HUG- OG FÉLAGSVÍSINDASVIÐ
KENNARADEILD
M.ED. RITGERÐ – MPR 0230

HORNSTEINN Í HEIMABYGGÐ
Viðhorf foreldra til fjarnáms á framhaldsskólastigi í eigin byggðarlagi

Kristín Þorgeirsdóttir
Maí 2011

HÁSKÓLINN Á AKUREYRI
HUG- OG FÉLAGSVÍSINDASVIÐ
KENNARADEILD
M.ED. RITGERÐ –MPR 0230

HORNSTEINN Í HEIMABYGGÐ
Viðhorf foreldra til fjarnáms á framhaldsskólastigi í eigin byggðarlagi

Kristín Þorgeirsdóttir
Meistaraprófsritgerð lögð fram sem hluti
af námi til M.-Ed. -gráðu í menntunarfræðum
með áherslu á Náms- og kennslufræði.

Akureyri maí 2011

Ágrip
Lífsgæði eru lykilþættir við val fólks um búsetu svo sem tekjur, menntunarmöguleikar,
heilsugæsla, gott umhverfi, verslun, menningarstarfsemi og fleira. Landbyggðin hefur víða átt
undir högg að sækja hvað varðar fólksfækkun. Höfuðborgarsvæðið hefur töluvert forskot á
landsbyggðina með tilliti til margra þessara þátta og má því leiða að því líkum að margir
þeirra hafi verið undirrót hinna miklu fólksflutninga þangað á síðustu árum.
Sú ritgerð sem hér fer á eftir fjallar um rannsókn á viðhorfi fólks til menntunarmála á
landsbyggðinni. Ætlunin með rannsókninni er að gefa hugmynd um stöðu mála hvað varðar
framhaldsskólamenntun í þeim sveitarfélögum sem ekki hafa framhaldsskóla í nánasta
umhverfi og veita upplýsingar um hvort skipulagt fjarnám fyrstu tvö ár framhaldsskólans sé í
þeirra hugum ákjósanlegur kostur.
Notuð var rannsókn í formi rýnihópa. Þrír sex manna hópar í þremur mismunandi
sveitarfélögum voru fengnir til að tjá sig um efnið. Allir voru þátttakendur búsettir innan viðkomandi sveitarfélags.
Ef marka má skoðanir rýnihópanna þriggja voru helstu niðurstöður rannsóknarinnar
þær að þátttakendur báru almennt kvíða í brjósti varðandi það að senda börn sín frá sér til
framhaldsnáms í fyrsta sinn. Snérust áhyggjurnar fyrst og fremst að því hvernig barninu reiddi
af á nýjum vettvangi án aðhalds foreldra.
Framhaldsskólanám fjarri heimabyggð krefst einnig töluverðra útgjalda og virðist sem
svo að framhaldsskólamenntun barna líði oft á tíðum, en þó á mismunandi hátt, fyrir efnahag
foreldra. Í könnuninni kom þó bersýnilega í ljós að þátttakendur vilja almennt að börn sín fari
til framhaldsnáms vegna þeirra lífsgæða sem foreldrar telja börn sín hljóta með aukinni
menntun.
Almennt voru þátttakendur nokkuð á einu máli hvað varðar þá hugmynd að fá
framhaldsskólaútibú í heimabyggð. þátttakendur vildu þjónustuna en vildu ekki hafa hana á
neinu tilraunastigi þegar þeirra börn nytu hennar.
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Framhaldsskóli
Rýnihóparannsókn
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Abstract
Quality of services is a key factor in people decision of where to live. Factors such as,
possible income, the quality of education and health care, good environment, quality and
prices in shops, level of cultural activity etc. play important role in people decision making of
where they want to live and raise their children. The rural areas have been hard hit with
population decline over the years. The capital area has much more to offer when it comes to
services and therefore it can be assumed that those factors play a vital role in the ongoing
population shift from the rural areas to the larger towns and the capital.
The aim of this dissertation is to advance our understanding of peoples perspective in
the rural areas on education in the area. The purpose of the research is to give an idea of
educational opportunities at secondary education level (A level for 16–18 years old) , in areas
which only have schools for compulsory education. It is also intended to give some
information if a Distance learning for this education level, is a feasible option in parents mind
for young people living in those areas.
The research was conducted by using Focus-groups. Three groups of six people each
were formed. One Focus group was formed for each of the three Municipalities. Every one of
the six people in the group was living in the Municipalities.
All participants in the research groups agreed that it was a difficult to send the child
away for further education. The main worries centralized about how the child would manage
in a new place without the support of its parents.
Education far from home is also more expensive, and it seems, that sometimes, it
plays a part in the decision wheter or not to send the child away for further education.
However in the research it was clear that all of the participants wanted their children to get
further education, mainly for the possible advantage they would gain for the future.
Generally the participants agreed in that the idea of Distance learning centre in the
Municipality for further education up to A levels (16–18 years old), was a good one. They
however did not want the Distance learning centre to be on some experimental level. It had to
be a proper learning centre that was acknowledged by educational authorities just as any
regular school.

Key words:
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Distance learning
Secondary education for A level
Focus-groups
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Formáli
Rannsókn sú sem hér er fjallað um er meistaraprófsverkefni til fullnaðar M.Ed. -gráðu í
uppeldis- og menntunarfræðum við Háskólann á Akureyri með áherslu á Náms- og
kennslufræði. Vægi verkefnisins eru 30 einingar.
Verkefnið er unnið á árinu 2010. Gagnaöflun fór að mestu fram það ár en þó með
undantekningum. Leiðbeinandi rannsóknarinnar er Eygló Björnsdóttir, lektor við Háskólann á
Akureyri. Við lokagerð rannsóknarinnar las Svafa Arnardóttir íslenskufræðingur ritgerðina
yfir og kann ég henni bestu þakkir fyrir.
Að auki vil þakka viðmælendum mínum ómetanlega þátttöku í rannsókninni. Eygló
Björnsdóttur, leiðbeinanda mínum fyrir góða leiðsögn og hvatningu. Tengiliðum mínum
Birnu Sigurkarlsdóttur, Gyðu Sigríði Tryggvadóttur, Helgu Einarsdóttur, Rakel Runólfsdóttur
og Þórunni Egilsdóttur þakka ég kærlega gott framlag. Foreldrum mínum þakka ég hvatningu
og hjálp í gegnum tíðina og Eyjólfi manninum mínum og börnunum fjórum þakka ég alla þá
endalausu þolinmæði, tíma, hvatningu og hjálp sem þau hafa veitt mér.

Gullkorn: ,,Þekkingarþrá er öllum mönnum í blóð borin“
(Aristóteles)
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1. kafli -

Inngangur

Eftirfarandi ritgerð er afrakstur rannsóknar sem unnin var í tengslum við lokaverkefni við
Háskólann á Akureyri.
Markmið verkefnisins er að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu:

Hvaða þýðingu hefur það fyrir landsbyggðarfólk sem ekki hefur framhaldsskóla í
næsta nágrenni, að boðið sé upp á fjarnám í heimabyggð þess fyrstu tvö ár
framhaldsskólans?
Auk þess eru settar fram eftirfarandi aukaspurningar:


Hver eru viðhorf foreldra á landsbyggðinni til framhaldsskólagöngu?



Hver er skoðun foreldra á landsbyggðinni varðandi það að senda börn sín til
framhaldsskólanáms fjarri heimabyggð?



Hvað ræður ákvörðun nemenda um val á framhaldsskóla að mati foreldra
barna á landsbyggðinni sem ekki hafa framhaldsskóla í nærumhverfi?



Hefur efnahagur fjölskyldna á landsbyggðinni á einhvern hátt áhrif á hvort
börn fara til framhaldsskólanáms?

Tilgáta rannsakanda er sú að foreldrum þyki nauðsynlegt að börn þeirra fari til
framhaldsskólanáms að loknum grunnskóla. Skipulagt fjarnám fyrstu tvö framhaldsskólaárin
sé því vænlegur kostur fyrir fólk búsett á landsbyggðinni vegna þess kostnaðar sem til fellur
við að senda barn að heiman sem og vegna þess hve börn þeirra eru ung þegar þau þurfa að
fara að heiman.
Aðdragandi rannsóknarinnar er sá að höfundur hefur haft mikinn áhuga á
landsbyggðarmálum og því hvort íbúar þar njóti réttinda hvað varðar skólamál og aðra
þjónustu.
Í tengslum við þetta lítur höfundur til hugmyndafræðinnar um skóla fyrir alla og þá
hvort ákveðnir hópar hafi gleymst í þeirri umræðu allri. Höfundur veltir þá fyrir sér hvort börn
á landsbyggðinni líði hugsanlega fyrir búsetu sína hvað varðar framhaldsskólamöguleika og
hvaða áhrif það hafi á foreldra, nemendur, fjölskyldur og samfélög að hafa ekki
framhaldsskóla í nærumhverfi.
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Ritgerðinni er skipt í átta kafla. Að loknum Inngangi er fjallað almennt um
samfélagslegar breytingar á síðustu árum, rannsóknir á efni tengdu menntamálum innan
sveitarfélaga og hvar áhrifa gæti þurfi nemandi að fara til framhaldsnáms fjarri heimabyggð.
Einnig er tæpt á menntapólitík og stefnu.
Í þriðja kafla ritgerðarinnar er farið yfir útfærslur nokkurra framhaldsskóla sem bjóða
fjar- og dreifnám. Farið er sérstaklega yfir útfærslur Fjölbrautaskóla Snæfellinga þar sem
nokkur reynsla er kominn á starf hans og einnig af því að hann spratt upp vegna sömu
hugsjóna og hér er rætt um.
Fjórði kafli fjallar um byggðaþróun, atvinnusamsetningu og framhaldsskólamöguleika
fólks innan þeirra sveitarfélaga sem rannsóknin fór fram í. Um er að ræða sveitarfélögin
Húnaþing vestra, Strandabyggð og Vopnafjörð.
Fimmti kafli tekur síðan til rannsóknarinnar. Rannsóknaraðferðin er kynnt og sú
aðferð og það skipulag sem höfundur nýtti sér við gerð bæði ritgerðar og rannsóknar. Sjötti,
sjöundi og áttundi kafli innihalda síðan niðurstöður, samantekt og tillögur að skipulagningu,
uppsetningu og kynningu á framhaldsskóla í heimbyggð ásamt lokaorðum höfundar.
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2. kafli -

Fræðileg umfjöllun

Menntun er veigamikill þáttur í nútíma samfélagi. Með aukinni menntun eykst meðal annars
velferð samfélaga sem hefur þá á óyggjandi hátt áhrif á lífsgæði einstaklingsins. Á Íslandi
hefur framhalds- og háskólanemendum sífellt farið fjölgandi á síðustu áratugum og í kjölfarið
hefur skólum fjölgað og stöðug og jákvæð aukning orðið á möguleikum til náms. Í þessu
sambandi má meðal annars nefna uppbyggingu framhalds- og háskóla á landsbyggðinni en
landsbyggðin hefur víða, átt töluvert mikið undir högg að sækja hvað varðar
menntunarmöguleika í nærumhverfi.
Í áhugaverðu viðtali við Þorstein Gunnarsson fyrrverandi rektor Háskólans á Akureyri
var hann spurður hvort skólinn sé landsbyggðarháskóli eða vel lukkuð byggðaaðgerð. Svar
hans var á þá leið að skólinn hefði fyrst og fremst það hlutverk að taka þátt í uppbyggingu
þekkingarsamfélags á Íslandi. Hins vegar væri staðsetning skólans á landsbyggðinni og munur
væri á menntunarstigi fólks þar miðað við á höfuðborgarsvæðinu. Lífsgæði fólks sagði hann
tengjast menntun og fólk sem útskrifast frá skólanum fari mikið til starfa á landsbyggðinni
(Þorsteinn Gunnarsson, 2005). Leiðir þetta til þeirrar spurningar hvort ekki sé þjóðhagslega
hagkvæmt að greiða, enn frekar, leið þeirra sem búa við mikla fjarlægð og mikinn tilkostnað
við það eitt að stunda hefðbundna skólagöngu?
Ekki er hægt að segja að ekkert sé aðhafst því í reglugerð um námsstyrki nr. 692/2003
með síðari breytingum stendur að þeim framhaldsskólanemendum af landsbyggðinni er þurfa
að sækja skóla út fyrir sitt sveitarfélag standi til boða að fá svokallaðan jöfnunarstyrk.
Almenn skilyrði fyrir úthlutun jöfnunarstyrksins eru samkvæmt Lánasjóði íslenskra
námsmanna þau að ,,Nemendur stundi reglubundið nám á framhaldsskólastigi hér á landi, sem
ekki er á háskólastigi eða gerir sambærilegar kröfur til undirbúningsmenntunar og nám á
háskólastigi, enda sé um að ræða að minnsta kosti eins árs skipulagt nám við framhaldsskóla
sem falli undir ákvæði laga um framhaldsskóla nr. 80/1996, með áorðnum breytingum“.
Jöfnunarstyrkurinn getur verið í formi styrks til leigu á húsnæði, til ferðalaga til og frá
námsstað, til fæðiskaupa og eða styrks til skólaaksturs fyrir þá nemendur sem aka þurfa til og
frá skóla hvern dag. Akstursstyrkurinn er þó bundinn ákveðnum reglum/takmörkunum. Þess
skal einnig getið hér að sérstakan styrk er einnig hægt að sækja um vegna efnalítilla nemenda.
Þessu til viðbótar eru mörg sveitarfélög einnig farin að bjóða upp á aðstæður til fjarnáms og
7

dreifnáms en slíkt eykur valmöguleika á að sækja framhaldsskólanám án þess að flytjast burt
úr sveitarfélaginu. En hefur þetta áhrif á byggðarþróun?
Öll svæði heims standa á einhverjum tímapunkti frammi fyrir sérstökum aðstæðum
svo sem efnahagslegum sveiflum, fólksfjöldabreytingum, breytilegri skiptingu innan
aldurshópa og/eða landfræðilegum þáttum sem þarfnast sérstakra aðgerða og oft stuðnings af
hendi þeirra yfirvalda sem að málum koma. Ísland er þarna engin undantekning því
fólksflutningar á Íslandi frá minni sveitarfélögum til suðvesturhornsins á síðustu áratugum eru
staðreynd og því hafa minni sveitarfélög átt mjög undir högg að sækja. Þessu til stuðnings má
nefna að á árunum 1986 til 2009 fluttust 94.507 manns af landsbyggðinni á
höfuðborgarsvæðið en aðeins 72.492 frá höfuðborgarsvæðinu á landsbyggðina. Mismunurinn
er því 22.015 manns (Hagstofa Íslands, e.d.b).
Samþjöppun byggða er raunveruleiki nýrra tíma. Einn áhrifaþáttur samþjöppunar
byggðar er meðal margra talinn vera menntamál. Í því samhengi má nefna að í skýrslu Kvasa,
Samtaka fræðslu- og símenntunarmiðstöðva á landsbyggðinni segir: „Menntunarstig fólks á
landsbyggðinni er mun lægra en á höfuðborgarsvæðinu...“ (Kvasir – Samtök fræðslu- og
símenntunarmiðstöðva á landsbyggðinni, 2002, bls.14). Töluverðan mun mátti sjá

í

skýrslunni hvað varðar grunnmenntun, það er að segja hve mikið hærri prósenta
landsbyggðaríbúa en höfðuborgarbúa höfðu hana einungis.

Þar var munurinn 11,2 %.

Munurinn meðal háskólamenntaðra var einnig höfuborgarbúum í vil eða um 4,3% (Kvasir –
Samtök fræðslu- og símenntunarmiðstöðva á landsbyggðinni, 2002, bls.14).
Tilgangur þessarar rannsóknar er meðal annars að skoða hvort búseta, viðhorf,
efnahagslegir þættir fólks auk mismunandi námsmöguleika hafi að einhverju leyti áhrif á
framhaldsnám barna þeirra og aðrar ákvarðanir náminu tengdu. Með þetta í huga er rétt að
byrja á því að líta örstutt til sögunnar í þessu samhengi og sjá hvernig þróunin hefur átt sér
stað og hverjir helstu áhrifavaldar fólksflutninga hafa verið.
2.1

Þjóðfélagslegar breytingar

Allt frá landnámstíð og fram á síðari hluta 19. aldar voru engir bæir á Íslandi. Þorp voru smá
og um mörg þeirra mætti segja að þau hafi aðeins verið árstíðabundnar verstöðvar frekar en
eiginlegir bæir. Staðir þessir mynduðust flestir í kringum erlenda verslun, útræði og iðnað.
Umbyltingin frá bændasamfélagi að borgarsamfélagi gerðist hratt hér á landi og má þar nefna
að árið 1880 bjó meira en 90% þjóðarinnar í dreifbýli en í dag býr innan við 10% þjóðarinnar
á því svæði. Á þessum rúmlega 100 árum varð því mikill breyting á búsetu þar sem meirihluti
þjóðarinnar flutti í bæi eða borgir (Gísli Ágúst Gunnlaugsson, 1993, bls.107).
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Á 19. öld skaut rótum hér þilskipaútgerð og varð hún þess valdandi að störf, sem ekki
voru til fyrir, sköpuðust við sjávarsíðuna. Ýmsar breytingar höfðu einnig orðið innan
þjóðfélagsins svo sem fólksfjölgun og afnám vistarbandsins sem leiddi til þess að fólk flutti
þangað sem það átti möguleika á að fá vinnu og komast af í lífsbaráttunni (Östman, Barrefors,
Luksepp, Molin og Öberg, 2000, bls. 280).
Staðarval bæja réðst því oft út frá fengsælum fiskimiðum og góðri hafnaraðstöðu
frekar en öðrum þáttum og má því segja að staðsetning þeirra sé arfleifð sem margir smáir
bæir á landsbyggðinni glíma við í dag. Breyting þarfa innan samfélagsins nær til þessara bæja
eins og annarra og því þurfa þessi, oft á tíðum, smáu samfélög að uppfylla ýmsar þær þarfir
sem eru sjálfsagðar í nútíma samfélagi en skiptu sama og engu máli fyrir 100 árum þegar
bæirnir voru stofnaðir.
Í greinargerð Dr. Bjarka Jóhannessonar fyrir Þróunarsvið Byggðastofnunar hefur
atvinnu- og búsetuþróun verið gerð nokkuð góð skil. Hann talar um alvarleika þá er steðja að
landsbyggðinni hvað varðar búferlaflutninga. Landsbyggðarfólk hafi umvörpum flutt á
höfuðborgarsvæðið og í nærsveitir á síðustu árum áþekkt því sem gerðist um miðja síðustu
öld. Á árunum frá 1990 til 2000 hafi fólksfækkunin verið hvað mest á Vestfjörðum, Norð
Vesturlandi, af suðurfjörðum Austfjarða og úr Fjarðabyggð. Fjölgunin hins vegar var mest á
Suður og Suð-Vesturlandi auk þess sem að íbúum Eyjafjarðar fjölgaði (Bjarki Jóhannesson,
2000).
Ef litið er myndrænt til byggðaþróunar á síðari hluta 20. aldar og í byrjun þeirrar 21.
og breyting hennar skoðuð á aðeins 20 ára tímabili eða frá 1989 til 2009 þá lítur þróunin út
eins og mynd 1 og 2 sýna. Greinilegt er á þessum myndum að byggð hefur þést mikið á
stuttum tíma.
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Mynd 1. Búseta á Íslandi 1989 (Datamarket, e.d.).

Mynd 2. Búseta á Íslandi 2009 (Datamarket, e.d.).

