynd 12. Samanburður þeirra sem þekktu einhvern sem starfaði við fagið á tíma námsvals og þeirra 

sem hvöttu helst til námsins 

 

Á mynd má sjá að flestir  þekktu einhvern annan í faginu en svarmöguleikar buðu upp á 

og voru einnig hvattir mest af öðrum eða 23%. 21% áttu fjölskyldumeðlimi í faginu og 

voru hvattir í nám af öðrum. Þeir sem áttu fjölskyldumeðlimi sem störfuðu við fagið og 

hvöttu einnig mest til náms voru 6 talsins eða 11%. Enginn átti maka sem starfaði við 

fagið svo því var sleppt við gerð myndar. 
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5.3 Áhugasvið og almenn líðan í námi og starfi 

 

Mynd 13. Hvaða námsgreinar í grunn-og/eða menntaskóla áttu best við þig? 

 

74% tannlækna og tannlæknanema sögðu að eðlisfræði og efnafræði hefðu átt best við 

sig en tannsmiðir og tannsmiðanemar hönnun og smíði, eða 84%. 
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Mynd 14. Hvaða námsgreinar í grunn- og /eða menntaskóla áttu best við þig? 

 

72% kvenna sögðu handmennt hafa átt best við sig en karlar íþróttir og eðlisfræði eða 

efnafræði, eða 66%. 
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Mynd 15. Þegar upp er staðið ert þú almennt ánægð/ur með námsval þitt í faginu? 

 

57% tannsmiða og tannsmiðanema eru ánægðir með námsval sitt og 34% mjög ánægðir. 

38% tannlækna og tannlæknanema eru ánægðir og 45% mjög ánægðir. Enginn 

þátttakenda merktu við alls ekki ánægð/ur og því var sleppt við gerð myndar. 

 

 

Mynd 16. Hversu ánægð/ur ert þú með að vinna almennt í greininni? 

 

44% tannlækna og 43% tannsmiða eru ánægðir með að vinna í sinni grein. 31% 

tannlækna og  25% tannsmiða eru mjög ánægðir. 1 tannsmiður og 1 tannlæknir segjast 

ekki vera ánægðir. 
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Mynd 17. Hversu vel þekktir þú til fagsins áður en sótt var um grunnnámið? 

Á mynd má sjá að flestir tannlækna, tannsmiða og nema vissu lítið um fagið áður en sótt 

var um það. 

 

 

Mynd 18. Hefur þú stundað eða hugar þú að framhaldsnámi í greininni? 

 

21% tannlækna hafa lokið sérnámi og 11% tannsmiða. 21% tannlækna og 5,5% 

tannsmiða merktu við svarmöguleikann „já“ sem getur þýtt bæði „hef lokið 

framhaldsnámi í greininni“ og „ég huga að framhaldssnámi í greininni“. 
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6 Umræða  

Hér verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar ræddar og leitast verður við að fá svör við 

þeim rannsóknarspurningum sem settar voru fram. Niðurstöður verða bornar saman við 

rannsóknir Inga Rúnars Eðvarssonar og Guðmundar Kristjáns Óskarssonar (2010) sem 

könnuðu hvað réði vali nemenda sem útskrifuðust úr hjúkrunarfræði, menntunarfræðum 

og viðskiptafræði árin 2004-2007 og rannsókn Iðunnar Kjartansdóttur (2007) þar sem 

hún rannsakaði hvaða þættir höfðu helst áhrif á námsval iðn- og verknámsnemenda (Ingi 

Rúnar Eðvarðsson og Guðmundur Kristján Óskarsson, 2010; Iðunn Kjartansdóttir, 2007). 

Niðurstöður verða einnig skoðaðar í samanburði við erlendar rannsóknir á áhrifaþáttum 

til námsvals meðal tannlæknanema.  

Svarhlutfall var 41%, þrátt fyrir ítrekun. Mikilvægt var fyrir rannsóknina að fá sem flesta 

svarendur frá minnstu hópunum, þ.e. tannsmiða- og tannlæknanemum en þeir voru 

einungis 8 talsins af 13 tannsmiðanemum og 12 af 32 tannlæknanemum, annars vegar til 

að fá marktækar niðurstöður og hins vegar svo erfiðara yrði að rekja einstaka svarblöð. 

Í flestum spurningum voru tannlæknar og tannlæknanemar skoðaðir saman og tannsmiðir 

og tannsmiðanemar. Það var gert aðallega vegna smæðar nemandahópanna. Í 

fullyrðingaspurningum voru fullyrðingarnar „á mjög vel við“ og „á vel við“ teknar saman 

til að sýna fram á hvaða atriði áttu best við hvern hóp. 
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6.1 Hvaða þættir höfðu helst áhrif á það að tannsmiðir, tannlæknar, 

tannsmiðanemar og tannlæknanemar á Íslandi  völdu sitt nám? 

 

Þau atriði sem hvöttu helst þessa hópa til síns náms var fyrst og fremst tækifæri til að 

vinna með höndunum. Þarnæst kom áhugi á greininni, möguleiki á eigin rekstri og síðan 

tekjumöguleikar. Áhugavert er að sjá að mikill munur var á tekjuvæntingum tannlækna 

og tannsmiða en þar var mestur munur milli hópa. Jafnframt kom fram mikill munur 

þegar þættirnir hentugur vinnutími, sveigjanleiki í vinnu, möguleiki á framhaldssnámi og 

mannleg samskipti eru skoðaðir en tannlæknar og tannlæknanemar sögðu þessa þætti 

eiga betur við sig en tannsmiðir og tannsmiðanemar. 

