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Útdráttur 

 

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna hugsmíða- og samtímaréttmæti 

áhugakönnunarinnar Bendils II meðal 2.218 háskólanema á Íslandi (1.621 konur 

og 597 karlar). Hugsmíðaréttmæti var metið með svokölluðu „randomization“ 

prófi. Í ljós kom að yfirkvarðar Bendils II (Sif Einarsdóttir og James Rounds, 

2007), sem voru hannaðir til að meta sex áhugasvið Hollands, falla vel að 

kenningu hans. Sundurgreinandi aðferð var beitt til að meta samtímaréttmæti yfir- 

og undirkvarða Bendils II. Niðurstöður sýndu að 28 undirkvarðar Bendils II gátu 

flokkað þátttakendur á nákvæmari hátt í annars vegar 17 afmörkuð menntunarsvið 

og hins vegar í 8 almenn menntunarsvið en yfirkvarðar (HVLFAS) gerðu. 

Niðurstöður rannsóknarinnar styðja við hugsmíða- og samtímaréttmæti Bendils II 

meðal háskólanema á Íslandi. Það felur í sér að réttmætt er að nota Bendil II og 

kenningu Hollands í ráðgjöf um náms- og starfsval fyrir háskólanema á Íslandi. 

Að lokum má draga þá ályktun að undirkvarðar geti verið gagnlegri til að greina 

áhuga háskólanema á Íslandi á sértækan og einstaklingsmiðaðan hátt en sex 

kvarðar Hollands gera. 
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Abstract 

 

The purpose of this study is to test the construct and concurrent validity of an 

indigenous interest inventory (Bendill II (Sif Einarsdóttir og James Rounds, 

2007), among 2.218 university students in Iceland (1.621 women and 597 men). 

Randomization test was used to test the construct validity. The results show that 

the structural fidelity of six scales, based on Holland‘s hexagonal model, was 

supported. Discriminant analysis was used to test the concurrent validity of the six 

RIASEC scales and 28 indigenous basic interest scales. Results showed that basic 

interest scales could classify participants more accurately on the one hand into 17 

and the other into 8 categories of major field of study than the RIASEC scales did. 

The results support the construct and concurrent validity of Bendill II with 

university students in Iceland. The conclusion is that it is valid to use Bendil II 

and Holland‘s theory in counseling for career choice with university students in 

Iceland.  Moreover, basic interest scales seem to be more useful in classifying the 

interest of university students in Iceland in a more specific and detailed way than 

the broad RIASEC scales.  
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Formáli 

 

Þetta meistaraverkefni er unnið sem 30 ECTS eininga lokaverkefni til MA gráðu í 

náms- og starfsráðgjöf við Háskóla Íslands. Í starfi mínu sem náms- og 

starfsráðgjafi hjá Náms- og starfsráðgjöf HÍ notast ég í nokkrum mæli við 

áhugakannanir í ráðgjöf um náms- og starfsval með nemendum og verðandi 

nemendum skólans. Hingað til hafa háskólanemendur einungis haft aðgang að 

innfluttum áhugakönnunum en áhugakannanir sem byggja á íslenskum 

atvinnumarkaði og menntakerfi hafa ekki staðið þeim til boða. Þegar ég var að 

leita mér að rannsóknarefni fyrir meistaraverkefni mitt fannst mér það því 

spennandi verkefni að kanna hvort að hægt væri að gera íslensku áhugakönnunina 

Bendil II aðgengilega fyrir háskólanema. Á þann hátt gæti lokaverkefni mitt 

mögulega haft hagnýtt gildi fyrir náms- og starfsráðgjafa sem starfa með 

nemendum á háskólastigi.  

 Aðalleiðbeinandi minn, Dr. Sif Einarsdóttir er jafnframt einn af höfundum 

íslensku áhugakönnunarinnar Bendils. Henni vil ég færa mínar bestu þakkir fyrir 

góða samvinnu og  leiðsögn meðan á vinnu við verkefnið stóð. Maríu Dóru 

Björnsdóttur meðleiðbeinanda verkefnisins vil ég einnig þakka fyrir góðar og 

hagnýtar ábendingar. Náms- og starfsráðgjöfum þeirra háskóla sem tóku þátt í 

rannsókninni eru hér færðar bestu þakkir fyrir gott samstarf sem og þátttakendum 

í rannsókninni. Einnig vil ég þakka Jónínu Ó. Kárdal náms- og starfsráðgjafa við 

Háskóla Íslands og Jóni Oddi Guðmundssyni fyrir yfirlestur á verkefninu. 

Sérstakar þakkir fá Örvar K. Jónsson og börnin mín fyrir stuðning og þolinmæði 

meðan á vinnu við verkefnið stóð. 
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1. Inngangur 

 

Að velja sér nám á háskólastigi er afdrifarík ákvörðun og hefur í flestum tilfellum 

áhrif á hvað fólk mun koma til með að starfa við í framtíðinni. Möguleikarnir eru 

margir en markmið flestra er að finna sér nám og starf sem uppfyllir væntingar 

þeirra. Í hinum vestræna heimi er það útbreidd hugmynd að það að verða 

fullorðinn feli í sér að velja starf sem sé innan áhugasviðs viðkomandi, að finna 

starf sem fullnægir kröfum fólks. Að standa frammi fyrir slíku náms- og starfsvali 

krefst þess af einstaklingum að þeir þekki sjálfan sig, styrkleika sína og umhverfi 

sitt (Bluestein og Flum, 1999). Starf náms- og starfsráðgjafa felst meðal annars í 

því að aðstoða fólk við að vinna úr upplýsingum um nám og störf og hvetja það til 

sjálfsskoðunar (Savickas, 2003).  

  Á sviði náms- og starfsráðgjafar hafa innflutt sálfræðileg matstæki, líkt og 

áhugakannanir, notið mikilla vinsælda um allan heim (Sharf, 2006). Þar er Ísland 

engin undantekning frá því og hafa áhugakannanir gegnt veigamiklu hlutverki í 

starfi náms- og starfsráðgjafa (Ægisdóttir og Einarsdóttir, 2009). Áhugakannanir 

hafa verið notaðar um árabil til að aðstoða fólk við að velja sér nám eða starf. Því 

hefur verið haldið fram að þær hafi ákveðið könnunargildi (exploration validity) 

að þær hvetji einstaklinginn fyrst og fremst til að afla sér aukinna upplýsinga hvað 

nám og störf varðar en geti einnig stuðlað að sjálfsskoðun einstaklingsins  

(Bluestein og Flum, 1999).  

 Flestar áhugakannanir byggja á starfsáhugakenningu John L. Hollands (1973; 

1985; 1997) um að skipta megi áhugasviðum og starfsumhverfum í sex 

eftirfarandi svið: handverkssvið (realistic), vísindasvið (investigative), listasvið 

(artistic), félagssvið (social), athafnasvið (enterprising) og skipulagssvið 

(conventional), skammstafað HVLFAS. Holland setti fram svokallað 

formgerðarlíkan sem tilgreinir skyldleika sviðanna. Sviðunum er raðað á horn 

sexhyrnings en með þeim hætti má sjá hvernig sviðin tengjast innbyrðis (Holland, 

1997). Áhugakannanir sem byggja á kenningu Hollands styðjast við 

formgerðarlíkanið til að setja fram niðurstöður einstaklinga á einfaldan og skýran 
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hátt. Formgerðarlíkanið hjálpar einstaklingum að koma skipulagi á áhugasvið sitt 

sem getur leitt til aukins sjálfsskilnings (Savickas, 2007). 

 Þegar saga náms- og starfsráðgjafar á Íslandi er skoðuð kemur í ljós að náms- 

og starfsráðgjafar hafa nánast frá upphafi haft aðgang að innfluttum 

áhugakönnunum eða í um það bil aldarfjórðung (Félag náms- og starfsráðgjafa, 

1998). Allar þessar kannanir hafa verið fluttar inn frá Bandaríkjunum, þýddar og 

sumar staðfærðar til notkunar í ráðgjöf á Íslandi og eiga það því sameiginlegt að 

vera þróaðar í bandarísku mennta- og starfsumhverfi (Sif Einarsdóttir og James 

Rounds, 2007). Þegar sálfræðileg matstæki, líkt og áhugakannanir, eru notuð víða 

um heim hefur sú spurning vaknað hvort þær sé hægt að nota meðal mismunandi 

menningarhópa þar sem þessar kannanir eru sniðnar að bandarísku námsumhverfi 

og atvinnulífi sem getur verið ólíkt þeim löndum sem þær eru notaðar í (Rounds 

og Day, 1999). Þar sem flestar áhugakannanir byggja á kenningu Hollands hafa 

margar rannsóknir beinst að því að kanna hvort notkun kenningarinnar reynist 

réttmæt meðal mismunandi landa (Rounds og Tracey, 1996).  

  Árið 2007 var útbúin sérhönnuð íslensk áhugakönnun sem ber nafnið Bendill 

og er sérstaklega ætluð fyrir grunn- og framhaldsskólanemendur. Markmiðið með 

þróun Bendils var meðal annars að þróa íslenska áhugakönnun fyrir grunn- og 

framhaldsskólanemendur sem tæki mið af íslensku atvinnulífi og menntakerfi. 

Nemendur geta tekið Bendil á rafrænan hátt sem felur það í sér að þeir fá 

niðurstöður úr könnuninni strax að lokinni svörun. Könnunin skiptist í Bendil I 

sem er ætluð fyrir nemendur 10. bekkjar og Bendil II sem er sniðinn að þörfum 

nemenda í framhaldsskóla (Sif Einarsdóttir og James Rounds, 2007). Hingað til 

hafa réttmætisrannsóknir á Bendli fyrst og fremst gengið út á að kanna 

hugsmíðaréttmæti hans meðal nemenda grunn- og framhaldsskóla.  

Samtímaréttmæti (concurrent validity) hans hefur fram að þessu ekki verið metið, 

það er hvort könnunin geti greint á milli einstaklinga á ólíkum menntunarsviðum 

eða námsgreinum.  

 Vinsældir áhugakannana meðal háskólanema á Íslandi hafa verið miklar en   

hingað til hefur þeim einungis staðið til boða innflutt matstæki. Rannsóknir hafa 

sýnt að innlenda áhugakönnunin Bendill endurspeglar betur formgerðarlíkan 

Hollands hjá yngri aldurshópum en innfluttar áhugakannanir og að 

formgerðarlíkanið komi fram seinna hjá íslenskum nemendum en bandarískum 

jafnöldrum þeirra  (Einarsdóttir, Scheving-Thorsteinsson, Rounds og Su, 2009).  
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 Með þessari rannsókn standa vonir til að gera Bendil II aðgengilegan fyrir 

háskólanema. Markmið rannsóknarinnar er í fyrsta lagi að kanna 

hugsmíðaréttmæti (construct validity) Bendils II fyrir háskólanema á Íslandi. Það 

er gert með því að prófa hversu vel kvarðar sem voru hannaðir til að meta sex 

áhugasvið Hollands falla að formgerðarlíkani hans. Í öðru lagi að kanna 

samtímaréttmæti yfir- og undirkvarða Bendils II. Til þess var skoðað hversu vel 

HVLFAS kvarðar (yfirkvarðar) annars vegar og 28 grunnáhugakvarðar 

(undirkvarðar) hins vegar greina á milli einstaklinga á ólíkum menntunarsviðum.   

   

 

1.1 Náms- og starfsráðgjöf í háskólum á Íslandi 

 

Náms- og starfsráðgjöf er ung starfsstétt á Íslandi en greinin hefur verið í örri 

þróun hérlendis síðastliðin 30 ár (Ægisdóttir og Einarsdóttir, 2009). Árið 1981 hóf 

Náms- og starfsráðgjöf Háskóla Íslands (NSHÍ) starfsemi sína og var Háskóli 

Íslands þar með fyrsti háskóli á Íslandi til að bjóða upp á náms- og starfsráðgjöf. Í 

fyrstu var einungis einn ráðgjafi starfandi sem hélt utan um alla þætti 

starfseminnar, það er bæði ráðgjöf við nemendur svo og að marka stefnu 

ráðgjafarinnar. Ásókn nemenda eftir ráðgjöf fór vaxandi og náms- og 

starfsráðgjöfum fjölgaði við skólann (Félag náms- og starfsráðgjafa, 1998). Árið 

1989 var tekin ákvörðun á vegum menntamálaráðuneytisins um að efla náms- og 

starfsráðgjöf og starfsfræðslu í grunn-, framhalds- og háskólum. Í framhaldi af því 

átaki fjölgaði náms- og starfsráðgjöfum á öllum skólastigum 

(Menntamálaráðuneytið, 2007). Það er því ljóst að náms- og starfsráðgjöfum hefur 

fjölgað í takt við eftirspurn eftir þjónustunni og stefnumótun 

menntamálayfirvalda. Þrátt fyrir að Háskóli Íslands hafi um árabil verið eini 

háskóli landsins (Jón Torfi Jónasson, 1995) eru háskólarnir nú orðnir sjö talsins 

(Forsætisráðuneyti Íslands, e.d.-a) sem allir bjóða upp á þjónustu náms- og 

starfsráðgjafa (Forsætisráðuneyti Íslands,  e.d.-b).   