Byggðaþróunin er á einn veg á þessum 10 árum. Fólk flytur á tímabilinu unnvörpum
úr dreifbýli í þéttbýli og þá sérstaklega til höfuðborgarsvæðisins og nokkurra stærri
byggðarkjarna hvers landssvæðis fyrir sig. Sjá má á mynd 2 verulega fólksfjölgun á
höfuðborgarsvæðinu og á Austurlandi en ætla má að útskýra megi fjölgunina á Austurlandi
með byggingu álvers við Reyðarfjörð og uppbyggingar Kárahnjúkavirkjunar. Ljóst má þykja
að meiri samþjöppun byggðar er veruleiki nú á tímum.
Bjarki skoðaði einnig á hvaða aldri fólkið var sem fluttist búferlum og komst að þeirri
niðurstöðu að um væri að ræða fólk á á aldrinum tuttugu til þrjátíu ára. Hann segir að þessa
þróun beri að líta alvarlegum augum þar sem að um er að ræða aldurshóp sem sé hvað
mikilvægastur hverju sveitarfélagi hvað varðar vöxt þess. Í tengslum við búferlaflutninga voru
síðan skoðuð ákveðin landssvæði, það er að segja hvar mestur væri fólksflóttinn. Með
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hliðsjón af honum var skoðaður ársverkafjöldi innan sömu svæða og var niðurstaðan á þann
veg að auðsjáanleg fylgni er á milli fækkunar ársverka og fólksfækkunar á ákveðnum
svæðum. Atvinnusamsetningin sýndi einnig að þeir sem töpuðu flestu fólki og störfum höfðu
hátt hlutfall ársverka í sjávarútvegi og landbúnaði. Ætla má að orsakanna sé að leita til
breytinga í landbúnaði og fiskveiðum. Það sem landbúnaðurinn og sjávarútvegurinn eiga
sameiginlegt er fækkun starfa vegna vélvæðingar og breyttra rekstrareininga, búum og
vinnslustöðvum hefur fækkað, hvert bú hefur stækkað og færra fólk þarf til vinnu á hverjum
stað. Bæði landbúnaður og sjávarútvegur þarf í kjölfarið fólk með menntun og sérþekkingu
vegna þess hve öll umsýsla hefur orðið flóknari. Auk alls þessa þá hefur gildismat fólks breyst
sem vissulega hefur áhrif á ákvarðanatöku um búsetu. Fólk flytur oft búferlum til að hafa úr
fleiri störfum að velja (Bjarki Jóhannesson, 2000).
Þessu til stuðnings má nefna skrif Longworth og Davies (1996, bls. 27–30) sem segja
staðreyndina þá að nú sé runninn upp sá tími í Evrópu að fleiri fara á eftirlaun og hætta í
störfum heldur en koma inn til starfa á vinnumarkaði. Ein af þeim lausnum sem horft er til í
því sambandi er sú að eiga vel menntað starfsfólk og kemur þá meðal annars til kasta
símenntunar. Í nútíma hátækni þjóðfélögum er mun meiri þörf en áður var fyrir vel menntað
fólk til að stýra flóknum framleiðsluvélum og þróa hagkvæmar leiðir til að takast á við ýmsan
vanda. Þörfin fyrir ómenntað fólk er einfaldlega minni en áður.
2.1.1 Áhrif menntamála á byggðaþróun
Með byggðaþróunina til hliðsjónar er áhugavert að skoða skýrslu nefndar um staðsetningu
nýrra framhaldsskóla sem gerð var á vegum Menntamálaráðuneytisins árið 2006 en þar var
farið yfir tölulegar upplýsingar um staðsetningar skólanna og fleira. Í skýrslunni eru meðal
annars rakin sjónarmið foreldra um sjálfræðisaldur og aukna hættu á að börn þeirra
afvegaleiðist séu þau ekki undir handleiðslu foreldra sinna. Skýrslan tekur þó að mestu til
rekstrarlegs hluta þess að framhaldsskólar séu ekki á hverjum stað (Menntamálaráðuneytið,
2006).
Í skýrslunni segir meðal annars að þegar nemendur ljúki grunnskóla og fari til
framhaldsskólanáms hafi það í för með sér miklar breytingar á lífi þeirra. Nemendur af
landsbyggðinni þurfi margir að flytjast búferlum til að sækja framhaldsskóla. Þá fara margir
hverjir

á

heimavist

en

aðrir

þurfi

að

leigja

sér

húsnæði

á

einkamarkaði

(Menntamálaráðuneytið, 2006, bls. 8).
Samkvæmt Barnaverndarlögum hækkaði lögræðisaldur úr 16 ára í 18 ára árið 1998.
Við þá aðgerð varð sú breyting helst, hvað varðar framhaldsskólana, að nemendur á aldrinum
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16 til 18 ára urðu ólögráða. Segir í fyrrnefndri skýrslu að greina megi viðhorfsbreytingu til
hlutverks framhaldsskólanna og þá sérstaklega meðal foreldra þeirra ungmenna sem eru á leið
til framhaldsskólanáms. Gjarnan er þá velt fyrir sér hvort réttlætanlegt sé að senda börn undir
lögaldri að heiman til náms í framhaldsskólum. Greina má ótta um hina sívaxandi ógn sem
talin er stafa af ofbeldi og fíkniefnaneyslu meðal ungs fólks (Menntamálaráðuneytið, 2006,
bls. 8).
Umræða um jafnan rétt til náms undir umsjá foreldra er ekki ný af nálinni.
Mótsagnirnar eru þær helstar að nú verða börn ekki sjálfráða fyrr en 18 ára og eiga að eiga
jafnan rétt til náms til 18 ára aldurs. Þrátt fyrir það er jafn réttur ekki framkvæmanlegur í
öllum byggðarlögum eins og staðan er í dag nema með ákveðnum annmörkum.
Fleiri samfélagslegir þættir eru raktir í skýrslu Menntamálaráðuneytisins. Börn sem
fara snemma að heiman eru til dæmis líklegri til að flytja ekki aftur heim heldur ílengjast
fjarri

upphaflegum

heimaslóðum.

Við

brottflutning

nemenda,

strax

við

upphaf

framhaldsskólagöngu, missir sveitarfélagið út heilu árgangana sem setur sinn svip á
samfélagið. Einnig segir í skýrslunni að aukning sé á að foreldrar flytjist búferlum með
börnum

sínum

þegar

sá

tími

kemur

að

þau

fari

til

framhaldsskólanáms

(Menntamálaráðuneytið, 2006, bls. 9).
Karl Benediktsson gerði afar áhugaverða rannsókn undir heitinu

Menntun og

byggðaþróun: Um ungt fólk, búsetu og landafræði þekkingar (1999). Karl segir í skýrslu
sinni, eins og svo margir aðrir ,,...búferlaflutninga sem tengjast menntun vera stórmál fyrir
mörg byggðarlög á Íslandi.“ (Karl Benediktsson, 1999, bls. 1). Við gerð rannsóknarinnar var
fjarnám rétt að hefjast en áður en Háskólinn á Akureyri kom til sögunnar þurfti fólk að flytjast
búferlum til Reykjavíkur til þess að komast í háskólanám. Flest þetta fólk kom ekki aftur í
heimahérað til búsetu (Karl Benediktsson, 1999, bls. 1).
Karl setur námið í ákveðið og mjög áhugavert samhengi og talar um mikilvægi
staðbundinnar- og þögullar þekkingar við þá skjalföstu og alþjóðlegu sem lærð er í skólanum.
Hann segir menntakerfið ekki taka nóg á þessu og því flytjist fólk alfarið burt frá
heimahögunum. Það hreinlega ,,...mennti sig burtu frá byggðinni...“ (Karl Beneditksson,
1999, bls.3). Sú þekking sem það fái með skólagöngu nýtist þannig ekki innan byggðarlagsins
þar sem að það tilheyri öðruvísi samfélagi (Karl Benediktsson, 1999).
Það sem vakti áhuga höfundar á rannsókninni var það að við val á framhaldsnámi
virtist sem svo að flesta skipti ekki máli hvort þeir fengju atvinnu í heimabyggð að loknu
námi. Mikill minnihluti viðmælenda Karls taldi því líklegt að það byggi áfram í
byggðarlaginu (Karl Benediktsson, 1999, bls. 4).
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Með byggðaþróunina í huga er einnig áhugavert að líta til skýrslu Hagfræðistofnunar
Háskóla Íslands og Byggðarannsóknastofnunar frá árinu 2003. Í skýrslunni segir að í
viðtölum við einstaklinga á landsbyggðinni hafi komið fram að fólk sæki í þéttbýli meðal
annars vegna þess að þar eru fleiri framhaldsskólamöguleikar auk annarrar þjónustu. Fólk
horfi einnig til fjölbreyttari möguleika í atvinnumálum og afþreyingu. Í skýrslunni eru
ástæður fyrir staðsetningu framhaldsskóla sagðar vera fjárhagslegs eðlis þar sem hagkvæmara
sé að reka færri og stærri einingar. Fjárhagsleg hagræðing við rekstur skólastofnana hefur því
á þennan hátt áhrif á búferlaflutninga barna/ungmenna eða heilu fjölskyldnanna til þéttbýlis
(Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2003, bls. 16).
Stefán Ólafsson (1999, bls. 72) og Anna Kristín Gunnarsdóttir (2009) sýndu fram á
með rannsóknum sínum að búferlaflutningar tengdust meðal annars menntaskilyrðum.
Rannsókn Önnu miðaði þó eingöngu að konum og ástæðum þess að þær flytji úr dreifbýli og
leiddi hún til þeirrar niðurstöðu að konur flyttu vegna menntunarmála og sér til framdráttar
atvinnulega séð. Það er því áhugavert að skoða hvort samspil sé þarna á milli, það er að segja
hvort foreldrar séu almennt hræddir við að senda börn sín í burtu til framhaldsnáms, hvort
búferlaflutningar tengist því að þurfa að senda barn í burtu til náms og hvort fjárhagslegir
þættir og fjarlægð foreldra við skólastofnun vegna aðhalds séu þættir sem spili inn í
ákvarðanatöku um flutning úr sveitarfélagi og eða brottfall úr skóla?
Áður fyrr þegar sjálfræðisaldur var samkvæmt lögum 16 ár var það svo að þegar
nemendur fóru til framhaldsnáms báru þeir fulla ábyrgð á sjálfum sér og sínu námi.
Upplýsingagjöf kennara til foreldra var ekki skilyrt enda nemandi talinn fullorðinn. Í dag er
foreldrum gefinn kostur á að nálgast þær upplýsingar sem þeir óska um skólagöngu barns síns
ef það er yngra en 18. ára. Veitir þetta mikið aðhald bæði hvað varðar námið sjálft sem og að
oft má sjá merki um vanlíðan eða aðra kvilla út frá námsárangri, ástundun og fleiru sem fram
kemur í skólanum.
Samkvæmt Elínu Thorarensen (1998, bls. 30–31) þá hefur áhugi framhaldsskólanna
verið vaxandi fyrir auknu samráði eða samstarfi við foreldra. Hún segir erlendar rannsóknir
benda til þess að samstarf heimila og skóla stuðli að bættum námsárangri og líðan nemenda.
Gerður G. Óskarsdóttir (1993) segir samstarf við foreldra í framhaldsskólum vera brýnt ekki
síður en í grunnskólum þó svo verkefnin séu öðruvísi vegna þroskastigs nemendanna.
Með hjálp veraldarvefsins geta foreldrar fylgst með skólagöngu, mætingum og
einkunnum barna sinna því flestir framhaldsskólar hafa í dag innleitt námsumsjónarkerfi af
einhverju tagi. Þó eru þarna inni einvörðungu niðurstöður prófa, hvort nemendur hafi mætt í
skólann og fleira í þeim dúr þannig að erfitt getur reynst að nálgast ítarlegri upplýsingar nema
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með símtölum við viðkomandi kennara. Fleiri þættir geta staðið í vegi fyrir foreldrum og má
þar nefna að ekki hafa allir staðir á landinu góða veraldarvefstengingu ennþá. Víða í sveitum
er aðeins um stopular ISDN línur að ræða sem erfitt getur verið að treysta á. Annað atriði er
eftirfylgnin, hætti barn að mæta eða læra, getur aðhald og uppeldislegt inngrip orðið þrautin
þyngri ef fjarlægðin er mikil þrátt fyrir upplýsingagjöf frá kennurum.
2.1.2 Þarfapýramídi Maslow
En af hverju að mennta sig? Ef litið er til kenninga Maslow sem byggðist á svokölluðum
þarfapýramída með tilliti til búsetuþróunar þá má auðveldlega heimfæra hann á þessa þróun.
Þarfapýramídinn skiptist í fimm þrep og á hverju þrepi er tiltekin þörf eða hvöt sem
vekur hegðun fólks og beinir henni að ákveðnum markmiðum. Maslow segir þarfirnar
meðfæddar og þær hefjist strax við fæðingu. Hann segir barn leita fæðu og umönnunar sem
flokka megi sem frumþarfir. Síðan þegar sú þörf er uppfyllt komi öryggisþörf og þar á eftir
félagsleg þörf. Séu áðurnefndar þarfir uppfylltar komi þörf fyrir virðingu, bæði sjálfsvirðingu
og virðingu annarra og að lokum er það sjálfsbirtingin sem er óáþreifanlegasta stigið. Með
sjálfsbirtingu er átt við að einstaklingurinn hefur sjálfsþekkingu en þar leitast hann við að sjá
sjálfan sig og fullnægja andlegri þörf til að verða sú manneskja sem hann óskar (Snowman og
Biehler, 2006 bls. 409–410).

Mynd 3: Þarfapýramídi Maslows (Unnið út frá Snowman og Biehler, 2006, bls.409–410).

Með tilliti til búsetuþróunar má þá segja að í byrjun eru það grunnþarfir fólksins sem
hvetja það til flutnings á þéttbýlisstaðina, svo sem fæði, húsnæði og öryggi. Næst má þá segja
að með tímanum aukist kröfurnar og verði meiri. Sveitarfélögin þurfa þá að bæta þjónustu til
að uppfylla þörf íbúa um félagslegar þarfir. Það geta þau gert með því að reisa samkomuhús,
kirkjur og koma að menningarlegum viðburðum með einum eða öðrum hætti. Seinna kemur
síðan þörf fyrir viðurkenningu, metnaðarfullt starf í þágu sveitarfélagsins, fallegan bæ, góðar
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götur, skóla, fjölbreytileika í atvinnu, menntunarmöguleika og fleira sem snýr að því sem
bæjarbúar geta verið stoltir af. Efsta stigið er síðan eitt óáþreifanlegasta stigið og nokkurs
konar æðsta markmið fólks í lífinu (Snowman og Biehler, 2006, bls. 410).
Það má ímynda sér að áður fyrr hafi fólk hugsanlega náð efsta stigi á annan hátt þar
sem samfélagslegar kröfur voru öðruvísi. Einnig má ljóst þykja að margir hafi ekki náð að
uppfylla nema grunnþarfir og svo kann að vera enn meðal einhverra. Fólk á efsta stigi
pýramídans hefur góða tilfinningu fyrir stöðu sinni og einnig heimsins, eru sáttir við sjálfa sig
og aðra.
Í íslensku nútímaþjóðfélagi þar sem alheimsvæðingin hefur orðið, efnahagur meðal
langflestra góður og kröfur fólks orðnar gífurlega miklar er ljóst að krafan um
menntunarmöguleika er orðin mikil og fólk er almennt statt ofarlega í pýramídanum. Því er
líklegt að til þess að ná sjálfsþekkingunni geri það kröfu um menntun sem lið í sjálfsþroska.
2.2

Mikilvægi formlegrar menntunar

,,Bætt menntun hefur að markmiði að veita einstaklingnum lífsfyllingu, efla
sjálfstæði hans, auðvelda honum að takast á við viðfangsefni hins daglega
lífs og vera virkur þátttakandi í samfélaginu og þróun þess“
(Alþýðusamband Íslands, e.d.).
Menntun á Íslandi hefur verið í mikilli sókn. Ástæða þess er, eins og áður hefur komið
fram, harðnandi samkeppni, kröfur um menntun vinnuaflsins verða sífellt meiri og aukin
áhersla er á að einstaklingar ljúki formlegu námi (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2003).
En hvað er formlegt nám og hvaða áhrif hefur það á fólk að ljúka ekki formlegu námi?
Formlegt

nám

er

samkvæmt

Gunnari

E.

Finnbogasyni

prófessor

við

Menntavísindasvið Háskóla Íslands nám sem skipulagt er af mennta- eða fræðslustofnunum.
Grundvöllur námsins byggir á formlegri, útgefinni námskrá með skilgreindum markmiðum
um námsárangur og afmörkuðum námstíma. Staðfesting um námsárangur er veitt með
formlegum prófskírteinum eða viðurkenningum (Gunnar E. Finnbogason, 2009).
Til að skilgreina formlegt nám þá ætlar höfundur hér að nota orð Tissot en þau eru að
formlegt nám sé skipulagt nám sem fer fram í menntunar- eða fræðslustofnun eða á vinnustað.
Í slíku námi eru sett námsmarkmið, námstíminn er afmarkaður, námsaðstoð er veitt og
náminu lýkur oftast með viðurkenningu eða skírteini (Tissot, 2004).

Bélanger (1999, bls. 80–81) segir menntun vera vettvang sköpunar einstaklingsins og
hugmynda hans. Hann segir lykilatriði að fólk ljúki grunnmenntun á yngri árum svo það taki
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símenntun síðar á lífsleiðinni. Því sé mikilvægt að hlú vel að menntun nemenda frá byrjun svo
að sem flestir geti haft möguleika á námi síðar á lífsleiðinni.
Svanfríður Inga Jónasdóttir (2005, bls. 99–100) fjallar um námsáhuga fólks með litla
formlega menntun í M.Ed. ritgerð sinni. Hún segir rannsóknir sýna að þeir sem eru með
minnstu formlegu menntunina séu síður líklegir til að sækja sér símenntun og veltir í kjölfarið
fyrir sér hvað þurfi til að vekja þá til þátttöku. Hún komst að þeirri niðurstöðu að námsáhugi
fullorðins fólks réðist til dæmis af viðhorfi til menntunar auk persónulegra aðstæðna,
framboði námsleiða og fleiri þátta. Svanfríður segir: ,,Námsáhugi þeirra er yfirleitt
starfsmiðaður og mun líklegra er að þau geti og muni nýta sér þá möguleika og stuðning sem
felast í kjarasamningsbundnum ákvæðum um símenntun til að afla sér frekari menntunar. Það
gæti leitt þau inn í formlegt nám síðar“ (Svanfríður Inga Jónasdóttir, 2005, bls. 99–100). Skrif
Kamp (1999, bls. 99) eru á sömu leið þar sem segir greinileg tengsl vera á milli
menntunarstigs og þátttöku í símenntun. Þeir sem hafa grunnskólamenntun eða minna nýti sér
síður símenntun en þeir sem meiri menntun hafa.
Þessu tengt er rétt að horfa til greinar Inga Rúnars Eðvarssonar, Öldrun Íslendinga,
stjórnun fyrirtækja og vinnumarkaður 21. aldar (1999, bls. 66–67) þar sem segir að
stjórnendur framtíðar muni standa frammi fyrir nokkuð sérstæðum vanda í framtíðinni sökum
breyttrar aldurssamsetningar vinnuafls. Sífellt meiri kröfur um þekkingu verði gerðar til
vinnuaflsins vegna aukinnar samkeppni og örra tæknibreytinga. Endurmenntun og þættir er
varða þjálfun starfsmanna muni því verða lykilatriði.
Menntun eykur hagvöxt og bætir lífskjör fólks um allan heim. Hagur einstaklinga og
þjóða ræðst að miklu leyti af mannauði en ekki náttúruauði og því mega afskipti
almannavaldsins ekki verða markaðsbúskapnum fjötur um fót í menntamálum (Þorvaldur
Gylfason, 2004).
Ljóst má því þykja, miðað við fyrrgreind atriði, að mikilvægi þekkingar eykst stöðugt
fyrir einstaklinga, fyrirtæki og samfélagið allt. Það að byggja upp þekkingu eykur færni fólks
á vinnumarkaði og er því fólkinu sjálfu, atvinnulífi og samfélaginu öllu til hagsbóta og
velferðar. Hagsmunir fólksins og atvinnulífsins er því sameiginlegir hvað þetta varðar og til
þess verða stjórnvöld að taka tillit þar sem þau hafa ákveðnum skyldum að gegna hvað varðar
þennan málaflokk (Alþýðusamband Íslands, e.d).
2.3

Menntun – ávinningur sveitarfélaga

Helgi Gestsson (2004, bls. 201) segir að í rekstri sem ekki er markaðshæfur, eins og oft er
raunin með rekstur sveitarfélaga, sé stefnumótun í menntamálum mikilvæg. Hins vegar ber að
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athuga að þó að rekstur einstakra þátta, svo sem rekstur menntastofnana, beri sig ekki þá er
aðgengi að menntun hluti af því að gera sveitarfélagið að aðlaðandi kosti til búsetu. Slíkt
skilar sveitarfélaginu fjárhagslegum ávinningi þó með öðrum hætti sé.
Ljóst er að samfélög hafa efnahagslegan ávinning af rekstri öflugs skólakerfis. Trausti
Þorsteinsson vitnar í Holems Group og Darling-Hammond þar sem þau segja eitt
mikilvægasta viðfangsefni nútíma skólastarfs vera að finna leiðir til að mæta mismunandi
nemendum.