Bæði tannsmiðir og tannlæknar sögðu að vinna með höndunum hafi helst hvatt til 

námsins en þar á eftir voru tekjumöguleikar sem var næst mesti áhrifaþátturinn hjá 

tannlæknum og nemum en hins vegar að vinna með verkfæri og tækjum hjá tannsmiðum 

og nemum. Í þriðja sæti sögðu þeir að möguleiki á eigin rekstri hafi hvatt þá til náms og 

þar á eftir áhugi á greininni. Tannlæknar og nemar sögðu hins vegar að áhugi á greininni, 

möguleikar á eigin rekstri og hentugur vinnutími hafi komið næst á eftir 

tekjumöguleikum en þeir þættir skoruðu jafn hátt.  

Tannlæknar og tannlæknanemar gáfu þættinum „möguleiki á eigin rekstri“ meira vægi en 

tannsmiðir og tannsmiðanemar. Þessar niðurstöður eru þó í samræmi við það að hærra 

hlutfall tannlækna eru með eigin rekstur en tannsmiðir, eða 67% og 36%. Þá má álykta 

það að fleiri tannlæknar en tannsmiðir fara í nám með það í huga að stofna til eigins 

reksturs og láta verða af því. Einnig sýndu niðurstöður það að 72% tannlækna og 

tannlæknanema sóttust eftir sveigjanleika í vinnu á móti 47% tannsmiða og 

tannsmiðanema en aukinn sveigjanleiki í vinnu fylgir oft eigin rekstri. 

Fleiri tannlæknar og tannlæknanemar en tannsmiðir og tannsmiðanemar völdu sitt starf 

vegna þess að þeir vildu hjálpa fólki að bæta tannheilsu og útlit en þarna kom í ljós 

munur milli þessa tveggja hópa. Erfitt er að segja hvers vegna þessi þáttur hafði ekki 

mikil áhrif á tannsmiði þegar þeir ákváðu sitt nám en það má velta því fyrir sér hvort 

störf tannlækna hafi frekar bein áhrif á tannheilsu fólks en störf tannsmiða, enda vinna 

þeir yfirleitt út frá verkefnabeiðnum tannlækna. 

Ekki nema 23% tannlækna og nema sögðu að kynni af starfsgrein hafi hvatt þá mikið til 

náms og 31% tannsmiða og nema. Ríflega helmingur tannlækna og nema töldu að 
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menntun eða hefð fjölskyldu hefðu ekki áhrif á námsvalið og 45% tannsmiða og nema. 

Þessar niðurstöður koma heim og saman við niðurstöður þess að ekki nema 32% 

þátttakenda þekktu einhvern sem stundaði fagið á tíma námsvals og einungis 28% (n=15) 

af þeim átti fjölskyldumeðlimi í faginu. Þar af leiðandi hefur námið sennilega ekki verið 

mikil hefð innan fjölskyldu tilvonandi tannlækna- og tannsmiðanema og þeir hafa þá ekki 

komist það auðveldlega í kynni við starfsgreinina.  

 

6.2 Hversu mikil áhrif hafði fjölskylda og fjölskyldulíf á námsvalið? 

Það er ekki hægt að segja að fjölskylda og fjölskyldulíf hafi haft meiri áhrif á námsval 

þátttakenda en eitthvað annað. 

Þegar rannsóknarspurningin er skoðuð í samanburði við niðurstöður þá kom í ljós að þar 

sem þátttakendur voru beðnir um að svara því hverjir hvöttu helst til námsins upphaflega 

svöruðu flestir foreldri, afi eða amma. Gefinn var svarmöguleikinn „aðrir“ og var það 

næst algengasta svarið meðal þátttakenda. Þeir þátttakendur sem fengu mesta hvatningu 

varðandi námsval frá foreldri, afa eða ömmu og bjuggu hjá foreldrum sínum á sama tíma, 

voru 27% af heild. Þar á eftir voru þeir sem bjuggu hjá foreldrum sínum en voru hvattir 

af öðrum. 

Hér má líta svo á að fjölskylda hafi haft einhver áhrif á námsval þátttakenda en ef litið er 

til annarra þátta varðandi fjölskyldu og fjölskyldulíf má sjá aðrar niðurstöður. 

Ákveðið var að bera saman þá sem þekktu einhvern sem stundaði fagið með tilliti til þess 

hverjir hvöttu þá helst til námsins upphaflega en einungis 32% þátttakenda þekktu 

einhvern sem stundaði fagið á þeim tíma sem grunnnám var valið. 23% þeirra þekktu 

annan en svarmöguleikar buðu upp á sem starfaði við fagið og voru einnig hvattir mest af 

öðrum. Fast þar á eftir komu þeir sem áttu fjölskyldumeðlimi í faginu en voru hins vegar 

hvattir í nám af öðrum eða 21%. Það kom í ljós að þeir sem áttu fjölskyldumeðlimi sem 

störfuðu við fagið og hvöttu einnig mest til náms voru einungis 6 talsins eða 11%. 

Tannlæknar og tannlæknanemar fengu flestir fyrst upplýsingar um námið frá öðrum en 

svarmöguleikar buðu upp á og fáir frá foreldum, afa eða ömmu eða aðeins 10%. Hjá 

tannsmiðum og tannsmiðanemum voru niðurstöður aðrar. 32% þeirra fengu fyrst 

upplýsingar um námið frá foreldri, afa eða ömmu og 25% frá öðrum.  
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Foreldrar 41,5% tannlækna og tannlæknanema voru með háskólamenntun á þeim tíma 

sem grunnnám var valið og 39% tannsmiða og tannsmiðanema. Flestir þátttakenda 

bjuggu í foreldrahúsnæði á tíma námsvals, þar sem annað þeirra eða bæði voru með 

háskólamenntun eða 27% af heildar þátttöku. Það er hægt að ímynda sér hér að menntun 

foreldra gæti hafa haft áhrif á námsval þátttakenda. Aftur á móti þykir eðlilegt að þeir 

sem bjuggu hjá foreldrum sínum á tíma námsvals hafi verið hvattir mest af þeim og ekki 

er endilega líklegra að þátttakendur hafi valið tannlækna eða tannsmiðanámið einungis 

vegna háskólamenntunar foreldra sinna, annað háskólanám þykir eins líklegt. 