  Hjá Háskóla Íslands kemur fram að fyrir skólaárið 2010–2011 hafi umsóknum 

um nám við skólann fjölgað um 18% (Háskóli  Íslands, 2010a). Þessi fjölgun 

umsókna er engin nýjung þar sem fjöldi þeirra sem stunda háskólanám hefur 

aukist jafnt og þétt síðastliðin tíu ár í takt við aukið framboð náms á háskólastigi 
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(Ríkisendurskoðun, 2007). Námsleiðir á háskólastigi á Íslandi eru hátt á annað 

hundrað og fjölbreytni því mikil (Hagstofa Íslands, 2009). Hjá Hagstofu Íslands 

kemur fram að á öðrum ársfjórðungi ársins 2010 hafi 8,7% alls vinnuafls á Íslandi 

verið án atvinnu (Hagstofa Íslands, 2010). Líklegt má teljast að þær 

efnahagsþrengingar sem riðið hafa yfir landið á síðastliðnum tveimur árum hafi 

meðal annars leitt til þess að fleiri einstaklingar hyggja á háskólanám þegar 

atvinnuleysi mælist svo hátt. Í ljós hefur komið að fjölbreytt námsframboð ásamt 

fjölgun umsókna í nám við Háskóla Íslands hefur leitt til aukinnar eftirspurnar 

eftir ráðgjöf varðandi náms- og starfsval við Háskóla Íslands (Háskóli Íslands, 

2010b).  

 Í skýrslu sem gefin var út um inntöku nýnema og aðgerðir gegn brotthvarfi úr 

námi við Háskóla Íslands kemur fram að brotthvarf úr námi við skólann sé 

töluvert meðal nýnema og hafi mælst frá 11%-55% eftir deildum skólans. 

Brotthvarf er mest í hug- og félagsvísindagreinum en minna í greinum þar sem 

nám er í fastari skorðum og valfrelsi minna. Í skýrslunni kemur einnig fram að 

mikið brotthvarf nemenda við HÍ og hæg námsframvinda geti skaðað orðspor 

skólans, dregið úr tekjum hans og aukið kostnað (Háskóli Íslands, 2008a). Líklegt 

hlýtur einnig að teljast að brotthvarf hafi ríkar afleiðingar fyrir einstaklinginn 

sjálfan, bæði fjárhagslegar og  persónulegar. Þær leiðir sem höfundar umræddrar 

skýrslu benda á að geti spornað gegn brotthvarfi eru meðal annars aðstoð náms- 

og starfsráðgjafa við markvisst náms- og starfsval, kennsla í námstækni, 

upplýsingagjöf og úrlausn á persónulegum vanda nemenda. Jafnframt er talið að 

leiðir til að draga úr brotthvarfi geti haft jákvæðar afleiðingar bæði fyrir 

nemandann jafnt sem skólann (Háskóli Íslands, 2008a).  

 Á vordögum 2008 var gerð könnun meðal  nemenda sem höfðu innritað sig í 

Háskóla Íslands en voru hættir námi. Skýringar svarenda á því hvers vegna þeir 

hættu námi voru meðal annars þær að áhugi á náminu hefði ekki verið nægilegur. 

Kom fram að 40,3% svarenda voru mjög sammála þeirri staðhæfingu að þeim hafi 

þótt erfitt að velja námsgrein og tæplega 30% svarenda töldu að námið höfðaði 

ekki til þeirra þegar kom að ákvörðun um að hætta eða taka hlé frá námi (Heiður 

Hrund Jónsdóttir og Friðrik H. Jónsson, 2008). Til að sporna gegn brotthvarfi úr 

námi hjá svona stórum hópi fólks er nauðsynlegt að þeir sem þurfa hafi aðgang að 

öflugri náms- og starfsráðgjöf í gegnum það ákvörðunartökuferli sem val á námi 
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er. Það er ekki einungis í þágu einstaklingsins heldur einnig hagur háskólanna 

sjálfra.  

 

1.2 Kenning Hollands um starfsáhuga 

 

Eins og fram hefur komið er eitt af markmiðum þessa verkefnis að kanna 

hugsmíðaréttmæti Bendils II.  Þegar hugsmíðaréttmæti áhugakannana líkt og 

Bendils er kannað er meðal annars verið að rannsaka hvort að slík mælitæki séu 

að meta þær kenningar sem að baki þeim liggja (Messick, 1995). Því verður 

fjallað stuttlega um uppruna ráðgjafarkenninga um náms- og starfsval. Einnig er 

nauðsynlegt að fjalla um kenningarlegan bakgrunn Bendils sem byggir í fyrsta 

lagi á kenningu Hollands (1997) um að flokka megi starfsáhuga og starfsumhverfi 

í sex svið, í öðru lagi á líkani Predigers (1982) um að formgerðarlíkan Hollands sé 

byggt á tveimur tvípóla starfavíddum. Í þriðja og síðasta lagi að starfsáhuga sé 

best lýst sem missértækum áhugaflokkum sem falla á hringboga (Sif Einarsdóttir 

og James Rounds, 2007).  

 Uppruna ráðgjafakenninga um náms- og starfsval má rekja allt til ársins 1908 

þegar Frank Parson (1909) setti fram hugmyndir sínar um að þegar velja skuli 

starf þurfi einstaklingur í fyrsta lagi að þekkja sjálfan sig, áhuga, hæfni og metnað. 

Í öðru lagi að einstaklingur viti hvaða þættir stuðli að velgengni, þekki eðli 

mismunandi starfa og hvaða möguleika þau hafa upp á að bjóða. Í þriðja og 

síðasta lagi að hver og einn geti tengt saman upplýsingar um eigin 

persónueinkenni við starfsumhverfið. Svokallaðar einkenna- og þáttakenningar 

(trait and factor theory) þróuðust með tímanum út frá hugmyndum Parsons. 

Hugmyndafræði í þeim anda gengur út frá þeirri hugmynd að hægt sé að mæla 

einkenni eða þætti einstaklinga og para það saman við þætti og einkenni starfa í 

ráðgjöf um starfsval (Dawis, 2000). Til að mæla þætti eða einkenni einstaklinga er 

stuðst við ýmiss konar matstæki sem meðal annars mæla áhuga, persónuleika, 

hæfni eða gildi og má því segja að þessar kenningar feli í sér vísindalega nálgun 

að ráðgjöf um náms- og starfsval (McMahon og Patton, 2006). Hugmyndir 

Parsons og fleiri einkenna- og þáttakenningar þróuðust með tímanum og teljast nú 

til samsvörunarkenninga (person-environment fit theories) eða einstaklings- og 

umhverfissálfræði (person-environment psychology). Slík tegund sálfræði leggur 
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áherslu á hið gagnkvæma samband milli einstaklings og umhverfis. Hvernig 

einstaklingur hefur áhrif á umhverfi sitt og hvernig umhverfi mótar einstaklinginn 

(Dawis, 2000; Walsh, Craik og Price, 2000).  

 Kenning John L. Hollands (1997) er starfsáhugakenning sem á rætur sínar að 

rekja til hugmyndafræði samsvörunarkenninga (Dawis, 2000). Flestar 

áhugakannanir byggja á kenningu Hollands og gefa fólki tækifæri til að skilgreina 

hvaða áhugasviði Hollands það líkist mest. Fram til þessa hefur hún notið mikilla 

vinsælda og verið ríkjandi í starfsáhugamati (Savickas, 2007). Vinsældir 

kenningarinnar má ef til vill rekja til þess hve einföld hún er og auðvelt er að 

rannsaka hana og nota í ráðgjöf (Dawis, 2000). Megintilgangur hennar er að 

útskýra starfshegðun og koma með hagnýtar hugmyndir til að aðstoða fólk á 

öllum aldri við að velja starf sem leiðir til starfsánægju (Holland, 1997).  

 Holland (1997) heldur því í fyrsta lagi fram að skipta megi starfsáhuga í sex 

áhugasvið; handverkssvið (realistic), vísindasvið (investigative), listasvið 

(artistic), félagssvið (social), athafnasvið (enterprising) og skipulagssvið 

(conventional), skammstafað HVLFAS. Lýsingar á sviðunum má skoða í 

fylgisskjali 1. Ensk heiti áhugasviða Hollands eru hér þýdd í samræmi við 

þýðingu Sifjar Einarsdóttur í handbók um Bendil (Sif Einarsdóttir og James 

Rounds, 2007). Sem dæmi má nefna að ef áhugasvið einstaklings fellur að 

félagssviði er sá einstaklingur líklegur til að hafa áhuga á störfum sem fela í sér 

kennslu, ráðgjöf eða tækifæri til að hjálpa öðrum (Holland, 1997).  

 Í öðru lagi telur Holland (1997) að einnig sé hægt að skipta starfsumhverfi í 

sex samsvarandi áhugasvið. Með þessari flokkun tengir hann saman áhugasvið 

einstaklinga við starfsumhverfið.  Ef einstaklingur sem kemur hæstur út á 

handverkssviði velur sér starf sem einnig er á handverkssviði þá verður 

samsvörun (congruence) milli einstaklingsins og starfsumhverfis. Samsvörun 

vísar þannig til sambands einstaklings við starfsumhverfi, því líkari sem 

einstaklingur er starfsumhverfi hans því meiri samsvörun verður.  

 Í þriðja lagi er svokallað formgerðarlíkan (calculus) hluti af kenningu 

Hollands (1997). Formgerðarlíkanið lýsir skyldleika áhugasviðanna með því að 

staðsetja þau á horn sexhyrnings (sjá mynd 1). Formgerðarlíkanið gerir okkur 

kleift að sjá hvaða svið eru lík og hvaða svið eru ólík. Þau áhugasvið sem liggja 

hlið við hlið á formgerðarlíkaninu eru talin líkari en þau svið sem liggja ekki 

saman eða eru á móti hvort öðru. Í þessu samhengi talar Holland um samræmi 
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(consistency), það er tengsl milli áhugasviða eða starfsumhverfa. Einstaklingur 

sem hefur áhuga á samliggjandi áhugasviðum sýnir því meira innra samræmi í 

niðurstöðum sínum en einstaklingur sem er ekki með samliggjandi svið. 

Hugmyndin er að það sé auðveldara fyrir einstakling sem hefur samliggjandi 

áhugasvið að finna sér starf þar sem aðliggjandi áhugasvið eru líkari en áhugasvið 

sem liggja ekki saman.  

      

 

Mynd 1. Formgerðarlíkan Hollands 

 

Formgerðarlíkanið er gagnlegt að því leyti að það kennir fólki hvernig það 

getur skipulagt og geymt upplýsingar um það sjálft og um störf. 

Formgerðarlíkanið er þannig líkt og vegakort sem sýnir hvernig starfsleiðir koma 

saman (intersect) (Savickas, 2007).  

 Að mati Prediger (1982) er formgerðarlíkan Hollands byggt á tveimur tvípóla 

starfavíddum (work-task dimensions). Á mynd 2 má sjá tengsl vídda Predigers við 

formgerðarlíkan Hollands. Fyrri víddin lýsir áhuga fólks á að vinna annars vegar 

með öðru fólki og hins vegar með hluti (people-things) og síðari víddin lýsir 

áhuga fólks á að vinna með gögn annars vegar og hins vegar með hugmyndir 

(data-ideas). Líkan Predigers er ekki í andstöðu við formgerðarlíkan Hollands en 

getur betur útskýrt hvað einkennir fólk sem fellur á eitthvert af sex áhugasviðum 

Hollands. Þegar það er skoðað kemur í ljós að víddin sem vísar í áhuga 

einstaklinga á að vinna með fólki liggur í gegnum félagssvið Hollands en víddin 

sem vísar til áhuga einstaklinga að vinna með hluti í gegnum handverkssvið. 

