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Útdráttur 

 

Markmið þessarar eigindlegu rannsóknar var að skoða reynslu og upplifun náms- og 

starfsráðgjafa í grunnskólum af náms- og starfsfræðslu og ávinningi hennar. Átta náms- og 

starfsráðgjafar  tóku þátt og fór gagnasöfnun fram með einstaklingsviðtölum. Yfirþema 

rannsóknarinnar er tilvitnun í einn viðmælanda sem segir: þetta opnar augu fyrir þeim að það 

er svo margt þarna úti sem er að mati viðmælenda, mjög lýsandi fyrir ávinning náms- og 

starfsfræðslu. 

Niðurstöður benda til að viðmælendur sjá ávinning af að kenna náms- og starfsfræðslu í 

grunnskólum en þó er mikill misbrestur á að fræðslunni sé sinnt. Fræðslan einskorðast í 

flestum tilfellum við elstu bekki grunnskólans og það sem hamlar að fræðslunni sé sinnt er 

tímaleysi náms og starfsráðgjafa. Áhugi var meðal viðmælenda á að sinna fræðslunni allt frá 

byrjun grunnskólagöngu. Niðurstaða rannsóknarinnar er í líkingu við það sem áður hefur 

komið fram í rannsóknum hérlendis um að fræðslunni sé ábótavant og fari aðallega fram í 

elstu bekkjum grunnskólans. Niðurstöður sýndu einnig fram á að þeir nemendur sem fá 

fræðslu eru betur í stakk búnir til að takast á við ákvarðanatöku eftir grunnskólagöngu. 

Mikilvægi náms- og starfsráðgjafaráætlunar kemur glöggt fram. Vonast er til að rannsóknin 

opni betur augu skólasamfélagsins fyrir mikilvægi náms- og starfsfræðslu. 
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Abstract 

The objective of this qualitative research was to look at elementary and secondary school 

adviser‘s experience when it comes to academic counseling and career counseling and its 

benefit. Eight academic advisers and career advisers took part and the source material comes 

from interviewing them individually. The main theme of the research is a quote from one 

interviewee who thought it descriptive for the benefit of counselling: This opens their eyes 

and there is so much out there. 

The results suggest that the interviewees see benefit in teaching academic counseling 

and career counseling in elementary and secondary school while there is a failure in carrying 

it through.The education is usually limited to secondary school(13-16 years old) and the chief 

deterrent is the advisers‘ lack of time.The interviewees were interested in tending to the 

education from the start of elementary school(6-13 years old). The results were in accordance 

with other Icelandic studies when it says that counseling education is lacking and it takes 

mainly place in secondary school.The results also showed that students, who have received 

training, are better prepared to make choices whensecondary school has finished.The 

importance for a good counseling programis evident. Hopefully the research will be an eye-

opener for the school community when it comes to the importance of education and career 

counsel. 
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Formáli 

Rannsókn þessi er 30 ECTS eininga lokaverkefni til meistaraprófs í náms- og starfsráðgjöf við 

Félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Viðfangsefni hennar er reynsla og upplifun 

náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum af náms- og starfsfræðslu og ávinningi hennar. Í 

rannsókninni eru náms- og starfsráðgjafar beðnir um að skoða hverju fræðslan skili 

nemendum, hversu mikilvæg hún er og hvað það er sem hindrar þá í að sinna fræðslunni, séu 

hindranir til staðar.  

Ástæða þess að ég valdi að skrifa um þetta efni er sú að náms- og starfsfræðslan heillar mig. 

Það er mín upplifun að hún verði útundan hjá kollegum mínum þrátt fyrir að allir tali um 

hversu miklu hún skili nemendum og þeir hafi gagn og gaman af. Náms- og starfsfræðslan 

hefur aðallega verið kennd í efri bekkjum grunnskólans þó að rannsóknir sýni fram á að 

markviss náms- og starfsfræðsla allt frá byrjun skólagöngu skili ákveðnari og meðvitaðri 

ungmennum út í lífið. Mér fannst mikilvægt að gera rannsókn á þessu viðfangsefni til að gera 

mér betur grein fyrir hvað það er sem stendur í vegi fyrir fræðslunni. 

Leiðbeinendum mínum þeim Dr. Guðbjörgu Vilhjálmsdóttur og Dr. Sigríði Halldórsdóttur 

færi ég bestu þakkir fyrir stuðning og góða leiðsögn. Fjölskyldu minni og vinum vil ég þakka 

endalausa þolinmæði, hvatningu og stuðning. Þórður, Friðrik Ingi, Steinar Logi, Guðrún Mist, 

Ragnheiður Katrín og Sigríður María þið eigið hrós skilið. Að lokum vil ég þakka 

viðmælendum mínum fyrir þátttöku í rannsókninni, án þeirra hefði hún ekki orðið að 

veruleika.  
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1 Inngangur 

  
Ein af mikilvægustu ákvörðunum sem nemendur í efri bekkjum grunnskóla og nemendur í 

framhaldsskólum standa frammi fyrir, er náms- og starfsval. Því mætti vænta þess að á lokaári 

í grunnskóla væri mikil áhersla lögð á að undirbúa nemendur undir það sem koma skal í 

framhaldsskóla. 

Í nútíma samfélagi sem verður sífellt upplýstara þarf ungt fólk jafnt sem eldra að taka 

flóknar ákvarðanir um framtíð sína, lífsleiðir og náms- og starfsvettvang (Blustein og Flum, 

1999; Sif Einarsdóttir, 2005). Náms- og starfsfræðsla er námsgrein sem tekur á þessum 

þáttum. Í 28. grein Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna segir að öll börn skuli fá upplýsingar 

og ráðgjöf um náms- og starfsval en það er þáttur í því  að jafna stöðu ungmenna gagnvart 

náms- og starfstækifærum (Barnasáttmáli sameinuðu þjóðanna). Samkvæmt Aðalnámskrá 

grunnskóla (2011) á að búa nemendur undir frekara nám og störf með markvissri náms- og 

starfsfræðslu svo ljóst er að lögin tiltaka mikilvægi fræðslunnar. En hver er staða náms- og 

starfsfræðslu í grunnskólum? Samkvæmt grunnskólalögum á fagleg ábyrgð á fyrirkomulagi 

og framkvæmd náms- og starfsfræðslu að vera í höndum aðila með viðeigandi menntun (Lög 

um grunnskóla, 2008) og því ættu náms- og starfsráðgjafar að vera lykilaðilar í því að skoða 

stöðu greinarinnar. 

Sem starfandi náms-og starfsráðgjafi í grunnskóla fór ég að leita að námsefni í náms- og 

starfsfræðslu og kom þá í ljós að lítið efni hefur komið út í náms- og starfsfræðslu í gegnum 

tíðinna og ekkert námsefni hefur komið út fyrir 1.- 7. bekk. Þessi leit kveikti áhuga minn á því 

að skoða upplifun og reynslu náms- og starfsráðgjafa af náms- og starfsfræðslu í 

grunnskólum, kanna hvernig fyrirkomulag náms- og starfsfræðslunnar er; notkun 

áhugasviðskannana; hvað hafi áhrif á starfsþróun einstaklinga; og síðast en ekki síst hver sé 

ávinningur af náms- og starfsfræðslu að mati náms- og starfsráðgjafanna.  

  

1.1 Lögformlegar forsendur náms- og starfsfræðslu 

Allir standa frammi fyrir því verkefni í lífinu að velja sér náms- og starfsvettvang og er það 

mikilvægt jafnt fyrir einstaklingshag sem þjóðarhag að vel takist til. Í þessum kafla skal 

skoðað hvernig löggjafaraðilinn hefur skapað forsendur fyrir framkvæmd þessa verkefnis. Í 

skýrslu starfshóps á vegum Menntamálaráðuneytisins árið 1998 um eflingu náms- og 

starfsráðgjafar er sett fram tillaga að starfslýsingu fyrir náms- og starfsráðgjafa. Kemur þar 

fram að skipta megi verkefnum náms- og starfsráðgjafa í þrjá þætti: ráðgjöf í námi og starfi, 
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ráðgjöf við náms- og starfsval, og þróunarverkefni. Samkvæmt þessu er náms- og 

starfsfræðsla (ráðgjöf við náms- og starfsval) einn þáttur innan náms- og starfsráðgjafar 

(Menntamálaráðuneytið, 1998). Tilgangur náms- og starfsráðgjafar er að aðstoða einstaklinga 

til að verða hæfari í að stjórna sínum málum á náms- og starfsferlinum. Þannig eru 

einstaklingar upplýstir í þeim tilgangi að þeir eigi auðveldara með að velja þegar þeir hafa 

upplýsingar um náms- og starfsframboð og undirbúa þannig starfsferil sinn. Þetta þarf allt að 

hafa samspil við einkalíf, starf og áhuga (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 1994). Í skýrslu 

Menntamálaráðuneytisins sem kom út 1991 um markmið og leiðir, námsráðgjafar og 

starfsfræðslu kemur fram að markmiðin snúast einnig um að persónuleg vandamál hamli ekki 

nemandanum. Að aðstoða nemendur við að gera sér grein fyrir hvar áhugasvið þeirra liggja, 

meta hæfileika sína og skoða þessa þætti saman á raunsæan hátt. Síðan þarf að skoða með 

nemandanum leiðir sem hægt er að fara og setja sér markmið til að vinna að. Einnig þarf 

nemandinn að gera sér grein fyrir  hvernig val hans mótar einkahagi hans 

(Menntamálaráðuneytið, 1991). Í lögum um grunnskóla (2008) er skýrt tekið fram að 

nemendur eiga rétt á að njóta náms- og starfsráðgjafar í grunnskóla, fræðslunni skal vera sinnt 

af til þess bærum sérfræðingum. 

 

1.2 Saga náms- og starfsráðgjafar 

Saga náms- og starfsráðgjafar á Íslandi er ekki löng og má að vissu leyti segja að saga náms- 

og starfsfræðslu sé lengri. Starfsfræðsla var námsgrein í mörgum gagnfræðaskólum frá því um 

1950 (Menntamálaráðuneytið, 1991). Allt frá árinu 1960 er ákvæði í lögum um starfsfræðslu 

sem á að vera leiðbeinandi um stöðuval. Frumvarp til grunnskólalaga frá 1973 kvað á um að 

ráðgjafar skyldu vera ráðnir og einn ráðgjafi ætti að starfa á hverja 500 nemendur í 7. – 9. 

bekk. Verksvið þeirra var náms- og starfsfræðsla auk aðstoðar tengd geðrænum vandamálum.  

Eftir setningu nýrra grunnskólalaga árið 1974 minnkaði áhersla á náms- og starfsfræðslu 

og var starfsfræðslu að mestu sinnt í starfskynningum að vori í efsta bekk grunnskóla. Eyða 

virðist skapast í náms- og starfsfræðslu á áttunda áratugnum og fram á þann níunda, nema á 

Neskaupsstað sem var kveikja að skipulagi víðar á landinu seinna meir. Í upphafi níunda 

áratugarins kom ítarlegt nefndarálit frá Menntamálaráðuneytinu um starfsfræðslu og náms- og 

starfsráðgjöf og er þar sérstaklega talað um grunnskólann en þá voru engir náms- og 

starfsráðgjafar starfandi í grunnskólum landsins. Lagt var til að ráðnir yrðu ráðgjafar við alla 

grunnskóla landsins á næstu fimm árum og gerð var krafa um menntun einstaklinga sem 

störfuðu við ráðgjöfina. (Menntamálaráðuneytið, 1981). 
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Árið 1984 var samþykkt á fulltrúaþingi Kennarasambands Íslands ályktun um náms- og 

starfsráðgjöf á öllum skólastigum (Gerður G. Óskarsdóttir, 1990). Í nefndaráliti frá 1991 um 

náms- og starfsráðgjöf er stefnt að því að hafa eitt stöðugildi á hverja 500 nemendur í 

grunnskólum og átti það markmið að nást á næstu 15 árum. Þá var einnig kveðið á um það í 

námskrám að náms- og starfsfræðslu skyldi kenna í grunnskólum landsins.  

Fjölgun stöðugilda fyrir náms- og starfsráðgjafa er talin vera forsenda fyrir að náms- og 

starfsráðgjafar geti veitt faglega náms- og starfsráðgjöf hér á landi (Menntamálaráðuneytið, 

1998). Starfshópur á vegum menntamálaráuneytisins lagði árið 2007 fram tillögu um að gerð 

yrði alhliða náms- og starfsráðgjafaáætlun fyrir grunn- og framhaldsskóla sem náms- og 

starfsráðgjafar hefðu yfirumsjón með. Til að áætlunin nái til allra nemenda grunnskólans ætti 

nemendafjöldi á bak við hvern náms- og starfsráðgjafa ekki að vera meiri en 300 nemendur. 

Það ætti að leiða til betri þjónustu við nemendur (Menntamálaráðuneytið, 2007). Þetta er í 

samræmi við skoðanir Gyspers og Henderson (2000) sem telja að náms- og starfsráðgjöf eigi 

að vinna eftir alhliða náms- og starfsráðgjafaáætlun, þannig verði ráðgjöfinni betur sinnt í 

skólunum. Gyspers og Lapan (2001) telja að með alhliða náms- og starfsráðgjafaáætlun verði 

náms- og starfsfræðslan miðlæg í menntun nemenda en ekki auka- eða hliðargrein í 

skólastarfinu.  

Á liðnum árum hefur aukinn skilningur á mikilvægi náms- og starfsráðgjafar aukist bæði af 

hálfu þeirra sem nýta sér þjónustuna og hjá stjórnvöldum. Námsráðgjafar stofnuðu félag 

íslenskra námsráðgjafa 16. desember árið 1981 en þá voru félagarnir einungis sex talsins en 

þeim hefur farið ört fjölgandi síðustu ár (Guðrún Friðgeirsdóttir, 1999). Mikill sigur náðist 

fyrir menntaða náms- og starfsráðgjafa þann 30. mars 2009 þegar lögverndun fékkst á 

starfsheitið en auk þess markar lögverndunin ákveðin kaflaskil því  ákveðin gæði 

þjónustunnar eru þá tryggð (Ágústa Ingþórsdóttir, 2009). Í skýrslu frá 2008 kom skýrt fram að 

réttur nemenda væri að fá náms- og starfsráðgjöf frá aðilum sem hefðu tiltekna menntun 

(Menntamálaráðuneytið, 2008). Með þeirri viðurkenningu sem lögverndunin felur í sér hefur 

náðst sú framtíðarsýn sem Félag náms- og starfsráðgjafa hafði um faglegt sjálfstæði sem 

byggir á því að veita faglega þjónustu með hagsmuni nemenda og annarra sem þjónustunnar 

njóta og að tryggja faglega þjónustu (Ágústa Elín Ingþórsdóttir, 2007). 
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1.3 Hvað er náms- og starfsfræðsla og hvað gerist í náms- og starfsfræðslu 

Starfsfræðsla sem námsgrein verður nánast ekki til fyrr en í upphafi 20. aldar (Sharf, 2006). 