Undanfarnir þættir segja því rannsakanda að fjölskylda og fjölskyldulíf hafi ekki haft 

nein sérstök áhrif á námsvalið.  

Þó má segja að fjölskylda og fjölskyldulíf hafi haft meiri áhrif á námsval tannsmiða og 

tannsmiðanema en tannlækna og tannlæknanema. Fleiri tannsmiðir og nemar sögðu 

fjölskyldumeðlimi hafa hvatt mest til námsins, fleiri fengu fyrst upplýsingar um námið 

frá fjölskyldu og fleiri tannsmiðir og tannsmiðanemar en tannlæknar og tannlæknanemar 

sögðust eiga fjölskyldumeðlim í faginu. 

 

6.3 Eru áhrifaþættir til námsvals mismunandi milli kynja? 

Á heildina litið virðist ekki vera mikill munur milli kynja í úrtakinu er kom að 

áhrifaþáttum til náms. Bæði kynin töldu að vinna með höndunum hafði helst áhrif á 

þeirra námsval. Þarnæst heilluðu tekjumöguleikar hjá körlum en áhugi á greininni og 

hentugur vinnutími hjá konum. Bæði karlar og konur settu möguleika á eigin rekstri í 

þriðja sæti, konur sögðu svo tekjumöguleika hafa hvatt þarnæst en karlar áhuga á 

greininni. Mestur munur milli kynja kom í ljós þegar áhrifaþættirnir; vinna með 

höndunum, tekjumöguleikar, virðulegt fag og menntun eða hefð fjölskyldu eru skoðaðir. 

Í öðrum þáttum voru kynin mun jafnari og þar af leiðandi virðast áhrifaþættir til 

námsvals hafa verið nokkuð svipaðir.   

Þó ekki hafi verið mikill munur á milli kynja í öðrum þáttum þá virðist á heildina litið að 

mannlegi þáttur náms og starfs hafa höfðað meira til kvenna en faglegi þátturinn til karla. 

Áhugi á greininni, mannleg samskipti og möguleikinn á að hjálpa öðrum að bæta 
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tannheilsu og útlit skoruðu hærra hjá konum en körlum. Þeir létu frekar  

tekjumöguleikana og möguleikann á eigin rekstri stjórna námsvalinu. 

 

6.4 Áhugasvið og almenn líðan í námi og starfi  

44% tannlækna og 43% tannsmiða eru ánægðir með að vinna í sinni grein. 31% 

tannlækna og  25% tannsmiða eru mjög ánægðir en þessar niðurstöður má bera saman 

við rannsókn Vilborgar Gunnarsdóttur (2011) sem kannaði starfsánægju meðal 

tannsmiða á Íslandi. Rúmlega 30% sögðust vera mjög sammála fullyrðingunni „á 

heildina litið er ég ánægð/ur í starfi mínu“ og tæplega 70% frekar sammála (Vilborg 

Gunnarsdóttir, 2011). Þeir tannlæknar, tannsmiðir og nemar sem eru ánægðir í sinni grein 

voru í miklum meirihluta líkt og í rannsókn Vilborgar (Vilborg Gunnarsdóttir, 2011)  

38% tannlækna og tannlæknanema og 45% tannsmiða og tannsmiðanema voru tiltölulega 

ánægðir á sinni skólagöngu. 34% tannsmiða og nema og 45% tannlækna og nema eru 

almennt mjög ánægðir með námsval sitt í faginu. Hér hefði verið áhugavert að geta borið 

saman þá sem lærðu á Íslandi og í útlöndum. Þá hefði komið í ljós hvort ánægja í 

skólanum hefur verið svipuð, því tannlækna- og tannsmiðadeildirnar á Íslandi eru mun 

minni og persónulegri en margar deildir erlendis. Forvitnilegt hefði verið að sjá hvort 

henti íslenskum nemendum betur. 

Flestir tannsmiða, tannlækna og nema vissu lítið eða ekkert um fagið áður en sótt var um 

það. Fæstir vissu mikið eða mjög mikið eða 10% tannlækna og tannlækanema og 11% 

tannsmiða og tannsmiðanema. Það kemur á óvart að ekki hafi verið meiri munur á milli 

hópa því tannsmiðastéttin hefur alltaf verið mun faldari stétt en tannlæknastéttin. 

Tannlæknar á Íslandi stunda eigin rekstur í meiri mæli en tannsmiðir. Tannlæknar sem 

starfa sjálfstætt við fagið eru 73% af þeim tannlæknum sem tóku þátt í rannsókninni en 

tannsmiðir einungis 44%. Vissulega er tannlæknastéttin stærri en tannsmiðastéttin en 

einnig eru fögin þess eðlis að fleiri tannlæknar stofna til eigins reksturs en tannsmiðir. 

Það samsvarar einnig niðurstöðum þegar helstu áhrifaþættir til námsvals eru skoðaðir. Í 

þættinum „möguleiki á eigin rekstri“  skoruðu tannlæknar og tannlæknanemar mun hærra 

en tannsmiðir og tannsmiðanemar. Það má álykta það að þeir sem sækja um 
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tannlæknanám stefna frekar á að stofna til eigins reksturs í framtíðinni en þeir sem hefja 

nám í tannsmíði.  