Víddin sem vísar í áhuga fólks á að vinna með gögn liggur mitt á milli 

skipulagssviðs og athafnasviðs og víddin sem fjallar um hugmyndir mitt á milli 

lista- og vísindasviðs. Hafa þessar víddir þar af leiðandi ekki eins beina 
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samsvörun við ákveðin svið Hollands eins og víddin fyrir áhuga á að vinna með 

fólki og hlutum (Rounds og Tracey, 1993).   

 

 

 

 

Mynd 2. Tengsl líkana Hollands og Predigers af starfsáhuga 

 

 

 Eins og fram hefur komið er formgerðarlíkani Hollands yfirleitt lýst með því 

að staðsetja áhugasviðin á hornum sexhyrnings. Í stað sexhyrningsins er einnig 

hægt að staðsetja áhugasviðin á hring með jöfnu millibili (Rounds, Tracey og 

Hubert, 1992). Rannsóknir hafa sýnt að atriði sem eru notuð til að meta 

starfsáhuga í  áhugakönnunum virðast mynda samfelldan hringboga (Tracey og 

Rounds, 1995). Rounds og Day (1999) telja að líta megi á starfsáhuga sem 

þrepaskiptan. Það hefur leitt til þess að hægt er að skipta áhugahringnum upp á 

fleiri vegu en í sex áhugasvið Hollands. Þar með opnast sá möguleiki að skipta 

starfsáhuga í þrengri og fleiri undirsvið en hægt er þegar einungis er stuðst við 

formgerðarlíkan Hollands (Rounds og Day, 1999).   

 Áhugakannanir sem byggja á kenningu Hollands innihalda kvarða sem byggja 

á sex áhugasviðum hans, svokallaða HVLFAS kvarða. Þessir kvarðar hafa verið 

mikið notaðir og eru niðurstöður ráðþega byggðar á sex áhugasviðum Hollands 

(Sif Einarsdóttir og James Rounds, 2007). Áhugakönnun Strong (Donnay, Morris, 

Schaubhut og Thompson, 2005) sem mikið hefur verið notuð meðal háskólanema 

inniheldur meðal annars sex slíka Holland kvarða og einnig svokallaða 

grunnáhugakvarða (basic interest scales). Kvarðar sem byggja á kenningu 

Hollands hafa þótt of breiðir þar sem einungis sex tegundir starfsáhuga eiga að 

endurspegla starfsáhuga allra einstaklinga. Þegar notaðir eru svokallaðir 
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grunnáhugakvarðar eru starfsathafnir flokkaðar saman með því að koma auga á 

sameiginlega eiginleika starfa líkt og innihald þeirra, aðstæður, það sem þykir 

áhugavert við starfið og verkefni starfa. Slíkir kvarðar hafa þótt gagnlegri en 

Holland kvarðar við að greina áhuga ráðþega á nákvæmari og einstaklingsmiðaðri 

hátt (Liao, Armstrong og Rounds, 2007; Ralston, Borgen, Rottinghaus og 

Donnay, 2004; Rottinghaus, Hees og Conrath, 2009). 

 

1.2.1 Stuðningur við formgerðarlíkan Hollands 

  

Hagnýtt markmið innleiðingar á bandarískum mælitækjum sem byggja á kenningu 

Hollands er að útvega nothæf matstæki fyrir önnur menningarsvæði. Þar sem  

mælingar á sex áhugasviðum Hollands hafa reynst gagnlegar við náms- og 

starfsráðgjöf í Bandaríkjunum hafa verið leiddar líkur að því að áhugakannanir 

geti gegnt sama hlutverki í öðrum löndum (Rounds og Tracey, 1996). Þær 

spurningar hafa hins vegar vaknað hvort að kenningarlegan grunn slíkra kannana 

sé hægt að nota þvermenningarlega. Ástæðan fyrir því er sú að þessar kannanir 

eru búnar til í landi þar sem bæði starfsumhverfi og skólakerfi er að nokkru leyti 

ólíkt þeim löndum sem þær eru innleiddar í (Rounds og Day, 1999).  

 Erlendar rannsóknir sem gerðar hafa verið á þvermenningarlegu gildi 

kenningar Hollands benda til þess að menning og uppbygging samfélaga geti 

verið ólík og því sé nauðsynlegt að kanna í hverju tilfelli fyrir sig hvort kenning 

Hollands falli að mismunandi menningarheimum (Rounds og Tracey, 1996). 

Rannsóknir á réttmæti kenningar Hollands hafa verið gerðar í mörgum löndum en 

fæstar þeirra styðja notkun kenningarinnar utan Bandaríkjanna (Long og Tracey, 

2005; Rounds og Tracey, 1996; Yang, Stokes og Hui, 2004). Undantekning frá 

því er til dæmis rannsókn sem studdi réttmæti kenningar Hollands í Króatíu 

(Sverko og Babarovic, 2006).  

 Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á réttmæti kenningar Hollands hérlendis 

og hafa þær flestar stutt gildi hennar með íslenskum ráðþegum (Einarsdóttir, 

Rounds, Ægisdóttir og Gerstein, 2002; Sif Einarsdóttir og James Rounds, 2007). 

Gerð var rannsókn á íslenskum háskólanemum sem styður réttmæti túlkunar og 

notagildi Strong í ráðgjöf fyrir þann nemendahóp (Einarsdóttir o.fl., 2002). Önnur 

rannsókn kannaði forspárréttmæti nokkurra starfakvarða (occupational scales) 
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áhugakönnunar Strong með svokallaðri sundurgreinandi aðferð (discriminant 

analysis) og gáfu niðurstöður þeirrar rannsóknar til kynna að réttmætt væri að nota 

könnunina með íslenskum ráðþegum (Konráðs og Haraldsson, 1994). Í 

doktorsritgerð Sifjar Einarsdóttur (2001) kemur hins vegar fram að í um 50% 

tilfella virki atriði í Strong ekki á sama hátt á Íslandi og í Bandaríkjunum. Leiddu 

niðurstöður í ljós að nokkrir kvarðar prófsins geti reynst vafasamir í túlkun fyrir 

íslenska ráðþega. 

 Bandarísk rannsókn á þróun starfsáhuga sýndi að starfsáhugi eldri nemenda 

féll betur að formgerðarlíkani Hollands en starfsáhugi yngri nemenda (Tracey og 

Ward, 1998). Niðurstöður Darcy og Tracey (2007) úr rannsókn á þróun 

starfsáhuga eftir aldri og kyni leiddi í ljós að það væri lítill munur á þróun 

starfsáhuga hjá ungmennum á aldrinum 14–18 ára. Áður en Bendill kom á 

sjónarsviðið höfðu niðurstöður á formgerð starfsáhuga hjá grunn- og 

framhaldsskólanemendum ekki fallið eins vel að formgerðarlíkani Hollands og hjá 

háskólanemum. Reyndist kenning Hollands falla vel að starfsáhuga 17–18 ára 

nemenda og eldri en ekki eins vel hjá yngri aldurshópum (Sif Einarsdóttir og 

James Rounds, 2007).  

 

 

1.3 Notkun áhugakannana meðal háskólanema á Íslandi 

 

Þrjár áhugakannanir sem byggja á kenningu Hollands og á bandarísku mennta- og 

starfsumhverfi hafa verið notaðar á Íslandi. Allt frá árinu 1986 hafa náms- og 

starfsráðgjafar á Íslandi haft aðgang að Áhugakönnun Strong (Strong Interest 

Inventory; SII; Harmon, Hansen, Borgen og Hammer, 2005) sem Sölvína 

Konráðsdóttir þýddi (1987). Hjá Náms- og starfsráðgjöf Háskóla Íslands hefur 

áhugakönnun Strong verið í notkun frá árinu 1986 og notið mikilla vinsælda 

(Félag náms- og starfsráðgjafa, 2007). Einnig hefur nemendum á háskólastigi 

staðið til boða að taka áhugakönnunina Leitaðu sjálfur að starfi (Self Directed 

Search; SDS; Holland, Powell og Fritzsche, 1994) sem hefur verið þýdd og 

staðfærð (Brynhildur Scheving Thorsteinsson, 2004) til notkunar á Íslandi  

(Háskóli Íslands, e.d.). Þá var gerð þýðing og forkönnun á IDEAS, áhugakönnun 
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sem ætluð er nemendum á unglinga- eða framhaldsskólastigi (Johannson, 1990; 

Anna María Pétursdóttir, Hildigunnur Gunnarsdóttir, Kristín Magnúsdóttir, 1996).  

 Að sögn Jónínu Ó. Kárdal (munnleg heimild, 18. apríl 2011) náms- og 

starfsráðgjafa hjá Náms- og starfsráðgjöf Háskóla Íslands nýtast áhugakannanir 

vel í ráðgjöf um náms- og starfsval fyrir nemendur og verðandi nemendur skólans. 

Að hennar sögn hefur áhugakönnun Strong notið mikilla vinsælda meðal þessa 

hóps. Lengi vel var NSHÍ einn af fáum stöðum á Íslandi sem bauð upp á 

áhugasviðsgreiningar (Sif Einarsdóttir og James Rounds, 2007) en nú bjóða fleiri 

aðilar upp á slíka þjónustu. Þegar skoðaðar eru tölur yfir fjölda þeirra sem tekið 

hafa áhugakönnun Strong hjá NSHÍ frá árinu 2005 til og með árinu 2009 kemur í 

ljós að þátttakendum hefur fækkað jafnt og þétt (Háskóli Íslands, 2006; 2007; 

2008b; 2009; 2010b). Ástæðurnar fyrir því geta verið nokkrar, meðal annars að 

fleiri aðilar en NSHÍ bjóða nú fólki að taka áhugakönnunina líkt og áður hefur 

verið getið. Þá má velta því fyrir sér hvort að þær efnahagsþrengingar sem riðið 

hafa yfir landið undanfarin þrjú ár hafi gert það að verkum að færri einstaklingar 

hafi tök á að taka áhugakönnun Strong þar sem kostnaður við það er nokkur. Þrátt 

fyrir að Strong hafi um árabil reynst íslenskum háskólanemum vel hefur könnunin 

verið talin kostnaðarsöm og ferlið er með þeim hætti að fólk þarf að bíða í viku 

eftir niðurstöðum (Háskóli Íslands, e.d.). Sökum þessa er mikilvægt að kanna 

hvort að unnt verði að gera Bendil aðgengilegan fyrir háskólanema líkt og vonir 

standa til. Það gæti haft í för með sér að fleiri einstaklingar hefðu tök á að nýta sér 

niðurstöður áhugakönnunar til aðstoðar við náms- og starfsval með minni 

tilkostnaði en hingað til hefur verið hægt.  

 

1.3.1  Þróun og notkun áhugakönnunarinnar Bendils 

 

Fyrsta íslenska áhugakönnunin, Bendill, leit dagsins ljós á sumardögum árið 2007. 

Höfundar hans eru  Sif Einarsdóttir og James Rounds. Tilkoma Bendils er nýlunda 

á sviði náms- og starfsráðgjafar á Íslandi þar sem hingað til hafa einungis verið 

notuð innflutt matstæki í ráðgjöf. Bendill er áhugakönnun sem byggir á íslenskum 

vinnumarkaði og menntakerfi og tekur mið af því vali sem grunn- og 

framhaldsskólanemendur standa frammi fyrir á mörkum skólastiga. Helsta 

ástæðan fyrir því að ráðist var í þróun Bendils var sú að höfundar vildu rannsaka 
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formgerð starfsáhuga hjá íslenskum grunn- og framhaldsskólanemum og kanna 

frekar gildi kenningar Hollands með atriðum sem taka mið af aðstæðum á 

íslenskum vinnumarkaði og menntakerfi. Ákveðið var að hafa könnunina á 

rafrænu formi og því hafa nemendur og ráðgjafar greiðan aðgang að henni. Með 

því móti fá nemendur niðurstöður úr könnuninni um leið og þeir hafa lokið 

svörun. Við gerð Bendils var einnig haft að leiðarljósi að hanna áhugakönnun sem 

ýtir undir frekari sjálfsskilning nemenda og auðveldi þeim leit að námi eða starfi 

(Sif Einarsdóttir og James Rounds, 2007). 