Samkvæmt Guðbjörgu Vilhjálmsdóttur (2005a) er starfsfræðsla kennslugrein í skólum sem á 

að búa nemendur undir náms- og starfsval. Þetta er einn þáttur af tveimur sem á að undirbúa 

nemendur undir náms- og starfsval en hitt er námsráðgjöf. Tilgangur starfsfræðslu er að 

nemendur verði færari um að stjórna lífi sínu. Að þeir nái að velja út frá þeim upplýsingum 

sem þeir hafa um vinnumarkaðinn. Það er ekki hægt að velja nema einstaklingur viti hvað 

felst í hverju vali fyrir sig (Guðrún Friðgeirsdóttir, 1999; Ólafur Gunnarsson, 1963). Einn 

aðaltilgangurinn er að undirbúa einstaklinga í að velja starf sem hentar hverjum og einum. 

Starfið þarf að vera við hæfi og einstaklingurinn þarf að ráða við það og hafa tækifæri til að 

auka þroska sinn (Menntamálaráðuneytið, 1991). Megintilgangurinn er að nemendur verði 

hæfari til að stjórna og ná tökum á sínum málum á náms- og starfsferlinum með því að efla 

með þeim leikni til að velja og undirbúa starfsferil sinn. Í reynd er þetta að átta sig á 

tengslunum og samspilinu á milli einkalífs, starfs og félagslífs (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 

1994). Fræðslan felur í sér að fræða nemendur um nám og störf og aðstoða þá í að kanna 

áhuga sinn og hæfileika og tengja við þær upplýsingar sem þeir hafa um nám og störf. 

Tilgangurinn er einnig að auka upplýsingalæsi nemenda og hvetja þá áfram í leit að 

upplýsingum um nám og störf og tengja það við eigin áhuga og sjálfsþekkingu, þannig að 

nemendur eigi auðveldara með að taka ákvörðun um hvert á að stefna 

(Menntamálaráðuneytið, 2007).  

Eins og áður segir var allt frá því um miðja 20. öld reynt víða um land að hafa 

starfsfræðslu í grunnskólum. Starfsmenn voru ráðnir inn í skólana sem sjá áttu um fræðsluna. 

Miklar breytingar urðu á árunum 1960-1965 en þá var kveðið á um í námskrám að nemendur 

ættu að fá starfsfræðslu, fyrst í II. bekk á unglingastigi og svo I. og II. bekk 1965. Samstarf 

var við vinnumarkaðinn og var því fræðslan bundin við störf og starfsval/framboð.  Þarna 

öðlast starfsfræðsla sess sem námsgrein og var hún kennd í mörgum skólum á unglingastigi. 

Þrátt fyrir þetta var lítið eftir nema starfskynningar eftir lagasetninguna árið 1974 (Guðrún 

Friðgeirsdóttir, 1999). 

Upplýsa þarf nemendur um nám- og störf og aðstoða þá við að taka ákvarðanir sem hentar 

hverjum og einum á lífsleiðinni. Ekki er nægjanlegt að vinna einungis með nemendur heldur 

þarf einnig að vinna með foreldrum og kennurum þeirra til þess að ná sem bestum árangri. 

Upplýsa þarf nemendur um það nám og þau störf sem eru í boði í þjóðfélaginu og þjálfa þá í 

að velja, gera áætlanir og að ná að fá einstaklinga til að mynda sér ákveðna stefnu um nám sitt 
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og starfsferil þá er tilgangnum náð. Þar eru náms- og starfsráðgjafar í lykilhlutverki (Dahir, 

2001). Einstaklingar með sjálfsþekkingu eru hæfari til að takast á við álag og kröfur 

samfélagsins sem gerir þeim auðveldara fyrir að meta hvaða vettvangur hentar þeim best 

(Menntamálaráðuneytið, 1998).  

Mikilvægt er fyrir einstaklinga sem standa frammi fyrir náms- og starfsvali að vera 

upplýstir um þau störf sem í boði eru á íslenskum vinnumarkaði. Margbreytileiki einkennir 

atvinnulífið sem jafnframt gerir það flókið. Ungt fólk hefur ekki eins mikil tengsl við 

atvinnulífið í nútímaþjóðfélagi eins og áður var. Nú fá unglingar margir hverjir einungis vinnu 

hluta af sumrinu og þeir hafa ekki sama val og áður. Með starfsfræðslu fá nemendur aukna 

innsýn inn í heim fullorðinna með tækifærum til að kynnast starfsvettvangi sem annars væri 

ekki í boði. Þannig er, til að mynda, hægt að tengja það sem kennt er í skólanum við 

raunveruleikann með vettvangsferð og gera nemendur þannig virkari. Þetta skilar 

nemandanum sýn inn í störf og fær hann til að hugsa um sig sem virkan þátttakanda í 

samfélaginu.  

Í skýrslum nefndar um náms- og starfsráðgjöf frá árunum 1991 og 2007 er lagt til að 

starfsfræðsla sé markvisst fléttuð inn í allar námsgreinar í 1.-7. bekk. Þegar komið er á 

unglingastig eða frá 8. – 10. bekk er lagt til að starfsfræðsla sé inn í stundatöflu og 

umsjónarkennari auk náms- og starfsráðgjafa sjái um fræðsluna. Í efri bekkjum grunnskólans 

ætti því að fá nemendur til að velta fyrir sér hvaða störf gætu hentað þeim með því að beita 

sjálfskönnun, og þannig að fá þá til að velta  fyrir sér „hvað vil ég“ óháð þrýstingi frá 

umhverfinu (Menntamálaráðuneytið, 1991). Er þetta að nokkru leyti í samræmi við það sem 

Guðrún Friðgeirsdóttir (1999) segir en hún telur að starfsfræðsla þyrfti að byrja strax í 

leikskóla í gegnum leik og halda þannig áfram í fyrstu bekkjum grunnskóla til þess að fá 

nemendur til að skilja og þekkja umhverfi sitt. Þegar líða fer á grunnskólann ætti að útfæra 

verkefni fyrir börnin og í síðustu þremur bekkjum grunnskóla ætti að kenna þetta rétt eins og 

aðrar námsgreinar. 

Það er til marks um aukinn áhuga yfirvalda að í nýju námskránum eru sett háleitari 

markmið um náms- og starfsfræðslu en í námskránum sem voru á undan. Í Aðalnámskrá 

grunnskóla  (2011) segir um náms- og starfsfræðslu: 

Náms- og starfsráðgjafar geta aðstoðað nemendur við að vinna úr 
upplýsingum um nám sitt og leiðbeint þeim við áframhaldandi 
nám og starf. Jafnrétti ber að hafa að leiðarljósi í náms- og 
starfsfræðslu með því að kynna piltum og stúlkum fjölbreytt 
námsframboð að loknum grunnskóla og störf af ýmsu tagi. Leitast 
skal við að kynna báðum kynjum störf sem hingað til hefur verið 
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litið á sem hefðbundin karla- eða kvennastörf. Nauðsynlegt er að 
kynna fyrir nemendum ný störf og þróun starfa sem fylgja 
breytingum í nútímasamfélagi.“ 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) er námskráin byggð á sex grunnþáttum menntunar sem 

eru læsi, sjálfbærni, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, sköpun og að lokum heilbrigði og 

velferð, sem enn betur undirstrikar hversu mikilvægt er fyrir nemendur að öðlast færni í að 

leita sér upplýsinga um áframhaldandi reynslu til að hafa meira til þjóðfélagsins að gefa eftir 

skólagöngu. 

Nemendur horfa gjarnan á sína nánustu þegar þeir horfa til starfsvals og hafa því foreldrar og 

nánasta fjölskylda mikil áhrif á starfsval unglingsins. Foreldrar eru óöryggir við að aðstoða 

börn sín við náms- og starfsval og hafa rannsóknir sýnt að  foreldrar telja náms- og 

starfsráðgjafa geta veitt bestu upplýsingarnar um nám og störf. Náms- og starfsráðgjafar eru 

því í lykilhlutverki og þurfa að upplýsa og leiðbeina foreldrum og öðrum forráðaaðilum 

unglinga við náms- og starfsval þeirra (Ágústa Ingþórsdóttir, 2009).  

     Megintilgangur náms- og starfsfræðslu er að gera nemendur færari í því að mynda sér 

ákveðna stefnu um nám og starfsferil. Með því að kynna fyrir þeim framhaldsnám og 

vinnumarkað, þjálfa þá í að velja, gera áætlanir og taka ákvarðanir þannig er líklegra að 

nemendur velji sér nám og störf sem henta þeim. Þannig stuðlar náms- og starfsfræðsla að 

ánægðari námsmönnum og starfsmönnum með meiri starfsánægju og ætti því að vera 

samfélaginu í heild til hagsbóta (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 1994; Guðrún Friðgeirsdóttir, 

1999).  

 

1.4 Rannsóknir á ávinningi náms- og starfsfræðslu 

 Rannsóknir hafa sýnt fram á að þeir nemendur sem fá náms- og starfsfræðslu eru mun líklegri 

til að vita hvert þeir vilja stefna. Samkvæmt rannsókn Sifjar Einarsdóttur (2005) þar sem 

íslenskar starfslýsingar voru flokkaðar samkvæmt kenningu Hollands eru bein tengsl á milli 

starfsáhuga og starfsánægju. Nemendur tóku greinilegum framförum í að skoða á skipulegan 

hátt störf með framtíðarsýn að leiðarljósi.  

 Guðbjörg Vilhjálmsdóttir (2000) gerði megindlega rannsókn til að kanna hvort náms- og 

starfsfræðsla í 10. bekk grunnskóla skilaði árangri. Rannsóknin leiddi meðal annars í ljós að 

þeir nemendur sem fengu slíka fræðslu voru betur undir það búnir að velja sér námsbraut að 

námi loknu auk þess að búa yfir víðtækari sýn á framtíðarstörf. Niðurstaða rannsóknarinnar 

ýtir undir það að mínu mati hversu mikilvæg náms- og starfsfræðsla er í grunnskólum. 

 Rannsókn Guðbjargar sem og rannsókn Gerðar G. Óskarsdóttur (2000) sem fjallar um  
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tengsl á milli menntunar og starfs hafa sýnt að ef náms- og starfsfræðsla í skólum er góð þá 

skilar hún sér í því að nemendur eru betur undir það búnir að leita sér upplýsinga, eiga 

auðveldara með ákvarðanatökur auk þess sem þeir búa yfir meiri starfsþroska. Fræðslan hefur 

þannig forvarnargildi fyrir nemendur og eru þeir betur í stakk búnir að taka ákvarðanir hvað 

varðar náms og starfsval.  

Í rannsókn sem Guðbjörg Vilhjálmsdóttir gerði árið 2000 og 2003 kemur fram að lítill hluti 

barna eða 1/3 leitar til foreldra til að fá leiðsögn og fræðslu um nám og störf (Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir, 2005a). Í skýrslunni frá 2007 um náms- og starfsráðgjöf  er einmitt talað um 

hversu mikilvægt sé að fá forráðamenn barna til að koma að starfsfræðslunni með 

skipulögðum hætti (Menntamálaráðuneytið, 2007). Þar er einnig vísað í áður nefnda rannsókn 

í grunnskólum Reykjavíkur um stöðu starfsfræðslu í skólum sem sýndi fram á að nánast engin 

fræðsla eigi sér stað í mörgum skólum og töldu margir náms- og starfsráðgjafar að nemendur 

væru illa undir það búnir að taka ákvörðun um náms- eða starfsval við lok 10. bekkjar 

(Menntamálaráðuneytið, 2007). Fræðslan gefur okkur því mikilvægt tækifæri til að móta 

framtíðina með nemendum öllum til farsældar (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2005a). 

 

1.5 Námsefni og gagnabanki 

Hvað veldur því að náms- og starfsfræðslu er ábótavant eins og fram hefur komið í 

rannsóknum hérlendis og nemendur fá ekki þá fræðslu sem þeim á að standa til boða? 

(Guðbjörg Viljálmsdóttir, 2000, 2003). Fyrst má nefna að skortur hefur verið á kennsluefni og 

enn hefur ekki verið gefið út námsefni fyrir nemendur á yngri stigum grunnskóla. Fyrsta 

bókin tengd náms- og starfsráðgjöf kom út 1954 og heitir Starfsval-Hvað viltu verða? og er 

eftir Ólaf Gunnarsson. Nýjasta námsefnið sem gefið var út af námsgagnastofnun árið 2011 

nefnist Stefnan sett. Önnur útgefin námsefni tengd náms- og starfsráðgjöf eru Verkefni í 

starfsfræði (1966), Margt er um að velja sem er námsefni fyrir 8-10 bekk og var fyrst gefið út 

árið 1993 og fór á vefinn 2004. Námsefnið Námstækni er vefefni sem kom út árið 2004.  

Sex skýrslur hafa verið gerðar hjá menntamálaráðuneytinu sem koma að náms- og 

starfsráðgjöf en þær komu út 1981, 1986, 1991, 1998, 2007 og sú síðasta 2008. Allar þessar 

skýrslur koma inn á hversu mikilvægt sé að koma upp gagnabanka sem enn er ekki kominn í 

gagnið. Skýrslan frá 1991 hafði mikil áhrif er varðar það nám sem sett var á laggirnar við 

Háskóla Íslands í náms- og starfsráðgjöf auk aukins stöðuhlutfalls í framhaldsskólum. 

Skýrslan frá árinu 2007 hafði einnig mikil áhrif þar sem hún stuðlaði meðal annars að því að 
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náms- og starfsráðgjafar fengu lögverndun á starf sitt auk þess að viðurkenna rétt nemenda til 

náms- og starfsráðgjafar (Menntamálaráðuneytið, 1981, 1986, 1991, 1998, 2007 og 2008).  

 

1.6 Brottfall úr framhaldsskólum 

Velta má fyrir sér þeirri staðreynd af hverju sé svona mikið brottfall fyrstu árin í 

framhaldsskólum landsins. Getur verið að þar eigi hlut að máli að margir nemendur fara inn í 

framhaldsskóla án þess að vera búnir að öðlast færni í að meta og finna áhugasvið sitt eða án 

þess að hugsa út í hvert stefnir? (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2005a).  Í niðurstöðu rannsóknar 

sem Guðbjörg Vilhjálmsdóttir gerði árið 2010 kemur fram að tengsl eru á milli brottfalls og 

skipulagðrar náms- og starfsfræðslu í grunnskóla. Þeir nemendur sem mældust með framfarir í 

skipulagðri starfshugsun féllu síður brott frá námi. Fyrri rannsókn Guðbjargar Vilhjálmsdóttur 

(2000, 2007) sýndi fram á jákvæð tengsl skipulagðrar starfshugsunar og náms- og 

starsfræðslu. Í skýrslu Menntamálaráðuneytisins frá árinu 2007 kemur fram að 

menntamálayfirvöld telja að náms- og starfsfræðslan og ráðgjöfin sé mikilvægur þáttur til að 

varna brottfalli meðal nemenda. Tilgangur fræðslunnar eigi að vera sá að hjálpa nemendum að 

finna hvar áhugi þeirra liggur svo þeir geti notað niðurstöðurnar til að velja nám og störf sem 

líklegt er að þeim falli í geð. Auk þess þurfi að sýna þeim með hvaða hætti þeir geti leitað sér 

upplýsinga um nám og störf. Megintilgangurinn sé að minnka brottfall úr framhaldsskóla og 

vinna gegn hefðbundnum kynjahlutföllum í störfum.  