Þátttakendur útskrifuðust flestir af náttúrufræðibraut í menntaskóla og fæstir af 

íþróttabraut, almennri braut og listabraut. Enginn þátttakenda hafði hins vegar próf af 

upplýsinga- og tæknibraut og starfsbraut en margir fjölbrautaskólar hafa boðið upp á slíkt 

nám undanfarin ár. Hér má líta til spurningar þar sem þátttakendur voru beðnir um að 

greina frá því hvenær grunnnám var ákveðið en mikill munur kom þá í ljós á milli hópa. 

Helmingur tannlækna og tannlæknanema ákváðu sitt nám í menntaskóla á meðan 

rúmlega helmingur tannsmiða og tannsmiðanema ákváðu sitt nám eftir að hafa tekið frí 

frá öðru námi. Þennan mun má sennilega útskýra á þann hátt að inntökuferlið í 

Tannlæknadeild var hér áður fyrr mun tímafrekara og erfiðara en inntökuferli 

Tannsmiðaskólans. Menntaskólakrakkar sem stefndu á tannlæknanám þurftu því að 

ákveða sig hratt ef þeir ætluðu að sækja um tannlæknanám eftir útskrift og einnig að haga 

námi sínu í framhaldsskóla þannig að það nýttist þeim í samkeppnisprófunum en þar eru 

flestar námsgreinar byggðar á raunvísindum og náttúrufræðigreinum. 

 

6.5 Samanburður við rannsóknir 

Þegar niðurstöður eru bornar saman við niðurstöður rannsóknar Inga Rúnars 

Eðvarðssonar og Guðmundar Kristjáns Óskarssonar (2010) má sjá að það sem hvatti 

hjúkrunarnema, nema í menntunarfræðum og viðskiptafræðnema til náms var áhugi á 

greininni. Hjá þeim kom í ljós að karlar litu helst á tekjumöguleika en konur á 

atvinnumöguleika og að þær höfðu áhuga á greininni (Ingi Rúnar Eðvarðsson og 

Guðmundur Kristján Óskarsson, 2010). Helsta hvatning karla til tannlækna- og 

tannsmiðanáms var að vinna með höndunum, þar á eftir komu tekjumöguleikar og síðan 

möguleikar á eigin rekstri. Konur litu einnig til þess að vinna með höndunum en hins 

vegar fylgdi þar á eftir hentugur vinnutími og áhugi á greininni. Niðurstöður beggja 

rannsókna eru því nokkuð sambærilegar er kemur að mun á kynjum. Hér má spyrja sig 

hvers vegna konur líta helst til vinnutíma en karlar tekna. Það virðist oft vera að konur 

eru líklegri til að hafa fjölskyldu ofarlega í huga við val á námi og starfi en hentugan 

vinnutíma vilja flestir þeirra sem eiga fjölskyldu eða huga að því að stofna fjölskyldu. Til 

að mynda er algengara að konur taki lengra fæðingarorlof en karlar og velji því nám og 
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starf samkvæmt því. En nú á tíðum virðast konur vera að setja meiri áherslu á góða 

menntun en fjölskyldulíf og láta það oft bíða þar til eftir nám. Í ljósi kynjahlutverka sem 

hafa verið nokkuð áberandi í gegnum tíðina má geta sér til um að karlar líti svo á að þeir 

séu eða verði aðalfyrirvinna heimilisins og velja sér því störf oftar út frá 

tekjumöguleikum en konur. Það var ekki mikill munur milli karla og kvenna þegar kom 

að sveigjanleika í vinnu en 67% karla þótti það mikil hvatning til náms og 64% kvenna. 

Þarna koma í ljós aðrar niðurstöður en þær ræddar hér að ofan. Konur og karlar sækjast 

ef til vill bæði eftir sveigjanleika í vinnu vegna fjölskyldu en það hefur mikið borið á því 

að bæði kynin vilja sinna sínum áhugamálum eða ferðast án þess að starfið hindri það, 

sveigjanleiki í vinnu höfðar því skiljanlega til margra.   

Í niðurstöðum Iðunnar Kjartansdóttur (2007) kom fram að fjölbreytni í starfi hafi helst 

haft áhrif á námsval iðn- og verknámsnema og því næst að vinna með höndunum en 90% 

tannlækna og tannsmiða sögðu að vinna með höndunum hafi verið aðalhvatinn til náms. 

43% nemenda iðn-og verknámsnema sögðu að foreldrar hefðu haft mestu áhrifin á 

námsvalið (Iðunn Kjartansdóttir, 2007) og ef litið er til svara tannlækna og tannsmiða við 

sömu spurningu svöruðu flestir; foreldri, afi eða amma og aðrir. Fram kemur í rannsókn 

Iðunnar að iðn- og verknámsnemar fengu flestir fyrst upplýsingar um námið frá skóla. 

Þar virtust fæstir fá upplýsingar frá kennara eða um 5% (Iðunn Kjartansdóttir, 2007) sem 

samsvarar íslenskum tannlæknum og tannsmiðum en aðeins 4% (n=6) fengu upplýsingar 

á þann hátt. Niðurstöður sýndi einnig að fyrir utan þá 54 tannlækna, tannsmiða og nema 

sem svöruðu „annað“ fengu flestir upplýsingar frá foreldri, afa eða ömmu og frá 

kynningu um námið eða 16% hvort. Fæstir virtust þó fá upplýsingar frá fyrrum yfirmanni 

eða samstarfsmanni og frá systkini. 