 Bendill I er ætlaður fyrir nemendur 10. bekkjar og fá nemendur niðurstöður 

sem segja þeim undir hvert af sex sviðum Hollands áhugi þeirra fellur. Bendill II 

er lengri og ítarlegri og er ætlaður fyrir nemendur framhaldsskóla. Eins og greint 

hefur verið frá byggir Bendill á kenningu Hollands (1997), líkani Predigers (1982) 

ásamt hugmyndum um hringlaga formgerð starfsáhuga (Rounds og Day, 1999).  

Kenningin um hringlaga formgerð starfsáhuga gerði höfundum Bendils kleift að 

skipta starfsáhuga í þrengri undirsvið í líkingu við grunnáhugakvarða (basic 

interest cales) Strong sem lýst var hér að framan. Því fá nemendur ekki einungis 

upplýsingar um á hvaða svið Hollands áhugi þeirra fellur heldur einnig hvernig 

áhugi þeirra birtist á 28 undirkvörðum. Sem dæmi um undirkvarða má nefna 

opinbera stjórnsýslu sem tengist athafnasviði Hollands og náttúruvísindi sem 

tengjast vísindasviði Hollands. Í fylgisskjali 2 má sjá lýsingu á þessum 28 

undirkvörðum. Á framhaldsskólaaldri hafa nemendur mun fjölbreyttara val er 

kemur að störfum og námsframboði á háskólastigi og hafa því ef til vill þörf fyrir 

nánari og sértækari greiningu á áhugasviðum þeirra en HVLFAS kvarðar einir og 

sér eru færir um að gera (Sif Einarsdóttir og James Rounds, 2007).   

 Erlendar rannsóknir á samtímaréttmæti sex kvarða sem byggja á kenningu 

Hollands annars vegar og grunnáhugakvarða hins vegar hafa leitt í ljós að 

grunnáhugakvarðar geti betur skýrt og spáð fyrir um náms- og starfsval 

einstaklinga en kvarðar sem byggja á sex áhugasviðum Hollands (Gasser, Larson 

og Borgen, 2007; Liao, o.fl., 2007; Ralston, o.fl., 2004; Rottinghaus, o. fl., 2009).  

 Þrátt fyrir að áhugakannanir hafi verið notaðar á Íslandi í tæp 30 ár hafa 

upplýsingar um vinnumarkað verið af skornum skammti og á Íslandi hefur ekki 

verið til upplýsingavefur um nám og störf líkt og tíðkast víða erlendis (Ægisdóttir 

og Einarsdóttir, 2009). Rannsóknir á gagnsemi náms- og starfsráðgjafar hafa sýnt 

fram á hversu nauðsynlegt er að útvega ráðþegum nákvæmar og réttar upplýsingar 
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um nám og störf (Brown o.fl., 2003). Upplýsingavefir um nám og störf spila því 

lykilhlutverk í að veita upplýsingar um atvinnumarkað og námsframboð og geta 

þannig auðveldað ráðþegum við markvissa leit að námi og störfum (Gore og 

Hitch, 2005). Þar sem slíkur upplýsingavefur hefur ekki verið til staðar á Íslandi 

hefur fram að þessu verið stuðst við bandarísk flokkunarkerfi á störfum. 

Bandaríska vinnumálastofnunin hefur útbúið upplýsingavef sem kallast O*NET 

(The Occupational Information Network) sem hefur að geyma upplýsingar um 

störf í Bandaríkjunum og hefur verið notaður hérlendis.  

 Höfundar Bendils settu sér það markmið að hanna rafrænan upplýsingavef sem 

innihéldi allar starfslýsingar sem gerðar hafa verið hérlendis (Sif Einarsdóttir og 

James Rounds, 2007). Flestar starfslýsingar voru fengnar frá Gerði G. 

Óskarsdóttur (1990; 1996; 2001) en einnig var stuðst við nokkrar starfslýsingar af 

upplýsingavef sem Samtök Iðnaðarins létu útbúa (www.idan.is, e.d.). Allar 

starfslýsingar voru flokkaðar eftir kenningu Hollands af þremur náms- og 

starfsráðgjöfum sem höfðu þekkingu á kenningunni og voru þjálfaðir í að meta 

hversu einkennandi hvert áhugasviðanna sex er fyrir hvert starf. Fékk hvert starf 

eins til þriggja stafa Holland-kóða. Þar með varð til rafrænn gagnagrunnur sem 

samræmir á einfaldan hátt áhugasvið einstaklinga og starfsumhverfi (Sif 

Einarsdóttir, 2005). Meðan á núverandi rannsókn stóð voru námsgreinar allra 

háskóla á Íslandi einnig Holland-kóðaðar með sama hætti og gert var fyrir 

starfslýsingarnar. Því nýtist upplýsingavefurinn nú einnig þeim sem þurfa að velja 

sér nám á háskólastigi (sjá www.bendill.is, e.d.).  

 Fram að tilkomu Bendils höfðu niðurstöður á formgerð starfsáhuga hjá 

nemendum grunn- og framhaldsskóla ekki verið eins afgerandi og hjá 

háskólanemum en bentu þó til þess að kenning Hollands félli að starfsáhuga 

nemenda frá 17 og 18 ára aldri. Hins vegar hafði ekki tekist að sýna fram á að 

áhugi yngri nemenda félli að kenningu hans. Í ljós kom að hægt var að þróa 

kvarða sem féllu vel að kenningu Hollands með íslenskum atriðum hjá nemendum 

niður að 15 ára aldri (Sif Einarsdóttir og James Rounds, 2007).  Gerð var 

samanburðarrannsókn til að meta hvernig formgerðarlíkan Hollands ætti við á 

Íslandi hvað aldur og kyn varðar. Niðurstöður leiddu meðal annars í ljós að 

innlenda áhugakönnunin Bendill endurspeglaði betur formgerð starfsáhuga hjá 

yngri aldurshópum en innfluttar áhugakannanir gerðu. Rannsóknin leiddi einnig í 

ljós kynjamun meðal yngri aldurshópa sem fól í sér að formgerðarlíkan Hollands 

http://www.idan.is/
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kom ekki skýrt fram fyrr en við 18 ára aldur hjá karlmönnum (Einarsdóttir, o.fl., 

2009).  

 Markmið þessarar rannsóknar hefur ekki einungis fræðilegt gildi heldur einnig 

hagnýtt gildi. Fræðilegt gildi rannsóknarinnar er tvíþætt. Í fyrsta lagi að rannsaka 

betur formgerð starfsáhuga hjá háskólanemum með atriðum sem endurspegla 

íslenskan atvinnumarkað og skólakerfi. Fram að þessu hefur einungis verið 

rannsakað hvernig kenning Hollands kemur út á Íslandi meðal háskólanema með 

þýddum erlendum áhugakönnunum (Einarsdóttir, o.fl., 2002; Konráðs og 

Haraldsson, 1994). Þær rannsóknir hafa stutt réttmæti kenningar Hollands en þrátt 

fyrir það hefur komið í ljós að mörg atriðanna virðast hafa aðra merkingu fyrir 

íslenska nemendur (Einarsdóttir, 2001).  

 Erlendar rannsóknir á þróun starfsáhuga hafa sýnt að formgerðarlíkan 

Hollands komi skýrar fram hjá eldri aldurshópum en yngri en almennt megi ekki 

greina mun á formgerð starfsáhuga hjá 14–18 ára bandarískum nemendum (Darcy 

og Tracey, 2007). Innlenda áhugakönnunin Bendill endurspeglar betur formgerð 

starfsáhuga hjá yngri aldurshópum en innfluttar áhugakannanir gerðu 

(Einarsdóttir, o.fl., 2009). Þar af leiðandi er talið líklegt að niðurstöður þessarar 

rannsóknar leiði í ljós að svör íslenskra háskólanema prófað með íslensku 

áhugakönnuninni Bendli II falli að formgerðarlíkani Hollands og styðji þar með 

hugsmíðaréttmæti Bendils II meðal þessa aldurshóps. 

 Í öðru lagi að kanna samtímaréttmæti kvarða Bendils II líkt og gert hefur verið 

erlendis við sambærilegar áhugakannanir Niðurstöður nýlegra rannsókna benda til 

að HVLFAS kvarðar séu breiðir og almennir og gefi því ekki tilefni til nema mjög 

almennrar og breiðrar túlkunar á áhugasviði einstaklinga byggt á áhugasviðunum 

sex. Grunnáhugakvarðar hins vegar þykja sértækari, auðtúlkanlegir og hafi getu til 

að endurspegla meiri einstaklingsmun sem geti leitt til nákvæmara mats um náms- 

og starfsval en HVLFAS kvarðar Hollands eru færir um (Gasser, o.fl., 2007; Liao, 

o.fl., 2007; Ralston, o.fl., 2004; Rottinghaus, o.fl.,, 2009). Rannsóknir á Bendli 

hafa hingað til beinst fyrst og fremst að því að kanna hugsmíðaréttmæti hans en 

ekki að samtímaréttmæti hans. Fram að þessu hefur því ekki verið gerð 

sambærileg rannsókn á samtímaréttmæti yfirkvarða og undirkvarða Bendils eins 

og hér verður gert.  

 Hagnýtt gildi rannsóknarinnar er margþætt. Fram hefur komið að til að sporna 

gegn brotthvarfi nemenda á háskólastigi er nauðsynlegt að nemendur hafi aðgang 
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að öflugri náms- og starfsráðgjöf. Þar sem framboð á námi á háskólastigi er mikið 

er nauðsynlegt að fólk sem hyggur á háskólanám hafi greiðan aðgang að náms- og 

starfsráðgjöf. Áhugakannanir eru taldar gagnlegar til að aðstoða einstaklinga við 

náms- og starfsval og eru notaðar í miklum mæli af náms- og starfsráðgjöfum. 

Takist að gera Bendil aðgengilegan fyrir íslenska háskólanemendur mun þeim 

standa til boða ódýr, rafræn áhugakönnun sem byggir á íslenskum atvinnumarkaði 

og menntakerfi. Síðast en ekki síst geta þeir fengið upplýsingar um nám og störf í 

gegnum gagnagrunninn sem þróaður var samhliða Bendli.   
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2. Aðferð 

 

Markmið þessarar rannsóknar er að meta réttmæti Bendils II meðal háskólanema á 

Íslandi. Í fyrsta lagi var lögð áhersla á að kanna hugsmíðaréttmæti Bendils II með 

því að meta hversu vel kvarðar, sem voru hannaðir til að meta sex áhugasvið 

Hollands, falla að formgerðarkenningu hans. Í  öðru lagi að kanna 

samtímaréttmæti yfir- og undirkvarða Bendils II með því að meta getu yfir- og 

undirkvarða Bendils II til flokka þátttakendur á grundvelli áhuga í 17 

menntunarsvið. Spurningalistinn samanstóð af þróunarútgáfu Bendils II ásamt 

atriðum sem bætt var við í stöðlunarútgáfu Bendils II. Einnig þótti ástæða til að 

bæta við atriðum sem þóttu endurspegla betur námsframboð á háskólastigi. Fyrst 

verður þátttakendum lýst, þar næst verður greint frá matstækinu og að lokum 

verður farið yfir hvernig framkvæmd gagnasöfnunar fór fram. 

 

2.1 Þátttakendur 

 

Við val á þátttakendum var reynt að huga að því að endanlegt úrtak þeirra myndi 

endurspegla þýðið á sem bestan hátt. Þar sem námsframboð háskóla á Íslandi er 

breytilegt eftir áherslum hvers skóla þótti æskilegt að fá sem flesta háskóla til að 

taka þátt í rannsókninni. Í samstarfi við náms- og starfsráðgjafa þátttökuskóla var 

sendur tölvupóstur á alla skráða nemendur í Háskóla Íslands, Háskólanum í 

Reykjavík, Háskólanum á Akureyri, Listaháskóla Íslands  og Landbúnaðarháskóla 

Íslands þar sem þeir voru  beðnir um að svara þróunarútgáfu af Bendli II fyrir 

háskólanemendur. Háskólar á Íslandi eru alls sjö talsins (Forsætisráðuneyti 

Íslands, e.d.-a). Ofangreindir háskólar þóttu endurspegla námsframboð á 

háskólastigi á Íslandi nægilega vel og því var ákveðið að hafa samband við 

einungis fimm ofangreinda skóla. Haustið 2008 voru alls 16.340 nemendur 

skráðir til náms í ofangreinda skóla (Hagstofa Íslands, 2008). Alls 2.487 

nemendur hófu þátttöku en svör 269 nemenda reyndust ónothæf þar sem hluti 

þeirra hætti þátttöku áður en könnuninni lauk eða þeir slepptu eða gleymdu að 

svara fleiri en 25 atriðum. Endanlegt úrtak samanstóð því af 2.218 nemendum. 
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Þátttakendur voru á aldrinum 17 til 59 ára, meðalaldur var 28,7 ár (staðalfrávik 

8,2). Konur voru 1621 (73%) og karlar 597 (27%). Til samanburðar má geta þess 

að skráðir nemendur í nám á háskólastigi árið 2008 voru 16.944,  þar af voru 

konur 10.891 (64,3%) og karlar 6.053 (35,7%) (Hagstofa Íslands, 2009). 