Ekki er vanþörf á úrræðum til að minnka brottfall þar sem rannsóknir á brottfalli hér á 

landi hafa leitt í ljós að einungis um 60% úr hverjum árgangi hefur lokið framhaldsskóla við 

24 ára aldur og má kannski rekja það til þess að um helmingur nemenda fær mjög litla náms- 

og starfsfræðslu (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 1995; Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella 

Blöndal, 2002). Rannsóknir hafa sýnt að þeir einstaklingar sem fá náms- og 

starfsráðgjöf/fræðslu frá upphafi skólagöngu bæta árangur sinn í skóla og verða færari í 

samskiptum og samvinnu. Einnig eru þeir betur undirbúnir fyrir væntanleg störf og hafa meiri 

þekkingu á starfskönnun og ákvarðanatöku um störf (Elementary Career Awareness Guide, 

1999). 

 

1.7 Fræðilegar undirstöður náms- og starfsfræðslu 

Fræðsla um ýmis störf strax frá barnæsku er talin afar mikilvæg af kennismiðum 

starfsferilþróunar. Kennismiðurinn Parson taldi að einstaklingar yrðu ánægðari í starfi ef 
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samsvörun væri á milli einkenna hans og einkenna starfsins. Til þess að einstaklingar geti 

valið nám og störf taldi Parson að þeir þyrftu að hafa sjálfsþekkingu auk þess að hafa 

upplýsingar um nám og vinnumarkað. Hægt er að segja að kenning Parsons sé 

grundvallarhugmynd í náms- og starfsfræðslu (Sharf, 2006). 

Donald Super kom fram með kenningu sína um þróun starfsferils árið 1950 en hann taldi að 

þróun sjálfsmyndar hefði áhrif á þróun starfsferils og að sjálfsmyndin þróaðist af 

líffræðilegum eiginleikum einstaklinga, félagslegri stöðu þeirra og samskiptum við aðra. 

Super skilgreindi starfsþroska sem færni til að taka góða ákvörðun auk þess sem hann setti 

fram Sigurbogalíkanið og kenninguna um lífsstigin sem hann setti fram í Regnbogalíkaninu 

(sjá fylgiskjal 4). Super lítur svo á að þróun starfsferils einstaklinga fari fram alla ævi. Super 

skiptir þessu niður í tímabil/stig (sjá fylgiskjal 5) og er það fyrsta mjög mikilvægt en það fer 

fram í æsku og kallar hann það Vöxt. Það stjórnast af forvitni barnsins, könnun, öflun 

upplýsinga og fyrirmyndum. Við 14 ára aldur gerir Super ráð fyrir að einstaklingur sé kominn 

á næsta lífsstig sem hann kallar Könnun en þá fari framtíðarsýn um starfsferil að mótast. 

Þegar komið er fram á fullorðinsár verða einstaklingar hins vegar að taka ákvörðun og velja 

sér starf. Einnig getur verið að fólk langi til að breyta um starf, öðlist ný viðhorf eða standi 

frammi fyrir nýjum aðstæðum (Sharf, 2006).  

Kenning Savickas er sprottin út frá eldri kenningum hugsmíðahyggju en hún fjallar um 

starfsferil einstaklinga á lífsleiðinni. Í kenningu Savicas er gert ráð fyrir að hver og einn 

einstaklingur þurfi að skynja heiminn út frá sjálfum sér. Hann lítur svo á að hver og einn geri 

sér sinn starfsferil, þrói hann og skapi. Hann telur að við þurfum að stjórna ferlinu sjálf. 

Starfsæfi hvers einstaklings hefur síðan starfssögu sem hægt er að greina niður í þemu. Segja 

má að kenning Savicas  skiptist í þrennt en það er lífsþema, starfsþróun og áhugi einstaklinga. 

Savickas telur að verkefni einstaklinga á sterfsferlinum sé að gera nám og starf merkingarbært 

fyrir okkur það er að segja hvernig við viljum lifa. Það er fyrst og fremst það sem keyrir okkur 

áfram (Savickas, 2005).  

Turner og Lapan (2004) telja að ungmenni auki starfsþroska sinn með því að vinna ákveðin 

verkefni sem þjálfi sjálfsþekkingu og ákvarðandatöku. Þetta geri þau færari í að taka 

ígrundaðar ákvarðanir varðandi nám og störf. Samkvæmt McMahon (1997) þarf að skoða 

starfsþróun barna og unglinga í samhengi við fortíð þeirra, nútíð og framtíð. Hún tekur sem 

dæmi að félagsleg staða fjölskyldu þeirra, lífsýn og ákvarðanir foreldra hafi mikið að segja 

um það hvernig börn líti á starfsferilsþróun. Áhrifa þessara þátta þurfi þó ekki að gæta alla 

ævi, þau geti breyst með aldrinum þegar einstaklingurinn fer að horfa á lífið öðrum augum.  
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Kennismiðurinn Bourdieu hefur varpað ljósi á hvað félagslegi þátturinn eða það sem hann 

kallar habitus hefur mikið að segja á líf einstaklinga. Það má segja að með habitus sé átt við 

hvernig einstaklingur íklæðist sinni félagslegu stöðu og sýni það með öllu sínu hátterni, s.s. 

með vali á tónlist, lesefni, námsleið og starfi. Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á áhrifum 

habitus á starfsþróun (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2005b, 2008). Bourdieu telur að tvennt hafi 

áhrif á breytingu habitus hjá einstaklingum. Annarsvegar þegar stórar breytingar verða á 

lífsleiðinni s.s. flutningur á milli skólastiga. Hinsvegar félagsgreining (socio-analysis) en þá 

greinir viðkomandi áhrif sinnar félagslegu stöðu á líf sitt (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2005b). 

Guðbjörg Vilhjálmsdóttir (2005b) bendir á að einstaklingar greinast í sundur eftir habitus 

hópum þar sem þeir hafa til dæmis mismunandi áhuga, og eru af ólíku kyni, menningu, búsetu 

eða stétt. Þessir þættir hafa allir áhrif á okkur og ekki síður á starfsþróun okkar. (Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir 2005b, 2008).  

Námsráðgjafar hafa tækifæri til að hjálpa einstaklingum að koma auga á þá þætti sem móta 

líf þeirra (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2005a). Ein leið til að hjálpa einstaklingum við 

ákvarðanatöku er að leggja fyrir þá áhugasviðskannanir. Því er sérstaklega rætt um það hér 

þar sem tiltölulega ný áhugasviðskönnun er staðfærð fyrir íslenskar aðstæður sem ætluð er 

sérstaklega grunnskólanemendum. Á Íslandi búa námsráðgjafar vel að áhugakönnunum miðað 

við Norðurlöndin (Gerður G. Óskarsdóttir, 1990; Plant, Cristiansen, Lovén, Vilhjálmsdóttir, 

Vuorinen, 2003). Ljóst er að náms- og starfsráðgjafar nýta sér þær bæði í ráðgjöf og fræðslu.  

 

1.8 Áhugasviðkannanir 

Áhugasviðskannanir eru ekki nýjar af nálinni en þær hafa verið notaðar til að mæla áhuga í 

næstum 100 ár. Áhugasviðskannanir eru gagnleg tæki til að hjálpa einstaklingum að átta sig 

betur á því hvar áhugi þeirra liggur með því að flokka svör einstaklinga eftir áhuga þeirra og 

sýna hvar áhuginn er mestur. Tilgangur áhugasviðskannana er jafnframt að vera hjálpartæki til 

frekari skoðunar á náms- og starfsframboði. Flestar áhugasviðskannanir eru byggðar upp á 

kenningu Hollands um að flokka megi starfsáhuga í sex svið: handverks-, vísinda-, lista-, 

félags-, athafna- og skipulagssvið. Kenning Holland skiptir starfsáhuga og starfsumhverfi 

einstaklinga upp í sex svið sem unnið er út frá í áhugasviðsmati. Hér á landi eru til 

starfslýsingar fyrir 300 störf og auðveldlega er hægt að tengja áhugasvið einstaklinga við þau. 

Starfslýsingarnar eru notaðar til að hjálpa einstaklingum að horfa á og meta eðli og innihald 

starfa. Þannig er einstaklingnum hjálpað að leita að störfum sem falla inn á áhugasvið þeirra 

(Sif Einarsdóttir, 2005).  
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Á Íslandi var byrjað að notast við áhugasviðskannanir fyrir um 25 árum. Fyrstu 

kannanirnar sem notast var við, voru erlendar kannanir sem höfðu verið þýddar en ekki 

staðfærðar svo sem Strong Interest Inventory, sem er ein mest notaða áhugasviðskönnun í 

heimi, og SDS eða Í leit að starfi eins og hún er kölluð á íslensku. Þessar kannanir eru enn 

notaðar en hafa nú verið staðfærðar að íslenskum raunveruleika. Eftir að rannsóknir sýndu að 

mikill kynjamunur var í svörum áhugakönnunarinnar Strong, sem benti til þess að hún hentaði 

ekki íslenskum ráðþegum, var ráðist í það verkefni að útbúa alíslenska áhugasviðskönnun, 

Bendil. Lokið hefur verið við að gera þá áhugasviðskönnun fyrir efstu bekki grunnskóla og 

framhaldsskólanemendur. Talið var að kynjamunurinn sem birtist í niðurstöðum Strong 

tengdist kynbundnum staðalmyndum í íslensku samfélagi og sýndi að sníða þyrfti 

áhugasviðskannanir að því samfélagi sem þær eru notaðar í (Sif Einarsdóttir og James 

Rounds, 2007). 

Tracey og Sodano (2008) segja að langtímarannsóknir bendi til að eftir 14 ára aldur sé 

starfsáhugi nokkuð stöðugur og eigi það við um bæði kyn. Svo virðist sem hann vaxi fram til 

14 ára aldurs en dofni þegar farið er úr grunnskóla (e.middle school) í framhaldsskóla (e.high 

school). Minnkandi starfsáhugi við það að skipta um skólastig kemur frekar fram hjá stelpum 

en strákum. Svo virðist sem stelpur hafi meiri áhuga á raungreinum eftir því sem þær eru 

yngri en sá áhugi minnki með aldrinum. Í könnun sem Ragnar F. Ólafsson og Almar M. 

Halldórsson (2007) gerðu fyrir Samtök atvinnulífsins á árunum 2000, 2003 og 2006 voru 15 

ára unglingar spurðir í hvaða starfi þeir teldu að þeir yrðu þrítugir. Nánast í öllum störfum 

reyndist áhugi kynjanna ólíkur en nokkur atriði skera sig úr. Samkvæmt svörum 

ungmennanna er mikill áhugi á háskólanámi en á það stefna um 50% drengja og 65% stúlkna. 

Hins vegar er nokkur munur á því til hvaða starfa ungmennin horfa. Stelpur stefna á 

heilbrigðis-, félags- og hugvísindagreinar á meðan strákarnir hafa meiri áhuga á raunvísindum 

og er það í samræmi við töflu 1 (fylgiskjal 6). Í iðngreinum er líka mikill munur á áhuga 

kynjanna en aðeins um 1% stelpna hefur áhuga á hverri iðngrein en um 18% stráka. Stelpur 

hafa áhuga á öðrum iðngreinum svo sem gullsmíði á meðan langflestir strákar nefna störf eins 

og smíðar, bifvélavirkjun og rafvirkjun (Ragnar F. Ólafsson og Almar M. Halldórsson, 2007). 

Mikil áhersla hefur verið lögð á það hér á landi að nota áhugasviðskannanir til að aðstoða 

einstaklinga við að auka sjálfskilning sinn þegar þeir standa frammi fyrir náms- og starfsvali 

(Sif Einarsdóttir, 2005). Áhugasviðkannanir eru auðveldar í notkun og ná að aðstoða 

einstaklinga þegar kemur að náms- eða starfsvali og ekki síður starfsfræðslu. Mikilvægt er þó 

að hafa í huga að áhugasviðskönnun segir ekki einstaklingum hvað þeir eiga að gera heldur er 

hún hjálpartæki til að einstaklingar átti sig á hvar áhugi þeirra liggur, koma skipulagi á 
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starfsáhuga þeirra og leiði þá þannig áfram með hvaða nám og/eða störf hæfa þeim. Þannig 

eru áhugasviðskannanir ein leið af mörgum til þess að öðlast betri sjálfsþekkingu (Sif 

Einarsdóttir, 2009). 

Þegar einstaklingar taka áhugasviðskönnun má einnig nýta hana til að para áhugasvið við 

áhugasvið fagfólks í ákveðnum fagstéttum en ekki eingöngu að bera saman áhugasvið 

einstaklings í leit að samsvörun. Litið er svo á að ef einstaklingar ná samsvörun á milli 

áhugasviðs og starfs öðlist viðkomandi meiri starfsánægju. Þannig er hægt að nota 

áhugasviðskönnun til að víkka út eða þrengja leit fyrir einstaklinginn á því vali sem hann 

stendur frammi fyrir. Áhugasviðskönnun getur opnað augu einstaklinga fyrir vali sem þeir 

hafa ekki hugsað um fyrr en niðurstaða könnunar liggur fyrir (Brynhildur S. Thorsteinsson, 

2009).  

Mullis, Mullis og Gerwels (1998) segja að starfsáhugi, sem byrjar að þróast á barnsaldri, 

spretti að miklu leyti af annars vegar persónulegum eiginleikum eins og sjálfsþekkingu, 

gildum, viðhorfum og þekkingu á störfum og hins vegar af umhverfisþáttum eins og 

fjölskyldu og skóla. Við starfsval skipti miklu máli að einstaklingar leiti eftir starfsumhverfi 

sem passi við þeirra manngerð og áhuga því það auki líkurnar á því að þeir verði ánægðir í 

starfi. 

Þegar horft er á meginmarkmið notkunar áhugasviðskannana er það að koma 

einstaklingum áfram í leit að mögulegum starfsvettvangi og námsleiðum sem í boði eru (Sif 

Einarsdóttir, 2007). Þetta styður það sem fram kemur í rannsókn Brynhildar S. Thorsteinssson 

um mikilvægi þess að einstaklingar geti gengið að upplýsingum sem að þessu lúta eftir að 

áhugasviðskönnun hefur verið tekin (Sif Einarsdóttir, 2009). 

Það vantar tilfinnanlega íslenska rannsókn um reynslu og upplifun starfandi náms- og 

starfsráðgjafa á starfi þeirra. Þessi leit kveikti áhuga minn á því að skoða upplifun og reynslu 

náms- og starfsráðgjafa af náms- og starfsfræðslu í grunnskólum, kanna hvernig fyrirkomulag 

náms- og starfsfræðslunnar er; notkun áhugasviðskannana; hvað hafi áhrif á starfsþróun 

einstaklinga; og síðast en ekki síst hver sé ávinningur af náms- og starfsfræðslu að mati náms- 

og starfsráðgjafanna.  

Við þurfum að auka þekkingu og dýpka skilning á náms- og starfsfræðslu. Af þessum 

ástæðum lagði ég upp með tvíþættu rannsóknarspurninguna: Reynsla og upplifun náms- og 

starfsráðgjafa í grunnskólum af náms- og starfsfræðslu og ávinningi hennar. 
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2 Aðferð 

Aðferðin sem notuð var til að svara rannsóknarspurningunni var fyrirbærafræðileg. 