Niðurstöður rannsóknar á íslenskum tannlæknum, tannlæknanemum, tannsmiðum og 

tannsmiðanemum varðandi áhrifaþætti til námsvals svipar helst til niðurstaðna rannsókna 

á Írlandi, Englandi og Kanada. Írskir tannlæknanemar sögðu möguleikann á eigin rekstri 

hafa hvatt þá mikið til náms (Hallissey o.fl., 2000) sem og gerðu íslenskir tannlæknar og 

tannsmiðir. Írskir tannlækanemar létu reyndar atvinnumöguleika stjórna námsvalinu 

(Hallissey o.fl., 2000) en sá þáttur skoraði ekki hátt hjá Íslendingum. Í Manchester, 

Englandi sögðu tannlæknanemar tekjumöguleika hafa haft mikil áhrif á námsval sitt 

(Crossley o.fl., 2002) en svo gerðu íslenskir karlkyns tannlæknar og tannsmiðir líka. 

Tannlæknanemar í Manchester sóttust einnig eftir háu stöðugildi (Crossley o.fl., 2002) en 
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þann þátt má ef til vill bera saman við þáttinn „virðuleg staða“ í könnun til íslenskra 

tannlækna, tannsmiða og nema en sá þáttur skoraði ekki hátt hjá þeim. Hjá kanadískum 

tannlæknanemum af báðum kynjum mátti finna líkindi með niðurstöðum þeirrar 

rannsóknar og niðurstöðum á íslenskum kvenkyns tannlæknum og tannsmiðum en þar 

skoraði þátturinn áhugi á greininni hátt hjá báðum hópum. Viljinn til að hjálpa fólki fékk 

einnig háa einkunn hjá kanadískum tannlæknanemum (Karibe o.fl., 2007) en sá þáttur var 

neðar á lista hjá íslenskum tannlæknum og tannsmiðum.  

Margt var líkt með bandarískum tannlæknanemum og íslenskum tannlæknum, 

tannsmiðum og nemum. Niðurstöður beggja rannsókna sýndu það að flestir þátttakenda 

útskrifuðust af náttúruvísindabraut, 24% bandarískra tannlæknanema sögðust eiga 

fjölskyldumeðlimi í faginu (Hawley o.fl., 2008) og á Íslandi voru það 28%. 

Tekjuvæntingar bandarískra nema (Hawley o.fl., 2008) svipar til tekjuvæntinga íslenskra 

tannsmiða og tannsmiðanema. Fleiri íslenskir tannlæknar og tannlæknanemar sögðu 

tekjumöguleika hafa haft mikil áhrif á námsvalið en voru mun nær þeim bandarísku er 

kom að sveigjanleika í vinnu en því svöruðu 72% á móti 88% bandarískra nema (Hawley 

o.fl., 2008). Einungis 48% tannsmiða og tannsmiðanema svöruðu því sama. Jafnframt 

sýndu niðurstöður rannsóknar það að 52% bandarískra tannlæknanema ákváðu sitt 

grunnnám í menntaskóla (college) og einnig gerðu 50% íslenskra tannlækna og 

tannlæknanema. 

Á eftirfarandi töflu má sjá samanburð á íslenskum tannlæknum, tannsmiðum og nemum, 

og bandarískum tannlæknanemum þegar þeir voru spurðir að því hverjir höfðu hvatt til 

námsins eða haft mestu áhrifin á námsvalið en þar kemur í ljós nokkur munur milli landa. 
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Tafla 4. Samanburður á íslenskum tannlæknum, tannsmiðum og nemum, og tannlæknanemum í 

Nevada, Bandaríkjunum 

          N= 176       N=152 

(Svörin samsvara ekki 100% vegna þeirra sem ekki svöruðu spurningunni og aðeins voru þeir þættir bornir 

saman sem voru sambærilegir á báðum spurningalistum). 

(Hawley o.fl., 2008) 

 

Þegar niðurstöður eru skoðaðar í samanburði við niðurstöður rannsóknar á 

tannlæknanemum í Perú má sjá margt líkt með kynjunum. Karlkyns tannlæknar í báðum 

löndum segja að möguleikinn á eigin rekstri hafi verið mikil hvatning til náms. Karlar í 

Perú vilja hins vegar ráða eigin vinnutíma (Bernabé o.fl., 2006)  á meðan íslenskir 

tannlæknar lögðu áherslu á möguleikann að vinna með höndunum og tekjumöguleikana. 

Kventannlæknar og tannsmiðir á Íslandi og kventannlæknanemar í Perú segja tækifæri til 

hentugs vinnutíma hafi haft mikil áhrif á námsvalið. Í Perú var lögð meiri áhersla á 

tækifærið til að hjálpa öðrum (Bernabé o.fl., 2006)  sem var ekki eins ofarlega á lista á 

Íslandi en þar skoraði vinna með höndunum og áhugi á greininni hærra. Það er hægt að 

geta sér til um að tannlæknanemar í Perú gera jafnvel ekki ráð fyrir háum tekjum eftir 

nám og velja þess vegna fagið ekki út frá því, líkt og kom í ljós hjá íslenskum 

tannsmiðanemum. Kventannlæknar í Perú virðast einnig líta meira á mannlega þáttinn 

þegar kemur að tannlækningum líkt og íslenskir kventannlæknar og tannsmiðir, þ.e að 

vera í samskiptum við og hjálpa fólki, þegar nám er valið (Bernabé o.fl., 2006) frekar en 

karlar og íslenskir tannlæknanemar. Karlar í Perú lögðu hins vegar meiri áherslu á 

Hverjir hvöttu eða höfðu 

helst áhrif á námsvalið 

upphaflega? 