Samkvæmt menntaflokkun Hagstofu Íslands (2008) er hægt að flokka allt nám á 

háskólastigi á Íslandi í níu almenn svið. Þeim níu sviðum er hægt er að flokka í 25 

afmörkuð svið sem enn er hægt að greina í 90 einstök svið. Á töflu 1 má sjá 

hlutfall nemenda í úrtaki og þýði eftir kyni og almennu sviði náms (Hagstofa 

Íslands, 2009). Þar má sjá að úrtakið endurspeglar ekki þýðið fullkomlega því 

hlutall karlmanna í úrtakinu er aðeins lægra en í þýði. Hlutfall nemenda af 

mismunandi menntasviðum er ekki hið sama í úrtaki og í þýði en þó innan 

ásættanlegra marka.  

 

Tafla 1.   

Samanburður á nemendum í úrtaki og þýði eftir kyni og almennu sviði náms. 

 Úrtak  Þýði 

 Fjöldi   %    Fjöldi % 

Kyn      

Karlar    597   27,0  6.053   35,7 

Konur 1.621   73,0      10.891   64,3 

 

Almenn svið* 

 

     

Menntun   332   15,1  2.753   16,2 

Hugvísindi og listir   233   10,5  2.301   13,6 

Félagsvísindi, viðskipti og 

lögfræði 

  847   38,2  6.602   39,0 

Raunvísindi, stærðfræði og 

tölvunarfræði 

  187     8,3  1.261     7,4 

Verkfræði, framleiðsla og 

mannvirkjagerð 

  280   12,6  1.559     9,2 

Landbúnaður og 

dýralækningar 

    24     1,1       91     0,5 

Heilbrigði og velferð   281   12,7  2.138   12,6 

Þjónusta     34     1,5     239     1,4 

Heildarfjöldi 

 

     2.218 100,0      16.944 100,0 

      

*Hér eru einungis þau svið talin sem innihalda nám á háskólastigi. 
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Tafla 2 sýnir hlutfall nemenda í úrtaki og þýði eftir kyni og afmörkuðu sviði náms 

(Hagstofa Íslands, 2009). Þegar hlutfall nemenda í úrtaki á hverju afmörkuðu 

sviði er borið saman við þýði má sjá að á sviðunum hugvísindi og viðskipti og 

stjórnun er hlutfall nemenda í úrtaki lægra en í þýði. Á sviðinu verkfræði og tækni 

er hins vegar hlutfall nemenda í úrtaki hærra en í þýði.  

   

Tafla 2. 

Samanburður á nemendum í úrtaki og þýði eftir kyni og afmörkuðu sviði náms. 

 

 Úrtak   Þýði  

      

 Fjöldi %  Fjöldi % 

      

Kyn      

Karlar 597 27,0   6.053 35,7 

Konur    1.621 73,0       10.891 64,3 

 

Afmarkað svið náms* 

   

 

  

Kennaranám og menntunarfræði 332 15,0   2.753 16,2 

Listir   66   3,0      548   3,2 

Hugvísindi 167   7,5   1.753 10,3 

Félags- og atferlisvísindi 303 13,7   2.061 12,2 

Fjölmiðla- og upplýsingafræði   38   1,7      164   1,0 

Viðskipti og stjórnun 338 15,2   3.096 18,3 

Lögfræði 168   7,6   1.281   7,6 

Lífvísindi   68   3,1      363   2,1 

Eðlisvísindi   38   1,7      305   1,8 

Stærðfræði og tölfræði   22   1,0      102   0,6 

Tölvunarfræði   59   2,7      491   2,9 

Verkfræði og tækni 198   8,9   1.055   6,2 

Framleiðsla og vinnsla     2   0,1        26   0,2 

Arkitektúr og byggingar   80   3,6      478   2,8 

Landbúnaður, skógrækt og 

fiskveiðar   24   1,0 

 

     91   0,5 

Heilbrigði 225 10,1  1.747 10,3 

Félagsþjónusta   56   2,5     391   2,3 

Einstaklingsþjónusta   30   1,4     229   1,4 

Umhverfisvernd     4   0,2       10   0,1 

Alls    2.218 100,0  16.944 100,0 

 

*Hér eru einungis þau svið talin sem fela í sér nám á háskólastigi. 

 

Þátttakendur voru einnig beðnir um að svara hvort þeir væru í grunn- eða 

framhaldsnámi. 78% þátttakenda voru í grunnnámi (BA, BS eða B. Ed námi) en 

22% þátttakenda í framhaldsnámi (diploma að loknu grunnnámi, MA, MS, M.Ed. 

eða doktorsnámi). 



26 

2.2 Matstæki 

 

Búin var til sérstök þróunarútgáfa af Bendli II fyrir úrtak háskólanema. 

Þróunarútgáfa Bendils II var notuð ásamt þeim atriðum sem bætt var við í 

stöðlunarútgáfu Bendils II. Við þróunarútgáfu Bendils II var byrjað á því að safna 

saman fjölda atriða sem tengdust störfum og vinnumarkaði. Viðmið fyrir 

þróunarútgáfuna voru að atriði könnunarinnar væru úrtak úr þýði íslenskra starfa. 

Til þess að atriðin endurspegluðu íslenskan vinnumarkað var starfaflokkun 

Hagstofu Íslands notuð, ÍSTARF 95 (Hagstofa Íslands, 1994) til að fá heildarsýn 

yfir þau störf sem atvinnumarkaður samanstendur af. Reynt var að gæta þess að 

atriðin byggðu á störfum (t.d. alþingismaður, geðlæknir) og starfsathöfnum (t.d. 

aðstoða nemendur við náms- og starfsval, búa til tölvuforrit) sem 85% af vinnandi 

fólki starfar við (Sif Einarsdóttir og James Rounds, 2007). Við gerð 

stöðlunarútgáfu Bendils II voru einungis notuð þau atriði þróunarútgáfu sem 

höfðu verið valin við gerð yfir- og undirkvarða. Nýjum atriðum var bætt við fyrir 

yfirkvarða og til að fjölga atriðum í einstaka undirkvörðum (Sif Einarsdóttir og 

James Rounds, 2007).  

  Vonir stóðu til að hægt yrði að þróa nýja útgáfu af Bendli sem tæki mið af 

þörfum háskólanema. Haft var í huga að einstaklingar sem hyggja á háskólanám 

standa frammi fyrir sértækara og fjölbreyttara náms- og starfsvali en nemendur 

framhaldsskólanna. Sökum þessa þótti nauðsynlegt að bæta við atriðum sem 

endurspegluðu enn betur það náms- og starfsumhverfi sem háskólanemendum á 

Íslandi stendur til boða.  Þar sem þessi atriði eru ekki notuð við niðurstöður 

þessarar rannsóknar verður ekki greint nánar frá framkvæmd þessa. Þróunarútgáfa 

Bendils II fyrir háskólanema samanstóð af 190 starfstengdum athöfnum (flytja 

mál fyrir rétti) og 155 störfum (ritstjóri), samtals 345 atriðum.  

 Nemendur voru beðnir um að svara atriðunum á fimm punkta kvarða; 1 = líkar 

alls ekki, 2 = líkar ekki, 3 = hlutlaus, 4 = líkar vel, 5 = líkar mjög vel. Áður en 

þátttakendur svöruðu áhugakönnuninni sjálfri voru þeir beðnir um að svara 

nokkrum bakgrunnsspurningum er tengdust kyni, aldri, heimahögum, námsbraut í 

framhaldsskóla, hvaða nám nemandi lagði stund á í háskóla og hversu ánægðir 

nemendur væru í viðkomandi námi. 
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2.3 Framkvæmd  

 

Í upphafi var haft samband við náms- og starfsráðgjafa allra þátttökuháskóla og 

þeir spurðir hvort mögulegt væri að fá að leggja fyrir nemendur þróunarútgáfu af 

Bendli II fyrir háskólanemendur. Allir ráðgjafarnir tóku vel í beiðnina og féllust á 

að senda könnunina til nemenda skólanna. Öllum ráðgjöfum skólanna var boðið á 

námskeið um Bendil áður en könnunin var lögð fyrir til þess að tryggja að þeir 

hefðu þekkingu á Bendli og gætu aðstoðað þátttakendur ef með þyrfti. Könnunin 

var lögð fyrir í septembermánuði 2008. Nemendur fengu sendan tölvupóst (sjá 

fylgisskjal 3) þar sem markmið rannsóknar voru útskýrð og nemendum sagt að 

sem þakklætisvott fyrir þátttöku fengju þeir eigin niðurstöður úr 

áhugasviðsgreiningunni um hæl í tölvupósti. Tekið var fram að niðurstöðurnar 

byggðu á viðmiðum fyrir framhaldsskólanemendur 18 ára og eldri. Þeim var 

einnig bent á að þeir sem þyrftu aðstoð við túlkun niðurstaðna gætu haft samband 

við náms- og starfsráðgjafa sinna skóla. Tölvupóstinum fylgdi vefslóð ásamt 

lykilorði sem nemendur voru beðnir um að fara inn á og svara könnuninni. Áður 

en þátttakendur svöruðu þróunarútgáfunni voru þeir beðnir um að svara nokkrum 

bakgrunnsspurningum. Frjálst var að hætta þátttöku á hvaða stigi svörunar sem 

var. Að lokinni þátttöku fengu nemendur sendan tölvupóst (sjá fylgisskjal 4) með  

eigin niðurstöðum ásamt útskýringum á því hvernig bæri að túlka þær.  
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3. Niðurstöður 

 

Hér verður byrjað á því að meta hugsmíðaréttmæti Bendils II meðal háskólanema 

á Íslandi. Til að prófa hvort að tengsl áhugasviðannna féllu að 

formgerðarkenningu Hollands var notað „randomizitaion“ próf til að skoða 

hversu vel kvarðar sem voru hannaðir til að meta sex áhugasvið Hollands falla að 

formgerðarkenningu hans. Því næst var samtímaréttmæti yfir- og undirkvarða 

Bendils II fyrir háskólanema kannað með því að beita svokallaðri 

sundurgreinandi aðferð (discriminant analysis). Til þess var skoðað hversu vel 

HVLFAS kvarðar (yfirkvarðar) annars vegar og grunnáhugakvarðarnir 28 

(undirkvarðar) hins vegar gátu flokkað þátttakendur á réttan hátt í mismunandi 

menntunarsvið.  

 

3.1 Hugsmíðaréttmæti 

 

Til að kanna hvort hugsmíðaréttmæti áhugakannana sé ásættanlegt er fyrst og 

fremst verið að skoða hvort að mælitækið sé að mæla þær hugsmíðar sem þeim er 

ætlað að mæla. Að mælitæki sýni hugsmíðaréttmæti er þannig nauðsynleg 

forsenda þess að hægt sé að túlka niðurstöður og nota mælitækið með ráðþegum 

(Messick, 1995). Hugsmíðaréttmæti Bendils II meðal háskólanema á Íslandi var 

kannað með því að nota „randomization“ test til að meta hversu vel kvarðar, sem 

voru hannaðir fyrir framhaldsskólanema til að meta sex áhugasvið Hollands, falla 

að formgerðarkenningu hans (Hubert og Arabie, 1987). Formgerðarlíkan Hollands 

gerir ráð fyrir því að svið sem liggja hlið við hlið í líkaninu séu líkari en svið sem 

eru andstæð á sexhyrningnum (Holland, 1997). Til að slík prófun styðji 

hugsmíðaréttmæti kvarðanna þurfa niðurstöður að fela í sér að meiri tengsl og 

líkindi séu á milli aðliggjandi sviða en milli sviða sem ekki liggja saman í 

formgerðarlíkaninu rétt eins og kenningin segir til um. Randomization próf gefur 

niðurstöður á svokölluðum CI-stuðli (correspondence index) sem getur tekið gildi 

á bilinu -1 til 1. Því nær 1 sem CI-stuðullinn er því betur falla tengsl 

áhugasviðanna að formgerðarkenningu Hollands (Hubert og Arabie, 1987). 
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Rounds, o.fl. (1992) telja að í stað sexhyrnings megi lýsa tengslum áhugasviða 

með því að staðsetja þau á hringboga. Með þeim hætti séu til 72 forspár um tengsl 

áhugasviðanna, því betur sem gögnin falla að þessum forspám, því nær 1 verður 

CI-stuðullinn.  