Efnahagslegt

umhverfi

geri

kröfu

um

að

menntastofnanir

skili

,,þekkingarstarfsmönnum“ í ríkum mæli til þekkingarsamfélags 21. aldarinnar (Trausti
Þorsteinsson, 2003, bls. 190).
Ef litið er til síðustu áratuga hefur almennt á Íslandi verið lögð töluverð áhersla á
efnahagslegan ávinning. Í Aðalnámskrá framhaldsskóla má meðal annars lesa um
efnahagslega stefnu. Þá er höfundur að vísa til upplýsinga um hlutverk hennar þar sem segir
að hún eigi að veita upplýsingar um menntastefnu stjórnvalda, námsframboð og námskröfur
til gagns áhugamönnum um menntamál og þeim sem starfa í stofnunum tengdum
framhaldsskólum eða notendum þjónustu framhaldsskólans. Þá er átt við starfsfólk
grunnskóla, nemendur og forráðamenn þeirra, starfsfólk skóla á háskólastigi sem og fyrirtæki
og samtök á vinnumarkaði. Einnig má nefna í þessu sambandi lög um starfsmenntun í
atvinnulífinu en fjárhagslegur stuðningur stjórnvalda mótast af þeim (Menntamálaráðuneytið,
2004).
Þessu til viðbótar má nefna að ríkið veitir framlög úr ríkissjóði til greiðslu fyrir
námskeið og endurmenntun einstaklinga á vinnumarkaði sem stunda nám sem byggir á
námskrám

Fræðslumiðstöðvar

atvinnulífsins

og

fleiri

slíkum

(Félags-

og

tryggingamálaráðuneytið, 2008b). Því má segja að krafan um skilvirkni og árangur sé að
verða sífellt meiri sökum tæknibreytinga, efnahagslegra þátta, alheimsvæðingar og fleiri
atriða. Aukin opinber þörf og krafa fyrir menntun fólks er því tvímælalaus og því má leiða að
því líkum að svörun fólksins sjálfs sé að leita sér menntunar til að tryggja sér og börnum
sínum atvinnu og velferð. Því má ætla að ef erfitt er að afla sér menntunar einhverra hluta
vegna taki fólk ákvarðanir um að flytjast búferlum í von um meiri lífsgæði.
Í baráttunni gegn fólksfækkun má líta til orða Gunnars Helga Kristinssonar (2001, bls.
13) þar sem hann segir sveitarfélög hafa ýmis ráð til að gera staðina að álitlegum kosti til
búsetu. Hægt er að lækka skatta og bjóða upp á mismunandi samsetningu þjónustuþátta, þar
með talið menntunar. Hættan á flutningi fólks úr sveitarfélaginu veitir sveitarstjórnum aðhald.
Flest sveitarfélög líta brottflutning íbúa neikvæðum augum því ef fólksflótti verður verulegur
getur það leitt til erfiðrar fjárhagsstöðu sveitarfélagsins. Því má segja að ef ekki er brugðist
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við verði til hringrás þar sem brottflutningur íbúa kallar á bága fjárhagsstöðu og bág
fjárhagsstaða skapi samdrátt í þjónustuþáttum sem aftur leiði af sér frekari brottflutning.
2.4

Fjárhagslegir þættir

Hér að ofan hefur töluvert verið farið yfir samfélagslegan kostnað þess að fólk ljúki ekki
framhaldsmenntun en minna litið til fjölskyldnanna sjálfra. Ýmis kostnaður er því þó samfara
að senda börn til framhaldsnáms fjarri heimabyggð og mun hér í þessum kafla verða hugað að
þeim þætti.
Í heimavist Menntaskólans á Akureyri og Verkmenntaskólans á Akureyri greiddi
nemandi sem þurfti að vera í fullu fæði skólaárið 2008 til 2009 í mötuneyti heimavistarinnar
138.000 krónur á önn. Færu nemendur heim um helgar þá var fullt fimm daga fæði 113.000
krónur á önn. Til viðbótar við þetta var síðan þvottagjald 24.500 krónur yfir önnina. Á vef
heimavistarinnar fyrir skólaárið 2009 til 2010 stendur jafnframt að lagt hafi verið til að á
gjaldskránni verði ekki mikil breyting frá fyrra ári (Heimavist MA og VMA, 2010).
Á vef heimavistar Menntaskólans á Akureyri og Verkmenntaskólans á Akureyri er birt
eftirfarandi verðskrá yfir leigu á herbergi skólaárið 2010 til 2011 með fyrirvara um breytingu
hennar. Athuga skal að verðskrá þessi er óbreytt frá fyrra skólaári.
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Tafla 1. Leiga á húsnæði á heimavist MA og VMA, 2010.
(Heimavist MA og VMA, 2010).
BRÚTTÓ
Mánaðarleiga

Nýja vist MA ogV MA

pr.íbúa

NETTÓ mánaðarleiga
m.t.t.
húsaleigubóta

Tveggja manna herbergi (nr. 8, 1 til 4 og 18 til 23)

28.554

13.921**

Tveggja manna herbergi (nr. 6, 16 og 17)

24.733

10.673**

Tveggja manna herbergi (nr. 7 og 10)

27.749

13.237**

Tveggja manna herbergi (nr. 9 og 14)

31.215

16.183**

Tveggja manna herbergi (nr. 11, 12, 13 og 15)

29.111

14.295**

Eins manns herbergi gömlu vist án baðs

25.554

11.371**

Tveggja manna herbergi gömlu vist með baði

23.589

9.701**

Eins manns herbergi gömlu vist með baði

34.727

19.168**

Tveggja manna herbergi gömlu vist án baðs

17.308

Gamla vist MA og VMA

*

Miðað við algengasta útreikning húsaleigubóta, sem er 13.500 kr. af fyrstu 20.000 kr. og svo 15%
af þeirri upphæð sem eftir stendur
** Viðmiðunarverð pr.íbúa eftir að tekið hefur verið tillit til húsaleigubóta.
Athugið nánar hjá sveitafélagi lögheimils.
*** Sótt er um húsaleigubætur hjá því sveitafélagi þar sem leigjandi hefur lögheimili

Ef tölur þessar eru settar í samhengi eru fjárhagsleg útgjöld í eitt skólaár fyrir
nemanda, við Menntaskólann á Akureyri eða Verkmenntaskólann á Akureyri, sem ekki kemst
heim um helgar eftirfarandi:
Meðalleiguverð herbergis eru 13.568 krónur á mánuði miðað við að nemandi fái
greiddar fullar húsaleigubætur frá heimahéraði sínu. Fullt fæði sjö daga vikunnar er 138.000
krónur og þvottagjald 24.500 krónur fyrir önnina. Heildarhúsaleiga miðað við meðalleiguverð
með húsaleigubótum í níu mánuði er því 122.112 krónur. Fullt fæði í tvær annir er 276.000
krónur og þvottagjald 49.000 kr. Samtals er þetta 447.112 krónur á ári fái nemandi fullar
húsaleigubætur (Heimavist MA og VMA, 2010).
Ljóst er að þau útgjöld sem hér hafa verið tíunduð eru ekki tæmandi enda einungis lagt
upp með að benda á þau útgjöld er skapast fari nemandi í heimavist. Fargjöld til og frá
heimabyggð eru hér ekki talin en þau geta verið veruleg. Þó fengust þær upplýsingar frá
afgreiðslu Umferðamiðstöðvarinnar í Reykjavík að námsmenn hafi um 20% afslátt af
almennum fargjöldum en samkvæmt upplýsingum hjá afgreiðslu Flugfélags Íslands eru engir
námsmannaafslættir viðhafðir hjá þeim.
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Ætla má að kostnaður vegna vasapeninga, bókakaupa, strætisvagnaferða og fleira sé sá
sami og ef nám er stundað í heimabyggð.
Fari nemandi í skóla á höfuðborgarsvæðið er ljóst að leiga á húsnæði er töluvert hærra
en ef um heimavist er að ræða. Dæmi um kostnað við leigu á einstaklingsíbúð, 48,9 fermetra,
hjá Byggingafélagi námsmanna er 78.298 krónur á mánuði með hússjóði og hita
(Byggingafélag námsmanna e.d.c). Nemandi getur óskað eftir húsaleigubótum hjá
sveitarfélagi sínu til niðurgreiðslu þessa kostnaðar (Byggingafélag námsmanna, e.d.b).
Hámarks húsaleigubætur eru 18.000 krónur fyrir námsmenn og reiknast þær þannig að
grunnfjárhæð sú sem greidd er á hverja íbúð er 13.500 krónur en að auki kemur 15% viðbót
vegna þess hluta leigufjárhæðar sem liggur á milli 20.000 króna og 50.000 króna.
Húsaleigubætur miðast þó einnig við þær tekjur leigjandans sem hann kann að hafa (Félagsog tryggingamálaráðuneytið, 2008a). Að auki þarf nemandi, við undirritun leigusamnings við
Byggingafélag námsmanna, að leggja fram tryggingafé sem er ígildi þriggja mánaða leigu
(Byggingafélag námsmanna, e.d.a). Ljóst er að slíka upphæð getur verið mörgum torvelt að
leggja fram. Athuga skal einnig að nemandi sem sækir skóla á höfuðborgarsvæðið þarf að sjá
um fæðiskostnað og aðra þá þætti sem að hefðbundnu heimilishaldi koma.
Ef litið er til fyrrnefndra fjárhagslegra þátta má sjá að um töluverð fjárútlát er að ræða
fyrir foreldra og/eða nemendurna sjálfa þurfi nemendur að sækja langt í skóla. Hafa skal í
huga í þessu sambandi að um er að ræða ungt fólk sem ætti ekki að stunda atvinnu með skóla
heldur einbeita sér að náminu einu og sér. Ef litið er til aðstæðna foreldranna þá eru þeir í
raun farnir að reka tvö heimili vegna framhaldsskólagöngu barnanna. Að auki eru þeir oft á
tíðum búsettir á láglaunasvæðum og sumir hverjir með fleiri en eitt barn í framhaldsnámi á
sama tíma. Viðbótarútgjöld af þessu tagi eru því til þess fallin að setja fjármál fjölskyldunnar í
erfiðan farveg og hætta er á brottfalli nemenda úr skóla.
2.5

Brottfall

Brottfall nemenda úr framhaldsskólum á Íslandi er alvarlegt mál. Það má skilgreina á marga
vegu. Til að mynda mælir og skráir Hagstofa Íslands brottfall þannig að tölur yfir nemendur í
framhaldsskólum eru skráðar hvert ár. Skrái þeir sig ekki til náms ári síðar eða hafa ekki
útskrifast þá teljast þeir til brottfallsnemenda, þó með undantekningum. Þó teljast erlendir
skiptinemar sem koma oftast til skemmri dvalar á Íslandi til brottfallsnemenda sem og þeir
íslensku nemendur sem fara til dæmis sem skiptinemar til útlanda í aðeins eitt ár (Hagtíðindi,
2004).
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Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal gerðu rannsóknir árið 2002 á vegum
Félagsvísindastofnunar á brottfalli úr námi. Þau tóku einn árgang fólks á Íslandi og könnuðu
hve hátt hlutfall hefði hætt námi, hvort stuðningur foreldra tengdist náminu á einhvern hátt og
hvort námslok spáðu fyrir um sjálfsálit og trú þeirra á eigin getu til fræðilegs náms. Greining
var meðal annars gerð á ástæðum brottfalls og í ljós kom að karlar voru líklegri til að hætta í
námi. Enginn munur var hins vegar á því hvort fólk fór í framhaldsnám eftir búsetu en munur
var á hversu líklegri börn menntaðra foreldra voru til að fara í framhaldsskóla en ómenntaðra.
Upplifun fólks á stuðningi og afstöðu foreldra til framhaldsskólanáms virtist einnig tengjast
brottfalli úr námi. (Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002a, 2002b).
Í tengslum við niðurstöður þessar er rétt að líta til rannsóknar Önnu Harðardóttur, Brú
yfir boðaföllin (2004) en hún tók viðtöl við nemendur úr fámennum byggðarlögum, sem
höfðu fengið undirbúning fyrir framhaldsskólanám. Verkefnið leiddi til áhugaverðrar
niðurstöðu sem vert er að hafa til hliðsjónar. Nemendur féllu niður um bekki, féllu á
einstökum prófum, sinntu illa heimanámi, skiptu um brautir og svo framvegis þrátt fyrir að
vera ekki illa undirbúnir til að takast á við það námslega að fara í framhaldsskóla.
Nemendurnir höfðu í þessu tilfelli ekki fengið undirbúning fyrir að fara að heiman heldur
höfðu þeir einvörðungu fengið námslegan undirbúning. Einnig kom í ljós að þeim nemendum
sem gátu búið hjá ættingjum gekk betur en þeim sem bjuggu á heimavist. Þessir nemendur
voru undir eftirliti fullorðinna sem báru ábyrgð á þeim auk þess sem þeir höfðu ákveðnum
skyldum að gegna sem hinn hópurinn hafði ekki.
Einnig er í þessu samhengi áhugavert að sjá í grein Gerðar G. Óskarsdóttur Hætt í
skóla. Nám og aðstæður nemenda sem hætta í skóla eftir tvö ár í framhaldsnámi eða fyrr
(1993) sem hún skrifaði í tímaritið Uppeldi og menntun árið 1993 að brottfall nemenda af
landsbyggðinni er meira en nemenda í þéttbýli þrátt fyrir að einkunnir þeirra hafi verið að
meðaltali hærri en þeirra sem bjuggu í þéttbýli. Hún kemst meðal annars að þeirri niðurstöðu
að hvatning og afstaða foreldra til náms skipti sköpum.
Á vissan hátt má því segja að niðurstöður séu á sama veg. Stuðningur, viðhorf og
aðbúnaður nemenda eru lykilþættir hvað varðar framhaldsnám barna svo komist verði hjá
brottfalli.
Eins og fram hefur komið með tölulegum upplýsingum er brottfall nemenda úr
framhaldsskóla dýrt fyrir foreldra og/eða forráðamenn. Nám fjarri heimili kostar mikla
peninga fyrir forráðamenn nemendanna og/eða nemendur sjálfa og er því ástæða til að ætla að
sá þáttur, það er að segja aðstæður nemenda, sé einn áhrifavalda brottfalls.
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Ef litið er til ríkis og sveitarfélaga þá er brottfall ekki síður efnahagslegt tjón hvað þau
varðar. Eins og Helga M. Steinsson segir þá hefur brottfall nemenda úr framhaldsskóla þau
áhrif að rekstrarfé skólanna skerðist. Hún segir fámenna framhaldsskóla úti á landsbyggðinni
finna hlutfallslega meira fyrir brottfalli hvers nemenda en hinir stóru því fastur kostnaður
dragist ekki saman í hlutfalli við fækkun nemenda. Einnig segir Helga brottfall í smærri
framhaldsskólum á landsbyggðinni vera mun meira en annars staðar (Helga M. Steinsson,
e.d.).
Jafnrétti til náms á Íslandi má því segja að sé háð mörgum þáttum er koma meðal
annars að fjárhagslegu umhverfi bæði nemandans sjálfs og menntakerfinu. Leiða má því
hugann að því að erfiðara geti verið fyrir ,,suma“ að sækja framhaldsnám en ,,aðra“ sökum
efnahagslegra aðstæðna. Ef litið er til skólanna þá hafa þeir einungis yfir ákveðnu fjármagni
að ráða sem þeir verða að deila á milli framboðs á námsleiðum og reksturs stofnunarinnar sem
slíkrar. Hættan er þá sú að ef harðnar efnahagslega í ári þá fækki nemendum sökum þess hve
dýrt er að sækja nám um langan veg. Leiði þetta þá til fækkunar námsleiðum og jafnvel heilu
skólunum. Vegna þessa má því ætla að víða sé pottur brotinn varðandi útfærslur og jafnréttis
til náms í menntakerfinu. Jafnrétti sé þá í raun einungis til náms í framhaldsskólum hafi
nemandinn og fjölskylda hans fjárráð til þess.
2.6

Menntastefna og menntapólitík

,,Félag framhaldsskólakennara og Félag stjórnenda í framhaldsskólum
leggur mikla áherslu á að allir eigi greiðan aðgang að framhaldsskóla og að
hann sé opinn og sveigjanlegur”
(Félag framhaldsskólakennara e.d.).
Ef skoðuð er stefna Menntamálaráðuneytisins þá sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir
fyrrverandi menntamálaráðherra á skólamálaþingi KÍ árið 2004: „Skólar eigi að vera stofnanir
sem bjóða öll börn og foreldra velkomin og skapa skilyrði fyrir árangursríka menntun ...“
(Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, 2004). Þorgerður sagði einnig hlutverk skóla vera að sinna
metnaðarfullu og árangursríku starfi þar sem nemendum líði vel. Þeir séu mikilvæg
framtíðarauðlind (Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, 2004).
Mikill opinber vilji er, bæði frá hendi stjórnvalda og kennara, fyrir jöfnu aðgengi allra
að framhaldsskólum. Stefnu hvað þetta varðar má sjá víða, svo sem í Aðalnámskrám og
Lögum um framhaldsskóla en hver er raunin?
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2.6.1 Réttindi til framhaldsskólanáms
Samkvæmt 2. grein laga um framhaldsskóla er það „...hlutverk framhaldsskóla að stuðla að
alhliða þroska allra nemenda og virkri þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi“ (Lög um
framhaldsskóla, bls. 1). Þetta skal framkvæma með því að bjóða námsgrundvöll fyrir hvern
nemanda við hans hæfi og leitast jafnframt við að efla færni á mörgum sviðum. Markmiðið er
að búa nemendur undir frekara nám eða þátttöku í atvinnulífi.
Menntastefna og menntapólitík sem fræðasvið er á margþættu sviði. Íslensk
menntapólitík hefur að vissu leyti snúist um aðgengi að skólastofnunum og því sem höfundur
kýs að kalla hugsjónina skóli fyrir alla. Að mati höfundar hafa ákveðnir hópar gleymst í
þessari umræðu.
Með hliðsjón af fyrri tilvitnunum í rannsóknir hér í ritgerðinni má ætla að
framhaldsskóli fyrir alla sé í raun ekki uppbyggður á þann hátt að allir Íslendingar geti
stundað hann. Nemendur eiga þess kost að hefja nám í framhaldsskóla en ekki endilega rétt á
að komast í skóla í sínu nærumhverfi, skólann sem þeir vilja fara í eða rétt á að fá nám sem
hæfir þeim. Aðalheiður Steingrímsdóttir og Ólafur Loftsson (2007, bls. 17) segja til að mynda
biðraðir vera í skólana meðal annars sökum húsnæðisþrengsla og/eða að vinsælir skólar
hækka inngönguskilyrðin.
Auk þessa, eins og áður hefur komið fram, má segja að landsbyggðarfólk sem þarf að
senda börn sín langt til náms hafi að vissu leyti orðið útundan í umræðunni um skóla fyrir
alla. Því má samt ekki gleyma að mikil breyting hefur orðið til batnaðar hvað þetta varðar
með tilkomu fjarnáms, dreifnáms, lotunáms, öldungadeilda, símenntunar og fullorðinsfræðslu
í seinni tíð og hefur ríkið stutt við menntun af þessu tagi. Einnig hafa lög um framhaldsskóla
breyst að mörgu leyti til batnaðar á síðustu árum.
Í þessu sambandi og með tilliti til markmiðs rannsóknarinnar er rétt að líta til nýlegra
laga um framhaldsskóla og gildandi Aðalnámskrár og þá þeirra breytinga er varða skyldur og
ábyrgðir foreldra og nemenda framhaldsskóla. Þá má einnig velta fyrir sér hversu auðvelt er
fyrir foreldra að uppfylla skilyrði þeirra þegar um mikla fjarlægð er að ræða.
2.7

Skyldur og ábyrgð foreldra samkvæmt lögum um framhaldsskóla

Þann 1. ágúst 2008 tóku ný lög nr. 92/2008 um framhaldsskóla gildi. Fram að því höfðu lög
nr. 80/1996 gilt. Á þessum tíma hafa meðal annars orðið þær breytingar að sjálfræðisaldurinn
hefur hækkað úr 16 ára í 18 ára. Það gefur því auga leið að margar forsendur hafa breyst bæði
hjá nemendum og foreldrum sem nýta sér þjónustu framhaldsskóla landsins. Helsta breytingin
sem snýr að foreldrum, er sú að foreldrar hafa nú rétt á því að fylgjast með námsframvindu
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barna sinna fyrstu tvö ár framhaldsskólanámsins sem þeir höfðu ekki áður (Ný menntastefna,
2008).
Þegar rýnt er í lögin, nr. 92/2008, með tilliti til hlutverka, réttinda og skyldna foreldra,
þá kemur fram í 5. grein að foreldraráð hefur áheyrnarfulltrúa í skólanefnd viðkomandi skóla.
Hlutverk skólanefndar er meðal fleiri þátta að marka áherslur í starfsemi skólans og staðfesta
skólanámskrá. Í 22. grein laganna er kveðið á um skólanámskrá og greint frá því að í
almennum hluta skólanámskrár skuli gerð grein fyrir meðal annars foreldrasamstarfi. Í 40.
grein kemur síðan fram að markmið með mati og eftirliti í starfsemi framhaldsskólanna sé,
meðal fleiri þátta, upplýsingagjöf til foreldra um skólastarf, þróun þess og árangur. Í 41. grein
er síðan fjallað um hvernig árangur skuli metinn og gæði skólastarfsins með tilliti til 40.
greinar. Athuga skal að gert er ráð fyrir virkri þátttöku starfsmanna, foreldra og nemenda í
þessari vinnu (Ný menntastefna, 2008).
Í 50. grein segir að starfrækt skuli foreldraráð í hverjum framhaldsskóla og hlutverk
þess sé að styðja við skólastarfið, hagsmunamál nemenda og efla samstarf foreldra og
forráðamanna ólögráða nemenda við skólann (Ný menntastefna, 2008). Athygli vekur að
samkvæmt þessari grein er ekki nauðsynlegt að félagsmenn í foreldraráði séu foreldrar við
skólann.
Sé litið til hlutverks Aðalnámskrár framhaldsskólanna þá á hún fyrst og fremst að
veita upplýsingar um menntastefnu, framboð náms og kröfur. Samkvæmt núgildandi
Aðalnámskrá þá veitir hún nemendum, foreldrum og forráðamönnum upplýsingar um
starfsemi skólanna og helstu opinberu viðmiðanir þeirra (Menntamálaráðuneytið, 2004).
Nánari útfærslur á upplýsingaskyldu framhaldsskólanna við foreldra koma þar
óneitanlega í ljós. Fram kemur í 3. kafla Aðalnámskrár framhaldsskóla að sjálfræðisaldur
nemenda er 18 ár og lögð er rík áhersla á gagnkvæmt upplýsingastreymi og ríkt samstarf milli
skóla og foreldra/forráðamanna nemenda sem eru yngri en 18 ára. Einnig kemur fram í
Aðalnámskrá að ef nemandi hefur ekki náð sjálfræðisaldri beri skólanum skylda til að veita
foreldrum/forráðamönnum þær upplýsingar sem þeir óska eftir. Brjóti nemandi gegn reglum
skólans beri skólanum að tilkynna foreldrum/forráðamönnum um brotið. Að auki kemur fram
að skólastjórnendur skuli eftir bestu getu reyna að koma á tengslum við foreldra/forráðamenn
nemenda og kynna fyrir þeim helstu þætti er varða námskrá, reglur og starfsemi skólans
(Menntamálaráðuneytið, 2004).
Velta má vöngum yfir hvort þurfi að skýra betur frá hlutverki, réttindum og skyldum
nemenda, foreldra og skóla um samstarf. Leiða má þó að því líkum að með nýrri
Aðalnámskrá, sem ætla má að komi út í kjölfar nýrra laga um framhaldsskóla, verði varpað
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skýrara ljósi á hlutverk, réttindi og skyldur foreldra. Einnig má velta vöngum yfir hvort ekki
þurfi að setja inn fleiri ákvæði um samstarf miðað við mismunandi forsendur nemenda. Ætla
má að foreldrasamstarf við foreldra í fjærumhverfi sé ekki hægt að viðhafa á sama hátt og við
foreldra í nærumhverfi.
En hvað er til ráða? Er möguleiki að færa framhaldsskóla í heimabyggð til að auka
skilvirkni náms, minnka brottfall og auka möguleika foreldra á eftirliti með börnum sínum að
minnsta kosti þangað til að þau ná sjálfræðisaldri? Einnig má velta fyrir sér hvort seta í
foreldraráði skóla ætti að einhverju leyti að afmarkast við foreldra og þá með fulltrúa foreldra
nemenda úr fjærumhverfi svo þeirra hagsmunir verði ekki fyrir borð bornir.
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3. kafli -