 Tannlæknar, 

tannsmiðir og nemar 

á Ísland 

Tannlæknanemar í 

Nevada, Bandaríkjunum 

Foreldri, afi eða amma      42% (63)      29% (43) 

Systkini       3% (4)      10% (15) 

Vinur/bekkjarfélagi      15% (22)       2% (3) 

Námsráðgjafi/kennari      1% (1)      10% (14) 

Aðrir      37% (56)      47% (70) 
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faglega þáttinn (Bernabé o.fl., 2006) líkt og niðurstöður sýna hjá íslenskum tannlæknum 

og tannsmiðum, burtséð frá kynjum. 

Það kom aftur á móti í ljós að íslenskir tannlæknar, tannsmiðir og nemar voru mjög ólíkir 

arabískum og japönskum tannlæknanemum. Japanskir tannlæknanemar sögðu jákvæðni 

gagnvart faginu, sem samanstendur af ; persónulegum ástæðum fyrir námsvali, viljanum 

til að hjálpa fólki, áhuga á starfi í heilbrigðisgeira og áhuga á námi og starfi, helst hafa 

ráðið námsvali á meðan tannlæknanemar í Jórdaníu sögðu það vera starfsvirðingu 

(Karibe o.fl., 2007; Al-Bitar o.fl., 2008). 
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7 Styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar 

Flestar spurningarnar í könnuninni sem lögð var fyrir tannsmiði, tannlækna og nema voru 

byggðar á spurningalistum sem fyrri rannsóknir, íslenskar og erlendar, innihéldu. Þetta 

var gert til að auðvelda samanburð. Spurningalisti var sendur út af Samtökum iðnaðarins 

með leyfi Tannsmiðafélags Íslands, Tannlæknafélaginu og Háskóla Íslands með það að 

markmiði að fá sem besta svörun. Einnig var ákveðið að í stað þess að velja útak úr þýði 

þá fékk allur þýðislistinn könnunina senda svo niðurstöður gætu sýnt sem nákvæmustu 

mynd af tannlæknum, tannsmiðum og nemum í þessum fögum á Íslandi. Miðað við 

svarhlutfall þátttakenda sem hefði mátt vera betra, þá virðist þetta hafa verið góð 

ákvörðun. 

Í spurningu sjö virðist hafa verið einhver misskilningur á ferð. Þar voru svarendur beðnir 

um að greina frá sinni menntun áður en grunnnám hófst og áttu þeir að merkja við fleiri 

en einn reit ef við átti. Það virðist sem það hafi farið fram hjá einhverjum þar sem 51 

sagðist vera með grunnskólamenntun og 160 manns með framhaldsskólamenntun. Það er 

ólíklegt að það passi því að sjálfsögðu er nauðsynlegt að vera með grunnskólamenntun 

áður en nám er hafið í framhaldsskóla. Margir af þeim sem höfðu 

framhaldsskólamenntun merktu því ekki við grunnskólamenntun líka. Því hefði verið 

betra ef þátttakendur hefðu verið beðnir um að greina frá hæsta menntunarstigi sínu, til 

þess að forðast allan misskilning. Margar spurningarnar innihéldu svarmöguleikann 

„annað“. Þó nokkrir merktu við þann möguleika í sumum spurningum og höfundur telur 

eftir á að gagnlegt hefði verið að hafa þar opin svarmöguleika í stað lokaðs, þá hefði 

þátttakendum verið gefið færi á að skrifa sitt eigið svar. Vinnan við úrlausnir hefðu ef til 

vill orðið flóknari en áhugavert hefði verið að komast að niðurstöðu hvað „annað“ í raun 

merkti. Ætla má þó í spurningu 14, þar sem svarendur voru spurðir að því hvort þeir 

þekktu einhvern í kringum sig sem stundaði fagið á tíma námsvals, að margir af þeim 

sem svöruðu „aðrir“ hafi átt við til að mynda tannlækninn sinn eða tannsmið sem 

tilvonandi tannsmiðanemar heimsóttu á verkstæði til að kynna sér starfið betur. 

Einstaklingar þekkja svo sem tannlækninn sinn og flestir eru með fastann tannlækni sem 

þeir fara reglulega til en það var ekki alveg það sem höfundur átti við með spurningunni. 

Þátttakendur hafa því ekki merkt við svarmöguleikann „vinur eða kunningi“ í því tilfelli. 

Einhverjir gætu einnig hafa merkt við svarmöguleikan „annað“ og átt við frændfólk sem 
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það á í faginu. Jafnframt má geta sér til um að með því að merkja við svarmöguleikann 

„annað“ gætu einhverjir hafa átt við að ekkert að ofantöldu kæmi til greina, þ.e. að 

enginn svarmöguleiki átti við eða svarandi hafi ekki verið viss, því ekki var gefinn kostur 

á að merkja við „veit ekki“ eða „vil ekki svara“. Sama vandamál varð þegar þátttakendur 

voru beðnir um að svara því hvar þeir fengu fyrst upplýsingar um námið merktu flestir 

við svarmöguleikann „annað“. 

Spurning 16 gæti einnig hafa virkað misvísandi fyrir svarendur þar sem þeir eru spurðir 

að því hvort þeir hafi stundað framhaldsnám í greininni eða hvort þeir hafi hugsað sér að 

stunda framhaldsnám. Svarmöguleikarnir „já“ og „nei“ voru í boði ásamt „er í 

framhaldsnámi“ og „hef lokið framhaldsnámi“. Líklegt þykir að einhverjir þeirra sem 

höfðu lokið framhaldsnámi hafi merkt við svarreitinn „já“ í stað „hef lokið 

framhaldsnámi“. Hér verður að viðurkennast að spurningin og svarmöguleikar voru 

nokkuð villandi og þáttakendur gætu hafa ruglast sem þar af leiðandi skekkir niðurstöður 

rannsóknarinnar. 