 Víða erlendis hafa verið gerðar sambærilegar rannsóknir við að meta 

hugsmíðaréttmæti kenningar Hollands meðal mismunandi menningarhópa (Long 

og Tracey, 2005; Rounds og Tracey, 1996). Í Bandaríkjunum hafa rannsóknir sýnt 

að ásættanlegt viðmið fyrir CI-stuðul sé 0,70 (Rounds og Tracey, 1996). 

 Niðurstöður núverandi rannsóknar sýndu að CI-stuðull fyrir háskólanema 

reyndist vera 0,76 fyrir alla þátttakendur. Til samanburðar má nefna að CI-stuðull 

fyrir 18 ára og eldri framhaldsskólanemendur í stöðlunarúrtaki fyrir Bendil II 

reyndist vera 0,69 (Sif Einarsdóttir og James Rounds, 2007). Í þessari rannsókn 

var CI-stuðullinn fyrir konur 0,63 en fyrir karlmenn 0,82. Hjá körlum og konum 

saman var CI-stuðullinn 0,72. Því má túlka niðurstöður á þann hátt að þær falli að 

formgerðarlíkaninu hjá báðum kynjum.  

  



30 

3.2 Samtímaréttmæti  

  

Samtímaréttmæti má meta með sundurgreinandi aðferð (discriminant analysis) 

sem getur aðstoðað við að greina á milli einstaklinga á ólíkum menntunarsviðum á 

grundvelli áhuga þeirra (Fouad, 1999). Sundurgreinandi aðferð var beitt til að 

meta getu 28 grunnáhugakvarða annars vegar og HVLFAS kvarðanna sex hins 

vegar í Bendli II til að flokka þátttakendur á grundvelli áhuga í það menntunarsvið 

sem þeir stunda nám á.    

 Fyrri líkindi (prior probabilities) fyrir menntunarsviðin 17 má skilgreina á 

þann hátt að ef tilviljun ein fengi að stýra flokkun þátttakenda í menntunarsvið 

myndu að jafnaði 5,9% þátttakenda vera flokkaðir í hvert þessara sviða. Er það 

reiknað með því að deila einum með fjölda menntunarsviða (1/17). Það sem 

sundurgreinandi aðferð gerir okkur kleift að meta er hvort að vitneskja um áhuga 

einstaklinga skili betri niðurstöðum í að flokka einstaklinga í þau menntunarsvið 

sem þau hafa valið sér en tilviljun ein getur gert.  

 Niðurstöður leiddu í ljós að grunnáhugakvarðarnir 28 flokkuðu 42,4% 

þátttakenda í menntunarsviðin 17 sem þau stunda nám á út frá áhugasviði þeirra 

samanborið við 23,4% þegar Holland kvarðarnir voru notaðir einir og sér.  Tafla 3 

sýnir getu kvarðanna tveggja til að greina þátttakendur á hvert menntunarsvið fyrir 

sig. Grunnáhugakvarðarnir gátu útskýrt 90,6% dreifingar í menntunarsviðunum 17 

(1-Lambda) en HVLFAS kvarðarnir 66,9%. Þegar yfir- og undirkvarðarnir voru 

notaðir samtímis við sundurgreinandi aðferðina gátu þeir greint nemendur í rétt 

menntunarsvið í 46,4% tilfella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

Tafla 3. 

Geta undir- og yfirkvarða við að flokka þátttakendur rétt í hvert 17 

menntunarsviða.  

Menntunarsvið*   Fjöldi Undirkvarðar%    Yfirkvarðar % 

     

Kennaranám og menntunarfræði 332 
 

34,3 19,9 

Listir 66  43,9 56,1 

Hugvísindi 167  37,1 9,6 

Félags- og atferlisvísindi 303  21,1 7,3 

Fjölmiðla- og upplýsingafræði 38  47,4 26,3 

Viðskipti og stjórnun 338  48,5 36,7 

Lögfræði 168  42,3 35,1 

Lífvísindi 68  48,5 30,9 

Eðlisvísindi 38  42,1 21,1 

Stærðfræði og tölfræði 20  60,0 25,0 

Tölvunarfræði 59  78,0 23,7 

Verkfræði og tækni 198  37,4 17,7 

Arkitektúr og byggingar 80  40,0 7,5 

Landbúnaður, skógrækt og 

fiskveiðar 24 

 

48,8 12,5 

Heilbrigði 227  37,5 28,6 

Félagsþjónusta 56 
 

63,9 39,3 

Einstaklingsþjónusta   30  51,8 16,7 

 

*Samkvæmt flokkunarkerfi Hagstofu Íslands (2008)er hægt að skipta námi á Íslandi í 25 afmörkuð 

svið náms. Hér eru sviðin 17 þar sem einungis eru talin svið sem innihalda nám á háskólastigi 

ásamt því að tveimur sviðum er sleppt þar sem þátttakendur voru of fáir.  

 

Einnig var kannað hversu vel kvarðarnir greina nemendur í átta menntunarsvið. 

Fyrri líkindi reyndust vera 12,5%. Grunnáhugakvarðarnir flokkuðu 50,6% 

þátttakenda í rétt menntunarsvið en HVLFAS kvarðarnir 39,3%. Þegar HVLFAS 

kvarðarnir og grunnáhugakvarðarnir voru notaðir saman flokkuðu þeir 

þátttakendur rétt í 51,8% tilfella í rétt menntunarsvið. Á töflu 4 má sjá hvernig 

kvarðarnir greina þátttakendur í hvert menntunarsviðanna átta.  
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Tafla 4. 

Geta undir- og yfirkvarða við að flokka þátttakendur rétt á hvert átta 

menntunarsviða. 

 

Menntunarsvið* Fjöldi Undirkvarðar % Yfirkvarðar % 

Menntun 

 

332 51,2 41,0 

Hugvísindi og listir 233 55,4 51,1 

Félagsvísindi, viðskipti og lögfræði 847 44,4 45,6 

Raunvísindi, stærðfræði og tölvunarfræði 185 47,0 32,4 

Verkfræði, framleiðsla og mannvirkjagerð 280 56,4 23,9 

Landbúnaður og dýralækningar   24 75,0 25,0 

Heilbrigði og velferð 283 60,1 32,9 

Þjónusta   34 41,2 14,7 

*Samkvæmt flokkunarkerfi Hagstofu Íslands (2008)er hægt að skipta námi á Íslandi í níu almenn 

svið náms. Hér eru sviðin 8 þar sem einungis eru talin svið sem innihalda nám á háskólastigi.  

 

Þessar niðurstöður styðja samtímaréttmæti HVLFAS kvarðanna og 

grunnáhugakvarðanna í Bendli II. Í ljós kom að grunnáhugakvarðarnir flokkuðu 

þátttakendur á nákvæmari hátt í bæði 17 menntunarflokka og átta 

menntunarflokka heldur en Holland kvarðarnir gerðu og geta því verið mjög 

gagnlegir í að greina áhuga þátttakenda á sértækari og einstaklingsmiðaðri hátt en 

HVLFAS kvarðarnir eru færir um að gera.  
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4. Umræður 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að yfirkvarðar Bendils II, sem voru 

hannaðir til að meta sex áhugasvið Hollands, falla vel að kenningu hans. 

Niðurstöður styðja þannig hugsmíðaréttmæti Bendils II meðal háskólanema á 

Íslandi en það felur meðal annars í sér að mögulegt er að nota Bendil II og 

kenningu Hollands í ráðgjöf fyrir þennan hóp. Niðurstöður þessa verkefnis styðja 

einnig samtímaréttmæti HVLFAS kvarðanna og grunnáhugakvarðanna í Bendli II. 

Í ljós kom að grunnáhugakvarðarnir gátu flokkað þátttakendur á nákvæmari hátt í 

menntunarsvið en HVLFAS kvarðarnir gerðu. Það gefur til kynna að 

grunnáhugakvarðar geti verið gagnlegri til að greina áhuga háskólanema á Íslandi 

á sértækan og einstaklingsmiðaðan hátt en þeir sex kvarðar sem eru byggðir á 

kenningu Hollands sem skilgreina áhuga með mjög almennum hætti.   

 Hugsmíðaréttmæti Bendils II var metið með „randomization“ prófi sem gefur 

niðurstöður á CI-stuðli. Reyndist CI-stuðullinn vera 0,76 fyrir alla þátttakendur. 

Það þykir góður stuðningur við kenninguna þar sem ásættanlegt viðmið fyrir CI-

stuðul í Bandaríkjunum er 0,70 (Rounds og Tracey, 1996).  Erlendis hafa verið 

gerðar sambærilegar rannsóknir á réttmæti kenningar Hollands meðal mismunandi 

menningarhópa. Fæstar þeirra styðja notkun kenningarinnar utan Bandaríkjanna 

(Long og Tracey, 2005; Rounds og Tracey, 1996; Yang o.fl., 2004). Niðurstöður 

hérlendrar rannsóknar sýndu fram á stuðning við formgerðarlíkan Hollands á 

Íslandi meðal háskólanema þegar Strong og SDS voru notaðar (Einarsdóttir o. fl., 

2002). CI-stuðull fyrir 18 ára og eldri nemendur framhaldsskóla í stöðlunarúrtaki 

Bendils II reyndist vera ásættanlegur (0,69) (Sif Einarsdóttir og James Rounds, 

2007).  

 Niðurstöður þessarar rannsóknar leiddu nokkuð óvænt í ljós að CI-stuðull fyrir 

konur reyndist vera 0,63 en fyrir karlmenn 0,82. Því má túlka niðurstöður á þann 

hátt að formgerðarlíkanið fái stuðning meðal beggja kynja en það komi nokkuð á 

óvart að svör karlmanna falli betur að formgerðarlíkaninu en  kvenna þar sem 

almennt hafi bandarískar rannsóknir ekki leitt í ljós kynjamun hvað uppbyggingu 

starfsáhuga varðar (Darcy og Tracey, 2007). Niðurstöður samanburðarrannsóknar 
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sem skoðaði hvernig formgerðarkenning Hollands ætti við á Íslandi prófað með 

mismunandi matstækjum eftir kyni og aldri leiddi í ljós kynjamun meðal yngri 

þátttakenda rannsóknarinnar og að formgerðarlíkan Hollands komi ekki fram hjá 

körlum fyrr en við 18 ára aldur. Konur reyndust þannig hafa mun hærri CI-stuðul 

meðal yngri þátttakenda. Eftir átján ára aldur fer þessi munur minnkandi 

(Einarsdóttir, o.fl., 2009). Íslenskt meistaraverkefni sem gekk út á að kanna 

réttmæti Bendils meðal vinnandi fólks með litla menntun leiddi einnig í ljós 

kynjamun þar sem konur reyndust vera með mun hærri CI-stuðul en karlar (Eyrún 

Björk Valsdóttir, 2009). Því kemur það nokkuð á óvart að svör karla reynist falla 

betur að kenningu Hollands en svör kvenna í úrtaki háskólanema þar sem það er 

ekki í samræmi við niðurstöður fyrrgreindra rannsókna.  

 Hjá Darcy og Tracey (2007) kemur fram að kenning Hollands lýsi formgerð 

starfsáhuga hjá 13-14 ára ungmennum. Þar kemur einnig fram að það sé lítill 

munur á formgerð starfsáhuga milli kynja og hjá nemendum á aldrinum 14 – 18 

ára í Bandaríkjunum. Á Íslandi benda niðurstöður rannsókna til þess að 

formgerðarlíkan Hollands komi ekki fram fyrr en við 15 eða 16 ára aldur og að hjá 

karlmönnum komi það ekki skýrt fram fyrr en við 18 ára aldur (Einarsdóttir o.fl., 

2009). Rannsókn á íslenskum háskólanemum sýndi að starfsáhugi þeirra fellur vel 

að kenningu Hollands prófað með Strong og SDS (Einarsdóttir o.fl., 2002). 