Fjar- og dreifnám

Haustið 2009 voru alls 29.698 nemendur skráðir til framhaldsskólanáms á Íslandi. Af þeim
hópi voru 10.415 búsettir utan höfuðborgarsvæðisins. Nemendum í framhaldsskólum hafði þá
fjölgað um 427 eða 1,5% frá fyrra ári (Hagstofa Íslands, e.d.d). Hluti þessara nemenda voru
ekki á hinum hefðbundna framhaldsskólaaldri og stunduðu heldur ekki nám með hinu
hefðbundna lagi, það er að segja með því að stunda staðnám.
Fjar- og dreifnám er það sama í margra huga og mörgum þykir erfitt að greina þar á
milli. Við skilgreiningar á fjar- og dreifnámi í ritgerð þessari hefur höfundur ákveðið að nýta
sér skilgreiningar Ásrúnar Matthíasdóttur, Michael Dal og Samuel Lefever um fjar- og
dreifnám. Skilgreining þeirra á fjarnámi er sú að um sé að ræða nám þar sem kennarar og
nemendur hittast lítið sem ekkert. Upplýsinga- og samskiptatækni er nýtt til kennslunnar.
Nemendur hafa samskipti bæði sín á milli og við kennarann í gegnum veraldarvefinn en ekki í
kennslustofum. Þau skilgreina dreifnám ekki ósvipað fjarnáminu en þó er í dreifnámi um að
ræða kennslustundir. Dregið er verulega úr hefðbundinni kennslu í kennslustofu og í staðinn
er notuð upplýsinga- og samskiptatækni til kennslu, náms, samvinnu og samskipta
(Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands, 2003). Það má því segja að fjarlægð við
eiginlegt staðbundið nám sé meira þegar um er að ræða fjarnám.
Námsfyrirkomulag þetta byggir á lögum Menntamálaráðuneytis og er nánari útfærsla
ákveðin af hverri skólastofnun fyrir sig.
Vegna aukinnar þarfar fyrir bætta aðstöðu til náms og fjölda nemenda í dreifnámi
gerðu Menntamálaráðherra og Skýrr hf með sér samning árið 2002 um svokallað FS-net en
það er háhraðanet sem tengir saman alla framhaldsskóla og símenntunarmiðstöðvar í landinu
sem þá voru alls um 60 staðir. Tilgangur samningsins var að „...tryggja íbúum fámennra staða
á landsbyggðinni jafna aðstöðu til fjarnáms“ (Menntamálaráðuneytið, 2002). Einnig var
tilgangur samningsins að „...opna leiðir til annarrar starfsemi sem krefst greiðra fjarskipta svo
sem fjarvinnu og tölvuþjónustu“ (Menntamálaráðuneytið, 2002).
Árið 2002 voru 36 starfandi símenntunarstöðvar víðsvegar á landinu. Þær voru flestar
í eigu sveitarfélaga og atvinnuþróunarfélaga og var megin markmið þeirra að vinna að
símenntun og eflingu starfsmenntunar. Fjarfundabúnaður í formi myndfundabúnaðar var í
flestum símenntunarstöðvunum og höfðu háskólar nýtt sér þessa tækni við kennslu. Á þessum
tíma var unnið að því að tengja saman 28 framhaldsskóla sem höfðu hug á að breyta
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kennsluháttum þannig að þeir gætu sinnt, til viðbótar hefðbundinni kennslu, fjar- og
dreifnámi. Litið var til þess að með samvinnu gætu skólarnir auðveldað sín á milli
verkaskiptingu, dreift álagi og þannig boðið fjölbreyttara námsframboð í fámennari skólum
með samvinnu þeirra á milli (Menntamálaráðuneytið, 2002).
Fjar- og dreifnám er orðið nokkuð umfangsmikið hér á Íslandi. Í upphafi ársins 2007
kom út skýrsla á vegum starfshóps á vegum Menntamálaráðuneytisins en honum hafði verið
falið að meta og kanna umfang og einkenni fjar- og dreifnáms í framhaldsskólum og efstu
bekkjum grunnskóla og huga þá sérstaklega að því hvernig fjar- og dreifnám getur stuðlað að
jöfnun aðstöðu til náms óháð búsetu, bæði í framhaldsskóla og á mörkum grunn- og
framhaldsskóla. Þessum fyrrnefnda hópi var einnig falið að horfa til þess hvernig tryggja
mætti gæði fjar- og dreifnáms og þá sérstaklega vinnuumhverfis og starfsaðstæðna kennara.
Meginniðurstöður hópsins voru þær að til þess að hægt væri að bæta skipulag fjar- og
dreifnáms og ýta undir þróun þess væru tveir þættir mikilvægastir „...tryggja þyrfti gæði í fjarog dreifnámi og jafna aðgengi að því“ (Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 2 ). Tillaga hópsins
var sú að stofnuð yrði aðgengileg upplýsingaveita þar sem áhugasamir gætu nálgast
upplýsingar um bæði fjar- og dreifnám (Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 2).
3.1

Framboð fjar- og dreifnáms

All nokkrir skólar bjóða í dag upp á fjar-, og dreifnám á framhaldsskólastigi. Má þar til dæmis
nefna Borgarholtsskóla, Fjölbrautaskólann við Ármúla, Fjölbrautaskólann í Garðabæ,
Framhaldsskólann

í

Austur

Skaftafellssýslu,

Framhaldsdeild Patreksfjarðar, Fjölbrautaskóla

Fjölbrautaskóla
Suðurlands,

Snæfellinga

ásamt

Landbúnaðarháskólann á

Hvanneyri, Tækniskólann, Verkmenntaskólann á Akureyri og Verzlunarskóla Íslands
(Borgarholtsskóli, e.d.a; Fjölbrautaskólinn við Ármúla, e.d.; Fjölbrautaskólinn í Garðabæ,
e.d.; Framhaldsskólinn í Austur Skaftafellssýslu, e.d.; Fjölbrautaskóli Snæfellinga 2010.;
Fjölbrautaskóli Suðurlands e.d.;

Landbúnaðarháskólinn á Hvanneyri, e.d.; Tækniskólinn,

2010.; Verkmenntaskólinn á Akureyri, e.d.; Verzlunarskóli Íslands, 2010).
Sameiginlega kenna flestir skólarnir almennar greinar til stúdentsprófs en þó
misjafnlega mikið og marga áfanga. Tækniskólinn kennir sömu greinar og í dagskóla auk
áfanga í meistaranámi, Borgarholtsskóli kennir áfanga á sérstökum sviðum, Fjölbrautaskóli
Suðurlands kennir tölvufræðiáfanga, Landbúnaðarháskólinn á Hvanneyri kennir tveggja ára
starfsnámsbrautir og Fjölbrautaskóli Snæfellinga hefur sérstakan hátt á með sérstökum
dagskólahópum og þaðan er einnig starfrækt útibú fyrir sunnanverða Vestfirði á Patreksfirði
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en nemendur þar þurfa að koma í skólann á Grundarfirði einu sinni í mánuði
(Menntamálaráðuneytið, 2007) .
3.2

Dreifnám

Boðið hefur verið upp á svokallað dreifnám á undanförnum árum í nokkrum skólum landsins.
Hér að neðan verður gerð grein fyrir þremur mismunandi framhaldsskólum, tveimur
staðsettum á landsbyggðinni og einum á höfuðborgarsvæðinu sem þróað hafa dreifnám á
síðustu árum. Einnig er gerð grein fyrir tilurð Menntaskólans á Tröllaskaga sem hóf störf
haustið 2010 (Menntaskólinn á Tröllaskaga, e.d).
3.2.1
Borgarholtsskóli
Á heimasíðu Borgarholtsskóla segir að í dreifnámi sé einungis boðið upp á kennslu í
fagáföngum og því beri nemendum að ljúka öðrum bóklegum áföngum í almennu námi svo
sem í almennu fjarnámi (Borgarholtsskóli, e.d.a).
Borgarholtsskóli hefur upp á að bjóða nokkrar námsleiðir með dreifnámi. Má þar
nefna Margmiðlunarhönnun og upplýsingatækni, Bókasafnstækni, Félagsliðanám, Skólaliða-,
Stuðningsfulltrúa-, og Leiðbeinendanám og Félags-, og tómstundanám (Borgarholtsskóli
2010a).
Einnig segir að dreifnámið fari að mestu fram á veraldarvefnum og sé því vænlegur
kostur fyrir nemendur sem vegna aðstæðna sinna geta ekki sótt nám í dagskóla.
Aldurstakmark inntöku í dreifnám er 22 ár og æskilegt er að nemendur séu í starfi, hafi verið á
vinnumarkaði í að minnsta kosti þrjú ár og hafi einnig lokið starfstengdum námskeiðum á
vegum stéttarfélaga, sveitarfélaga eða annarra sambærilegra aðila. Þrenns konar vinnuaðferðir
eru viðhafðar við kennslu og nám í Borgarholtsskóla. Um er að ræða verkefnavinnu, þrjár
staðarlotur á önn í skólanum sjálfum og vikulegum umræðutímum á veraldarvefnum
(Borgarholtsskóli, 2010b).
Undantekning frá fyrrnefndum inntökuskilyrðum er í nám í Margmiðlunarhönnun og
upplýsingatækni og Bókasafnstækni þar sem krafist er 18 ára aldurstakmarks og að nemendur
hafi lokið sem svarar einu ári í framhaldsskóla (Borgarholtsskóli, 2010b).
3.2.2 Fjölbrautaskóli Snæfellinga
Seinni

hluta

árs

1998

leitaðist

sveitarstjórn

Menntamálaráðuneytið varðandi tilraunaverkefni

Grundarfjarðar

eftir

samvinnu

við

sem gekk út á að fjarnám á

framhaldsskólastigi yrði hafið meðal unglinga er væru að ljúka námi í 10. bekk grunnskóla.
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Tilgangurinn með því verkefni var meðal annars sá að lækka kostnað foreldra við að senda
börn sín til framhaldsskólanáms auk þess sem þau þóttu of ung til að fara fjarri foreldrum
sínum. Áhugi var fyrir þessu í Menntamálaráðuneytinu og ákveðið var að ráðast í verkefnið til
eins árs eða skólaárið 1999 til 2000. Í framhaldinu var samið við Verkmenntaskólann á
Akureyri þar sem þeir þóttu standa framarlega við útfærslu fjarnáms á viðkomandi skólastigi
(Björg Ágústsdóttir, 1999, bls. 6–8).
Það sem einkenndi þessa fyrirhuguðu uppsetningu fjarnáms í Grundarfirði, frá öðrum
viðlíka verkefnum, var að nemendur höfðu sér til stuðnings umsjónarmann sem ætlaður er til
að styðja þau í sínu námi. Verkefni umsjónarmanns voru samt ekki fólgin í því að starfa sem
eiginlegur kennari heldur að vera nemendum innan handar í námi sínu, skipulagningu, við
notkun gagnvirks kennslubúnaðar og fleiru sem upp kynni að koma. Að auki voru skipulagðar
kennslustundir í Fjölbrautarskóla Vesturlands á Akranesi sem nemendum var ætlað að sækja
nokkrum sinnum á hverri önn (Björg Ágústsdóttir, 1999, bls. 6–8).
Fjarnám í Grundarfirði var í byrjun hugsað til að gera nemendum, sem voru að ljúka
grunnskólanámi, kleift að stunda framhaldsskólanám á heimaslóðum. Verkefnið var því
miðað sérstaklega að þessum hópi en í raun gat hver sem er skráð sig til framhaldsskólanáms.
Menntamálaráðuneytið hafði þann fyrirvara á verkefninu að minnst fimm nemendur skráðu
sig í fullt nám. Haustið 1999 skráðu sjö nemendur sig til náms og því ekkert því til fyrirstöðu
að hefja framkvæmd verkefnisins hvað nemendafjölda varðaði. Samningurinn um
framkvæmdina tók þó einnig mið af því að sveitarfélagið leggði til húsnæði, búnað og hluta af
kostnaði við starf umsjónarmanns. Sveitarfélagið sótti um og fékk styrk til verkefnisins frá
RANNÍS (Björg Ágústsdóttir, 1999, bls. 6–8).
Árið 2003 var samningur undirritaður af menntamálaráðherra við sveitarfélögin á
norðanverðu Snæfellsnesi um samstarf um húsnæði og nám fyrir nýja gerð af framhaldsskóla
sem staðsettur yrði á Grundarfirði. Áherslan í þeim skóla yrði á fjölbreytt dreifnám þar sem
gagnvirkur hug- og tölvubúnaður yrði notaður við kennslu. Skólanum var ætlað að þjóna
nemendum á Snæfellsnesi sem annars hefðu þurft að flytjast búferlum til að geta stundað
áframhaldandi nám (Menntamálaráðuneytið, 2003).
Árið 2004 hófst síðan formlega kennsla í Fjölbrautaskóla Snæfellinga. Uppbygging
kennslunnar er önnur en annars staðar hefur tíðkast. Námsaðstaða er opin og við framkvæmd
kennslu og skipulagningu er notað sérstakt kennsluumsjónarkerfi. Námsfyrirkomulagið er
dreifnám, námsaðferðir ekki hefðbundnar heldur byggja þær á virkni nemendanna sjálfra.
Kennslan er í tveimur lotum á önn og skiptast þær í hefbundnar kennslustundir, vinnustundir
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og verkefnatíma. Staðbundnir kennarar eru í skólanum sem stýra starfseminni með hjálp
kennsluumsjónarkerfisins Moodle (Fjölbrautaskóli Snæfellinga, 2007).
Gestakennarar koma auk þessa tvisvar til fjórum sinnum yfir önnina til skipulagningar
þeirra námsgreina sem þeir kenna. Fyrirkomulag kennslu gestakennaranna er með öðru sniði
en staðbundna kennslan og kemur þá til kasta kennslukerfisins Moodle, fjarfundabúnaðar og
MSN samskiptaforritsins sem öll eru notuð til samskipta milli gestakennara og nemenda.
Moodle kennslukerfið er þeirra aðal samskiptakerfi hvað varðar kennsluna, það er að segja
við verkefnaskil og námsmat (Fjölbrautaskóli Snæfellinga, 2007).
3.2.3 Patreksfjörður
Framhaldsdeild

Patreksfjarðar

tók

til

starfa

haustið

2007.

Nemendur

eru

af

sunnanverðumVestfjörðum og sér Fjölbrautaskóli Snæfellinga um reksturinn. Gert var ráð
fyrir fjögurra ára þróun verkefnisins sem er með því sniði að upplýsingatæknin er nýtt undir
stjórn kennara í Grundafirði. Allt daglegt utanumhald um starfsemina er í umsjá starfsmanna
framhaldsdeildar Patreksfjarðar en þeir veita nemendum, sem fjölgað hefur jafnt og þétt,
leiðsögn á staðnum Kennsla og nám Framhaldsdeildar Patreksfjarðar fer fram í formi
dreifnáms sem gerir þær kröfur til nemenda að vera sjálfstæðir og agaðir í sínu námi.
Skipulagning námsins er á þann hátt að þessir nemendur tilheyra að vissu leyti
nemendahópum innan Fjölbrautaskóla Snæfellinga eða eru í sér hópum innan dreifnámsins.
Á Patreksfirði eru starfsmenn til aðstoðar nemendum en sjálf kennslan er framkvæmd af
kennurum í Grundarfirði (Fjölbrautaskóli Snæfellinga, e.d.).
Námsgögn fá nemendur í gegnum veraldarvefinn. Einnig geta þeir haft samskipti við
kennara sína með tölvupósti, MSN samskiptaforritinu og sérstökum fjarfundarbúnaði sem
þeim stendur til boða. Skipulagningu náms er stjórnað frá Fjölbrautaskóla Snæfellinga og
aðstoða kennarar þar nemendur. Eins og áður hefur komið fram er mikið lagt upp úr
sjálfstæðum vinnubrögðum og ábyrgð á eigin námi þar sem mikill hluti námsins byggir bæði
á einstaklingsverkefnavinnu og virkni í hópum (Fjölbrautaskóli Snæfellinga, e.d.).
Boðið er upp á skólaakstur í takt við skólatíma, virka daga, frá Tálknafirði til
Patreksfjarðar. Þegar um er að ræða kennslu í Grundarfirði fara nemendur að Brjánslæk og
taka flóabátinn Baldur til Stykkishólms þar sem þeirra bíður skólabíll til Grundarfjarðar
(Fjölbrautaskóli Snæfellinga, e.d.). Vissulega er þetta þó nokkuð ferðalag en að jafnaði geta
nemendur

þó

verið

búsettir

heima

hjá

framhaldsskólanámi stendur.