Það hefði hentað rannsókninni vel að spyrja þátttakendur hvar þeir hefðu stundað sitt 

grunnnám. Athyglisvert hefði verið að sjá hvort munur væri milli þeirra sem lærðu hér 

heima eða í útlöndum og hvort ánægja með nám og starf hefði verið sambærilegt milli 

hópa. 
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Lokaorð 

Ekki kom í ljós mikill munur milli kynja né að fjölskylda eða fjölskyldulíf þátttakenda 

hafi haft sérstök áhrif á námsvalið. Þó virðist sem fjölskylda og fjölskyldulíf hafi haft 

meiri áhrif á námsval tannsmiða og tannsmiðanema en tannlækna og tannlæknanema. 

Áhrifaþættir til námsvalsins voru nokkuð líkir þegar tannlæknar, tannsmiðir og nemar í 

þessum fögum voru bornir saman en allir hópar og bæði kynin sögðu möguleikan að 

vinna með höndunum hefði haft mestu áhrifin á námsvalið.  

Samstarf tannlækna og tannsmiða hefur ávallt verið talið mikilvægt. Þessar tvær fagstéttir 

verða að geta unnið saman svo viðskiptavinir þeirra njóti góðs af og stuðli þannig að 

bættri tannheilsu almennings (Háskóli Íslands [HÍ], e.d.). Því var áhugavert að skoða 

hvort áhrifaþættir til námsvals og almennt viðhorf til náms og starfs hjá þessum hópum 

hafi verið svipað og forvitnilegt væri að sjá fleiri rannsóknir á samstarfi þeirra en þær 

hafa ekki verið margar hér á landi. Slíkar athuganir eru nauðsynlegar bæði til að auka 

þekkingu og vitund almennings á þessum fögum og einnig til að bæta nám og starf. 

Framkvæmd og niðurstöður slíkra rannsókna geta orðið til þess að aðsókn í tannlækna- 

og tannsmiðadeild við Háskóla Íslands aukist og með fleiri rannsóknum geta fagstéttirnar 

orðið meira áberandi gagnvart almenningi sem og aukið vitund þeirra sem stunda þær. 
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Viðaukar 

Tölvupóstur til þátttakenda 

 

Sæl/l, 

 

Ásthildur heiti ég og stefni að því að útskrifast úr viðbótarnámi í tannsmíði við Háskóla 

Íslands n.k vor. Lokaverkefnið mitt mun fjalla um hvers vegna tannlæknar, tannsmiðir, 

tannlækna- og tannsmiðanemar á Íslandi völdu viðkomandi nám á sínum tíma. Úrtak 

rannsóknar eru allir tannlæknar í Tannlæknafélaginu, allir tannsmiðir í 

Tannsmíðafélaginu og nemendur í þeim fögum við Háskóla Íslands.  

 

Hag af niðurstöðum þessa verkefnis hafa aðallega stjórnendur og kennarar í tannsmíði og 

tannlækningum við Háskóla Íslands. Niðurstöðurnar geta varpað ljósi á það á hvaða hátt 

best er að kynna námið fyrir væntanlegum nemendum og á þann hátt aukið samkeppnina 

um inngöngu í deildirnar en báðar námsleiðirnar velja nemendur sína með 

fjöldatakmörkunum eftir fyrstu önnina (numerus clausus).  

 

Meðfylgjandi í skjalinu er linkur beint inn á rafræna könnun og bið ég þátttakendur um 

að svara henni eftir bestu getu. Það er mikilvægt að svarendur séu sem flestir svo 

niðurstöður verði marktækar en það ber að taka fram að engum er skylt að svara öllum 

spurningunum eða könnuninni í heild.  

Það tekur aðeins 2-3 mínútur að svara könnuninni og hún verður opin í 2 vikur. Ekki 

verður hægt að rekja svörin til viðkomandi aðila. 

Þessi póstur er sendur úr af Tannlæknafélagi Íslands, Samtökum iðnaðarins og Háskóla 

Íslands 

 

Með von um góða þátttöku 

 

Kv, 

Ásthildur Þóra Reynisdóttir 
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Spurningakönnun 

 

Áhrifaþættir þess hvers vegna tannsmiðir, tannlæknar og nemar  

í þessum fögum á Íslandi völdu sitt nám 

 

Krossaðu hvað á best við þig          

 

1.Hver er aldur þinn?        

 20-29           

 30-39         

 40-49             

 50-59         

 60-69           

 70-79     

 

2.Hvert er kyn þitt?      

 karl          

 kona 

 

3.Ert þú:    

 tannsmiður        

 tannlæknir      

 tannsmiðanemi      

 tannlæknanemi 
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4.Ert þú:      

 starfandi sjálfstætt við fagið                 

 starfandi við fagið hjá öðrum atvinnurekanda    

 starfandi við annað en fagið        

 nemi          

 er hættur störfum 

 

5.Hvar bjóstu þegar grunnnám var ákveðið?  

 hjá foreldrum           

 í eigin húsnæði         

 hjá ættingjum eða vinum          

 annað 

 

6.Hvert var hæsta menntunarstig foreldra þinna á því tímabili sem grunnnám var valið 

(vinsamlegast merkið í fleiri en einn reit ef við á) 

 grunnskólamenntun  

 framhaldsskólamenntun        

 háskólamenntun      

 iðnmenntun       

 á ekki við 
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7.Þín menntun áður en þú hófst nám í greininni (vinsamlegast merkið í fleiri en einn reit 

ef við á) 

 grunnskólamenntun     

 framhaldsskólamenntun            

 háskólamenntun          

 iðnmenntun          

 á ekki við 

 

8.Á hvaða tímabili ákváðstu að hefja þitt grunnnám?  