Niðurstöður þessarar rannsóknar leiddu í ljós að formgerð starfsáhuga hjá 

háskólanemum á Íslandi falli vel að kenningu Hollands prófað með atriðum sem 

endurspegla íslenskan atvinnumarkað og menntakerfi.   

 Eins og fram hefur komið studdu niðurstöður sundurgreinandi aðferðar 

samtímaréttmæti bæði yfir- og undirkvarða Bendils II. Því er ljóst að báða 

kvarðana er hægt að nota í ráðgjöf með íslenskum háskólanemum. Hins vegar 

kom í ljós að grunnáhugakvarðarnir flokkuðu þátttakendur á nákvæmari hátt í 

bæði 17 menntunarsvið og átta menntunarsvið heldur en Holland kvarðarnir 

gerðu. Þegar niðurstöður eru skoðaðar fyrir hvert einstakt menntunarsvið innan 

bæði 17 menntunarsviða annars vegar og átta menntunarsviða hins vegar má sjá 

að grunnáhugakvarðarnir gátu flokkað þátttakendur á nákvæmari hátt en Holland 

kvarðarnir á næstum öllum sviðum. Það er í samræmi við sambærilegar erlendar 

rannsóknir sem sýndu að grunnáhugakvarðar gætu betur greint á milli 

mismunandi viðmiða líkt og menntunarsviða heldur en almennir áhugakvarðar 

(Liao, o.fl., 2007; Ralston, o.fl., 2004; Rottinghaus, o.fl., 2009). Af þessu má 
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draga þá ályktun að grunnáhugakvarðar geti reynst gagnlegri en Holland kvarðar 

við að greina áhuga háskólanema á Íslandi á nákvæmari og einstaklingsmiðaðri 

hátt en hinir breiðu Holland kvarðar gera. Í niðurstöðum rannsóknar Sölvínu 

Konráðsdóttur og Erlendar Haraldssonar (1994) á nokkrum kvörðum Strong 

kemur fram að könnunina sé hægt að nota með íslenskum ráðþegum og styðji við 

forspárréttmæti nokkurra kvarða Strong meðal sama hóps.  

 Þegar farið var yfir atriði þróunarútgáfu Bendils II var ákveðið að bæta við 

nýjum atriðum fyrir núverandi rannsókn til að atriðabankinn endurspeglaði 

íslenskan atvinnumarkað á betri hátt og þá sérstaklega með þarfir háskólanema í 

huga. Nokkrum störfum og athöfnum tengdar störfum var bætt við atriðabankann. 

Þetta voru athafnir og störf sem tengdust lögfræði, stjórnun starfsmannamála og 

fjármálaumhverfi. Bendill II byggir á kenningu Hollands ásamt kenningum um að 

starfsáhuga sé best lýst sem missértækum áhugaflokkum sem falla á áhugahring. 

Það felur í sér að hægt er að búa til misbreiða og mismarga flokka sem 

túlkunarramma fyrir niðurstöður áhugakönnunar. Bendill II sem er fyrst og fremst 

búinn til með þarfir framhaldsskólanema í huga inniheldur 28 grunnáhugakvarða. 

Háskólanemar standa frammi fyrir enn fjölbreyttara námsframboði en 

framhaldsskólanemar og því gæti flóknara líkan af starfsáhuga hentað þeim (Sif 

Einarsdóttir og James Rounds, 2007). Því gæti það reynst spennandi 

framtíðarverkefni að nota úrtak háskólanema til að kanna hvort hægt sé að þróa 

fleiri og sértækari grunnáhugakvarða heldur en þá 28 sem Bendill II inniheldur.  

 Mögulegur annmarki þessarar rannsóknar felst í því að hlutfall karlmanna í 

úrtaki er mun lægra en í þýði. Það þýðir að úrtakið endurspeglar þýðið ekki eins 

og best verður á kosið. Þetta getur haft í för með sér að ekki sé hægt að alhæfa 

niðurstöður þessarar rannsóknar á aðra en úrtak þátttakenda. Sökum þessa þarf að 

hafa þennan annmarka í huga við gerð viðmiða fyrir Bendil II ef gera á hann 

nothæfan fyrir háskólanema. Rétt er þó að minna á að hugsmíðaréttmæti Bendils 

II reyndist gott þrátt fyrir þennan annmarka.  
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4.1 Notagildi Bendils II meðal háskólanema á Íslandi 

 

Þrátt fyrir að innflutta áhugakönnunin Strong, hafi reynst íslenskum 

háskólanemum gagnleg fram til þessa eru ýmsir annmarkar á notkun hennar meðal 

þessa hóps. Könnunin þykir kostnaðarsöm og þarf fólk að bíða í eina viku eftir 

niðurstöðum úr könnuninni. Strong byggir á bandarískum atvinnumarkaði og 

menntaumhverfi sem eru ekki sambærilegt við íslenskar aðstæður. Því geta mörg 

atriði könnunarinnar haft aðra merkingu fyrir íslenska notendur ásamt því að 

nokkur störf í Strong eiga sér ekki hliðstæðu á Íslandi  (Sif Einarsdóttir og James 

Rounds, 2007). Þetta getur leitt til þess að erfitt getur reynst fyrir ráðþega að 

heimfæra niðurstöður þeirra upp á íslenskan veruleika. Rannsókn Sifjar 

Einarsdóttur (2001) leiddi einnig í ljós að nokkrir kvarðar Strong geta reynst 

vafasamir í túlkun með íslenskum notendum.  

 Eins og fram hefur komið standa vonir til að með þessari rannsókn sé stigið 

fyrsta skrefið í að gera Bendil II aðgengilegan fyrir háskólanema á Íslandi. 

Niðurstöður leiddu í ljós að hugsmíða- og samtímaréttmæti Bendils II er 

ásættanlegt í úrtaki háskólanema. Nauðsynlegt er að vinna frekar með stöðlun 

Bendils II fyrir háskólanema til að hægt verði að nota hana með þessum hópi. 

Með því móti verður mögulegt að útbúa Bendil III fyrir háskólanema á Íslandi. 

Með tilkomu Bendils III fá íslenskir náms- og starfsráðgjafar og háskólanemar 

aðgang að áhugakönnun sem byggir á íslenskum vinnumarkaði og 

menntaumhverfi. Notendur Bendils fá niðurstöður sínar í hendur strax að lokinni 

þátttöku og kostnaður við könnunina er mun minni en þekkst hefur hingað til. 

Síðast en ekki síst munu háskólanemar geta nýtt sér rafræna gagnagrunninn sem 

þróaður hefur verið samhliða Bendli eins og talið er mikilvægt í ráðgjöf um náms- 

og starfsval (Gore og Hitch, 2005). Ber þar helst að nefna að allar háskólagreinar 

á Íslandi voru flokkaðar eftir kenningu Hollands meðan á þessu verkefni stóð og 

mun það án vafa koma íslenskum háskólanemum til góða.        
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6. Fylgisskjöl 

 

Fylgisskjal 1. Sex áhugasvið Hollands 

H-Handverkssvið  

Þetta svið lýsir þeim sem líkar vel að að vinna með höndunum og beita alls kyns 

verkfærum, tækjum og tólum. Flest líkamleg störf höfða til þeirra auk starfa sem 

unnin eru utandyra. Þeim líkar að vera í ævinýralegu umhverfi og útistörf og 

útivist hvers konar höfðar gjarnan til þeirra (Sif Einarsdóttir og James Rounds, 

2007).  

V-Vísindasvið 

Þeir sem falla á þetta áhugasvið hafa gaman af því að leysa vandamál með 

vísindalegum aðferðum, útreikningum og rannsóknum og beita rökhugsun. Þeir 

vilja vinna sjálfstætt og í störfum sem krefjast mikillar einbeitingar. Þeir hafa 

fjölþætt áhugamál og eru gjarnan opnir fyrir nýjum hugmyndum og reynslu (Sif 

Einarsdóttir og James Rounds, 2007). 

L-Listasvið  

Þeir sem falla á þetta svið hafa mestan áhuga á að vinna að sköpun og tjáningu. 

Þeim finnst oft mikilvægara að tjá tilfinningar sínar heldur en að nota rökhugsun 

og kjósa gjarnan að vinna sjálfstætt og vera frumlegir. Þessir einstaklingar fara 

gjarnan óhefðbundnar leiðir í lífinu og eru opnir fyrir nýjum hugmyndum og 

reynslu (Sif Einarsdóttir og James Rounds, 2007). 

F- Félagssvið  

Fólk á þessu sviði velur sér störf sem fela í sér mannleg samskipti. Þeir hafa áhuga 

á að hjálpa öðrum, leiðbeina eða kenna.  Samvinna, skipting ábyrgðar  og 

sveigjanleiki í samskiptum skiptir þá helst máli í starfi. Þeir leggja áherslu á að 

leysa málin með því að ræða þau út frá tilfinningum og samskiptum við aðra (Sif 

Einarsdóttir og James Rounds, 2007).  

A- Athafnasvið  

Þeir sem falla á þetta svið hafa áhuga á að ná fram ákveðnum markmiðum, 

persónulegum eða efnahagslegum. Þeir vilja vinna með öðrum en hafa mestan 

áhuga á að stjórna og hafa áhrif. Þeir eru gjarnan í viðskiptum, stjórnmálum og í 

stjórnunarstörfum og vilja vera virkir í athafnalífi.  Þeir eru oft tilbúnir til að taka 

áhættu í starfi og eru miklir keppnismenn (Sif Einarsdóttir og James Rounds, 

2007). 
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S-Skipulagssvið  

Þetta svið lýsir þeim sem vilja hafa gott skipulag á sinni vinnu. Þeir vilja vinna við 

skýrt afmörkuð verkefni þar sem hægt er að leita skynsamlegra og hagnýtra lausna 

á vandamálum. Þeir eru áreiðanlegir, vilja hafa reglu á hlutunum og vinna gjarnan 

með gögn og skýrslur. Þeir vilja frekar vinna undir stjórn annarra eða þar sem 

farið er eftir skýrum áætlunum en að stjórna öðrum sjálfir(Sif Einarsdóttir og 

James Rounds, 2007).  
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Fylgisskjal 2. Undirkvarðar Bendils II. 

 

Undirsvið starfsáhuga 

Verk- og tæknifræði 

Valin voru saman athafnir og störf  sem eiga það sameiginlegt að fela í sér störf 

sem falla undir verk- og tæknifræði. Þeir sem hafa áhuga á þessu sviði starfa í 

ýmsum geirum s.s. við byggingaframkvæmdir vélar eða rafmagnsþar sem hagnýta 

þarf þekkingu á tækni- og verkfræðum (Sif Einarsdóttir og James Rounds, 2007). 

Náttúruvísindi   

Kvarðinn samanstendur af störfum og athöfnum sem tengjast rannsóknum á 

náttúrunni í víðum skilningi. Hann endurspeglar áhuga á að starfa við rannsóknir, 

fræðistörf  og hagnýtingu þekkingar á sviði náttúrufræða og svokallaðra 

raunvísinda (Sif Einarsdóttir og James Rounds, 2007) . 

Heilbrigðis- og lífvísindi           

Þessi kvarði inniheldur athafnir og störf sem tengjast rannsóknum og hagnýtingu á 

heilbrigðissviði og á sviði lífvísinda sem hefur verið vaxandi fræðigrein 

undanfarin ár (Sif Einarsdóttir og James Rounds, 2007).  

Stærðfræði       

Þessi kvarði lýsir áhuga á að starfa við stærðfræðileg viðfangsefni og lausn þeirra 

á ýmsum sviðum (þar sem þess gerist þörf) (Sif Einarsdóttir og James Rounds, 

2007) . 

Raf- og byggingargreinar         

Þessi kvarði inniheldur nokkurn fjölda atriða sem endurspegla fjölbreytt svið 

iðnaðar sem tengjast fyrst og fremst mannvirkjagerð. Þeir sem eru háir á þessum 

kvarða eru líklegir til að finna sig í störfum þar sem unnið er með áþreifanlega 

hluti eins og byggingar og viðgerðir (Sif Einarsdóttir og James Rounds, 2007). 