30

foreldrum/forráðamönnum

á

meðan

á

Í grein sem Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, fyrrverandi menntamálaráðherra, skrifaði
í Morgunblaðið 29. október 2006 segir frá ástæðum þess að stofnuð var framhaldsdeild á
Patreksfirði. Þar segir góða samstöðu hafa náðst á svæðinu meðal heimamanna þar sem stórt
skref er fyrir bæði foreldra og ungt fólk að hefja nám í framhaldsskóla fjarri heimabyggð.
Helsta ástæðan hafi verið sú að foreldrum beri skylda til að sjá um börn sín til 18 ára aldurs.
Því

sé vænlegra fyrir foreldra að boðið sé upp á þann valkost að börn geti sundað

framhaldsskólanám í heimabyggð til 18 ára aldurs. Þá spilar kostnaður foreldra einnig stórt
hlutverk því að hann er töluverður við það eitt senda á börn til framhaldsnáms fjarri
heimabyggð. Hjá sumum fjölskyldum skiptir þessi kostnaður miklu máli þar sem að hann
getur skipt sköpum fyrir fjárhagslega afkomu þeirra (Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, 2006).
Einnig nefnir Þorgerður samgöngumál sem vandamál varðandi þau svæði sem
ungmennin hafa gjarnan farið til framhaldsnáms. Má þar nefna Ísafjörð sem er framhaldsskóli
svæðisins, Akureyri og höfuðborgarsvæðið. Ljóst þyki að aðgengi að menntun skipti sköpum
hvað varðar eflingu byggðar á svæðinu. Hætta sé á brottflutningi sem meðal annars komi til
vegna framhaldsskólagöngu ungmenna.
Athygli vekur að Þorgerður nefnir einnig „...að athuganir meðal ungmenna á svæðinu
hafa sýnt að hlutfallslega fleiri þeirra sem gátu hafið nám í heimabyggð ljúka framhaldsnámi
en hinna sem ekki eiga kost á því“ (Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, 2006). Byggja þessar
athuganir á reynslu er fengin var þegar Menntaskólinn á Ísafirði sá um kennslu á Patreksfirði
(Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, 2006). Kemur þetta heim og saman við niðurstöður
fyrrnefndrar rannsóknar Önnu Harðardóttur, Brú yfir boðaföllin (2004), þar sem hún segir
nemendur, frá fámennum byggðarlögum, hafa fallið niður um bekki, skipt milli námsbrauta
og fleira þrátt fyrir að hafa góðan undirbúning, námslega séð, fyrir framhaldsskólanám.
Nemendurnir hafi ekki verið tilbúnir til að fara að heiman og vera án umsjár fullorðinna svo
ungir og það hafi verið megin rót vandamálanna.
3.3

Menntaskólinn á Tröllaskaga

Til viðbótar fyrrnefndum framhaldsskólum er vert að geta þess að sífellt fleiri þéttbýlisstaðir á
landsbyggðinni hafa ráðist í það verkefni að koma á fót möguleika til framhaldsskólakennslu í
heimabyggð. Á samstarfsnefndarfundi Menntamálaráðuneytisins og skólameistara sem
haldinn var á Hótel Sögu 7. apríl 2010 kom fram að stofnaður yrði nýr menntaskóli sem
staðsettur yrði á Ólafsfirði. Myndi hann bera heitið Menntaskólinn á Tröllaskaga. (Mennta- og
menningarmálaráðuneytið, 2010).
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Á heimasíðu skólans sagði árið 2010 að skólinn yrði fjölbreyttur og sveigjanlegur
menntaskóli með jafnvægi milli bóknáms, verknáms og starfsnáms og að fyrirhugað væri að
kenna Félags- og hugvísindabraut, Náttúruvísindabraut, Íþrótta- og útivistarbraut og
Listabraut. Menntaskólinn yrði með dreifnámssniði og myndi leggja áherslu á nám til
stúdentsprófs og framhaldsskólaprófs. Áhersla yrði á fjölbreyttar verkefnamiðaðar
kennsluaðferðir og ýmiskonar námsmat með sérstakri áherslu á leiðsagnarmat (Menntaskólinn
á Tröllaskaga, 2010). Verkefnið var því, eins og sjá má, strax í upphafi mjög metnaðarfullt.
Haustið 2010 hófst síðan starfsemi Menntaskólans á Tröllaskaga á Ólafsfirði. Áhersla
er á virkni og sjálfstæði nemenda og kennsluaðferðir eru verkefnamiðaðar (Menntaskólinn á
Tröllaskaga, e.d). Hægt er að velja um nám á Félags- og hugvísindabraut, Íþrótta- og
útivistarbraut, Listabraut og Náttúruvísindabraut (Menntaskólinn á Tröllaskaga, 2011).
Ljóst má þykja að fleiri byggðarlög sem eiga undir högg að sækja hvað varðar
brottflutning munu horfa til þess að fá möguleika á framhaldsskólamenntun í heimabyggð.
Hér á eftir verður gerð grein fyrir byggða-, atvinnu-, og menntunarþróun þriggja sveitarfélaga
sem með einum eða öðrum hætti hafa reynt að veita þjónustu til náms á síðustu árum á
mismunandi skólastigum.
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4. kafli Byggðaþróun Húnaþings vestra,
Strandabyggðar og Vopnafjarðar
4.1

Húnaþing vestra

Í skýrslu Hagfræðistofnunar, Hagræn stefnumótun fyrir Húnaþing vestra kemur fram að
Húnaþings vestra liggur mitt á milli stærstu þéttbýlissvæða landsins, það er að segja
Akureyrar og Reykjavíkur. Hvammstangi er aðal þjónustukjarni svæðisins og segir í
skýrslunni að þar megi finna mun fjölbreyttari þjónustu, atvinnu og félagslíf en búast mætti
við af byggð af þessari stærðargráðu. Á svæðinu er einnig finna aðra mjög litla þéttbýlisvísa
og má þar nefna helstan Laugarbakka (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2004, bls. 2–7).
Húnaþing vestra er gróið svæði og eitt það besta á Íslandi fyrir utan
Suðurlandsundirlendið. Sýslan er í heild 2.580 ferkílómetrar að flatarmáli og 71% þess gróið
land. Norðanáttir eru ríkjandi og meðalhiti lægri en til að mynda í Reykjavík og á Akureyri.
Vegna þessa tekur gróður seinna við sér en víða annarsstaðar (Hagfræðistofnun Háskóla
Íslands, 2004, bls. 8).
Beitarland er gott í Húnaþingi vestra og það því vænlegt til landbúnaðar en
sjávarnytjar eru litlar nema á Vatnsnesi. Áður fyrr á árum bjuggu færri í Húnaþingi vestra en í
öðrum héruðum. Þéttbýli myndaðist í kringum þjónustu við bændur en þó einnig við nýtingu
sjávar. Fjarlægð milli bæja hefur aukist á síðustu árum og því er héraðið orðið nokkuð
dreifbýlt (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2004, bls. 7–8).
4.1.1 Atvinnusamsetning á Hvammstanga
Þrátt fyrir fáa íbúa sveitarfélagsins er atvinnusamsetning fjölbreytt. Til gamans er þess getið í
fyrrnefndri skýrslu að ef samanburður væri gerður við stórþjóðir með tilliti til höfðatölu mætti
leiða að því líkum að Hvammstangi hafi yfir meiri fjölbreytni að ráða, hvað varðar félagslega
þætti og atvinnu, miðað við önnur sambærilega stór sveitarfélög. Ætla má að Húnaþing vestra
sé því ekki eins háð öðrum sveitarfélögum, hvað atvinnulíf og þjónustuþætti varðar, og þau
sem eru í meiri nálægð við önnur sveitarfélög. (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2004, bls.
7).
Í skýrslunni er nefndur sá ókostur sem miklar fjarlægðir við annað þéttbýli hafa. Íbúar
í Húnaþingi vestra eigi erfiðari aðgang að ýmissi þjónustu sem stærri staðir hafi. Fjarlægðir
hafi til að mynda áhrif á markaðsmál og hafi þannig áhrif á atvinnustarfsemi en gefi jafnframt
tækifæri í atvinnugreinum sem þurfa landrými. Ekki má þó gleyma ferðaþjónustuþættinum.
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Húnaþing vestra er, eins og áður segir, mitt á milli Akureyrar og Reykjavíkur sem eru tveir
stærstu þéttbýlisstaðir landsins. Þessi landfræðilega staðsetning er hagstæð varðandi viðkomu
ferðamanna þegar þeir aka í gegnum sveitarfélagið. Gallinn er hins vegar sá að
þéttbýliskjarninn Hvammstangi liggur ekki við þjóðveginn og því dálítið úr leið að koma þar
við (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2004, bls 7–8).
Segja má að Hvammstangi sé helsti þjónustukjarni fyrir Húnaþing vestra.
Sjávarútvegur hefur verið mestmegnis í aukahlutverki hvað varðar atvinnumál og því hefur
samdráttur í landbúnaði og fækkun býla í héraðinu haft áhrif á atvinnuþróun. Mikill
frumkvöðlakraftur einkennir íbúana og hefur mikill fjöldi smárra fyrirtækja sprottið upp á
síðustu árum. Í skýslu Hagfræðistofnunar segir með tilliti til þessa að áhersla þurfi að vera á
þjónustu og þekkingu svo Húnaþing vestra eigi sér framtíð nú á tímum breytinga í
atvinnuháttum landsins (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2004, bls. 15–16).
Í Húnaþingi vestra er mikill fjöldi smárra fyrirtækja sem er merki um frumkvöðlakraft
íbúanna. Í skýrslu Hagfræðistofnunar kemur fram að þannig megi sjá áhrif þess hve langt er
til stærri þéttbýliskjarna. Krafan um sjálfbærni í þjónustu við nærumhverfi verði meiri en hún
er forsenda fyrir rekstri fyrirtækja af margvíslegum toga. Til að halda þessari þróun við og
styrkja hana frekar í samkeppni við aðra atvinnuvegi og fyrirsjáanlegar breytingar er
nauðsynlegt að efla bæði þjónustu og þekkingu innan svæðisins (Hagfræðistofnun Háskóla
Íslands, 2004, bls. 15–16).
Augljóst er að hægt er að auka ferðaþjónustu í Húnaþingi vestra. Byggir sú vitneskja á
tölum um fjölgun ferðamanna síðustu áratugi (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2004, bls.
18). Upp hafa sprottið á síðustu árum fyrirtæki í héraðinu tengd ferðaþjónustu. Má þar nefna
fyrirtæki á borð við Selasetrið á Hvammstanga, Gallerý Bardúsu á Hvammstanga, Sveitasetrið
á Gauksmýri, Ferðaþjónustuna að Dæli í Víðidal og Ferðaþjónustuna að Brekkulæk í Miðfirði
svo fátt eitt sé nefnt. Einnig hefur tjaldsvæði í Kirkjuhvammi ofan Hvammstanga verið
stórlega bætt á síðustu árum (Gyða Sigríður Tryggvadóttir munnleg heimild, 5. febrúar 2010).
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4.1.2 Búsetuþróun
Á mynd 4 má sjá mannfjöldatölur og breytingar þar að lútandi í Húnaþingi vestra á árunum
2000 til 2009 (Hagstofa Íslands, e.d.c). Sjá má að töluvert mikil fólksfækkun hefur orðið á
tímabilinu frá árinu 2000 eða um 107 manns. Ljóst má vera að fækkun þessi á svo stuttum
tíma hefur áhrif á þróun ýmissa mála innan allra sveitarfélaga svo sem tekjur sveitarfélagsins,
atvinnu- og þjónustuþætti.

Mynd 4. Mannfjöldi í Húnaþingi vestra (Hagstofa Íslands, e.d.c)

4.1.3 Framhaldsnámsmöguleikar
Samkvæmt Rakel Runólfsdóttur fyrrverandi sveitarstjórnarmanni í Húnaþingi vestra hefur á
undanförnum árum verið rekin ein fjarnámsstofa á Hvammstanga (Rakel Runólfsdóttir
munnleg heimild, 4. apríl 2010).
Á staðnum er fjarfundabúnaður, tölvur fyrir nemendur, aðstaða til ljósritunar og
kaffistofa. Þurfi nemendur aðstöðu til dæmis við heimalærdóm geta þeir nálgast lykla hjá
umsjónarmanni námsversins (Gyða Sigríður Tryggvadóttir munnleg heimild, 3. apríl 2010).
Kennslu hefur verið varpað um fjarfundabúnað til Hvammstanga frá nokkrum skólum
á háskólastigi en ekkert hefur verið um að varpað hafi verið kennslu frá framhaldsskólum.
Einnig hefur Farskólinn – miðstöð símenntunar á Norðurlandi vestra verið virkur á
Hvammstanga með ýmis námskeið til eflingar náms fyrir fullorðið fólk. Kennd eru til dæmis
grunnfög framhaldsskóla sem leiðir oft til frekara náms hjá viðkomandi nemanda. Einnig
býður Farskólinn upp á svokallað raunfærnimat sem æ fleiri sýna áhuga með hverju árinu
(Rakel Runólfsdóttir munnleg heimild, 4. apríl 2010).
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Rakel segir það tilfinningu sína að flestir framhaldsskólanemendur í Húnaþingi vestra
fari í Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra á Sauðárkróki sem Húnaþing vestra er stofnaðili að,
norður til Akureyrar í Menntaskólann á Akureyri eða í Verkmenntaskólann á Akureyri.
Einnig segir hún marga fara á höfuðborgarsvæðið (Rakel Runólfsdóttir munnleg heimild,
4.apríl.2010).
Þegar farið er yfir það hvar nemendur í Húnaþingi vestra hafa forgang í
framhaldsskóla kemur í ljós að eingöngu er um forgang að ræða í Fjölbrautaskóla
Norðurlands vestra á Sauðárkróki (Heimili og skóli, 2010).
Mynd 5 sýnir tölur yfir fjölda brautskráðra nemenda á Norðurlandi vestra á hinum
,,hefðbundna“ brautskráningaraldri, það er að segja á aldrinum 19 til 21 árs (Hagstofa Íslands,
e.d.a). Tölurnar eru sláandi enda hefur töluverð fækkun orðið á brautskráningu á
undanförnum árum. Útskrifuðum nemendum 19 ára og yngri virðist þó fara fjölgandi en
nemendum 20 til 21 árs virðst fækka (Hagstofa Íslands, e.d.a). Velta má vöngum við lestur
þessara tölulegu gagna hvort meiri áhersla sé lögð á að ljúka námi á skemmri tíma en áður
var. Hvort hraðinn í þjóðfélaginu hafi þar áhrif eða hvort fólk velji hugsanlega að ljúka námi
með fjarnámi þegar það eldist og þá hugsanlega frá öðrum skólum.

Mynd 5. Fjöldi brautskráðra nemenda á Norðurlandi vestra á árunum 2004 til 2008 (Hagstofa
Íslands, e.d.a)

Sveitarstjórn Húnaþings vestra hefur á undanförnum misserum leitað leiða í samvinnu
við Fjölbrautarskóla Norðurlands vestra á Sauðárkróki til að hefja kennslu á
framhaldsskólastigi

á

Hvammstanga

haustið

2010.

Við

skipulagningu

framhaldsskólafjarnámsins var horft til fyrirkomulags fjarkennslu Vesturbyggðar sem er með
samning við framhaldsskólann í Grundarfirði. Þar sem framhaldsskólar eru alla jafna á vegum
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ríkis var leitað til Menntamálaráðuneytisins um fjárveitingu og heimild til að starfrækja
framhaldsdeild á Hvammstanga. Menntamálaráðuneytið synjaði beiðninni á vordögum 2010
en sveitarfélagið og Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra ákváðu að skipta með sér kostnaði til
að byrja með, með von um aðkomu Menntamálaráðuneytis næsta ár (Rakel Runólfsdóttir
munnleg heimild, 4. apríl 2010).
Til þess að farið yrði af stað með fjarnámskennslu á Hvammstanga voru gerðar kröfur
um að nemendur á fyrsta ári yrðu að minnsta kosti sex talsins. Þar sem langt var liðið á vorið
2010, þegar þetta er skrifað, og nemendur í mörgum tilfellum búnir að gera ráðstafanir um
framhaldsskóla næsta vetur var ekki búist við mörgum umsóknum. Einnig má telja að margir
geti verið ragir við að nýta sér þessa þjónustu sökum þess hversu ný hún er og að bæði
foreldrar og börn þeirra velji því frekar staðnám. Sveitarstjórn ákvað þó að halda áfram með
verkefnið eftir fremsta megni (Rakel Runólfsdóttir munnleg heimild, 4. apríl 2010).
Áætlað var að við deildina á Hvammstanga yrðu kenndar kjarnagreinar og að
Fjölbrautarskóli

Norðurlands

vestra

komi

að

fjarkennslunni.

Ráðinn

yrði

umsjónarmaður/staðarhaldari sem hefur kennsluréttindi fyrir framhaldsskólakennslu í fullt
starf. Að hluta til sæji viðkomandi um nemendur og að hluta til myndi hann kenna sitt fag.
Ráðning kennarans tæki mið af þörfum Fjölbrautarskóla Norðurlands vestra og myndi
kennarinn síðan kenna nemendum sem staðsettir eru í staðnámi á Sauðárkróki í gegnum
fjarfundarbúnað. Kennari þessi hefði yfirumsjón með nemendunum, fylgdist með mætingum,
aðstoðaði og skipuleggði heimanám og kenndi fag sitt (Rakel Runólfsdóttir munnleg heimild,
4. apríl 2010).
Ekkert varð úr verkefninu á haustdögum 2010 þar sem að aðeins einn nemandi sótti
um. Mikil ásókn er þó í fjarnám á bæði framhalds- og háskólastigi í sveitarfélaginu (Gyða
Sigríður Tryggvadóttir, munnleg heimild, 4. maí 2011). Á Hvammstanga er ein
fjarfundarstofa og vilji er til að setja upp aðra slíka (Rakel Runólfsdóttir munnleg heimild, 4.
apríl 2010).
4.2

Strandabyggð

Steingrímsfjörður er stærsti fjörður sem gengur

út frá Húnaflóa inn í Strandasýslu.

Standabyggð náði í byrjun yfir það svæði sem er frá Hrófá við sunnanverðan Steingrímsfjörð
norður til Selá í Selárdal. Hreppurinn stækkaði seinna í norðvestur við sameiningu við
Nauteyrarhrepp við Ísafjarðardjúp sem gerðist árið 1994. Árið 2002 var síðan önnur
sameining, en þá varð sameining við Kirkjubólshrepp og fjórum árum seinna, eða árið 2006,
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bættist Broddaneshreppur við. Þar með var landsvæði það sem telur til Strandabyggðar orðið
mjög víðfemt (Strandabyggð, e.d.b).
Strandabyggð er víða mjög strjálbýl og miklar vegalengdir eru oft á tíðum til að sækja
almenna þjónustu, svo sem grunnskóla, læknisþjónustu og matvörubúðir. Áður fyrr voru
grunnskólar víðar, læknar komu vikulega í sveitirnar og smá kaupfélagsútibú seldu matvöru í
meiri nánd við íbúa sveitanna. Fækkun jarða í ábúð hefur verið töluverð og meðalaldur
ábúenda hefur hækkað (Birna Sigurkarlsdóttir munnleg heimild, 6. apríl 2010)
Hólmavík er stærsti þéttbýliskjarni Stranda. Staðsetning Hólmavíkur er við miðjan
Steingrímsfjörð. Heppileg hafnarskilyrði réðu því að í upphafi byggðist þorpið fyrst upp á
Hólmarifi en síðar teygðist úr byggðinni til norðurs og suðvesturs. Staðsetning þéttbýlisins
Hólmavíkur er nokkuð fjarri þjóðbraut og segir í Landið þitt Ísland ,,...að landið þar sé
gæðaspart“ (Steindór Steindórsson og Þorsteinn Jósepsson, 1981, bls. 113–114).
Hólmavík byggðist hægt upp. Þar voru til að mynda innan við tíu hús árið 1916.
Húsbyggingum fjölgaði hægt til árins 1930 þegar skyndilega dró til tíðinda hvað varðar
fjölgun húsa (Steindór Steindórsson og Þorsteinn Jósepsson, 1981, bls. 114).
4.2.1 Atvinnusamsetning á Hólmavík
Á Hólmavík hefur aðal atvinnuvegurinn verið tengdur sjávarútvegi. Stafar það að miklu leyti
af því hve góð hafnarskilyrði eru þar fyrir hendi. Afkoma sjávarútvegsins minnkaði þó á
löngu tímabili þar sem afli brást. Afleiðngin varð atvinnuleysi og fólksflótti. Afkoman
styrktist síðan upp út 1970 þegar Hólmvíkingar hófu veiðar á rækju (Steindór Steindórsson og
Þorsteinn Jósepsson, 1981, bls. 114).
Í dag má því segja að atvinna á Hólmavík tengist aðallega vinnslu á rækju og þjónustu
við sveitirnar í kring. Útgerðin hefur einnig breyst og er hún að miklu leyti byggð á
smábátum. (Strandabyggð, e.d.a).
Eins og áður sagði þá er Hólmavík einnig þjónustukjarni fyrir sveitir Strandabyggðar.
Í sveitunum er aðallega stundaður sauðfjárbúskapur og má til gamans geta að þaðan kemur
eitt besta sauðfjárkyn landsins. Auk hefðbundinna þjónustufyrirtækja á staðnum eins og
þjónustu iðnaðarmanna, ferðaþjónustuaðila og vinnuvélafyrirtækja er þjónusta við Orkubú
Vestfjarða og Vegagerð ríkisins einnig staðsett þar (Strandabyggð, e.d.a).
4.2.2 Búsetuþróun
Fjöldi íbúa í Hólmavíkurhreppi tók breytingum á 20. öldinni. Fólki sem bjó í sveitinni
fækkaði verulega og fjöldi íbúa Hólmavíkur hefur einnig fækkað nú á allra síðustu árum.
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Strandabyggð á því í vök að verjast, eins og svo mörg önnur sveitarfélög, hvað varðar
íbúafjölda og búsetuþróun. Þar búa nú rétt á fimmta hundrað manns í heildina (Strandabyggð,
2003).
Þar sem Strandabyggð ásamt Árneshreppi, Kaldrananeshreppi og Bæjarhreppi eru
mjög tengd sveitarfélög hvað varðar marga þjónustuþætti og landlegu ákvað höfundur að sýna
mynd yfir þróun mannfjölda fyrir þá hreppa í heild sinni. Eins og sjá má á mynd 5 er ljóst að
mikil fólksfækkun hefur orðið á þessu svæði á síðustu tæplega 10 árum (Hagstofa Íslands,
e.d.c). Eins og sjá má hér á mynd 6 hefur íbúum fækkað um tæplega 100 manns sem er afar
há prósenta í svo fámennu sveitarfélagi sem þessu. Sé tekið tillit til orða Birnu
Sigurkarlsdóttur hér á undan þar sem hún segir hækkun meðalaldurs íbúa og fækkun
þjónustuþátta í sveitum vera veruleika má ætla að ákveðin keðjuverkun sé komin þarna af
stað. Fækkun íbúa veldur minni tekjum sem aftur veldur fækkun þjónustuþátta þar sem því
verður við komið.

Mynd 6. Mannfjöldi í Strandabyggð, Árnes-, Kaldrananes- og Bæjarhreppi (Hagstofa Íslands,
e.d.c).