 í grunnskóla 

 í menntaskóla 

 eftir að hafa tekið frí frá námi 

 eftir að hafa prófað annað nám 

 

9. Ef þú ert með stúdentspróf frá hvaða námsbraut útskrifaðist þú? (Ef þú útskrifaðist af 

fleiri en einni braut vinsamlegast veldu þá aðalbrautina) 

 almennri braut 

 málabraut 

 félagsfræðibraut 

 náttúrufræðibraut 

 viðskipta- og hagfræðibraut 

 listnámsbraut 

 starfsbraut 

 íþróttafræðibraut 

 upplýsinga-og fjölmiðlabraut 
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 útskrifaðist ekki úr menntaskóla 

 annað 

 

10.Hverjir hvöttu helst til námsins upphaflega?  

 foreldri, afi eða amma 

 systkini 

 vinur/bekkjarfélagi 

 fyrrum yfirmaður/samstarfsmaður 

 námsráðgjafi/kennari 

 aðrir 

 

 

11.Voru einhverjar hindranir sem drógu úr námsvalinu?  

 nei 

 já  

 

12.Ef já við spurningu 11: Hverjir drógu helst úr námsvalinu?  

 sjónarmið fjölskyldu 

 sjónarmið vina og/eða kunningja 

 kennari 

 fjölmiðlar 
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13.Hvernig fékkst þú fyrst upplýsingar um námið?  

 foreldri, afi eða amma 

 systkini 

 vinur/bekkjafélagi 

 fyrrum yfirmaður/samstarfsmaður 

 námsráðgjafi/kennari 

 kynning um námið 

 upplýsingar af netinu 

 úr bók, bæklingi eða tímariti 

 annað 

 

 

14.Þekktir þú einhvern í kringum þig sem stundaði fagið á þeim tíma sem grunnnám var 

valið?  

 nei 

 já  

 

15.Ef já við spurningu 14: Hvern þekktir þú sem stundaði fagið? 

 foreldir, afi eða amma 

 systkini 

 maki 

 vinur 

 yfirmaður/samstarfsmaður 

 aðrir  

 

16.Hefur þú stundað eða hugar þú að framhaldsnámi í greininni?  

 nei 

 já 

 er í framhaldsnámi 

 hef lokið framhaldsnámi 
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17.Hversu vel þekktir þú til fagsins áður en sótt var um grunnnámið?     

 ekkert   

 lítið     

 hvorki né   

 mikið        

 mjög mikið    

 

 

18.Hversu ánægð/ur ertu/varstu í skólanum?    

 alls ekki ánægð/ur   

 ekki ánægð/ur     

 hvorki né   

 ánægð/ur       

 mjög ánægð/ur    

 

19.Hversu ánægð/ur ert þú með að vinna almennt í greininni? (nemar vinsamlegast 

sleppa þessari spurningu) 

 alls ekki ánægð/ur   

 ekki ánægð/ur     

 hvorki né   

 ánægð/ur       

 mjög ánægð/ur    

 

 

 

20.Þegar upp er staðið ert þú almennt ánægð/ur með námsval þitt í faginu? 
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 alls ekki ánægð/ur   

 ekki ánægð/ur     

 hvorki né   

 ánægð/ur       

 mjög ánægð/ur    

 

 

 

Í seinustu tveimur spurningunum vinsamlegast taktu afstöðu til 

eftirfarandi þátta með tilliti til þess hversu vel hver þáttur á við þig.  

Tölustafurinn 1 gefur til kynna að það atriði eigi ekki vel við þig en 

tölustafurinn 5 að atriðið eigi mjög vel við þig. Tölustafurinn 0 stendur 

fyrir að spurningin eigi ekki við 

 

21.Hvað hvatti þig til að hefja þitt grunnnám? 

                                                                             0         1        2        3         4        5 

vinna með höndunum______________________________________________________                                                       

vinna með verkfæri og tæki_________________________________________________                                              

tekjumöguleikar__________________________________________________________                                                                

áhugi á greininni__________________________________________________________                                                               

mig langar til að hjálpa fólki að bæta__________________________________________                               

tannheilsu og/eða útlit______________________________________________________     

virðulegt fag_____________________________________________________________ 

möguleikar á eigin rekstri___________________________________________________                                                 

hentugur vinnutími________________________________________________________                                                           

sveigjanleiki í vinnu_______________________________________________________                                                         

starfið er fjölbreytt________________________________________________________                                                            

mannleg samskipti________________________________________________________                                                            
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möguleiki á framhaldsmenntun______________________________________________                                        

atvinnumöguleikar í greininni_______________________________________________                                          

kynni af starfsgrein________________________________________________________                                                           

menntun (hefð) fjölskyldu__________________________________________________                                                

 

22.Hvaða námsgreinar í grunn- og/eða menntaskólaskóla áttu best við þig? 

       

0        1        2        3         4        5    

íslenska        __________________________________________  

erlend tungumál________________________________________________                        

hönnun og smíði________________________________________________                         

handmennt____________________________________________________                                  

myndmennt___________________________________________________        

íþróttir_______________________________________________________                                        

stærðfræði____________________________________________________                                    

saga_________________________________________________________                                             

samfélagsfræði________________________________________________                             

eðlisfræði/efnafræði____________________________________________                        

stjórnmálafræði________________________________________________                               

kristinfræði, siðfræði og  

trúarbragðafræði_______________________________________________                             

 

 

 