Fyrirbærafræðileg aðferð er eigindleg rannsókn en hún byggir á upplifun einstaklinga sem 

skoðaðir eru (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Fyrirbærafræði miðar fyrst og fremst að því að 

lýsa athöfnum og atburðum eins og þær birtast einstaklingum. Edmund Husserl (1859-1938) 

var upphafsmaður fyrirbærafræðinnar. Husserl talaði um ,,reynsluheim“ en reynsluheimur 

saman stendur af öllu því sem við upplifum dags daglega. Reynsla einstaklinga kemur fyrst og 

vísindalegur veruleiki þar á eftir, þegar horft er til þekkingafræðilegs skilnings. Út frá reynslu 

komu vísindin en uppruni þeirra er sögulegur reynsluheimur (Gilije og Skirbekk, 1999).  

Einkenni eigindlegra rannsókna eru tilgangsúrtök sem merkir að þáttakendurnir sem taka þátt 

í rannsókninni tengjast fyrirbærinu á beinan hátt (Katrín Blöndal, 2004). Hver og einn 

einstaklingur sér heiminn með sínum augum, sýn okkar mótast af fyrri reynslu og túlkun 

þeirrar reynslu. Á því byggir meðalannars Vancouver skólinn í fyrirbærafræði (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2003). 

Gagnagreining Vancouver skólans hefst með viðtali við meðrannsakanda og ef 

rannsakanda finnst eitthvað óljóst á meðan á viðtalinu stendur fær hann staðfestingu á því 

hvernig beri að skilja það hjá meðrannsakanda.  Um leið og viðtalinu er lokið  skrifar hann 

niður hjá sér ef eitthvað fangaði sérstaklega athygli hans og einnig ef hann tekur eftir að 

meðrannsakandi hafi farið úr jafnvægi við að ræða ákveðin atriði. Þetta er annað stig 

greiningar. Þriðja stig gagnagreiningar felst í því að skrifa viðtalið við meðrannsakanda niður 

frá orði til orðs og draga saman upplýsingar sem þar koma fram í þemu og undirþemu. 

Afrituðu viðtölin eru síðan skoðuð aftur og aftur og borin saman við þær athugasemdir sem 

skrifaðar voru í viðtalinu eða strax eftir að því lauk. Að lokum eru setningar og eða 

efnisgreinar flokkaðar saman sem eiga eitthvað sameiginlegt og geta því verið saman í þema. 

Þannig er hvert viðtal unnið, það er að segja sameiginlegir þættir í hverju viðtali sem verða 

síðan grunnur að niðurstöðum (Sigríður Halldórsdóttir, 2003).  

Mikilvægt er að rannsakandinn sé opinn og næmur, hann verður auk þess að vera tilbúinn 

til að útvíkka sjóndeildarhring sinn. Það gerir hann með því að vera opinn fyrir 

sjóndeildarhring annarra og viðurkenna það dýrmæta í hverjum einstaklingi sem býr yfir 

mikilvægum upplýsingum. Því er mikilvægt að rannsakandi líti á meðrannsakanda sinn með 

hlýju, virðingu og hógværð (Sigríður Halldórsdóttir, 2003).  

Til að ramma rannsóknina af og gera hana sem faglegasta notaði ég 12 þrep 

Vancouverskólans sem vegvísi í rannsókninni. Ég tel það hafa veitt mér styrk til að halda 
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áfram á réttri braut að vita hvað kæmi næst en vaða ekki úr einu í annað heldur ná að staldra 

við og ígrunda. Yfirlit yfir þrep rannsóknarferlisins í Vancouver skólanum og í þessari 

rannsókn má sjá á mynd1.(fylgiskjal 7). 

 

2.1 Viðmælendur 

Ég valdi mér átta einstaklinga sem menntaðir eru sem náms- og starfsráðgjafar og starfa í 

grunnskólum víðsvegar um landið. Ég fékk ábendingar frá starfsfélögum og leiðbeinanda 

mínum um ákjósanlega viðmælendur fyrir rannsóknina. Viðtölin fóru fram á vinnustöðum 

þeirra eða á heimili mínu og tóku þau á bilinu 45 – 65 mínútur. Viðmælendur mínir eru allir 

kvenkyns og hafa allar starfað við náms- og starfsráðgjöf í fimm ár eða meira inn í 

grunnskólum landsins. Bakgrunnur þeirra er misjafn en sex þeirra hafa 

grunnskólakennararéttindi í  grunninn, einn félagsfræði og einn BS í sálfræði. Viðmælendum 

mínum hef ég gefið eftirfarandi nöfn: 

Sigurlaug - grunnskólakennari og náms- og starfsráðgjafi. 

Hólmfríður – grunnskólakennari og náms- og starfsráðgjafi. 

Eva - grunnskólakennari og náms- og starfsráðgjafi. 

Guðrún – félagsráðgjafi og náms –og starfsráðgjafi. 

Unnur- grunnskólakennari og náms og starfsráðgjafi. 

Ragnheiður – grunnskólakennari og náms –og starfsráðgjafi. 

Sigríður – BS í sálfræði og náms –og starfsráðgjafi. 

Freydís – grunnskólakennari og náms –og starfsráðgjafi. 

Gerð er frekari grein fyrir viðmælendum í töflu 1. (fylgiskjal 8). 

Náms- og starfsframboð er mjög mikið í dag og unglingar á 16. ári þurfa að taka stórar 

ákvarðanir hvað varðar nám og eða störf. Ástæðan fyrir því  að ég kaus að ræða við starfandi 

náms- og starfsráðgjafa var að ná þeirra sýn á náms- og starfsfræðslu og upplifun þeirra á 

ávinningi hennar og kanna hvort þeim finnist að verið sé að sinna þessum þætti nægjanlega 

inn í grunnskólum landsins og ef svo er ekki hvers vegna það sé ekki gert.  
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2.2 Framkvæmd og úrvinnsla 

Viðtölin voru tekin upp og síðan rituð upp í tölvu. Í viðtölunum leitaðist ég við að fá svör við 

rannsóknarspurningu minni. Ég var með viðtalsramma við höndina sem ég notaði mér til 

stuðnings til að tryggja að ég fengi sem ítarlegust svör. Ég nýtti mér viðtalsrammann í öllum 

viðtölunum og fannst mér það gagnast mér vel og hjálpa mér að halda mér við efnið. Einnig 

nýtti ég mér þá viðtalstækni sem ég hef tileinkað mér í starfi mínu og spurði nánar út í þá 

þætti sem mig langaði að fræðast meira um. 

Viðtölin fóru fram frá júlí 2011 til september 2011. Unnið var að gagnasöfnun og 

gagnagreiningu jafnóðum en það er í anda Vancouver skólans (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). 

Viðtölin sem ég tók gengu vel að mínu mati, flæðið var gott og fannst mér sem ég og 

meðrannsakendur mínir ná að sameinast á jafnræðisgrundvelli og ræða saman. Mér fannst 

réttmætt að ræða við einstaklinga sem hafa reynslu af náms- og starfsfræðslu í grunnskólum 

en reynsluleysi mitt varð til þess að ný innsýn á fyrirbærinu opnaðist hjá mér. Upplifun 

einstaklinga er misjöfn og frábrugðin reynslu annarra sem hafa þó reynslu af sama fyrirbæri. 

Það byggir því að miklu leiti á því hversu trúverðuglega rannsakanda tekst að setja fram eða 

sýna niðurstöðurnar hver trúverðuleiki og réttmæti rannsóknarinnar er (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2003).  

Áreiðanleiki rannsóknar sem þessarar snýst um að hve miklu leyti aðrir rannsakendur fái 

sömu niðurstöður ef þeir noti sömu rannsóknaraðferð (Rúnar Helgi Andrason, 2003).  Vegna 

þessa var ég meðvituð um það að ég bjó sjálf yfir ákveðinni reynslu af fyrirbærinu, en í 

samræðunum reyndi ég sem mest að opna huga minn og vera hlutlaus hlustandi í þeirri von að 

geta öðlast betri sýn og fá tækifæri til að skilja fyrirbærið betur. Ég vissi og gerði mér vel 

grein fyrir að ég þyrfti að vera vakandi yfir því að mín eigin upplifun, skoðanir og viðhorf 

lituðu ekki niðurstöður rannsóknarinnar. Meðrannsakendur mínir voru mjög opnir og einlægir 

í viðtölunum að mínu mati.  

Til þess að gæta að siðfræðinni í rannsókninni voru viðmælendur upplýstir strax í upphafi 

um að allar þær upplýsingar sem þeir létu mér í té væri farið með sem trúnaðargögn. Gögnum 

yrði eytt að skráningu lokinni og passað væri uppá að enginn kæmi fram undir nafni né 

staðsetningu. Einnig gerði ég viðmælendum mínum ljóst að þeir fengju að sjá niðurstöðurnar 

áður en þær yrðu birtar og viðmælandi gæti hætt við þátttöku í rannsókninni hvenær sem er án 

frekari útskýringa. Reynt var eftir fremsta megni að fara eftir fjórum meginreglum siðfræði 

sem eru sjálfræðisreglan, skaðleysisreglan, velgjörðarreglan og að lokum réttlætisreglan sem 

allar fjalla um að vernda þátttakendur sem þátt taka í rannsókn svo þeir hljóti ekki skaða af 
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(Sigurður Kristinsson, 2003). Rannsóknin var tilkynnt til persónuverndar (S5411/2011) en 

fullrar nafnleyndar er gætt í rannsókninni og öllum nöfnum breytt. Yfirlit yfir þrep 

rannsóknarferlisins í Vancouver skólanum sem og í þessari rann sókn má sjá í töflu 2 

(fylgiskjal,9).  
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3 Niðurstöður 

Niðurstöðum rannsóknarinnar er skipt í fimm meginþemu og 21 undirþemu og má sjá þau í 

töflu 3 (fylgiskjal 10). 

Yfirþema rannsóknarinnar er þetta opnar augu fyrir þeim að það er svo margt þarna úti. 

Yfirþemað er mjög lýsandi fyrir það hverju náms- og starfsfræðsla skilar nemendum. Það eru 

svo ótal margir möguleikar sem bíða eftir nemendum við lok grunnskólagöngu og því afar 

mikilvægt að kynna þeim það sem er í boði og hjálpa þeim og hvetja þau áfram í leit sinni að 

áframhaldandi námi eða starfi sem hentar hverjum og einum. Hvernig er hægt að taka 

ákvörðun um val ef upplýsingar liggja ekki fyrir um náms- eða starfsval? Hvað varðar náms- 

og starfsfræðslu voru viðmælendur á einu máli um að markviss náms- og starfsfræðsla skilaði 

okkur upplýstari einstaklingum, sem væru klárari í að afla sér upplýsinga og væru betur í 

stakk búnir að taka ígrundaða ákvörðun um náms - eða starfsval. 

Hvað varðar áhugasviðskannanir kom í ljós í þessari rannsókn að ekki stendur öllum 

grunnskólanemendum til boða að taka slíka áhugasviðskönnun. Einnig kom í ljós að skiptar 

skoðanir eru um þær og þá helst varðandi þann þátt hvort þær séu ekki of stýrandi. Velta má 

því upp hvort ekki þurfi að mæta þörfum einstaklinga á mismunandi vegu hvað varðar 

áhugasviðskannanir eins og í öllu öðru. Og því ekki að kappkosta að leggja þær fyrir alla 

heldur bjóða þeim sem áhuga hafa að nýta sér þær. Niðurstöður sýndu þó fram á að meirihluti 

telur ávinninginn af þeim einungis jákvæðan og að það skili sér ótvírætt til nemenda. 

Niðurstöður varðandi kynjamun í starfsvali sýna að meirihluti viðmælenda taldi erfiðara 

fyrir drengi að fara í hefðbundin kvennastörf en stúlkur að fara í hefðbundin karlastörf. 

Viðmælendur veltu fyrir sér hver áhrif félaga á náms- og starfsval væri annars vegar og síðan 

hvort foreldrar hefðu áhrif á val nemenda. Viðmælendur töldu að foreldrar hefðu mikil áhrif 

en niðurstöður sýna til að mynda að börn mikið menntaðra foreldra fara frekar í langskólanám 

á meðan að börn minna menntaðra sækja frekar í störf sem þarf ekki eins langa menntun eins 

og iðngreinar. Athyglisvert var að helmingur viðmælenda nefndi sérstaklega að börn foreldra 

sem vinna í heilbrigðisgeiranum leiti mjög gjarnan þangað. 

Viðmælendur töldu að gagnsemi náms- og starfsfræðslu væri mikil fyrir nemendur en 

aðallega upplifðu þeir að geta sent meðvitaðri einstaklinga út í lífið sem hafa kynnst því 

fjölbreytta vali sem í boði er varðandi nám og störf. Auk þess taldi meirihluti viðmælenda að 

nemendur í lok grunnskóla sem fengið hafa náms- og starfsfræðslu séu betur í stakk búnir til 

að afla sér upplýsinga er varða framtíðina. 
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Viðmælendur voru á einu máli um að mikilvægt væri að byrja fræðsluna fyrr eða frá upphafi 

skólagöngu og hafa stíganda í henni allt til loka skólagöngunnar. Mikill styrkur er fyrir náms- 

og starfsráðgjafa að hafa það staðfest í lögum að allir nemendur eigi rétt á fræðslu og að 

fræðslan eigi að vera á ábyrgð menntaðs náms- og starfsráðgjafa. Meirihluti viðmælenda 

ræddi um hversu dýrmæt lögverndun starfsheitisins væri þar sem það skilaði þeim 

viðurkenningu á menntun þeirra auk þess að tryggja að gæði þjónustunnar, sem skilar sér á 

jákvæðan hátt út í samfélagið að þeirra mati. Hjá meirihluta viðmælenda kom fram hræðsla 

um stöðu náms- og starfsráðgjafa innan skólakerfisins og óvissa varðandi stöður og 

stöðuhlutfall náms- og starfsráðgjafa innan skólanna. Það kom skýrt fram hjá viðmælendum 

að auka þurfi mönnun eða stöðuhlutfall svo hægt sé að sinna þeirri fræðslu sem ber að sinna 

innan skólanna. 

 

3.1 Náms og starfsfræðsla 

Viðmælendur voru spurðir hvernig náms- og starfsfræðslu væri háttað í þeirra skóla og 

hvernig nálgunin væri. Flestir töldu mikilvægt að nemendur kæmust á vettvang til að kynnast 

störfum en einnig taldi meirihluti viðmælenda mikilvægt að hafa samstarf við foreldra hvað 

varðar fræðsluna. Einnig voru viðmælendur spurðir út í hvernig þeir myndu vilja hafa 

fræðsluna inn í skólanum en þá kom glöggt í ljós að yfir heildina vildu viðmælendur gjarnan 

hafa meiri tíma til að sinna fræðslunni. 

 

Fyrirkomulag náms- og starfsfræðslu í grunnskólum Viðmælendur voru spurðir hvernig 

náms- og starfsfræðslu væri háttað í skólanum þeirra og hve mikill tími færi í hana. 