Í Grunnskóla Hólmavíkur eru nemendur á aldrinum sex til 16 ára og koma þau til
Hólmavíkur allt frá Kollafirði að austan og að Svansvík í Súðavíkurhreppi að vestan. Töluvert
löng leið er fyrir nokkra nemendur að fara og vegir misgóðir (Kristín Einarsdóttir munnleg
heimild, 3. apríl 2010).
Í nágrannabyggð Hólmavíkur er þéttbýlið Drangsnes og þar er rekinn grunnskóli.
Einnig er í Norðurfirði rekinn grunnskóli upp til 9. bekkjar og hafa nemendur síðan farið
þaðan til Reykjavíkur til búsetu hjá ættingjum til náms í 10. bekk. Ekki hefur tíðkast að þau
komi til Hólmavíkur og er ástæðan samgöngulegs eðlis vegna þess að ófært getur orðið stóran
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hluta vetrar í Norðurfjörð og því betur treystandi á flugsamgöngur á Gjögur (Kristín
Einarsdóttir munnleg heimild, 3. apríl 2010).
4.2.3 Framhaldsnámsmöguleikar
Þegar farið er yfir það hvar nemendur frá Hólmavík og Ströndum hafa forgang í
framhaldsskóla kemur í ljós að eingöngu er um forgang að ræða í Menntaskólann á Ísafirði
(Heimili og skóli, 2010).
Samkvæmt Kristínu Einarsdóttur verkefnisstjóra fræðslumiðstöðvar Vestfjarða hefur
tíðkast að nemendur fari helst til framhaldsskólanáms í Verkmenntaskólann á Akureyri, í
Menntaskólann á Akureyri, til Reykjavíkur, á Lauga í Þingeyjarsýslu, í Fjölbrautarskólann á
Akranesi og í Menntaskólann á Laugavatni. Telur hún að hefð þessi hafi skapast vegna
aðgengis að heimavistum á þessum stöðum eða vegna þess að nemendurnir eigi ættingja til
dæmis í Reykjavík sem þeir þá búi hjá (Kristín Einarsdóttir munnleg heimild, 3. apríl 2010).
Athygli vekur að samkvæmt þessu leita þau lítið til Ísafjarðar þar sem um er að ræða forgang
að skóla til framhaldsmenntunar.
Á Hólmavík er fjarnámsstofa, svokallað námsver, þar sem aðgengi er að
fjarfundabúnaði sem nú er í lamasessi. Fjarnámsstofan hefur verið nýtt fyrir fjarnám frá
háskólum en lítið hefur verið um beiðnir um notkun upp á síðkastið. Dálítið er um að íbúar
svæðisins stundi fjarnám við framhaldsskóla víðs vegar um landið í gegnum vefinn og taka
nemendur þess þá próf á svæðinu, annað hvort undir umsjón Kristínar eða í Grunnskóla
Hólmavíkur (Kristín Einarsdóttir munnleg heimild, 3. apríl 2010).
Á Hólmavík hefur Fræðslumiðstöð Vestfjarða skipulagt Grunnmenntunarskóla fyrir
fullorðið fólk með litla formlega menntun. Grunnmenntunarskólinn er í samræmi við
Námskrá Fræðslumiðstöðvar atvinnulífssins og hefur hann verið töluvert mikið sóttur. Sjá má
þá nemendur sem hafa nýtt sér hann halda áfram til frekara náms til dæmis í formi fjarnáms
(Kristín Einarsdóttir munnleg heimild, 3. apríl 2010).
Hvað varðar hugmyndir að skipulögðu fjarnámi í heimabyggð á framhaldsskólastigi
þá voru haldnir fundir um samstarf með sveitarstjórnum úr Dölum og Reykhólasveit.
Umræðan er í dag á algjöru frumstigi (Kristín Einarsdóttir munnleg heimild, 3. apríl 2010).
Kristín benti höfundi á þá erfiðleika sem tengjast samgöngum við Hólmavík og
Strandir og þess hversu erfitt aðgengi er fyrir nemendur að ferðast í tengslum við
framhaldsskólanám sitt. Fengust þær upplýsingar frá afgreiðslu Umferðarmiðstöðvarinnar í
Reykjavík að ekki væri auðvelt fyrir nemendur sem stunda nám á Akureyri að komast heim
um helgar. Hægt er að taka áætlunarbifreið frá Akureyri til Staðarskála í Hrútafirði og kostar
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sú ferð á námsmannakjörum 4.500 krónur árið 2010. Frá Staðarskála þarf síðan að taka aðra
áætlunarbifreið að Hólmavík og kostar sú ferð á sömu kjörum 2.300 krónur. Athuga skal samt
að ætli nemandi einungis í helgarfrí gengur þessi ferðamáti aðeins upp aðra leiðina af því að
áætlunarbifreið til Hólmavíkur ekur aðeins á föstudögum.
4.3

Vopnafjörður

Vopnafjörður er víðlendur fjörður sem liggur á milli Héraðsflóa og Bakkaflóa. Héraðið
skiptist í þrjá dali, Hofsdal, Vesturárdal og Selárdal. Fyrir miðjum Vopnafirði er
Kolbeinstangi og þar stendur þéttbýlið Vopnafjörður sem er verslunarstaður frá fornu fari
(Markaðsstofa Austurlands e.d.). Höfn í Vopnafirði er ekki sérlega góð og urðu bátar þar oft
fyrir tjóni. Nú í seinni tíð hefur hafnaraðstaðan verið bætt til muna og nú stendur þar ágæt
höfn (Vopnafjarðarhreppur, e.d.).
4.3.1 Atvinnusamsetning á Vopnafirði
Mannlíf Vopnafjarðar hefur litast mjög af sjárvarútvegi þar sem töluvert útræði var þar á
síðari árum 19. aldar. Þangað komu menn víða af að landinu til að stunda sjómennsku en
töluvert mikil bæði báta- og togaraútgerð hefur verið í gegnum tíðina á Vopnafirði
(Vopnafjarðarhreppur, e.d.). Nú í seinni tíð er það síðan HB Grandi hf sem hefur verið stærsti
atvinnurekandinn á Vopnafirði (Markaðsstofa Austurlands e.d.).
Á Vopnafirði hefur einnig löngum verið stundaður töluvert mikill landbúnaður en
stærstu og frjósömustu svæðin eru í Hofsárdal. Einnig eru bú með ströndum sjálfs
Vopnafjarðar, í Selárdal og Vesturárdal (Vopnafjarðarhreppur, e.d.). Hin síðari ár hefur auk
fyrrnefndra atvinnugreina ferðaþjónusta verið ein aðal aðalatvinnugreinin (Markaðsstofa
Austurlands, e.d.).
4.3.2 Búsetuþróun
Eins og svo víða hefur íbúum í Vopnafjarðarhreppi farið fækkandi á síðustu tæplega 10 árum.
Samkvæmt skýrslu Hjalta Jóhannessonar og Grétars Þórs Eyþórssonar vantar töluvert mikið í
aldursflokkana 20 til 35 ára en það eru þeir aldursflokkar sem virðast flytjast hvað helst í
burtu. Að auki er áberandi hve mikið vantar af ungum konum meðal íbúa og benda þeir á að
rannsóknir hafi sýnt fram á að búseta í stærra þéttbýli höfði í meiri mæli til ungra kvenna en
karla, meðal annars vegna fleiri og fjölbreyttari starfa við margvíslega þjónustu (Grétar Þór
Eyþórsson og Hjalti Jóhannesson, 2003, bls. 30).
Búsetuþróun í Vopnafjarðarhreppi á síðustu 10 árum má sjá á mynd 7 (Hagstofa
Ísland, e.d.d). Ljóst er að fólksfækkun í Vopnafjarðarhreppi er á sömu leið og víða
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annarsstaðar utan suðvesturhornsins. Íbúum Vopnafjarðarhrepps hefur fækkað umtalsvert á
einungis 10 árum þó svo að nema megi fjölgun milli áranna 2008 til 2009.

Mynd 7. Mannfjöldi í Vopnafjarðarhreppi (Hagstofa Íslands, e.d.c)

4.3.3 Framhaldsnámsmöguleikar
Þegar farið er yfir það hvar nemendur frá Vopnafirði hafa forgang í framhaldsskóla kemur í
ljós að um forgang er að ræða í Verkmenntaskólann á Akureyri og í Menntaskólann á
Egilsstöðum (Heimili og skóli, 2010).
Samkvæmt Þórunni Egilsdóttur verkefnastjóra Þekkingarnets Austurlands fara
nemendur á framhaldsskólaaldri flestir í Verkmenntaskólann á Akureyri og í Menntaskólann á
Akureyri. Þó nokkuð er einnig um að nemendur fari á Lauga í Þingeyjarsýslu og hefur það
færst í aukana á síðustu árum. Þórunn telur að þessir staðir verði hugsanlega fyrir valinu
vegna góðs aðgengis að heimavistum á stöðunum (Þórunn Egilsdóttir munnleg heimild, 12.
maí 2010).
Athygli vekur að fáir nemendur skuli sækja framhaldsskóla í Menntaskólann á
Egilsstöðum og segir Þórunn að líklegt megi telja að aðsókn hafi minnkað þangað sökum þess
að heimavist lokaði um helgar og þá þurftu nemendur að hafa önnur úrræði hvað varðar fæði
og þess háttar.
Á Vopnafirði hefur verið íhugað að setja upp skipulagt fjarnám fyrir unglinga á
framhaldsskólastigi í samvinnu við Lauga í Þingeyjasýslu. Nokkuð langt er í næsta
framhaldsskóla, jöfnunarstyrkur hefur lækkað og hækkun leigu á nýrri heimavist

42

Verkmenntaskólans á Akureyri og Menntaskólans á Akureyri hefur gert foreldrum og
nemendum framhaldsskólanám dýrara (Þórunn Egilsdóttir munnleg heimild, 12. maí 2010).
Á Vopnafirði er um að ræða eina fjarnámsstofu í Starfsstöð Vopnafjarðar og síðan er
fjarfundarstofa í Grunnskóla Vopnafjarðar. Einnig er ein einmenningsstofa í Starfsstöð
Vopnafjarðar sem nemendur geta haft til umráða (Þórunn Egilsdóttir munnleg heimild, 12.
maí 2010).
Í Starfsstöð Vopnafjarðar hafa farið fram færri próf á framhaldsskólastigi en á
háskólastigi en þó hefur dálítið verið um þau. Grunnmenntaskóli hefur verið starfræktur
undanfarið og er fjarkenndir á hans vegum grunnáfangar til dæmis í íslensku, stærðfræði,
félagsfræði og sálfræði. Einnig hefur íbúum staðið til boða svokallað raunfærnimat. Allt þetta
segir Þórunn hafa stuðlað að aukinni menntun íbúa Vopnafjarðar og nágrennis. Fullorðið fólk
fer af stað í nám bæði í Grunnmenntaskólanum og með raunfærnimati og heldur síðan oft á
tíðum áfram í meira nám (Þórunn Egilsdóttir munnleg heimild, 12. maí 2010).
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5. kafli -

Rannsókn

Við rannsóknina var lagt upp með eftirfarandi rannsóknarspurningu:

Hvaða þýðingu hefur það fyrir landsbyggðarfólk sem ekki hefur framhaldsskóla í
næsta nágrenni, að boðið sé upp á fjarnám í heimabyggð þess fyrstu tvö ár
framhaldsskólans?
Auk þess eru settar fram eftirfarandi aukaspurningar:


Hver eru viðhorf foreldra á landsbyggðinni til framhaldsskólagöngu?



Hver er skoðun foreldra á landsbyggðinni varðandi það að senda börn sín
til framhaldsskólanáms fjarri heimabyggð?



Hvað ræður ákvörðun nemenda um val á framhaldsskóla að mati foreldra
barna á landsbyggðinni sem ekki hafa framhaldsskóla í nærumhverfi?



Hefur efnahagur fjölskyldna á landsbyggðinni á einhvern hátt áhrif á hvort
börn fara til framhaldsskólanáms?

Markmiðið er að varpa ljósi á stöðu mála í samfélaginu þar sem athyglinni er beint að íbúum
þriggja ákveðinna byggðarlaga sem ekki hafa framhaldsskóla í nærumhverfi. Í rannsókninni
er því stuðst við niðurstöður umræðna í þremur rýnihópum.
Sú ákvörðun höfundar að nota aðferð rýnihóparannsóknar var ákveðin vegna þeirra
kosta sem sú aðferð býður upp á. Höfundur sem rannsakandi taldi að aðferðin hentaði til að
öðlast betri innsýn og dýpri þekkingu á viðhorfi viðmælenda, þar sem að aðferð þessi er
þekkt meðal annars í félagsvísindum, fyrir að skapa opnar umræður um ákveðin málefni og
gefa þannig rannsakanda tækifæri á að nálgast gríðarlegt magn upplýsinga sem ekki fengist
með stöðluðum spurningalistum.
Nokkuð mikill undirbúningur á sér stað áður en rýnihóparannsókn er framkvæmd.
Rannsakandi ákveður ekki einungis spurningarnar heldur einnig hverjir verða þáttakendur í
rýnihópunum. Í stað þess að reyna að fylgjast með hegðun fólks í sínu eðlilega umhverfi þá
skapa rýnihópar samanþjöppuð samtöl sem myndu aldrei eiga sér stað á annan hátt.
Hægt er að afla þátttakenda á marga vegu en algengast er að rannsóknaraðilinn sjálfur
afli þeirra. Stundum fer val á þátttakendum fram með aðstoð sjálfboðaliða eða annarra
utanaðkomandi aðila sem geta þá veitt ráðgjöf um val. Algengast er að afla þátttakenda í
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gegnum síma eða með heimsóknum. Kynna þarf þátttakendum aðferð og fá (munnlegt eða
skriflegt) leyfi til að taka umræðuna upp (Kristín Guðmundsdóttir og Sigrún Júlíusdóttir,
2006, bls. 73). Vanda skal valið því ef röng aðferð er notuð verður rannsóknin ómarktæk.
5.1

Rannsóknaraðferð

Til að svara rannsóknarspurningu ritgerðarinnar var ákveðið að nota eigindlega aðferð. Notuð
var leitandi rannsókn í formi rýnihópa með smáum úrtökum. Eðli rannsóknarspurninganna
réði vali á aðferðinni þar sem hún hentar vel til að fá upplýsingar um viðhorf viðmælenda.
Markmiðið með rýnihópum er að fá upplýsingar um hugmyndir, viðhorf og
tilfinningar fólks um ákveðin málefni. Aðferðin er eins og áður segir eigindleg og
mismunandi er hve stórir hóparnir eru. Í félagsvísindum hefur verið algengt að stærð hópa sé
um sex til átta þátttakendur þar sem hætta er á að í stórum hópum komist of fáir að með
skoðanir sínar og viðhorf (Krueger og Casey, 2000, bls. 4–5).
5.1.1 Þátttakendur
Nokkuð mikill undirbúningur átti sér stað áður en rýnihóparannsóknin var framkvæmd.
Rannsakandi þurfti ekki einungis að ákveða spurningarnar heldur einnig hverjir yrðu
þáttakendur í rýnihópunum. Rannsakandi hafði í huga að vanda þyrfti valið því ef röng aðferð
væri notuð yrði rannsóknin ómarktæk.
Með hliðsjón af markmiði rannsóknarefnisins og aðferð rýnihóparannsókna var
úrtakið ákveðið þannig að þátttakendur í rannsókninni yrðu foreldrar, búsettir í þremur
fámennum sveitarfélögum sem ekki hafa framhaldsskóla í nærumhverfi. Sex voru í Húnaþingi
vestra, sex á Hólmavík og Ströndum og sex á Vopnafirði. Við val á úrtaki var ákveðið að fá
bæði foreldra sem eru á næstu árum að fara að senda börn sín til framhaldsnáms og foreldra
sem hafa nú þegar sent börn til framhaldsnáms. Þátttakendur voru á aldrinum 34 til 52 ára og
skiptust þeir þannig að fjórar konur og tveir karlmenn á aldrinum 34 til 43 ára voru í þeim
fyrsta. Í öðrum hóp voru þrjár konur og þrír karlmenn á aldrinum 41 árs til 52 ára og í þriðja
hópnum voru fjórar konur og tveir karlmenn á aldrinum 39 til 46 ára. Ekki höfðu allir lokið
formlegri menntun en helmingur hafði lokið starfsmenntun, þrír höfðu stúdentspróf og tveir
háskólamenntun. Þátttökuhlutfall var eins og best var á kosið eða 100% og allir þátttakendur
höfðu eitthvað til málanna að leggja þannig að stuðst er við svör allra. Þátttakendur voru allir
taldir lýsa vel þýðinu.
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5.1.2 Mælitæki
Spurningalisti, hannaður af höfundi, var notaður sem umræðurammi. Við undirbúning
rammans var markmið rannsóknarinnar haft í huga, það er að svara spurningunni: Hvaða
þýðingu hefur það fyrir landsbyggðarfólk sem ekki hefur framhaldsskóla í næsta nágrenni, að
boðið sé upp á fjarnám í heimabyggð þess fyrstu tvö ár framhaldsskólans?
Opnar spurningar voru notaðar og gætti rannsakandi sérstaklega að því að öllum
umræðuefnum innan umræðurammans væri svarað áður en rýnihópafundi var slitið.
5.1.3 Framkvæmd
Framkvæmd var rýnihópakönnun í þremur byggðarlögum. Sú fyrsta var á Hvammstanga
meðal fólks í Húnaþingi vestra. Næsta á Hólmavík meðal fólks í Strandasýslu og sú síðasta á
Vopnafirði meðal Vopnfirðinga.
Með það í huga að rannsóknarefni þessarar ritgerðar er könnun á því hvaða þýðingu
það hafi fyrir landsbyggðarfólk sem ekki hefur framhaldsskóla í næsta nágrenni, að boðið sé
upp á fjarnám í heimabyggð þess fyrstu tvö ár framhaldsskólans í stað þess að þurfa að fara að
heiman við 16 ára aldur var framkvæmd viðhorfskönnun í þremur sveitarfélögum sem
uppfylla þau skilyrði. Rannsóknin miðaði einnig að því að því að varpa ljósi á hvaða viðhorf
foreldrar hafa til þess að senda ólögráða börn sín til framhaldsskóla fjarri heimabyggð, hvað
ráði vali um framhaldsskóla, hvort efnahagur fjölskyldna hafi á einhvern hátt áhrif á
framhaldsmenntun barnanna og hvort fólki finnist það raunverulegt markmið að börn þeirra
fari í framhaldsskóla eða hvort það sé einungis samfélagslegur þrýstingur.
Notuð var leitandi rannsókn í formi rýnihópa með smáum úrtökum og fór hún fram
dagana 9. apríl til 14. maí 2010. Áður hafði höfundur útbúið lista yfir fólk sem passaði inn í
fyrirfram ákveðin skilyrði hvað varðar búsetu og aldur barna þeirra. Höfundur reyndi að
jafndreifa kynjahlutfalli og aldri eins og hægt var miðað við aðrar forsendur. Hringt var í
viðkomandi einstaklinga og á endanum náðist að fylla þrjá hópa sem boðaðir voru á
ákveðnum tíma á ákveðnum degi á hverjum stað. Hvert viðtal tók um tvær klukkustundir
hvert.
Krueger og Casey (2000, bls. 105–106) segja að miklar upplýsingar fáist með
eigindlegum rannsóknaraðferðum sem gerir það að verkum að mikilvægt er að markmið
rannsóknarinnar sé skýrt. Misjafnt geti síðan verið hvaða leiðir rannsakendur ákveða til
varðveislu upplýsinganna sem þeir fá í rýnihópunum og markast það meðal annars af tilgangi
rannsóknarinnar. Oftast er viðtalið þó hljóðritað en einnig er það stundum tekið upp á
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myndband. Síðan er það afritað, stundum í heild sinni en stundum líka einungis það sem
rannsakanda þykir tengjast rannsókninni beint (Krueger og Casey, 2000, bls. 105–106).
Spyrill ákvað því að taka upp rýnihópaviðtölin ásamt því að hafa með sér
aðstoðarmann sem ekki tók að neinu leyti þátt í umræðunum.
Í upphafi hvers viðtals sem og í símtali áður var þátttakendum gert ljóst að fyllsta
trúnaðar yrði gætt og ekki væri á nokkurn hátt hægt að rekja svör til einstakra aðila með það
að markmiði að sannfæra viðmælendur um að þeir gætu svarað heiðarlega. Þátttakendur vissu
að um væri að ræða rannsókn á viðhorfum foreldra til framhaldsskólanáms sem og viðhorfum
þeirra til þess að senda börn til framhaldsskólamenntunar fjarri heimabyggð. Því er ljóst að að
einhverju leyti kunni viðmælendur að hafa hugsað út í rannsóknina og myndað sér skoðanir
fyrirfram.
Í lok hvers rýnihópaviðtals var síðan unnið úr gögnum út frá upptöku og niðurstöður
skrifaðar.
5.2