Vélar og akstur             

Þeir sem fá hátt á þessum kvarða hafa gaman af að vinna við vélar, viðgerðir 

þeirra, akstur og annað sem felur í sér notkun, hönnun og viðgerðir á vélbúnaði og 

sviði málmsmíða ýmiskonar (Sif Einarsdóttir og James Rounds, 2007). 

Sjávarútvegur   

Ýmis störf sem tengjast helstu frumvinnslugreinu þjóðarinnar falla í þennan 

kvarða og  lýsir áhuga á sjávarútvegi og þeim fjölbreyttu störfum sem þar bjóðast 

til sjós og lands (Sif Einarsdóttir og James Rounds, 2007). 
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Tölvur   

Þessi kvarði endurspeglar áhuga á að vinna við tölvubúnað, hönnun í tölvum, 

forritun og fræðilega nálgun að tölvutækni og notkun hennar (Sif Einarsdóttir og 

James Rounds, 2007). 

Fjármál             

Þeir sem falla á þetta svið hafa áhuga á nokkuð breiðum vettvangi fjármála og 

geta fundið störf víða, bæði í viðskiptalífinu og fjarmálageiranum auk opinbera 

geirans sem sinnir fjársýslu af ýmsu tagi (Sif Einarsdóttir og James Rounds, 

2007). 

Sala      

Þessi kvarði tengist einnig viðskiptum og þeir sem eru háir á honum  hafa áhuga á 

störfum sem þar sem reynt er að finna leiðir til  að fá neytendur til að kaupa vöru 

og þjónustu á ýmsum sviðum (Sif Einarsdóttir og James Rounds, 2007). 

Eignaumsjón    

Þetta svið lýsir áhuga á störfum á nokkuð víðtæku sviði sem tengist umsjón eigna, 

daglegu viðhaldi og öryggismálum. Þetta svið hefur einkenni skipulags- og 

handverkssviðs í jafn miklum mæli (Sif Einarsdóttir og James Rounds, 2007). 

Skrifstofustörf 

Störf sem falla á þetta svið fela í sér pappírsvinnu, flokkun, skráningu og ritun 

ásamt móttöku og upplýsingagjöf hjá stofnunum og fyrirtækjum á flestum sviðum 

atvinnulífs (Sif Einarsdóttir og James Rounds, 2007). 

Þjónusta og afgreiðsla 

Þessi kvarði endurspeglar áhuga á að starfa við þjónustu t.d. í ferða- og 

veitingageiranum og við afgreiðslu aðallega við viðskiptavini á hinum almenna 

markaði (Sif Einarsdóttir og James Rounds, 2007). 

Tíska og hönnun          

Þeir sem eru háir á þessu sviði hafa áhuga á að bæta og fegra útlit einstaklinga, 

hanna tískuvöru og vinna við fegrun og sköpun ýmiskonar (Sif Einarsdóttir og 

James Rounds, 2007) . 

Kennsla 

Þeir sem eru háir á þessu sviði hafa áhuga á að starfa að uppeldi og kennslu með 

börnum og unglingum . Þetta svið nær yfir störf sem fer sífellt fjölgandi í 

nútímasamfélagi (Sif Einarsdóttir og James Rounds, 2007).  
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Heilbrigðisþjónusta      

Annað svið sem fellur undir þjónustugeirana eru heilbrigðismál. Þeir sem falla á 

þetta svið hafa áhuga á að starfa á mjög svo víðfeðmu sviði heilbrigðismála sem 

felur í sér störf sem krefjast bæði styttri og lengri menntunar (Sif Einarsdóttir og 

James Rounds, 2007).  

Íþróttir og heilsa           

Þessi kvarði endurspeglar áhuga á störfum sem finna má nokkuð víða í 

samfélaginu en tengjast öll líkamsástandi eða iðkun heilbrigðra lífshátta og 

heilsuræktar. Áhugi þeirra sem falla á þetta svið beinist að störfum sem víða er að 

finna í okkar samfélagi og verða æ fjölbreyttari og umfangsmeiri (Sif Einarsdóttir 

og James Rounds, 2007). 

Björgun og löggæsla   

Þeir sem eru háir á þessu sviði hafa áhuga á að vinna við almenna löggæslu og 

eftirlit, við rannsóknir á sakamálum og björgunarstörf ýmiss konar sem oftast eru 

unnin í sjálfboðavinnu hérlendis en teljast ekki til hefðbundinna launaðra 

starfsstétta (Sif Einarsdóttir og James Rounds, 2007). 

Ræktun og búskapur    

Þessi kvarði samanstendur af athöfnum og störfum á sviði landbúnaðar, garðyrkju 

og gróðurræktar (Þeir sem hafa áhuga á störfum á þessu sviði una sér best úti í 

náttúrinni við nytjun hennar eða fegrun (Sif Einarsdóttir og James Rounds, 2007). 

Sviðlistir           

Athafnir og störf sem falla undir þær listgreinar sem kalla krefjast þess að 

listamaðurinn stígi á svið voru teknar saman í einn kvarða. Þetta svið nær yfir 

tónlist, leiklist og dans, þannig að þeir sem eru háir á þessum kvarða hafa yfirleitt 

hug á að starfa eða taka þátt í sýningum sem fela annaðhvort eða bæði í sér 

leikræna tjáningu og tónlistarflutning (Sif Einarsdóttir og James Rounds, 2007).   

Fjölmiðlun        

Þeir sem eru háir á þessu sviði gætu bæði haft áhuga á að búa til efni fyrir 

fjölmiðla af ýmsu tagi og sjá um tæknilegan þátt útsendinga og upptöku (Sif 

Einarsdóttir og James Rounds, 2007).  
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Sjónlistir          

Þessi kvarði samanstendur af athöfnum og störfum sem spanna nokkuð vítt svið í 

listageiranum. Þeir sem eru háir á þessu sviði hafa áhuga á að vinna við sköpun 

myndverka eða hönnun hluta (Sif Einarsdóttir og James Rounds, 2007). 

Viðskipti og rekstur      

 Ef einstaklingur er hár á þessum kvarða lýsir það áhuga á að hafa frumkvæði og 

bera ábyrgð á rekstri fyrirtækis og starfa sem athafnamaður eða -kona í 

viðskiptalífinu (Sif Einarsdóttir og James Rounds, 2007). 

Opinber stjórnun          

Þeir sem eru háir á þessu undirsviði eru einnig athafnasamir en hafa meiri áhuga á 

stjórnun og skipulagningu utan viðskiptageirans og þá helst á sviðum sem tengjast 

opinberri stjórnsýslu og samfélagsmálum (Sif Einarsdóttir og James Rounds, 

2007). 

Hugvísindi        

Þeir sem eru háir á þessu sviði hafa áhgua á greinaum og störfum sem tilheyra 

hugvísindum eins og þau eru skilgreind í háskólasamfélaginu að mestu leyti. Þær 

eiga það sammerkt að vera grundaðar í tungumálinu og fjalla um þau svið 

mannlegrar tilveru sem tilheyra t.d. heimspeki, sagnfræði og bókmenntafræðum 

ásamt fleiri skyldum greinum (Sif Einarsdóttir og James Rounds, 2007).  

Félagsvísindi    

Þetta svið lýsir einnig áhuga á fræðastörfum og gerir kröfu um hæfni á sviði 

ritunar og greiningar en viðfangsefnið afmarkar sviðið við samfélagsleg málefni 

(Sif Einarsdóttir og James Rounds, 2007).  

Ráðgjöf og meðferð      

Þessi kvarði endurspeglar áhuga einstaklinga á að vinna með fólki og aðstoða við 

persónuleg og félagsleg vandamál. Þetta er svið sem krefst nokkurrar menntunar 

og tengist töluvert félagsvísindum og einnig heilbrigðisþjónustu að nokkru leyti 

(Sif Einarsdóttir og James Rounds, 2007). 

Skapandi skrif 

Þetta er kvarði sem endurspeglar áhuga fólks á því að vinna með og tjá sig í rituðu 

máli t.d. við ritun fagurbókmennta, frétta eða annars efnis (Sif Einarsdóttir og 

James Rounds, 2007). 
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Fylgisskjal 3. Tölvupóstur 

 

 

Þátttaka í rannsókn, þú færð eigin áhugagreiningu  

   

 

   

Kæri háskólanemi  
   
Með þessum tölvupósti óska ég eftir þátttöku þinni í rannsókn á starfsáhuga 

háskólanema. Þitt framlag felst í að svara rafrænni könnun á starfsáhuga og 

við sendum þér þínar eigin niðurstöður úr áhugasviðsgreiningunni um hæl í 

tölvupósti. Það tekur aðeins um 20-30 mínútur að svara könnuninni í heild sem 

samanstendur af stuttum spurningum um hversu vel eða illa þér líka störf og 

athafnir þeim tengdum. Rannsóknin er liður í meistaraverkefni mínu í náms- og 

starfsráðgjöf við Háskóla Íslands og er meginmarkmiðið að kanna gildi Bendils 

nýrrar íslenskrar áhugakönnunar og aðlaga að þörfum háskólanema. Leiðbeinandi 

verkefnisins er Dr. Sif Einarsdóttir dósent í náms- og starfsráðgjöf við HÍ.  

   

Sem þakklætisvott fyrir þátttökuna færðu í þínar hendur eigin niðurstöður úr 

áhugasviðskönnuninni sem vonandi gagnast þér við náms- og starfsval nú eða 

síðar. Þeir sem þess óska geta fengið aðstoð við túlkun niðurstaðna og leiðsögn 

um náms- og starfsval hjá náms- og starfsráðgjöfum þíns skóla.  

Til að opna könnunina þarf lykilorðið: bendill08xx en könnunina má nálgast 

á eftirfarandi slóð http://www.bendill.is/ver2/  

   

Með fyrirfram þökk,  

Ingunn Margrét Ágústsdóttir 

meistaranemi í náms- og starfsráðgjöf 

ima@hi.is  

 

http://www.bendill.is/ver2/
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Fylgisskjal 4. Niðurstöður 

 
 

Kærar þakkir fyrir að taka þátt í rannsókninni 

Hér fyrir neðan er slóð fyrir niðurstöður þínar úr áhugakönnuninni Bendli-II. 

Könnunin byggir á kenningu Hollands um að starfsáhuga megi skipta í sex 

meginsvið. Könnunin gefur upplýsingar um á hverju/m þessara sex sviða áhugi 

þinn liggur og 28 undirsviðum sem tengjast hverju þeirra og brjóta starfsáhuga 

niður í þrengri svið. Niðurstöður þínar eru bornar saman við áhuga 18 ára og eldri 

framhaldsskólanema. Niðurstöðurnar birtast sem tölur á bilinu 20-80 og er 

meðaltalið 50. Á þeim sviðum sem eru rauð er áhugi þinn yfir meðaltali (yfir 60). 

Ef sviðið er gult er áhugi þinn í meðaltali (40-60) en ef það er grátt er áhugi þinn á 

sviðinu undir meðaltali (undir 40). 

Lýsingu á hverju áhugasviði ásamt nánari upplýsingum um kenningu Hollands og 

notkun áhugakannanna er að finna á heimasíðu Bendils www.bendill.is. Ítarlegar 

upplýsingar er að finna undir liðnum Spurt og svarað. Ef frekari spurningar 

vakna hvetjum við þig til að hafa samband við okkur eða leita til náms- og 

starfsráðgjafanna í þínum háskóla.  Ef þú færð ekki strax upp niðurstöðumynd 

þegar smellt er á slóðina vantar þig líklega svokallaðan SVG skoðara. Á 

heimasíðu bendils (neðarlega) www.bendill.is er hægt að hlaða slíkan skoðara 

niður á fljótlegan hátt. Þegar það hefur verið gert prófaðu aftur slóðina hér fyrir 

neðan. 

Bestu kveðjur,  

Ingunn Margrét Ágústdóttir MA nemi í náms- og starfsráðgjöf og  

Sif Einarsdóttir, dósent Háskóli Íslands 

ath: Ef þú lendir í vandræðum með að skoða niðurstöðurnar þínar geturðu 

áframsent þetta bréf til Manfreds Lemke (manni@khi.is) og þá færðu til baka pdf 

(acrobat) skjal. 

  

Þú getur notað eftirfarandi slóð til að skoða niðurstöðurnar þ.e. 

http://bendill.is/ver2/xxx 
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