Viðmælendur voru átta en starfa í tíu grunnskólum víðsvegar um landið. Mikilvægt er að 

horfa á stærð skóla en einungis í tveimur skólum af tíu, er fræðslunni sinnt á yngsta stigi og 

eru þeir skólar með tiltölulega fáa nemendur. Annars var fræðslunni aðallega sinnt í elstu 

bekkjum grunnskólanna en mismikið. Það sem virðist hamla fræðslunni er tímaleysi ráðgjafa 

og að ekki eru opinberar áætlanir í skólunum um fræðsluna og því er hún ekki í forgangi eins 

og Ragnheiður nefndi:  

“... hún er bara ekki neitt markviss, það er ekki til nein áætlun sem 

farið er eftir, bara þessi áætlun sem er mín hugsmíð og það er ekki 

verið að vinna samkvæmt henni, það er sko svona draumurinn að 

koma henni á og fá hana samþykkta.“ 
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Það vakti athygli að náms- og starfsfræðslu er eins lítið sinnt og fram kom hjá viðmælendum 

og hvers vegna stærri skólarnir ná ekki að sinna þessum hluta eins vel og litlu skólarnir. 

Hólmfríður starfar í tveimur skólum, annars vegar í mjög fámennum skóla og hinsvegar í 

stórum skóla hún segir meðal annars:  

„ í litla skólanum næ ég að sinna þessu vel. Ég næ að gera áætlun 

og sinna henni. Áætlun sem nær yfir alla bekki skólans og næ að 

vinna hana með kennurum skólans en hinsvegar í fjölmenna 

skólanum þá hef ég einfaldlega ekki nægan tíma í þetta.“ 

Þegar horft er til fræðslunnar og samstarfs við kennara þá kom fram hjá helmingi viðmælenda 

að samstarf við kennara væri gott  eins og Hólmfríður sagði: „ ...maður verður að vera með 

kennarana með sér í þessu. Það hefur alla vega reynst mér mjög happadrjúgt.“ Aftur á móti 

var helmingur viðmælenda í vandræðum með að fá tíma hjá kennurum til að sinna fræðslunni 

eða eins og Eva benti á: „ ... kennarar eru mjög jákvæðir gagnvart því að fá fræðslu en þetta 

er ekki í forgangi hjá þeim.“ 

Þetta undirstrikar mikilvægi þess sem viðmælendur voru allir sammála um að mikilvægt væri 

að festa fræðsluna  eins og Sigríður sagði: „ ... ef þetta væri fast í töflu þá væri þetta svona 

fast í hendi og mundi vera sinnt en núna vill þetta svolítið leka til hliðar.“ 

 

Mikilvægi þess að nemar fái að fara á vettvang og máta sig við störfin. Hér var spurt 

hvaða háttur væri á fræðslunni og hvort tengsl væru við atvinnulífið. Skólarnir út á landi 

höfðu mikil tengsl við atvinnulífið á meðan að skólarnir á höfuðborgarsvæðinu voru að litlu 

leyti með tengsl við atvinnulífið. Það sem hamlaði skólunum á höfuðborgarsvæðinu var 

hversu margir nemendur voru og hversu mikil vinna fólst í að koma nemendum á vettvang. 

Einnig sú upplifun að erfitt væri að fá fyrirtæki til að taka á móti nemendum. Tímaleysi náms- 

og starfsráðgjafa kom þar glöggt fram. Aftur á móti út á landi virtust tengsl við atvinnulífið 

vera mun meiri, vinnustaðir jákvæðari gagnvart því að fá nemendur á vettvang og því virðist 

sú vinna taka mun minni tíma en á höfuðborgarsvæðinu. Þess ber þó að geta að ekki voru allir 

skólarnir út á landsbyggðinni að senda nemendur á vettvang  eins og Sigurlaug benti á:  

„ ... þá eru það svo mörg fyrirtæki sem maður þarf að vera í 

samskiptum við ef allir skólarnir væru með þetta. Það er ekkert grín 

að koma kannski 400 börnum í starfskynningu á ári ef allir mundu 

sinna þessu. Ég væri til í að reyna þetta, en ég er ekkert mjög 
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bjartsýn en hins vegar tel ég að vel væri hægt að fá atvinnulífið 

meira inn í skólana til að kynna sig.“ 

Þeir viðmælendur sem voru að senda nemendur á starfsvettvang voru allir sammála um að það 

skilaði þeim miklu, þeir væru mjög ánægðir með starfsfræðsluna. Freydís sagðist upplifa að 

þegar nemendur hennar kæmu úr starfskynningum þá væru þeir glaðari, meðvitaðri og síðast 

en ekki síst áhugasamari um að kynnast því námi sem liggur að baki því starfi sem áhuga 

þeirra vekur. Því væri svo mikilvægt að nemendur kæmust í starfskynningar í starfsgrein sem 

vekur áhuga þeirra. 

Hvað varðar námsfræðslu þá voru allir viðmælendur að sinna þeim hluta, allir nemendur 

virðast fá fræðslu um helstu námsleiðir og þá skóla sem standa þeim næst. Allir nemendur 

eiga kost á því að fara inn í framhaldsskólana og fá kynningu á námsleiðum og 

námsframboði. Guðrún var sú eina sem hafði þann háttinn á að nemendur fá að fara á 

vettvang, nemendur grunnskólans fylgja nemendum framhaldsskólans. Nemendur völdu sér 

braut til að fara á og voru þar í fjóra klukkutíma með eldri nemanda sér við hlið. Þannig fá 

þau nasaþefinn á því hvernig er að vera í framhaldsskóla. Guðrún segir að nemendur hafi 

talað um eftir heimsóknina að þetta væri:  

„ ... rosalega skemmtilegt ... sum fengu alveg í magann því þarna 

áttuðu þau sig svolítið svona á því að þetta er öðruvísi umhverfi 

heldur en það sem við búum við í grunnskólanum. Já til að mynda 

þau eru ekki eins mötuð eins og með heimavinnu. Þetta fær þau til 

að horfa meðvitað á hvað þarf til og hvað þarf að leggja á sig þegar 

komið er upp í framhaldsskóla.“ 

Það sem virtist helst valda náms- og starfsráðgjöfum út á landi áhyggjum var að í sumum 

tilfellum eru einungis bóknámsskólar í næsta nágrenni og það er nám sem hentar alls ekki 

öllum en þar sem nemendur eru einungis 16 ára reynist það foreldrum erfitt að senda börn sín 

frá sér og vilja helst hafa þau í námi í heimabyggð og því eru ekki allir í  námi sem hentar 

þeim. Þarna var einnig komið inná hversu kostnaðarsamt það er fyrir foreldra úti á landi að 

senda börn sín frá sér í nám. Það sem gerir þetta líka erfiðara er að þessir staðir eru 

láglaunasvæði og foreldrar hafa einfaldlega ekki efni á að styðja við bakið á börnum sínum í 

öllum tilfellum. 
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Samstarf við foreldra varðandi náms- og starfsfræðslu. Viðmælendur voru spurðir hvaða 

hátt þeir hefðu á náms- og starfsfræðslunni og það sem var gegnum gangandi var að þeim 

fannst mikilvægt að hafa foreldra með í samstarfi og fá þá inn í skólann til að kynna sín störf. 

Meirihluti viðmælenda hefur þann háttinn á að fá foreldra inn og kynna störf sín fyrir 

nemendahópnum og/eða fá foreldra til að taka á móti námshópum á vinnustað sinn. 

Hólmfríður til að mynda, sagði foreldra mjög jákvæða, það hafi tekist mjög vel að fá 

foreldra inn í skólann til að segja frá sínu starfi. „Þetta skapar líka tækifæri fyrir náms- og 

starfsráðgjafa, að komast í tengsl og samvinnu við aðra þar sem við erum svo mikið eyland, 

já þetta gefur okkur góð tækifæri þegar við fáum foreldra inn í fræðsluna.“Aftur á móti benti  

Sigurlaug á að þegar nemendur yrðu eldri þá vildu þeir ekki fá foreldra sína til að kynna störf 

sín, hún taldi það stjórnast af viðkvæmni unglingsins á því hvað hinum nemendunum fyndist. 

Einnig nefndi hún að foreldrum þætti erfiðara að koma og kynna störf sín þegar 

nemendahópurinn væri eldri þá kæmi frekar hjá foreldrum að starfið væri nú kannski ekki svo 

mikilvægt. Hún taldi það einnig geta stafað af því að við værum ekki búin að skapa 

nægjanlega sterka hefð fyrir foreldrakynningum en um leið og við værum búin að því þá 

mundi þetta sjálfsagt heyra sögunni til. Þetta er í samræmi við það sem kemur fram hvað 

varðar habitus hugtakið, en þeir sem eru í lægri stéttum þrá auðvitað ekkert minni 

viðurkenningu frá samfélaginu en þeir sem eru mikið menntaðir. 

Varðandi fræðslu um nám og námsleiðir bar öllum viðmælendum saman um að það væri 

þáttur sem foreldrar gerðu ráð fyrir að nemendur fengju í grunnskólanum. Jafnframt vildu 

foreldrar gjarnan fá sjálfir þessar upplýsingar og margir vildu fá tækifæri til að fara með 

börnum sínum í kynningar inn í framhaldsskólana.  

 

Mikilvægi þess að nemar fái upplýsingar til að geta sjálfir aflað sér meiri upplýsinga. 

Viðmælendurnir voru allir sammála um að mikilvægt markmið náms- og starfsfræðslu væri 

að kveikja áhuga nemenda á því að afla sér upplýsinga um náms- og starfsleiðir. Til þess að 

nemendur geti aflað sér upplýsinga þarf að kynna fyrir þeim hvar hægt sé að leita upplýsinga 

og fá þá til að leita. Unnur benti á að þegar nemendur væru búnir að fá upplýsingar um 

skólana þá héldi hún þeim við efnið: 

 „ ... þau eru flest mjög áhugasöm eftir kynningarnar og því er 

mikilvægt að aðstoða þau í ferlinu. Flest fá aðstoð heima fyrir en 

mjög mikilvægt er að aðstoða þau sem leita ekki eftir aðstoð heima 

fyrir. Þegar þau eru komin af stað þá leita þau sjálf allflest áfram 
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eftir frekari upplýsingum. Svo þegar þau eru komin með 

upplýsingarnar og búin að velja sér leið þá banka þau upp á og vilja 

segja frá, þá eru þau svo ánægð með sig.“  

Glöggt kom fram mikilvægi þess að fylgja nemendum vel eftir, eftir að þeir hafa fengið 

fræðsluna, ýta að þeim frekari upplýsingum og ná þannig að halda áhuganum vakandi hjá 

þeim. Þegar það tekst og þau fara að afla sér sjálf frekari upplýsinga um námsleiðir þá verða 

þau svo ánægð með sig og vilja gjarnan deila því til hinna eins og Sigurlaug sagði: 

 „ ... það er svo góð tilfinning þegar maður finnur að fræðslan skilar 

þeim áhuga fyrir því að leita, já og kanna sjálf hvað er í boði og 

líka bara þetta upplýsingalæsi. Við þurfum að geta nýtt okkur 

upplýsingar og þau eru svo vön því að fá allt upp í hendurnar 

þannig að þetta hjálpar þeim bara á svo marga vegu.“  

Á þennan veg var upplifun fleiri viðmælanda og í heildina fannst þeim að fræðslan myndi 

skila þeim upplýstari einstaklingum sem frekar tækju upp á því að afla sér frekari upplýsinga 

um framhaldið ef þörf væri á og að nemendur vissu frekar hvar þeir gætu aflað 

upplýsinganna. 

 

3.2 Áhugasviðskannanir 

Kannað var hvort náms- og starfsráðgjafar notuðu áhugasviðskannanir í grunnskólum sínum 

og þá hvaða áhugasviðskönnun væri notuð, ásamt því hvort viðmælendur sæju ávinning við 

notkun þeirra. Almennt voru náms- og starfsráðgjafar hlynntir notkun áhugasviðskannana en 

þó ekki í öllum tilfellum. Þar sem einum viðmælenda fannst ekki koma til greina að leggja 

fyrir alla nemendur áhugasviðskönnun, þar sem hann taldi að náms- og starfsráðgjafar ættu að 

geta aðstoðað nemendur við starfsval í gegnum samræður án þess að láta áhugasviðskönnun 

vera stýrandi í valinu. Flestir nemendur geta á síðasta ári grunnskóla fengið að taka 

áhugasviðskönnun en þó ekki allir þar sem ekki eru allir skólar tilbúnir að kaupa þær fyrir 

nemendur. Þeir viðmælendur sem notast við áhugasviðskannanir fyrir nemendur eru almennt 

ánægðir með hverju þær skila nemendum. 

 

Mismunandi tegundir áhugasviðskannana. Viðmælendur mínir nota mismunandi 

áhugasviðskannanir inn í grunnskólunum. Flestir nota áhugasviðskönnunina Bendil eða fimm 
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af átta og kaupa skólarnir þá áhugasviðskannanir fyrir alla nemendur í 10. bekk. Guðrún benti 

á: „þetta er eitthvað sem skólinn borgar,... þetta er bara eins og hver önnur kennslugögn og 

þetta er það sem við þurfum í náms- og starfsfræðslunni.“ Hinsvegar er ekki litið svo á í 

öllum skólum eða eins og Unnur sagði „Bendill kostar svo mikið og.... hérna í þessum 

niðurskurði þá má ég ekki kaupa hann fyrir nemendur og ég er alveg í vandræðum sko..“. 

Aftur á móti lítur Hólmfríður svo á: 

 „Það er gott að nota þetta í einstaka tilfellum en mér finnst ég geta 

lesið nemendur án þess að leggja fyrir áhugasviðskönnun. Ég nota 

spurningarnar hans Savickas og finnst það alveg skila því sem þarf 

fyrir nemendur og.... þess vegna kýs ég að nota ekki 

áhugasviðskannanir.“  

Þrír viðmælenda notast að einhverju leyti við áhugasviðskönnunina Í leit að starfi en þá 

aðallega einhverjar spurningar upp úr henni. Þetta eru þeir viðmælendur sem ekki fá fjármagn 

til að kaupa Bendil. Þeim finnst þó að Í leit að starfi sé ekki eins góð fyrir 

grunnskólanemendur og Bendill en aðalkostur þeirrar áhugakönnunar að mati viðmælenda er 

að hún er rafræn og stöðluð fyrir íslenskar aðstæður. Einn viðmælandi hafði notað 

áhugasviðskönnunina Strong í einhverjum tilfellum og finnst hún ekki eiga við inn í 

grunnskólum.  

Viðmælendur mínir voru allflestir með réttindi til að leggja fyrir áhugasviðskönnunina 

Bendil. Tveir voru búnir að fara á námskeið til að leggja fyrir Strong og þrír hafa farið á 

námskeið í fyrirlögn Í leit að starfi. Eva benti svo réttilega á að allt byggir þetta á því sama, 

það er sama hvaðan gott kemur, allt getum við nýtt okkur og allt nýtist þetta nemendum.  