Takmarkanir rannsóknarsniðs

Höfundur hafði í huga að rýnihóparannsókn hefur þá takmörkun helsta að hún kafar stundum
ekki nægilega djúpt í ákveðna þætti. Oft hefur verið bent á að helstu gallar á þessari tegund
gagnasöfnunar séu meðal annars þeir að sumir þátttakendur geti átt erfitt með að greina frá
reynslu sinni og viðhorfum fyrir framan hóp fólks og geti því orðið yfirborðskennd. Því
reyndi höfundur og rannsakandi að leiða þátttakendur inn í að ræða dýpra um hvert málefni
fyrir sig ef honum fannst fólk ætla einungis í yfirborðslegt spjall. Í einu tilfelli var þó um að
ræða foreldri sem hafði áður setið í sveitarstjórn viðkomandi sveitarfélags og því virtist sem
svo að viðhorf þess litaðist að einhverju leyti vegna þess. Einnig er líklegt, í svo litlum
sveitarfélögum sem þessum, að fólk sé ekki tilbúið til að opinbera viðhorf sín fyrir framan
sveitunga sína þar sem að oft er um einkamál að ræða. Rannsakandi lagði því mikla áherslu á
trúnað allra og að allir ættu rétt á að viðra skoðanir sínar með hliðsjón af stöðu sinni.
Allir þátttakendur höfðu erindi í rannsóknina hvað varðar búsetu, aldur og það að hafa
átt börn á framhaldsskólaaldri, eiga börn á framhaldsskólaaldri eða þá að þeir voru um það bil
að fara að senda barn til framhaldsskólanáms.
Það er bjargföst trú höfundar að hann hafi náð góðu sambandi við viðmælendur sína
og fengið þær upplýsingar sem erfitt hefði verið að nálgast með öðrum hætti.
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6. kafli -

Niðurstöður rannsóknar

Hér verður gerð grein fyrir niðurstöðum rýnihóparannsóknarinnar. Fjallað verður um viðhorf
viðmælenda til framhaldsskólagöngu og þess að senda börn til framhaldsskóla fjarri
heimabyggð. Einnig verður farið yfir hvað ræður vali á framhaldsskóla, hvort efnahagur hafi
áhrif á val þeirra á framhaldsskóla og hvert viðhorf foreldra er til þess að fá fjarnámskennslu í
heimabyggð á framhaldsskólastigi fyrstu tvö ár framhaldsskólans. Farið verður yfir og
fléttaðir saman bæði jákvæðir og neikvæðir þættir svaranna auk ályktana innan hvers
efnisþáttar fyrir sig.
6.1

Viðhorf til framhaldsskólagöngu

Fyrstu viðbrögð viðmælenda hvað varðar viðhorf til framhaldsskólagöngu voru þau að öllum
virtist þykja nauðsynlegt að börn þeirra færu í framhaldsnám. Þrátt fyrir það virtist sem svo að
fólki fyndist margir velja sér nám sem væri illnýtanlegt. Fólk vildi ekki lengur læra um
landbúnað nema í mjög litlu mæli og á neikvæðan hátt var talað um að það þætti fínt að læra
viðskiptafræði því þá haldi fólk sig verða fjárhagslega tryggt. Greina mátti einnig að
viðmælendum þætti menntað fólk verða kröfuhart til dæmis til vinnuveitanda og hvað varðar
laun. Það yrði merkilegt með sig sem og að það kæmi ekki aftur til búsetu í heimabyggð þegar
það hefði öðlast menntun. Það væri þó ekki skrítið þar sem að engin framtíð væri í því að
koma heim með þá menntun sem það aflaði sér.
Viðmælendur sögðu höfuðborgarsvæðið hafa mestan fjölbreytileikan hvað varðar
námsframboð og val um námsleiðir í þeim skólum sem væru næstir heimabyggð væri frekar
fátæklegt. Einnig kom fram að afskaplega dýrt væri að senda börn til framhaldsnáms þar sem
að hefðbundin framhaldsskólaganga væri heil fjögur ár og þá væri höfuðborgarsvæðið einna
dýrast.
Hvað varðar jákvæða þætti þá fannst viðmælendum gott að menntun gæfi hærri laun,
betri störf, fólki meiri sjálfsvirðingu, meiri virðingu frá samfélaginu sem og að menntað fólk
gerði meiri kröfur en ómenntað fólk.
Viðhorf til menntunar, ef marka má niðurstöðurnar, er því sú að foreldrar í þessum
þremur byggðarlögum vilja almennt að börn þeirra fari í framhaldsskóla. Þau hljóti með því
farsælla líf, njóti meiri virðingar frá sjálfum sér og öðrum, hafi það betra fjárhagslega og séu
óhræddari við að gera meiri kröfur. Samræmist viðhorfið því kenningum Maslows hvað
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varðar þarfir fólks. Foreldrar vilja sjá börn sín öðlast öryggi, virðingu, sjálfsþekkingu og
þroska.
Hins vegar telja þeir hættu á að börnin flytjist búferlum úr byggðarlaginu að loknu
námi. Líklegt má því telja að þegar viðmælendur sögðu fólk velja sér nám sem ekki nýtist séu
þeir að meina nám sem ekki nýtist innan byggðarlagsins vegna þess að þar er ekki
starfsvettvangur við hæfi. Samræmist þetta kenningum Karls Benediktssonar um mikilvægi
þess að samhengi sé milli staðbundinnar- og þögullar þekkingar og þeirrar skjalföstu sem lærð
er í skólanum. Í opnu umhverfi nútímans velur fólk sér nám eftir áhugasviði, óháð því hvort
það geti fengið starf við hæfi á því svæði sem það býr á þegar valið á sér stað. Tenging
staðbundinnar þekkingar í menntakerfinu innan Íslands í heild við hina alþjóðlegu gerði
hugsanlega dreifðari byggðir ákjósanlegri kost til búsetu.
Hugsanlega má líka setja byggðaþróunina í samhengi við þróun mála í sögunni, það er
að segja að ætla að samþjöppun byggða í landinu orsakist af sömu ástæðu og verið hefur.
Hvatinn hér áður fyrr var sá að fólk leitaði í byggðir við sjávarsíðuna þar sem von var um
fengsæl fiskimið. Sami hvati knýi þá fólk í dag til brottflutnings úr smærri og dreifðari
byggðalögum í þau stærri þar sem úrval varðandi menntun, atvinnu, laun og félagslega þætti
er meira. Því er það byggðarlaganna að bregðast við auknum kröfum.
Menntað fólk virðist því, í augum viðmælenda, verða kröfuharðara, fá góð störf, njóta
virðingar bæði frá sjálfu sér og öðrum.
6.2

Viðhorf til þess að senda börn sín til framhaldsskólanáms fjarri
heimabyggð

Hvað varðar viðhorf viðmælenda til þess að senda 16 ára börn til framhaldsskólanáms fjarri
heimabyggð þá kom í ljós að eftirlit með börnunum er einn stærsti streitu- og kvíðavaldurinn
hvað þetta varðar. Viðmælendur kvíða fyrir áður en börnin fara og þau hafa áhyggjur á meðan
börn þeirra eru í burtu. Áhyggjurnar snúast fyrst og fremst um útivistartíma, næringu,
veikindi, ný vinatengsl, hvernig börnunum gengur að takast á við allavega aðstæður í nýju
umhverfi, sífellt opnari aðgang að fíkniefnum og það hvort þau fái upplýsingar í tíma um það
ef eitthvað kemur upp á. Í þessu sambandi var til að mynda nefnt að börnin væru of ung til að
taka ábyrgð á eigin lífi og þá helst það að gera greinarmun á réttu og röngu. Erfitt væri að
grípa inn í með uppeldislegu aðhaldi þegar barn væri svo langt í burtu þar sem upplýsingar
um vandræði í skóla og einkalífi, einelti, eða öðru því sem getur stefnt barninu í voða geta
borist seint og illa þegar barnið er í mikilli fjarlægð frá heimili og ekki í umsjá ættingja.
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Viðmælendur nefndu sérstaklega þá upplifun þeirra hvað varðar brottfall nemenda
sem væri mikið innan allra svæðanna og þá sérstaklega nemenda á fyrsta ári. Töldu þeir að
mismunandi væri hve börn væru tilbúin til að fara að heiman enda væri stökkið mikið, á
aðeins fáum mánuðum, að fara úr vernduðu umhverfi foreldra og nágranna og þurfa að standa
á eigin fótum á nýjum vettvangi.
Í einum rýnihópnum kom fram athyglisverð athugasemd frá einum viðmælanda sem
ekki var nefnd hér að ofan. Viðmælandi sagði að í þessu sambandi væru auglýsingar frá
Vímulausri æsku og lögreglunni hjákátlegar (eins og hann orðaði það). Um væri að ræða
auglýsingar um að foreldrar ættu að fylgjast með börnum sínum og njóta samvista við þau þar
sem rannsóknir hefðu sýnt fram á að þau leiddust þá síður út í neyslu vímuefna.
Viðmælendum þótti hins vegar jákvætt að börn þeirra fengju reynslu af því að þurfa að
standa á eigin fótum og taka ábyrgð á eigin lífi, svo sem fjármálum og sjálfsaga hvað varðar
nám og þess að þurfa að velja á milli réttra og rangra ákvarðana. Einnig þykir viðmælendum
það vera skemmtileg upplifun fyrir börn sín að fá að prófa að búa á heimavist en jafnframt
fannst þeim að þau þyrftu ekki að prófa þá upplifun fyrr en um 18 ára aldur.
Ljóst má vera að viðmælendum þykir mjög streituvaldandi að senda börn að heiman
aðeins 16 ára þar sem að ábyrgð á eigin lífi sé þá nánast orðin í þeirra eigin höndum. Streita
fylgir vitneskjunni um sífellt auðveldari aðgang að fíkniefnum og öðrum ógnum í nútíma
samfélagi. Viðmælendum er ljóst að þegar börn þeirra fara að heiman er erfitt að fylgjast með
daglegu lífi þeirra og líðan. Af þeim sökum fari allt aðhald mjög mikið úr skorðum og yfir á
ábyrgð unglingsins sjálfs. Meðvitund um ábyrgð á velferð barna þeirra, bæði lögum
samkvæmt og vegna upplýsinga um skaðsemi eineltis, fíkniefna og óhollrar næringar var
mikil. Fólk virðist því vel meðvitað um lagalegar skyldur enda orðið nokkuð síðan þeim var
breytt. Þrátt fyrir þennan ótta þá þótti viðmælendum börn þeirra þurfa að upplifa það að bera
meiri ábyrgð til dæmis hvað varðar fjármál og sjálfsaga.
6.3

Hvað ræður vali á framhaldsskóla

Það fyrsta sem kom upp í huga viðmælenda þegar spurt var um hvað réði vali á
framhaldsskóla voru óskir barnanna sjálfra um það hvert þau vildu fara til framhaldsnáms.
Þegar farið var meira ofan í saumana á þessu atriði kom í ljós að samgöngur við þann stað
sem framhaldsskólinn er staðsettur á skipta afskaplega miklu máli. Það að geta fengið börnin
heim reglulega skiptir foreldra og börn miklu máli. Dæmi um þetta var afar ákveðin skoðun
viðmælanda sem sent hafði barn áður til framhaldsnáms sem sagði að af fenginni reynslu
væru börn ekki tilbúin til þess að fara í framhaldsnám langt fjarri heimabyggð aðeins 16 ára.
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Þau þyrftu einfaldlega að koma heim reglulega. Má því leiða að því líkum að samgöngur við
viðkomandi svæði geti ráðið úrslitum við val á framhaldsskóla og eru þá samgöngumál við
Strandir sem getið er um hér fyrr í kafla 4.2.3 klárlega til þess fallnar að hafa áhrif.
Hefðir innan sveitarfélaga, aðgengi að heimavistum og eða heimili hjá ættingjum
vegur einnig þungt við ákvarðanatöku við val á skóla. Börn þurfa að mati viðmælenda aðhald.
Í einhverjum tilfellum hefur einnig þjónusta á heimavistum um helgar áhrif á val um skóla. Í
einhverjum tilfella höfðu foreldrar horfið frá því að senda barn til framhaldsnáms í þeim skóla
sem næstur var heimili vegna þess hve lítil þjónusta var veitt um helgar á heimavist hans.
Huglæg virðing fyrir skóla og góð saga eru þættir sem nefndir eru sem áhrifaþættir við
ákvörðunartöku um val á skóla. Voru þá í því sambandi nefndir skólar á borð við
Menntaskólann í Reykjavík og Verzlunarskóla Íslands. Val á framhaldsskóla virðist því
tengjast að einhverju leyti virðingu. Áhugi hjá barninu sjálfu, einkunnir þess og það að barnið
gat búið í skjóli ættingja vegur einnig þungt við valið. Hugsanleg skýring er að ekki sé
einungis verið að huga að efnahagslegum þáttum enda hafa rannsóknir leitt í ljós að
stuðningur ættingja hefur umtalsverð áhrif á framvindu náms, brottfall og öryggi nemenda.
Berlega kom í ljós að fjárhaglsegir þættir vega þungt við val á skóla. Það virðist vera
dýrast að senda börn til framhaldsnáms á höfuðborgarsvæðið og að foreldrar upplifi að
börnum þeirra stafi mest ógn af því að fara þangað til framhaldsnáms. Einnig þótti
viðmælendum leiðinlegt að hafa ekki val um skóla á höfuðborgarsvæðinu vegna fjárhagslegra
aðstæðna þar sem að svo dýrt er að senda börn til búsetu þar. Ljóst má því þykja, miðað við
fyrri upplýsingar um upphæðir húsaleigu á höfuðborgarsvæðinu, að efnahagslegir þættir hafa
gríðarlega mikil áhrif á val um skóla.
6.4

Hefur efnahagur áhrif við val á framhaldsskóla barnanna

Mikill meirihluti viðmælenda sögðu fjárhagslega hlið þess að senda barn til framhaldsskóla
skipta miklu máli við val á framhaldsskóla og skipta samgöngur og húsnæðismál þá mestu
máli. Dæmi eru um, meðal viðmælenda, að fjölskyldur hafi íhugað flutning og þekkt dæmi
voru um að sveitungar höfðu gert það og/eða þurft að selja íbúðarhús sín og fara á
leigumarkað til þess að kaupa húsnæði fyrir börn sín á höfuðborgarsvæðinu. Kemur þetta
heim og saman við skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands um áhrif þess að ekki sé boðið
upp á menntun í nærumhverfi. Fólk leitar þá leiða til bættra lífskjara sér og börnum sínum til
handa með því að flytja til svæða sem hafa menntunartækifæri.
Við fall efnahagskerfisins á Íslandi voru dæmi um enn verri aðstæður foreldra til að
senda börn sín til framhaldsnáms. Viðmælendur höfðu misst vinnu eða gengið í gegnum aðrar
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efnahagslegar þrenginar sem orsökuðu verri aðstæður svo sem að yngri börn hafi verið látin
bíða þess að eldri börn klári framhaldsskóla áður en þau hefja framhaldsnám sjálf, barn hafi
þurft að fara að vinna með skóla til að greiða námið og að barn hafi þurft að hætta í skóla
sökum atvinnuleysis foreldris. Fram kom að þátttakendur virtust á einu máli um að
jöfnunarstyrkur til framhaldsnáms fjarri heimabyggð sé aðeins málamyndastyrkur og lítið
muni um hann.
Ef litið er til þessara upplýsinga með orð Bélanger í huga, þar sem segir að menntun sé
vettvangur sköpunar einstaklingsins og hugmynda hans er það visst áhyggjuefni ef fólk fer
ekki til framhaldsskólanáms.

Líklegt má einnig telja að margir fari ekki til

framhaldsskólanáms fari þeir ekki strax að loknum grunnskóla. Það að fylgja jafnöldrum er
vissulega mikilvægt á þessum aldri. Niðurstaða Svanfríðar Ingu Jónasdóttur þar sem segir að
fólk með litla formlega menntun sé síður líklegt til að sækja sér símenntun vekur einnig ugg í
þessu sambandi og þá einnig með tilliti til orða Inga Rúnars Eðvarðssonar hvað varðar
framtíðarsýn á vinnumarkaði og nauðsyn þjálfunar og endurmenntunar á vinnumarkaði. Sú
þróun að ungt fólk fari ekki til mennta hefur áhrif á þróun efnahagslegra þátta og almenna
velferð á Íslandi og verður því að teljast samfélagslegt verkefni sem líta þarf til.
Ekki var þó alveg alltaf um að ræða efnahagslegar hindranir þar sem dæmi voru um að
börn gátu valið þann skóla sem þau óskuðu. Í sumum tilfellum gátu viðmælendur einnig
fengið inni fyrir börnin sín hjá ættingum og/eða ódýrt húsnæði sem breytti þá að einhverju
leyti vægi efnahagslegra áhrifa við val á framhaldsskóla.Athygli vakti að viðmælendur töluðu
einnig sérstaklega um að það væri ákveðinn fjármálaskóli fyrir börnin að fara frá foreldrum
til framhaldsnáms þar sem að með þessu sæju þau og lærðu hvað hlutirnir kostuðu.
6.5

Viðhorf til fjarnámskennslu í heimabyggð á framhaldsskólastigi til tveggja
ára

Viðmælendum þykir á mjög margan hátt ákjósanlegt að fá möguleikann fyrir
framhaldsskólamenntun í heimabyggð. Foreldrar gætu þá sent öll börn sín í einu til
framhaldsskólanáms og eftirlit og aðhald væri á allan hátt auðveldara þar sem að á minni
stöðum á landinu fylgdist fólk hvert með öðru. Streita og kvíði hvað varðar utanumhald
daglegs lífs og náms unglinganna væri það mikil að umtalsverð röskun væri á hefðbundnu
heimilislífi fjölskyldunnar þegar börn fara í framhaldsskóla fjarri heimabyggð.
Hvað fjárhagslega þætti varðar þá sjá viðmælendur fyrir sér að það að fá
framhaldsskóla í heimabyggð leysi á vissan hátt þann vanda sem landsbyggðarfólk stendur oft
frammi fyrir hvað þennan málaflokk varðar. Þrátt fyrir það má merkja að viðmælendur í
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tveimur af þremur sveitarfélögum eru svartsýnir á að sveitarfélagið komi til móts við þann
kostnað sem af skólastarfi sem þessu hlýst og telja því hættu á að ekki verði nógu vel að
verkefni sem þessu staðið, svo sem skipulagi. Merkja má einnig að viðmælendur eru ekki
tilbúnir til að taka þátt í einhverju tilraunaverkefni hvað þetta varðar heldur vilja frekar fá
reynslu á það áður en börn þeirra taka þátt.
Nokkrir viðmælendur töluðu um að börnum veitti ekki af þeim þroska sem þau fengju
út úr því að fara að heiman. Slæmt væri ef börn væru lengi undir verndarvæng foreldra sinna
og fengju allt upp í hendurnar. Þó voru nokkrir sem sögðu aldurshópinn á framhaldsskólaaldri
vanta í byggðarlagið yfir vetrartímann sem væri mjög bagalegt. Einnig kom fram að gott væri
að hafa sveitakrakkana heima til hjálpar á búunum þar sem oft þyrfti að kaupa út vinnukrafta
þegar þau færu til framhaldsnáms og því væri kostnaðurinn við skólagönguna orðin enn meiri
en ella.
Í einu sveitarfélagi kom fram að viðmælendur höfðu áhyggjur af brottfalli ungmenna
úr framhaldsskólum. Nokkuð stór hópur sem færi sífellt stækkandi hefði ekki náð fótfestu í
framhaldsskóla, fengi ekki vinnu á svæðinu og reyndi ekki að leita sér atvinnu annars staðar.
Viðmælendur veltu fyrir sér hvort aðhaldi foreldra, vegna fjarlægðar við nemandann þegar
hann var í skóla, hefði í þessum tilfellum verið ábótavant og hvort skóli í heimabyggð mundi
hugsanlega veita þessum hópi eitthvað að gera og brjóta þannig upp það munstur sem þeir
töldu verða orðið.
6.6