 

Áhrif áhugasviðskannana. Spurt var hvernig áhugasviðskannanir nýttust nemendum og 

hvort þær væru að stýra nemendum. Almennt töldu viðmælendur mínir að 

áhugasviðskannanir styrki nemendur og þá sérstaklega þá nemendur sem eru með nokkuð 

ákveðin framtíðaráform, að þá styrki þetta þau í að þau séu á réttri leið. Áhugasviðskannanir  

geti einnig opnað eitthvað alveg nýtt fyrir þeim sem þau skoði þá með áhuga. Sigríður nefndi 

að þau sem fá lítið afgerandi niðurstöðu úr áhugasviðskönnunum, oft strákar með lítinn áhuga, 

verði oft fyrir vonbrigðum með niðurstöður. Þeirra væntingar séu svolítið eins og að fara til 

spákonu, þau vilji fá mikið út úr þessu en fá það síðan ekki. Þá sé mikilvægt að túlka 

niðurstöðurnar með þeim þannig að þau hafi eitthvað í höndunum. Hins vegar sagði 

Hólmfríður:  
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„ ... nemendur hengja sig alltof mikið í niðurstöðurnar þau stýrast 

of mikið af þeim af því þau nenna ekki leit og kunna ekki og vilja 

fá skjót svör og vilja mjög gjarnan að ákvörðunin sé tekin fyrir þau. 

Þetta er gott hjálpartæki en það verður að fara vel með þetta.“ 

Sjö viðmælendur af átta voru mjög ánægðir með notkun áhugasviðkannana í grunnskólum og 

töldu hana fremur vera styrkjandi og hvetjandi fyrir nemendur við lok grunnskóla. Unnur 

orðaði það svo: „ ... áhugasviðskönnun styrkir og hvetur nemandann áfram í ákvörðun sinni 

þegar kemur að náms –og starfsvali í flestum tilfellum.“ Freydís sagði að nemendur skoðuðu 

niðurstöður könnunarinnar og nýttu sér þær til að skoða framboð. Henni finnst 

áhugasviðskannanir hjálpa þeim sem eru mjög óákveðnir, til að fara af stað og skoða framboð 

og hvað mögulega gæti veitt þeim ánægju. Áhugasviðskannanir veki frekar áhuga, fái 

nemendur til að hugsa og efli þá í að leita.  

 

Notkun áhugasviðskannana. Spurt var hvernig áhugasviðskannanir væru nýttar og hvaða 

fyrirkomulag væri haft við fyrirlögn. Viðmælendur sem lögðu áhugasviðskönnun fyrir allan 

nemendahópinn í 10. bekk voru fimm af átta. Allir höfðu sama háttinn á fyrirlögninni, hún var 

gerð í hóp eftir að nemendur höfðu fengið kynningu á hvað hún fæli í sér. Öllum fannst 

mikilvægt að kynna nemendum að áhugasviðskönnunin væri einungis leiðbeinandi en ætti 

ekki að stýra vali þeirra og væri ekki hinn heilagi sannleikur. Einnig komu viðmælendur mínir 

inn á að mikilvægt væri að nemendur gerðu sér grein fyrir að áhugi væri breytilegur og gæti 

til að mynda breyst með auknum þroska eins og Hólmfríður orðaði það:  

„það getur verið yfirþyrmandi fyrir einstakling að eiga að velja 

eitthvað sem þarf að halda allt lífið. Það er nefnilega ekki þannig. 

Við þurfum að upplýsa nemendur um að við breytumst út allt lífið 

og það er eðlilegt að taka beygjur og breyta á lífsleiðinni. Séu þau 

meðvituð um það tel ég að það sé ekki eins erfitt fyrir þau að taka 

ákvörðun um náms- og starfsval.“ 

Allir viðmælendurnir sem notast við áhugasviðskannanir fyrir nemendur 10. bekkjar voru 

með einstaklingsviðtöl þegar kom að túlkun niðurstaðna. Það var samdóma álit þeirra að 

þannig nái þeir vel til hvers og eins einstaklings en helsti ókosturinn væri hversu tímafrek 

þessi aðferð er. Viðmælendur telja að það skili sér betur til nemenda ef þeir fá einkatúlkun hjá 

náms- og starfsráðgjafa heldur en að vera með túlkun á niðurstöðum í hóp. Einn viðmælandi 

minn hafði þó prófað að taka úrvinnslu í hóp en fannst það missa marks. Eva sagði að það 
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sem hindraði hana í að túlka fyrir hóp væri að í einkaviðtölum kæmi svo margt persónulegt 

upp á borðið sem næðist ekki í hópráðgjöf og því teldi hún kostina við einkatúlkun vega meira 

en kostina við hóptúlkun. Sigríður var á sama máli og Eva og taldi vinnuna missa marks í 

hóptúlkun. Hún var einnig hrædd um að í hóptúlkun næði hún ekki að halda eins vel utan um 

hvern og einn og fylgja vinnunni eftir. Sigurlaug nefndi eins og Eva að nemendur væru oft á 

tíðum feimnir og óöryggir varðandi áhugamál sín, finnst kannski áhugi þeirra kjánalegur og 

óraunhæfur, þannig einstaklingar myndu aldrei ræða það í hóp. Þetta í raun var yfir heildina 

skoðun náms- og starfsráðgjafanna á því hvers vegna þeir töldu mikilvægt að hafa 

einstaklingstúlkun eftir að hafa lagt fyrir áhugasviðskannanir.  

 

Ávinningur áhugasviðskannana. Viðmælendur veltu fyrir sér hver ávinningur 

áhugasviðskannana væri og kom í ljós að stærri hluti viðmælenda taldi hann vera verulegan. 

Áhugasviðkannanir fengju nemendur til að horfa á gildi sín og áhuga í víðara samhengi og 

fengi þá til að skoða og leita frekari upplýsinga um það nám og eða störf sem vekja hjá þeim 

áhuga. Sigurlaug sagði: 

 „ mér finnst þau verða ... svona einhvern veginn meðvitaðri um og 

þau fara að pæla meira. Þau fara meira að spá og já ég finn þau 

droppa meira inn og koma með allskonar fyrirspurnir. Já þau fara 

meira að velta fyrir sér að tiltekið nám leiðir af sér tiltekna vinnu. 

Já svona.... meiri pæling í ... að ef ég vel þetta þá leiðir það mig 

þangað.“  

Viðmælendur mínir voru allir sammála um það að nemendur vilja gjarnan fá svar upp í 

hendurnar um hvað þeir eigi að gera í framtíðinni og þeir sem eru nokkuð ákveðnir, vilja fá 

staðfestingu á að þeir séu að velja rétt. Erfiðast er þetta varðandi nemendur sem eru óákveðnir 

og vita ekki hvert þeir vilja stefna. Þeir sækjast eftir að fá svarið upp í hendurnar, án þess að 

þurfa að fara í mikla sjálfskoðun eða lausnaleit sjálfir. Guðrún sagði:  

„Ef við pössum okkur að vera ekki stýrandi og pössum okkur að 

gefa þeim ekki þetta eina rétta svar, sem þau eru að leita að þá 

fáum við þau til að velta fyrir sér framboði náms, eigin áhuga..... já 

fá þau til að pæla og taka þar af leiðandi meðvitaða ákvörðun. Já ef 

við náum þessu.......sko þá erum við komin með flottan ávinning.“  
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3.3 Kynjamunur í náms- og starfsvali 

Þegar viðmælendur voru beðnir að velta fyrir sér mun á náms- og starfsvali drengja og stúlkna 

og hvort kyn hefði áhrif á náms- og starfsleiðir þeirra voru allir viðmælendur sammála um að 

enn í dag væru nemendur talsvert fastir í kynbundnum störfum. Þó kom glöggt í ljós að 

viðmælendur töldu stúlkur frekar taka stökkið og fara í hefðbundið karlastarf heldur en drengi 

í hefðbundin kvennastörf. Viðmælendur spáðu einnig í hvaða áhrif foreldrar og vinir hafa á 

náms- og starfsval einstaklinga.  

Viðmælendur voru spurðir út í jafnréttisfræðslu og töldu þeir allir að mikilvægt væri að 

nemendur fengju hana samhliða náms- og starfsfræðslu en mikill munur var á hvort nemendur 

fengu hana. Aðeins einn skóli var með markvissa jafnréttisfræðslu yfir alla bekki 

grunnskólans en sex skólar höfðu fræðslu, mismikla, í eldri bekkjum grunnskólanna. Verulega 

kom á óvart að í þremur skólum vissi náms- og starfsráðgjafinn ekki hvort fram færi 

jafnréttisfræðsla. 

 

Stelpur þora frekar að leita út fyrir hefðbundin kv ennastörf í áætlunum sínum. 

Meirihluti viðmælenda taldi stelpur frekar reyna að hasla sér völl innan karlastétta, en drengir 

innan kvennastétta, þær eru meira til í að reyna og taka áhættuna. Sigurlaug sagði:  

„ ...stelpurnar eru opnari ...finnst þær meira, meira ráða við hvað 

sem er. Já, þær eru ekki eins rúðustrikaðar hvað eru karlastörf og 

hvað eru kvennastörf. Þannig að þeim finnst meira að þær geti farið 

í hvað sem er heldur en strákunum. Ég held að það sé auðveldara 

fyrir stelpu að fara inn í það sem er strákalegt heldur en strák að 

fara inn í það sem er stelpulegt.“ 

Mat Unnar var að: „ það er auðveldara fyrir stelpu að hasla sér völl í strákastarfi, það er allt 

einhvern veginn opið og vekur enga undrun.“ Mikilvægi sjálfsþekkingar kemur þarna sterkt 

inn, að mati viðmælenda en Guðrún benti á:  

„stelpur gera sér vel grein fyrir að þær geta allt saman og að það sé 

ekki endilega eitthvað sem heitir kvennastarf og karlastarf en þegar 

þær fara að skoða eigin áhuga þá í flestum tilfellum hafa stelpurnar 

ekki áhuga á þessum hefðbundnu karlastörfum. Þannig að það er 

eitthvað í þessum störfum sem gerir það að verkum að kynjunum 

finnist þau mis áhugaverð nema í einstaka tilfellum en þá eru það 

frekar stelpurnar sem fara út úr vananum.“ 
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Tveir viðmælendur nefndu að þeir gætu ekki séð mun á bóknámi kynja og nefndu sérstaklega 

að stelpur og strákar færu að jöfnu á náttúrufræðibraut en þegar kæmi að verknámi þá sæist 

munurinn. Aðrir viðmælendur voru sammála um að þegar nemendur veldu verknám þá sæist 

munurinn helst því stúlkur leituðu til að mynda lítið í iðngreinar nema þá hárgreiðslu og 

fatahönnun en drengir færu mikið í flestar tegundir iðngreina. Sigríður sagði: 

 „Í svipinn man ég ekki eftir neinni stelpu sem er að fara í iðnnám 

nema hárgreiðslu .... já og fatahönnun auðvitað annað leita þær ekki 

í...þetta hefur breyst.... þá meina ég minnkað rosalega. Vorum með 

hérna fyrir nokkrum árum stelpur sem voru að fara í smíði, 

rafvirkjun og tækniskólann. Það er bara ekki þannig núna.“ 

 

Strákar eru fastari í hefðbundnum karlastörfum í áætlunum sínum. Viðmælendur voru 

allir sammála um að drengir ættu erfiðara með að fara út fyrir hefðbundinn ramma hvað 

varðar nám og störf. Viðmælendur nefndu sem dæmi hvað kunni að valda því en Unnur sagði:  

„ ... þjóðfélagið er enn svo fast í skoðunum sínum til að mynda ef 

strákur ætlar að fara að vinna á leikskóla þá er ennþá sagt, og hvað 

ætlar þú að gera svo.... ertu ennþá í þessu.... ætlar þú ekki að læra 

eitthvað meira.“  

Upplifun viðmælenda minna var í heildina sú að drengir ættu erfiðara uppdráttar í 

hefðbundnum kvennastörfum og hefðu ekki meðbyr með sér til þess að takast á við það. 

Hólmfríður sagði:  

„ ... það virðist bara ekki hvarfla að þeim að fara í óhefðbundin 

störf, það er miklu erfiðara fyrir stráka að fara í kvennastörf, þeir fá 

bara hommastimpil. Þegar einstaklingur er 16 ára þá er það afar 

viðkvæmt og hamlar þeim.“ 

Freydís var sammála því að erfiðara reyndist drengjum að takast á við hefðbundin kvennastörf 

en benti á að samhliða starfskynningum og umræðum skapist grundvöllur til breytinga en 

hennar skóli hefur verið mjög duglegur að fá inn jafnréttisfræðslu samhliða náms- og 

starfsfræðslunni. Fræðslan hefur verið í boði niður í yngstu bekki. Þetta finnst henni auka 

mjög á víðsýni og umburðarlyndi nemenda og telur því mjög mikilvægt að bjóða upp á 

jafnréttisfræðslu samhliða náms- og starfsfræðslu en með því telur hún að við getum náð fram 

breytingum hvað þetta varðar. Viðurkenning frá fjölskyldu, vinum og þjóðfélaginu í heild er 
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þáttur sem vafalaust hefur mikil áhrif á val drengja rétt sem stúlkna en þjóðfélagið er enn í því 

að flokka niður í karla- og kvennastörf eða eins og Sigurlaug sagði: 

„Ætli við verðum ekki fyrst að horfa á okkur sjálf. Við erum alltaf 

að flokka og greina og það heyra börnin þrátt fyrir að við fræðum 

þau þá heyra þau misjafnt heima fyrir um hin ýmsu störf og eru 

svo... líka bara dóminerandi sjálf.“ 

 

Áhrif foreldra. Spurt var hvort viðmælendur upplifðu að foreldrar væru stýrandi í náms- og 

starfsvali nemenda. Viðmælendur upplifðu í heildina að nemendur leituðu frekar í þau störf 

sem þeir þekkja til, svo sem í gegnum foreldra sína eða aðra nákomna ættingja. Guðrún sagði: 

 „ ... ég mundi aðallega segja að það væri menntunarstig foreldra 

sem hefur áhrif ... starfið sem slíkt sem foreldrið er í, það er ekki 

endilega starfið sem barnið er að hugsa um að fara í. En ef foreldrið 

er háskólamenntað þá hugsar barnið um það.... þá kemur ekkert 

annað til greina en að fara í háskólanám.“  

Þó tóku tveir viðmælendur það sérstaklega fram að ef nemendur ættu foreldra sem störfuðu í 

heilbrigðisgeiranum þá væri mjög líklegt að þau leituðu í menntun/starf í heilbrigðisgeiranum 

eða eins og Erla sagði „ aðallega sé ég tengsl á milli starfa og  val í nám hjá börnum foreldra 

sem vinna á heilbrigðissviði... þau fara mjög mörg í þá grein líka ... þetta er í raun mjög 

sérstakt.“ Unnur taldi hins vegar að nemendur væru trúir sjálfum sér þegar kæmi að vali á 

starfi en aftur á móti þegar kæmi að vali inn í framhaldsskóla þá hafi foreldrar alveg ótrúlegan 

áhrifamátt. Meirihluti viðmælenda taldi foreldra hafa mikil áhrif á val nemenda inn í 

framhaldsskólana og hefðir í fjölskyldum gagnvart tilteknum skólum væri miklar. Fjórir 

viðmælendur höfðu lent í því að hafa nemendur sem völdu bóknámsskóla sem hefð var fyrir í 

fjölskyldunni en ætluðu eftir það í verknám. Eva taldi að foreldrar gerðu þetta ómeðvitað og 

gerðu sér ekki grein fyrir hversu stýrandi þeir oft á tíðum væru.  Sumir foreldrar reyndu að 

stýra barni sínu í ákveðna átt en gerðu sér ekki grein fyrir að áhugi þess lægi alls ekki í þá átt. 

Mestar áhyggjur höfðu þó allir viðmælendur mínir af nemendum sem höfðu lítið menntaða 

foreldra á bak við sig því þar væri helst að vantaði upp á hvatningu varðandi áframhaldandi 

nám eða eins og Unnur sagði: „ Þau fá ekki þennan þrýsting heima hjá sér fyrir að fara í langt 

nám.. og það er ekki lögð rík áhersla á metnað.“ Einnig nefndu sex viðmælendur af átta að 

þeir fyndu mun á börnum sem hefðu lítið menntaða foreldra á bak við sig og eða foreldra sem 
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væru öryrkjar því mörg barna með þann bakgrunn væru metnaðarlaus hvað varðaði nám. 

Veltum við fyrir okkur hvað gæti orsakað það og nefndi Sigríður sem dæmi:  

„ ...foreldrar sem eru með litla menntun eru sjálfir með 

minnimáttarkennd gagnvart námi og skóla og segja; „ ég hef ekkert 

vit á þessu“ og barnið er oft óöruggt líka og upplifir jafnvel ekki 

stuðning heima fyrir því að reyna.“ 

 

Áhrif félaga á náms- og starfsval. Útfrá spurningunni um áhrif foreldra á náms- og starfsval 

komu upplýsingar frá sjö viðmælendum mínum um áhrif frá kunningjahópnum. Það sem vakti 

þar helst athygli var sýn þeirra á þá breytingu sem orðið hefur að þeirra mati.  

Sex viðmælendur voru á því að hér áður fyrr hafi val stjórnast mikið út frá vinahópnum. Erfitt 

hafi verið fyrir einstaklinga að taka sig út úr hópnum og halda eitthvað annað en heildin. Aftur 

á móti er upplifunin nú sú að nemendur standi með sér og sínum áhuga og vinirnir hafi lítið 

um námsval þeirra að segja. Freydís sagði: 

 „ ... félagarnir hafa frekast áhrif hjá þeim nemendum sem eru 

óákveðnir hinsvegar þeir nemendur sem eru nokkuð ákveðnir þeir 

láta val vina sinna ekki trufla sig sko...... krakkar í dag eru bara svo 

ótrúleg þau eru óhrædd við að takast á við nýja hluti.... og sko 

vinirnir já er það ekki bara þannig í dag sannur vinur heldur þrátt 

fyrir að vera ekki við hlið vinar hvern dag svo eru krakkar líka bara 

óhrædd við að kynnast nýjum vinum. Já ég mundi segja að þau 

standi með ákvörðun sinni sem er frábær breyting.“  

Aftur á móti upplifði Sigurlaug að nemendur væru enn að halda alltof mikið í hvað félagarnir 

gerðu í stað þess að hugsa út í þættina, fyrir hvað stend ég? Hvað vil ég gera? Óháð því hvað 

aðrir ætla sér. En í heildina voru þær sammála um að á síðustu árum hafi orðið breyting á og 

þá til batnaðar. Nú horfi hver einstaklingur frekar á nám og störf út frá sjálfum sér í stað þess 

að láta stjórnast af öðrum en það töldu viðmælendur að hefði verið meira áberandi á árum 

áður.  

 

 



 

37 

 

3.4 Ávinningur náms- og starfsfræðslu 

Einnig var spurt um hvaða ávinning viðmælendur teldu að náms- og starfsfræðsla skilaði 

nemendum í grunnskólum og einnig hver reynsla  og upplifun viðmælenda væri af ávinningi 

af náms- og starfsfræðslu. Allir viðmælendur voru sammála um að náms- og starfsfræðsla 

skilaði góðum ávinningi til nemenda og bæri að sinna henni vel inn í grunnskólum landsins. 

Mikill vilji var meðal viðmælenda að bæta fræðsluna og þótti þeim leitt að fræðslunni væri 

ekki sinnt eins vel og bæri að gera. 

 

Meðvitaðri einstaklingar eftir náms- og starfsfræðslu. Samhljómur var í svörum 

viðmælenda um að nemendur sem fengju góða og skipulagða náms – og starfsfræðslu væru 

meðvitaðri um það sem væri í boði að grunnskólagöngu lokinni. Nemendur velta meira fyrir 

sér hvað skilar þeim hverju eða eins og Ragnheiður sagði: „ aðalávinningurinn með náms- og 

starfsfræðslu er sá að við munum útskrifa færari nemendur til að takast á við það sem bíður 

þeirra bæði hvað varðar skóla eða vinnu ef þau fara út á vinnumarkaðinn að grunnskóla 

loknum.“  Færni er ekki sjálfsprottin og það þarf að kenna einstaklingum að öðlast færni eða 

eins og Hólmfríður sagði:  

„Fræðslan skilar því að þau ná betur tökum á námi, eru meðvitaðri 

og eru duglegri að leita sér upplýsinga og eru bara... duglegri að 

horfa í kringum sig og sjá og finna hvað er í boði. Þegar þau hafa 

fengið kennslu og grunninn í að.... bæði að leita og ná því að náms- 

og starfsfræðsla er bara svo síbreytileg og það er ekki bara lengur 

spurning um að velja sér bara eitthvað eitt starf heldur er það að 

kenna þeim að leita og afla sér upplýsinga um nám og 

störf..........það er í lagi að taka allskonar beygjur það er allt 

reynsla.“ 

Þegar kom að því að velta fyrir sér hvernig viðmælendur upplifa í starfi sínu ávinning af 

náms- og starfræðslu sagði Eva: 

„Ég á í miklu samstarfi við menntaskólann hér á svæðinu og þau 

tala um að mikill munur sé á þeim nemendum sem fái náms- og 

starfsfræðslu og þeim sem fá hana ekki. Þau sem fá hana hafa mun 

fjölbreyttari sýn á það sem eftir kemur til að mynda 

framhaldsnám.“ 
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Þannig voru allir viðmælendur á því að náms –og starfsfræðsla skilaði okkur einungis góðum 

ávinningi fyrir nemendur okkar og því betri og markvissari fræðsla því meiri ávinningur væri 

fyrir einstaklinginn. 

 

Nemar kynnast framboði á námi og störfum. Viðmælendurnir voru allir á því að skólanum 

bæri að kynna nemendum náms- og starfsframboð, hvað stæði þeim til boða eftir 

grunnskólagönguna. Samhljómur var meðal viðmælenda um að þeir upplifðu nemendur 

víðsýnni eftir að þeir fengju náms- og starfsfræðslu en ella eða eins og Sigríður sagði:  

„Því meiri fræðsla því betra. Það hjálpar nemendum því fræðslan 

gerir þau meira undirbúin í því... að vita hvað þau vilja velja fyrir 

sig....sko þau vilja sjálfsþekkingu sem skiptir svo miklu máli þau 

þurfa að skoða gildin: „ hvað vil ég?“, „hver er ég?“, „hvaðan er ég 

að koma?“  og „hvert langar mig að fara?“. 

Viðmælendurnir voru allir á því að skólaheimsóknir skiptu miklu máli og hefði mikil áhrif á 

nemendur, það að fá kynningu inn í skólunum skilaði þeim mjög miklu, eða eins og Guðrún 

sagði: „Þau átta sig svolítið á því að þetta er svolítið öðruvísi umhverfi heldur en við búum í 

hérna í grunnskólanum....... þau eru ekki eins mötuð.“ 

Á höfuðborgarsvæðinu eru nemendur í annarri stöðu hvað varðar að velja sér drauma 

framhaldsskólann en nemendur úti á landi þar sem margir framhaldsskólar eru á 

höfuðborgarsvæðinu og alls ekki víst að viðkomandi komist inn í þann skóla sem hann langar 

mest í eða eins og Sigríður sagði:  

„það er ömurlegt að horfa upp á vonbrigði þeirra þegar þau fá ekki 

inn í skólanum sem þeim langaði mest í og við vitum að hefði 

skilað þeim miklu en þau verða að velja sér fleiri en einn skóla því 

það er alls ekkert öruggt að þau fái fyrsta val sitt varðandi skóla 

þetta er oft niðurbrjótandi fyrir þau.“  

Á landsbyggðinni er þetta ekki eins stórt vandamál, hinsvegar glíma nemendur að einhverju 

leyti við þann vanda að vilja ef til vill fara annað í nám en foreldrar eru ekki tilbúnir að sjá á 

eftir börnum sínum eða hafa ekki fjármagn til að styðja þau í að fara í nám utan landsbyggðar 

eins og Eva benti á: 

„hér er menntastuðullinn ekkert mjög hár og margir foreldrar hafa 

hreinlega ekki fjárráð í að senda börn sín frá sér í nám þrátt fyrir að 

vilji sé fyrir hendi...... því miður verða nemendur því stundum að 
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taka námi sem er í boði í heimabyggð þrátt fyrir að það sé ekki 

námið sem heillar þau mest.“ 

Aðrir viðmælendur út á landsbyggðinni voru ekki sammála þessu eða einungis að hluta og 

fannst þetta þá sérstaklega eiga við að foreldrum þætti erfitt að senda börn sín frá sér aðeins 

16 ára gömul og því tækju þau oft fyrstu tvö árin í heimabyggð en færu svo annað eftir það. 

Nemar fá fjölbreyttari sýn á nám og störf. Viðmælendur töldu þetta vera einn aðal ávinning 

í náms- og starfsfræðslunni og fannst þeir skila miklu til nemenda ef þessu væri náð eða eins 

og Hólmfríður sagði: „það gefur svo mikið þegar maður sér og upplifir að nemendur eru með 

opinn huga að leita sér upplýsinga um áframhaldandi nám þá veit maður að... fræðslan hefur 

skilað sér til þeirra.“ 

Mikilvægt fannst öllum viðmælendum að byrja snemma að fræða grunnskólanemendur því 

að þannig næðist að opna huga þeirra fyrir fjölbreytileikanum eða eins og Ragnheiður sagði: „  

„ Ef við náum að byrja fræðsluna snemma og fá nemendur til að 

ígrunda og skoða til að mynda störf í nærumhverfi sínu snemma á 

skólaferlinum þá hef ég mikla trú á að það skili sér til að mynda í 

því að þau beri meiri virðingu fyrir öllum störfum og að þau átti sig 

á að öll störf eru mikilvæg..... það að fá þau til að bera virðingu 

fyrir skólaliðum og starfi þeirra, þetta þarf að gerast í fyrstu 

bekkjum grunnskólans.“ 

Viðmælendur voru sammála um að mikilvægt væri fyrir nemendur að fá upplýsingar um nám 

og störf og vekja áhuga þeirra á að leita sér frekari upplýsinga. Viðmælendur höfðu allir 

upplifað að fá nemendur til sín eftir fræðslu til að fá frekari upplýsingar eða leiðsögn um hvar 

hægt væri að leita, eða eins og Sigurlaug sagði:  

„Þau koma ekki endilega strax en það er góð tilfinning þegar þau 

koma og oftar en ekki eru þau með fullt af upplýsingum en þau 

vilja meira.... það er líka svo frábært þegar þau eru farin að spá í 

hvað ákveðið starf felur í sér og hvað þarf til að komast þangað... 

og líka þegar þau átta sig kannski á að starfið sem þau hafa alltaf 

horft til inniheldur ekki það sem þau langar til að gera og þau fara 

að leita eftir öðru sem inniheldur það.“  

Helmingur viðmælenda var á því að oft á tíðum væru nemendur búnir að ákveða í hvaða starf 

þeir ætluðu án þess að gera sér í raun grein fyrir hvað í starfinu væri fólgið. Þessir 

einstaklingar væru því oft að horfa í hvað starfið gæfi af sér eða þá að viðkomandi þekkti 



 

40 

 

einhvern sem væri ánægður í starfinu. Því töldu viðmælendur afar mikilvægt að nemendur 

hefðu tækifæri til að skoða hvað í hverju starfi er fólgið og hvað viðkomandi þarf að gera til 

að öðlast það starf sem það horfir til. 

 

Nemar öðlast aukið upplýsingalæsi um nám og störf eftir náms- og starfsfræðslu. 

Viðmælendur nefndu að náms- og starfsfræðslan skilaði nemendum auknu upplýsingalæsi eða 

eins og Hólmfríður sagði:  

„þau meira svona blómstra í námi og fá aðstoð til að skilja hvað 

þau þurfa til þess og horfa þannig á hvað námið inniheldur.... þetta 

opnar augu fyrir þeim að það er svo margt þarna úti og þau verða 

að vera tilbúin til að skoða og leita en ekki bara hengja sig á 

eitthvað....... sem þau þekkja. Þegar maður kynnir svona fyrir þeim 

þá verða þau líka rórri því þau gera sér grein fyrir að þau geta tekið 

beygjur.“ 

Hluti viðmælenda nefndi að mikilvægt væri að nemendur kynnu að afla sér upplýsinga og 

nýta sér þær til frekari upplýsingaleitar. Að geta lesið sér til og áttað sig á hvað 

upplýsingarnar fela í sér. Til að mynda nefndi Guðrún:  

„Þau horfa kannski á draumastarfið en átta sig ekki á hvað stendur 

á bak við það svo þegar þau gera það þá er það kannski ekkert 

draumanámið þannig að það fær þau til að hugsa lengra og kanna 

hvað stendur á bak við þeirra draumanám það er ekki nóg að 

lögfræðingur hljómi vel því það gefur vel af sér það finnst þeim 

spennandi en það er ekki endilega samasem merki á milli þess og 

að starfið sé eitthvað geðveikt flott og spennandi.“ 

Viðmælendur voru á einu máli um að aukið upplýsingalæsi fyrir nemendur skilaði 

þjóðfélaginu ákveðnari og viðsýnni nemendum út í lífið. 

 

3.5 Framtíðarsýn/Þróun 

Viðmælendur voru spurðir hvernig þeir sæju náms- og starfsfræðslu þróast á komandi árum 

og hér kom fram mikið óöryggi hjá viðmælendum varðandi stöður sínar og ef þeir voru ekki 

búnir að lenda í niðurskurði þá voru þeir búnir að heyra frá öðrum starfandi náms- og 

starfsráðgjöfum af niðurskurði. Viðmælendur voru allir sammála um mikilvægi náms- og 
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starfsfræðslu inn í grunnskólum landsins og þá sérstaklega eins og þjóðfélagið er statt núna en 

játuðu að vinnuumhverfið væri að mörgu leyti erfitt þegar niðurskurðarhnífurinn væri svo 

skammt undan eins og upplifun meirihluta viðmælenda var. Einnig kom afar skýrt fram hjá 

öllum viðmælendum mikilvægi fræðslunnar en aftur á móti er það tímaleysi sem þeir standa 

frammi fyrir í vinnu sinni sem hamlar því að fræðslan fari fram. Viðmælendur komu þó auga 

á hvað gæti hjálpað til við að bæta fræðsluna og var þá einna helst um að ræða virka námskrá 

inn í skólunum. 

 

Þörfin fyrir að byrja fyrr á námsferli nemanna að veita náms og starfsfræðslu. 

Viðmælendur voru allir á því að best væri að byrja fræðsluna strax í fyrsta bekk og hafa svo 

stíganda í henni til loka grunnskóla. Viðmælendur gerðu sér vel grein fyrir að þetta væri 

óskastaða en sáu ekki möguleika á að allir bekkir fengju fræðslu sem að þeir myndu sjá um. 