Umræða

Ef tekið er mið af rannsókninni og upplýsingar dregnar saman er greinilegt að staða fólks sem
ekki hefur framhaldsskóla í nærumhverfi er töluvert erfið. Skal það tekið fram að ekki er hægt
að yfirfæra niðurstöðu rýnihóparannsóknarinnar á allt þýðið þó það geti gefið vísbendingar
um stöðu mála.
Svo virðist sem foreldrar barna í sveitarfélögum sem ekki hafa framhaldsskóla í
nærumhverfi séu ekki sáttir við aðstæður sínar hvað þennan málaflokk varðar. Efi um það að
börn séu tilbúin til þess að hefja líf án tilsjónar og aðhalds þeirra sökum ungs aldurs eru þeir
þættir sem vega þungt. Einnig eru utanaðkomandi þættir svo sem fjárhagslegir mörgum
foreldrum þungir og íhugar fólk jafnvel flutning þegar kemur að því að senda börn til
framhaldsskólanáms. Dæmi eru jafnvel um að fólk þurfi að selja hús sín eða fresta
framhaldsskólagöngu barna sinna af fjárhagslegum ástæðum.
Aðgengi að heimavist eða búsetu hjá ættingjum er veigamikill áhrifaþáttur við val á
framhaldsskóla þó einnig séu dæmi um að börn geti valið sér þann skóla sem þau óska. Hefðir
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hafa skapast innan sveitarfélaga hvað varðar það hvert börnin fara helst, að ógleymdum
fjárhagslega þættinum þar sem misdýrt er eftir skólum og landshlutum fyrir fólk að senda
börn sín til framhaldsnáms.
Samgöngur spila einnig stóran þátt þegar að kemur að ákvörðun um val á skóla.
Foreldrum þykir nauðsynlegt að börn þeirra komist reglulega heim þar sem þeir upplifa sig þá
frekar geta fylgst með börnum sínum. Í þessu sambandi var einnig nefndur ungur aldur
barnanna og það að þau séu ekki tilbúin til að fara að heiman.
Ef marka má niðurstöður rýnihópakönnunarinnar hafa foreldrar áhuga á því að fá
framhaldsskólaútibú í heimabyggð. Hins vegar er fólk ekki tilbúið að taka þátt í
tilraunastarfsemi með börn sín sem ekki er vandlega útfærð. Leggja þarf því mikla áherslu á
útfærslur, líta til þeirra sem hafa nú þegar framkvæmt viðlíka útfærslu á framhaldsskólaútibúi
og kynna vel starfsemina af virðingu. Byrja þarf smátt og auka síðan við hana að mati
höfundar. Íbúar byggðarinnar þurfa að vera vel meðvitaðir um gang mála og nauðsynlegt er
að hafa þá vel upplýsta um hvernig til tekst og síðan hvert er stefnt.
Það er álit höfundar að ef ofangreind atriði eru höfð í huga sé nauðsynlegt að vanda
alla kynningu og útfærslu. Með kynningu má ætla að fólki finnist það hafa upplifað vandað
starf sem það ber virðingu fyrir. Jákvætt viðhorf fólks er líklegt til að byggja upp þátttöku og
öflugt skólastarf.
Áhugavert væri einnig að skoða hvernig viðhorf til dæmis á sunnanverðum
Vestjörðum og á Snæfellsnesi hefur breyst eftir að kennsla hófst þar með svipuðum hætti og
hér er lýst. Þetta er hægt að framkvæma með því að gera rýnihópakönnun meðal foreldra á
fyrrnefndum stöðum. Þá væri hægt að skoða muninn á viðhorfi foreldra barna í
Fjölbrautaskóla Snæfellinga, sem hefur verið starfandi um nokkuð langt skeið en hóf
starfsemi sína á ekki ósvipaðan hátt, og foreldra barna á Patreksfirði sem hefur nýlega hafið
kennslu á þennan hátt.
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7. kafli 7.1

Samantekt og ályktanir

Í hnotskurn

Í könnuninni kom bersýnilega í ljós að foreldrar vilja að börn sín fari til framhaldsnáms.
Einnig kom fram að viðmælendur upplifðu að fólk með menntun bæri meiri virðingu fyrir
sjálfu sér, hlotnaðist meiri utanaðkomandi virðing, fengi betri vinnu og gerði meiri kröfur en
þeir sem minni menntun hefðu. Viðmælendur töluðu oft á tíðum bæði neikvætt og jákvætt um
þessa þætti en vildu samt sem áður að börnum þeirra hlotnaðist þetta hlutskipti sem leiðir að
því líkum að fólki finnist hlutskiptið eftirsóknarvert.
Segja má að viðmælendur virðast, næstum allir, bera kvíða í brjósti varðandi það að
senda börn sín frá sér til framhaldsnáms í fyrsta sinn. Samræmist þetta skýrslu nefndar
Menntamálaráðuneytisins um staðsetningu nýrra framhaldsskóla (2006) þar sem talað er um
auknar ógnanir umhverfisins.
Einnig verður að teljast áhyggjuefni að framhaldsskólamenntun barna líði oft á tíðum
á mismunandi hátt fyrir efnahag foreldra.
Kvíði foreldra virðist að mestu leyti snúast um það hvernig börn þeirra spjari sig sjálf
á nýjum slóðum án afskipta foreldra sinna hvað varðar útivist, eftirfylgni með námi, daglega
heilbrigða umhirðu, vinatengsl og auknar utanaðkomandi hættur.
Almennt voru foreldrar nokkuð á einu máli hvað varðar þann þátt að fá
framhaldsskólaútibú í heimabyggð. Foreldrar vildu þjónustuna en vildu ekki hafa hana á
neinu tilraunastigi þegar þeirra börn nytu hennar.
Þegar litið er til Þarfapýramída Maslows í þessu sambandi er ljóst að þörfin fyrir
öryggi hvað varðar atvinnu og fjárhag vegur þungt hjá foreldrum. Einnig höfðu foreldrar þá
skoðun að með aukinni menntun hlotnaðist fólki aukin virðing, bæði sjálfs sín og annarra, og
töldu þau það eftirsóknavert takmark börnum sínum til handa. Þörfin fyrir sjálfstýringu er
efsta þrep Þarfapýramídans og var það greinilega það mark sem foreldrar sáu börn sín ná með
því að mennta sig. Þau horfðu í því sambandi til þeirra aðila sem þau þekktu til og höfðu
menntað sig og sögðu þá kröfuharðari, með hærri laun, hafa meiri virðingu fyrir sjálfum sér
og hljóta meiri virðingu frá öðrum.
Hvað varðar framboð á framhaldsskólamenntun í heimabyggð má ætla að fleiri mennti
sig lengur heima í héraði ef það er í boði. Má þá ætla að fólk ílengist í heldur meiri mæli á
viðkomandi svæði. Um nokkurt skeið hefur verið boðið upp á fjarnám frá háskólum á þeim
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stöðum

sem viðmælendur komu frá og hefur það til að mynda verið mikið sótt á

Hvammstanga. Fólk getur því með þessari viðbót menntað sig allt frá leikskóla upp í háskóla
sem aftur eflir hvert byggðarlag, hækkar menntunarstig, eykur nýsköpun auk þess sem ekki
vantar inn í byggðarlagið heilu aldurshópana sé tillit tekið til fyrrnefndra rannsókna.
Við gerð rannsóknarinnar var ákveðið að þátttakendur væru af þremur mismunandi
svæðum á landinu, Húnaþingi vestra, Hólmavík og Ströndum og frá Vopnafirði. Í öllum
þessum sveitarfélögum er reynsla af fjarnámi frá háskólum á landinu en ekki frá neinum
framhaldsskóla. Því er búnaður til staðar þó að hann sé í mismunandi góðu ástandi.
Nefnd á vegum sveitarstjórnar Húnaþings vestra hefur unnið ötullega að því að
undanförnu að fá skipulagða framhaldsskólakennslu í heimabyggð á Hvammstanga en
verkefninu hefur verið synjað um fjárframlög frá Menntamálaráðuneytinu fram að þessu.
Sveitarfélagið í samvinnu við Fjölbrautaskólann á Sauðárkróki hefur þó ákveðið að halda
verkefninu áfram og verði af því í framtíðinni hefur höfundur áhuga á að gera aðra viðlíka
rannsókn meðal foreldra á svæðinu um upplifun starfsins.
7.2

Hvað er til ráða?

Eftir greiningu rýnihóparannsóknarinnar þykir höfundi ljóst að við það að fá möguleika til
framhaldsnáms barna í heimabyggð opnist ýmsar leiðir. Þó er ljóst að skipulagðan og
nákvæman undirbúning auk kynningarstarfs þarf til að hefja virkt starf af þessu tagi. Ef marka
má niðurstöður rýnihópanna þá er fólk hrætt við nýjung sem þessa enda um framtíð barna
þeirra að ræða en nýta má til kynningarstarfs reynslu annarra eins og til dæmis á Patreksfirði.
Fólk virðist sjá marga ótvíræða kosti við að þurfa ekki að senda börn sín frá sér til
framhaldsskólanáms en er samt sem áður hrætt við að farið verði af stað með verkefni sem
ekki er nægilega vandað og er ekki fylgt nógu vel eftir. Með rannsóknarniðurstöður til
hliðsjónar leggur höfundur til eftirfarandi tillögur.
7.2.1 Menntun til heimabyggðar
Að teknu tilliti til niðurstöðu rýnihóparannsóknarinnar er það ávinningur margra
hagsmunaaðila að styrkja menntamál í heimabyggð þeirra sem ekki hafa framhaldsskóla í
nærumhverfi. Þar sem fjarnámsstofur eru nú þegar til staðar víða, er ljóst að án mjög mikilla
breytinga og með aðkomu sveitarfélaga og ríkis má efla sveitir landsins með möguleikanum á
framhaldsskólanámi. Í því sambandi má líta að miklu leyti til aðferðar Patreksfjarðar í
samvinnu við Framhaldsskólann í Snæfellsbæ sem er dæmi um aðferð sem nýta má til
eflingar framhaldsnáms í heimabyggð.
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7.2.2 Kennsla
Gera þarf samning við framhaldsskóla um kennslu með aðferð fjarfunda. Til að byrja með
skal einungis kenna fyrsta ár framhaldsskólans og bjóða þannig útskriftarnemendum úr
grunnskóla á viðkomandi svæði möguleika á því að hefja framhaldsnám til stúdentsprófs í
öllum helstu grunnáföngum framhaldsskólans.
Samningurinn skal vera á þann hátt að hefðbundinni kennslu úr tímum hjá viðkomandi
framhaldsskóla er varpað með fjarfundartækninni í fjarnámsstofu viðkomandi sveitarfélags og
farið er eftir stundaskrá þess skóla sem samningurinn er við. Nemendur mæta samkvæmt
stundaskrá til náms og gilda sömu mætingarreglur og ef um staðnám væri að ræða.
Allt námsefni frá kennara er sett á veraldarvefinn í það námsumhverfi á vef sem notað
er hjá viðkomandi skóla. Dæmi um kennsluforrit af þessu tagi eru Inna, upplýsingaforrit
framhaldsskólanna, Moodle og Blackboard.
Skipuleggja þarf námslotur framhaldsskólanemanna til setu í þeim framhaldsskóla
sem um ræðir tvisvar á haustönn og þrisvar á vorönn. Skipuleggja þarf heimsóknirnar meðal
annars með tilliti til þeirra skemmtana sem fyrirhugaðar eru svo sem árshátíða og þess háttar
svo tengsl við skólann og menningu hans sé viðhöfð að einhverju leyti. Einnig þarf að
skipuleggja heimsóknirnar með tilliti til náms nemendanna þannig að skólinn bjóði til dæmis
upp á yfirferð fyrir próf eða sérstaka verkefnavinnu þann tíma sem heimsóknirnar standa yfir.
Takist vel til skal útfæra framhaldsnám fyrir næsta árgang strax árið eftir og þá bæta
við nemendum sem hugsanlega vilja hefja nám eftir fjarveru frá því.
7.2.3 Starfsfólk
Ráða þarf strax í byrjun starfsmann, helst framahaldsskólakennara, sem hefur yfirumsjón með
starfi framhaldsskólaútibúsins. Starfsmaðurinn sér um alla skipulagningu og eftirfylgni
daglegs starfs auk samskipta við viðkomandi framhaldsskóla, foreldra og nemendur.
Starfsmaður sér um að merkja við að nemendur mæti og gætir að því að foreldrar séu
upplýstir um stöðu mála hverju sinni í samræmi við gildandi lög um framhaldsskóla hverju
sinni.
Starfsmaður fylgist með að nemendur hafi tök á því kennslukerfi sem notað er og geti
náð sambandi við kennara séu einhver vandkvæði þar á.
Starfsmaður sér einnig um skipulagningu námslota og fylgir nemendum í þær og hefur
yfirumsjón með akstri, húsnæði og öðru því sem er á ábyrgð skólans.
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7.2.4 Kynningarstarf
Virkt, ígrundað og vandað kynningarstarf er afar mikilvægt til að byrja með í heimabyggð. Ný
verkefni af þessu tagi eru viðkvæm og ef marka má niðurstöður rýnihópakönnunar þessarar þá
eru foreldrar hrifnir af hugmyndinni um fjarnám í heimabyggð en eru óöruggir með að börn
þeirra taki þátt í tilraunaverkefni sökum hræðslu við mistök við mikilvæg útfærsluatriði.
Athuga þarf að kynningarstarf er ekki einungis mikilvægt við kynningu á verkefninu sem
slíku heldur þarf það að vera virkt um gang mála á meðan á kennslu stendur bæði til foreldra
og annarra innan viðkomandi sveitarfélaga. Nota má heimasíður skólanna, senda einblöðunga
inn á heimili í viðkomandi sveitarfélagi og nýta fréttabréf svæðanna.
Menntun er einn mikilvægasti vaxtabroddur samfélaga. Takist vel til við kynningu og
útfærslu menntamála innan viðkomandi sveitarfélags má ætla að fleiri en nemendur á
framhaldsskólaaldri nýti sér möguleikann á framhaldsskólamenntun í heimabyggð. Ljóst er að
ef menntunin er vel útfærð og kynnt af virðingu hlotnast verkefninu sú eftirsóknaverða ímynd
sem til þarf til að reka það áfram, sveitarfélagi og fleirum til frekari uppbygginar.
Aukin menntun í héraði leiðir af sér hækkað menntunarstig innan sveitarfélagsins,
fjölbreytni í atvinnulífi, nýsköpun og frekari velmegun. Sýnt þykir með rannsóknum að fólk
sem lýkur formlegri menntun er líklegra til að sækja sér endurmenntun en þeir sem ekki hafa
lokið henni. Aukin endurmenntun er einnig mikilvæg í nútíma þjóðfélagi vegna tækniþróunar
sem og annarra þátta.
7.2.5 Samgöngumál
Samgöngumál innan sveitarfélaga við grunnskóla eru yfirleitt í formi sérstakra skólabíla sem
keyra nemendur til og frá skóla á hverjum degi. Nýta má þessa sömu skólabíla fyrir þá
nemendur sem koma lengra að og ná þannig fram frekari samlegðarhagræðingu. Leita má
styrks til sveitarfélagsins hvað þetta varðar með niðurgreiðslum til foreldra á sama hátt og
þegar um keyrslu í grunnskóla er að ræða.
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8. kafli -

Að lokum

Rannsókn þessari var ætlað að svara spurningunni um það hvaða þýðingu það hefði fyrir
landsbyggðarfólk sem ekki hefur framhaldsskóla í næsta nágrenni, að boðið yrði upp á
fjarnám í heimabyggð þess fyrstu tvö ár framhaldsskólans. Svarið við spurningunni er að
almennt voru foreldrar nokkuð á einu máli hvað varðar þann þátt að fá framhaldsskólaútibú í
heimabyggð. Foreldrar vildu þjónustuna en vildu ekki hafa hana á neinu tilraunastigi þegar
þeirra börn nytu hennar.
Svarið er samt ekki einfalt þó margar ástæður styðji þá hugmynd að framhaldsskóli sé
vænlegur kostur í nærumhverfi. Ef marka má skoðanir rýnihópanna þriggja voru helstu
niðurstöður rannsóknarinnar þær að viðmælendur báru almennt kvíða í brjósti varðandi það að
senda börn sín frá sér til framhaldsnáms í fyrsta sinn. Snéru áhyggjurnar fyrst og fremst að því
hvernig barninu reiddi af á nýjum vettvangi án aðhalds foreldra.
Efnahagslegir þættir vógu einnig þungt, hvað varðar val á framhaldsskóla. Hjá flestum
viðmælendum virtist sem svo að framhaldsskólamenntun barna líði oft á tíðum, en þó á
mismunandi hátt, fyrir efnahag foreldra. Í könnuninni kom þó bersýnilega í ljós að
viðmælendur vildu almennt að börn þeirra fari til framhaldsnáms vegna þeirra lífsgæða sem
þeir telja börn sín hljóta með aukinni menntun.
Margt styður þá hugmynd að fá framhaldsskóla í heimabyggð. Viðmælendur voru vel
meðvitaðir þeirri staðreynd að börn þeirra eru ekki orðin lögráða þegar þeim er ýtt út í að
flytja hálfpartinn að heiman. Hræðsla við það að börnin ættu svo ung að taka ábyrgð á eigin
lífi raskaði ró viðmælenda og sögðu þeir þetta breyta og raska heimilislífi mikið. Því mun
framhaldsskólamenntun í heimabyggð til 18 ára aldurs veita barninu möguleika á samvistum
við foreldra og tíma til aukins þroska undir verndarvæng foreldra.
Hvað varðar útfærslur, þá er víða innan sveitarfélaga tæknibúnaðurinn til í
fjarnámsstofum/fjarfundastofum. Háskólar landssins hafa víða komið að kennslu innan
sveitarfélaga og má leita í smiðju þeirra hvað varðar ýmsar útfærslur. Einnig má líta til þeirra
framhaldsskóla sem hafa nú þegar unnið gott og farsælt starf með þessum hætti. Aðgæta þarf
samt að útfærsla námsins sé með skipulögðum hætti svo að foreldrar beri traust til þess sem
verið er að gera. Virðingu og ímynd gagnvart verkefni sem þessu er nauðsynlegt að byggja
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upp á jákvæðan hátt. Kynningarstarf þarf að vera ígrundað og vel útfært, ekki síst til að börnin
taki námið alvarlega.
Að lokum má ekki gleyma því að við það að færa kennslu inn í nærumhverfi þeirra
sveitarfélaga sem í dag hafa ekki framhaldsskóla verður leiðin greiðari að námi fyrir þá sem
ekki fóru í framhaldsskóla á sínum tíma. Í glímunni við lægra menntunarstig á landsbyggðinni
en

á

höfuðborgarsvæðinu

er

framhaldsskólamenntun

í

heimabyggð

ákjósanlegur

samfélagslegur kostur. Má þá hugsanlega sjá fyrir sér að fólk sem einhverra hluta vegna hefur
ekki haft tök á að fara úr heimabyggð til framhaldsskólanáms sjái sér fært að nýta sér þennan
kost. Einnig er hugsanlegt að fólk sem getur aflað sér menntunar í heimabyggð flytjist síður
búferlum og sjái möguleika í atvinnuuppbyggingu innan hennar og ílengist því.
Ætla má að komi sveitarfélög til móts við verkefni af þessu tagi auki það kosti
sveitarfélagsins hvað varðar búsetu og minnki þannig líkurnar á því að fólksfækkun verði í
viðkomandi sveitarfélagi. Samfélagslegur þrýstingur í kjölfar aukinnar tæknivæðingar krefst
menntunar og því leitar fólk í að mennta bæði sjálft sig og börn sín. Það má því þykja ljóst að
fólk velur staði til búsetu þar sem stutt er til framhaldsnáms bæði fyrir sig og börnin sín.
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Viðauki 1 – Umræðupunktar vegna rýnihóps
1. Kynning
1. Kynning.

Umræðurnar verða teknar upp á upptökutæki, en fullum trúnaði er gætt
og engin svör eru rakin til einstaklinga í skýrslunni. Það væri mjög gott
ef að við gætum reynt að tala eitt í einu því það auðveldar svo hlustun á
upptökunni.
2. Hópurinn fenginn til að kynna sig.

Nú langar mig um að biðja ykkur að kynna ykkur með nafni, menntun,
aldri og búsetu.
2. Upphitunarspurningar til að opna umræðu
3. Hvað er það fyrsta sem kemur upp í huga ykkar þegar ég segi
framhaldsskólamenntun?
4. Finnst ykkur framhaldsskólamenntun nauðsynleg? Af hverju?/Af hverju ekki
5. Finnst ykkur framhaldsskólamenntun nauðsynleg strax að loknum grunnskóla?
6. Hvað er það helst sem ræður vali á framhaldsskóla?
7. Hefur efnahagur fjölskyldunnar áhrif við val á framhaldsskóla?
8. Hafa fjölskylduaðstæður áhrif við val á framhaldsskóla?
9. Hvernig líður ykkur með að þurfa að senda barn ykkar til framhaldsskólanáms fjarri
heimabyggð?
10. Er upplifunin öðruvísi í fyrsta sinn en þegar skiptunum fjölgar?
11. Er upplifunin misjöfn eftir því hvaða barn á í hlut?
12. Hvað er það sem ykkur finnst jákvætt við framhaldsskólanám?
13. Hvað er það sem ykkur finnst jákvætt við að barn ykkar fari að heiman til
framhaldsskólanáms?
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14. Hvað er það sem ykkur finnst neikvætt við framhaldsskólanám?
15. Hvað er það sem ykkur finnst neikvætt við að barn ykkar fari að heiman til
framhaldsskólanáms?
16. Hafið þið heyrt um úrlausnir nokkurra sveitarfélaga hvað varðar fjarnám á
framhaldsskólastigi í heimabyggð?
17. Hvað finnst ykkur jákvætt við hugmyndina um að hafa í boði skipulagt fjarnám í
heimabyggð fyrstu tvö ár framhaldsskólans?

18. Hvað finnst ykkur neikvætt við hugmyndina um að hafa í boði skipulagt fjarnám í
heimabyggð fyrstu tvö ár framhaldsskólans?
Nota í umræðum: Hvað er gott og hverju þarf að breyta? Og af hverju?

3. Lok
1. Er eitthvað að lokum sem þið viljið koma á framfæri?
2. Eru allir sáttir með umræðurnar?
Takk innilega fyrir þátttökuna.
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