Því væri mikilvægt að fræðslan færi fram í samvinnu við kennara eða eins og Unnur sagði:  

„Þetta er ekki möguleiki þegar einn námsráðgjafi er með allt að 600 

nemendur þá bara kemst fræðslan ekki fyrir en ef það mundi 

breytast þá væri frábært að ná að hafa fræðslu niður í yngstu 

bekkina.... vera með prógram sem kennarar tækju þátt í.“ 

Helmingur viðmælenda sagði að nemendur í yngstu bekkjum væri að fá náms- og 

starfsfræðslu þó svo að þeir væru ekki að sinna þeim hluta. Kennarar væru duglegir að fara 

með nemendur í vettvangsferðir og í því sambandi sagði Guðrún: 

 „ég vil fara með fræðsluna niður í yngstu bekkina og tengja hana 

atvinnulífinu, þetta er gert í mörgum tilfellum......ég vil bara að 

þetta heiti það sem það heitir.. sko kennarar fara með nemendur í 

ferðir og ég vil að það flokkist undir náms- og starfsfræðslu. Ég vil 

að kennarar verði meðvitaðir um hvað sé náms –og starfsfræðsla. 

Við verðum að skilgreina hlutina rétt....setja orð á það sem við 

erum að gera.“ 

Þessar spurningar skiluðu viðmælendum í flestum tilfellum þeirri sýn að mikil fræðsla er að 

fara fram inn í skólunum þrátt fyrir að viðmælendur sjái ekki um alla fræðsluna.  Samhljómur 

var um að mikilvægt væri að skólasamfélagið yrði meðvitaðra um hvað teldist til náms- og 

starfsfræðslu og nauðsynlegt væri að náms- og starfsráðgjafar skólanna fengju upplýsingar um 

hvaða fræðsla færi fram í hverjum árgangi ár hvert þar sem það er hlutverk náms- og 

starfsráðgjafa að halda utan um fræðsluna. 
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Þörfin fyrir betri mönnun í náms- og starfsráðgjöf. Hér kom glöggt í ljós hjá 

viðmælendum óvissan sem ríkir um störf þeirra og allir ræddu þeir um viðmið sem sett voru 

um einn náms- og starfsráðgjafa á hverja 300 nemendur sem enn hefur ekki orðið. Versta 

tilfellið var 100% staða fyrir um 600 nemendur. Meirihluti viðmælenda hafði orðið fyrir 

skerðingu á starfshlutfalli sínu nú í haust eða eins og Sigríður sagði: 

 „nemendum fækkaði ekki í haust en ég átti bara að vera ánægð 

með að fá að halda 100% stöðunni minni þrátt fyrir að nú í vetur á 

ég líka að sjá um valið hjá unglingunum...það tekur rosalega 

mikinn tíma þannig að auðvitað er verið að minnka stöðuna mína 

þegar öðrum hlutum er bætt á mig, það gefur nú bara auga leið.“  

Ekki höfðu allir viðmælendur orðið fyrir niðurskurði nú í haust eða eins og Freydís sagði:   

„Ég er svo heppin að hafa ekki þurft að minnka stöðuna mína nú í 

haust en ég heyri það allsstaðar í kringum mig..ég tel að það sé 

vegna þess að mínir stjórnendur eru mjög opnir fyrir fræðslunni og 

mjög ánægðir með þá vinnu sem fer fram. Þeir eru búnir að segja 

mér að þeir vilji halda þessu inni og telja það mikilvægt.“ 

Um helmingur viðmælenda kom inn á að stjórnendur gerðu sér ekki nægjanlega grein fyrir 

hvað mikið fælist í starfi náms- og starfsráðgjafa. Einnig virtust þeir ekki hafa vitneskju um 

hvaða fræðsla færi fram á þeirra vegum. Sú skoðun kom einnig fram að kennarar væru ekki 

nægilega upplýstir um hvað fælist í störfum nám- og starfsráðgjafa. Þarna má velta fyrir sér 

hvort starfandi náms- og starfsráðgjafar kynni starf sitt nægjanlega fyrir samstarfsfólki sínu og 

spurði ég þessa einstaklinga um það og töldu þeir allir að þeir gætu gert betur í þeim efnum.  

 

Óviss framtíð náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum. Mikil óvissa var hjá viðmælendum 

og nefndi Eva: 

„meðan að ekki er fullur skilningur á störfum okkar inn í skólunum 

þá verður rosalega lítil þróun og það er ég hrædd við... sko því við 

höfum ekki skilning stjórnenda og kennara og á meðan að það er 

þannig þá gerist náttúrulega mjög lítið. Og meðan að stöður eru 

skertar og kannski verið að skerða þær enn meira þá verður ekki 
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mikil framþróun það gefur nú bara auga leið...og auðvitað er það 

fræðslan sem líður mest fyrir það því miður.“ 

Fleiri viðmælendur voru sammála þessu og allir nema einn nefndu sem helsta óvissuþátt 

skerðingu á starfshlutfalli og sagði Ragnheiður í því sambandi: 

 „Það er hræðilegt til þess að hugsa að skólar sem voru komnir með 

100% stöðu fyrir 350 nemendur fyrir nokkrum árum hafi skert 

stöðuna á síðustu tveimur árum niður í 50% stöðu það gefur auga 

leið að ekki er verið að þjónusta nemendur á sama hátt, nemendum 

hefur ekkert fækkað en staðan hefur minkað um 50%. Þetta er 

hættumerki... og við þurfum að berjast fyrir þessu.“ 

Það sem olli mér mestum áhyggjum var leiðinn og vonleysið sem ég varð vör við hjá flestum 

viðmælendum þegar þetta var rætt, einnig það að heyra reynslubolta velta fyrir sér stöðu sinni 

og því að ef til vill þyrfti fólk að fara að hugsa sér til hreyfings. Í sumum tilfellum fannst  

viðmælendum vinnuumhverfið og álagið ekki henta þeim mikið lengur án nokkurra breytinga. 

 

Mikilvægi þess að standa vörð um náms- og starfsráðgjöf í grunnskólum. Viðmælendur 

voru á einu máli um að mikilvægt væri að standa vörð um starfið og fá skólasamfélagið í lið 

með náms- og starfsráðgjöfum til að kappkosta að nemendur fengju sem mesta fræðslu. 

Einnig að kynna starf sitt vel og vera í miklum samskiptum við heimilin því ekki skiptir 

minna máli að foreldrar geri sér grein fyrir þeirri þjónustu sem náms- og starfsráðgjafar eru að 

veita börnum þeirra. Upplýsingaflæðið getur farið fram á ýmsan máta en Guðrún sagði:  

„Við verðum að vera dugleg að kynna foreldrum þjónustuna og 

ráðgjöfina... ég sendi endalausa pósta á foreldra um fræðslu og 

kynningar sem eru í boði fyrir nemendur... foreldrar eru ekki vanir 

þessu en þeir eru mjög ánægðir með að fá allar upplýsingar.“  

Þannig upplifði helmingur viðmælenda að gera mætti betur til að kynna það fjölbreytta og 

góða starf sem þeir sinna innan grunnskólanna. Einnig töluðu þrír viðmælendur um hversu 

mikilvægt væri að starfandi náms- og starfsráðgjafar pössuðu upp á að sinna því sem þeim 

bæri og nefndi Guðrún sem dæmi: 

 „mér finnst mikilvægt að brjóta upp þá goðsögn sem loðir við 

náms- og starfsráðgjafann að hann sé aðallega grátöxl fyrir 

nemendur því það er ekki okkar... auðvitað verður persónulegi 

þátturinn alltaf hluti af starfi okkar en við eigum að vera miklu 
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meira í námstækni, meira svona tengd við námið, 

lestrarörðugleika... finna leiðir með krökkunum og aðstoða við 

námsaðferðir í samvinnu við sérkennara.... Sko nemendur þurfa að 

vita að námsráðgjafinn er námsráðgjafi og vita hvað hann gerir.“ 

Þegar horft er á þessa þætti í niðurstöðum rannsóknarinnar liggur beint við að kynna þurfi 

ekki einungis stjórnendum og kennurum hvað starf náms- og starfsráðgjafa felur í sér innan 

skólanna heldur einnig foreldrum og nemendum. Þar sem það gefur augaleið að nemandi 

leitar ekki til náms- og starfsráðgjafa ef hann veit ekki hvað starf hans felur í sér. Freydís kom 

inn á mikilvægi náms- og starfsfræðslu og sagði :  

„Það verður að standa vörð um starfið, því það virðist ekki vera 

almennur skilningur á hversu mikilvægt er að gefa fræðslunni tíma 

þrátt fyrir að á sama tíma sé sífelt verið að tala um mikilvægi þess 

að nemendur geti og kunni að afla sér upplýsinga, séu vel upplýst 

hvert þau vilji stefna og að þau geti valið sér sem...er skrýtið ef það 

á síðan hvergi að gefa fræðslunni rými.“ 

Helmingur viðmælenda var eins og áður hefur komið fram á því að þeir gætu staðið sig betur í 

að kynna starf sitt innan skólans meðal samstarfsfólks og nemenda. En það er hluti af því að 

ná að halda vörð um starf náms- og starfsráðgjafa.  

 

Mikilvægi þess að náms –og starfsfræðsla sé skyldunámsgrein í grunnskólum. Meirihluti 

viðmælenda kom inn á mikilvægi þess að náms –og starfsfræðsla yrði kennd sem námsgrein 

og mikilvægi þess að hún væri inn í námskrá. Ekki var samhljómur meðal viðmælenda um að 

hún ætti að vera föst inn í stundatöflu en um helmingur taldi að svo ætti að vera, eða eins og 

Ragnheiður sagði: Mér finnst að þetta eigi að vera skyldufag og sér námskrá en ekki að pota 

þessu inn í lífsleiknina eins og gert er svo víða.“ Hinsvegar var hinn helmingur viðmælenda á 

því að gera ætti ráð fyrir þessu í námskrám og gefa vissan tíma í þetta en vildu því ekki hafa 

fasta vikulega tíma fyrir þetta eða eins og Hólmfríður sagði: 

 „ ég vil geta komið inn með viss verkefni þessu tengd inn í 

bekkina meira svona í þemum..þannig að ég legg vinnuna inn og 

kem kennurum inn í vinnuna en svo geta kennarar svo vel haldið 

áfram með verkefnið ...okkur ber að leggja inn og sjá til að 

verkefninu sé sinnt en að hafa kennarana með sér skiptir öllu.“  
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Annar vinkill hvað þetta varðar kom frá Freydísi: 

 „það er svo mikilvægt að náms- og starfsfræðslan sé námsgrein til 

dæmis inn í lífsleikninni því ég vil sjá að hún sé viðurkennd sem 

jafn mikilvæg námsgrein og skipti jafn miklu máli og annað nám, 

samvinna við aðrar greinar og markviss verkefnavinna.“  

Þegar þessi þáttur er skoðaður er ekki samhljóma niðurstaða um hvernig best er að 

framkvæma þó að vissulega sé samhljómur um mikilvægi þess að hafa fræðsluna í fastari 

skorðum og markvissari alla grunnskólagönguna. 
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4 Umræða 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að fá fram reynslu og upplifun starfandi náms- og 

starfsráðgjafa af ávinningi af náms- og starfsfræðslu í grunnskólum og einnig að fá innsýn í 

hvernig henni er sinnt inn í grunnskólum landsins.  Lögð var áhersla á að finna út hvernig 

staðið er að fræðslunni og hvað það er sem hamlar að fræðslunni sé sinnt eins og henni ber 

inn í grunnskólunum.  Einnig að fá upplifun náms- og starfsráðgjafa á hverju hún skilar 

nemendum til lengri tíma. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að viðmælendur eru á einu máli um að ávinningur sé 

aðeins af hinu góða og skili fróðari, ákveðnari og upplýstari nemendum út í framhaldsskólana 

ef þeir fái markvissa náms- og starfsfræðslu í grunnskólum. Hinsvegar sýna niðurstöður að 

fáir viðmælenda er að sinna náms- og starfsfræðslu markvisst inn í grunnskólunum frá yngstu 

bekkjum og upp úr. Helmingur viðmælenda er með markvissa náms- og starfsfræðslu í efstu 

bekkjunum, tveir viðmælendur sinna henni markvisst og eru með stíganda í fræðslunni sem 

felur í sér verkefnavinnu sem hentar hverju aldursstígi  en tveir sinna fræðslunni nánast ekki 

neitt. Viðmælendur bera fyrir sig tímaleysi og of litlu starfshlutfalli miðað við nemendafjölda. 

Viðmælendur vilja ná að sinna starfinu sínu af fagmennsku og ná að sinna öllum þeim þáttum 

sem náms- og starfsráðgjöfum ber að sinna. Því er niðurstaðan sú að til að þeir nái að sinna 

öllum þáttum starfsins á faglegan máta þá verður nemendafjöldi á bak við hvert starfshlutfall 

að vera innan skynsemismarka. Í skýrslu starfshóps frá 2007 er fjallað um að mikilvægt sé að 

ná því að 300 nemendur séu á bak við eitt stöðuhlutfall náms- og starfsráðgjafa en þá ætti að 

vera hægt að sinna öllum nemendum (Menntamálaráðuneytið, 2007). Áhugavert var að finna 

hvernig viðmælendur upplifðu starf sitt. Allir vildu þeir ná að sinna því betur og töldu mjög 

mikilvægt að nemendur fengju markvissa náms- og starfsfræðslu í grunnskólanum. Allir 

viðmælendur sáu mikinn hag fyrir nemendur að njóta fræðslunnar og töldu að hún myndi 

skila upplýstari einstaklingum út í lífið. Meginþemað í rannsókninni er „Þetta opnar augu 

fyrir þeim að það er svo margt þarna úti“ sem undirstrikar í raun upplifun viðmælenda minna 

á því hversu mikilvæg fræðslan er fyrir nemendur, því án fræðslunnar komast þeir síður að 

því mikla framboði sem er út í framhaldsskólanum og á vinnumarkaði. Þau öðlast síður þá 

upplifun að fá að máta sig við störf og fá þannig nasaþef af því vinnuumhverfi sem bíður 

þeirra, auk þess að máta sig við störf út frá áhuga sínum og getu. Þannig sýnir niðurstaðan 

mér að náms- og starfsráðgjafar upplifa að allir hafi hag af náms- og starfsfræðslu jafnt 

nemendur og þjóðfélagið í heild. Rannsóknin náði því vel að svara rannsóknarspurningu 

minni. 
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4.1 Náms- og starfsfræðsla 

Náms- og starfsfræðsla er liður í því að hjálpa nemendum að bæta og þróa þekkingu sína og 

kunnáttu ásamt viðhorfum sínum og þannig að hjálpa þeim að taka upplýsta ákvörðun um val 

á námi og starfi. Viðmælendur mínir voru að meiri hluta að sinna fræðslu að einhverju leyti en 

þá í efri bekkjum grunnskólanna, einungis var verið að sinna fræðslu niður í yngstu bekkina í 

tveimur skólum af tíu. Þrátt fyrir þetta kom fram mikill áhugi meðal viðmælenda um að hafa 

fræðslu niður í yngstu bekki grunnskólanna. Þetta svipar til niðurstaðna í rannsókn sem 

Guðbjörg Vilhjálmsdóttir gerði 1995 en þar kom einnig fram að fræðslu væri ábótavant og 

væri nær einungis í elstu bekkjum grunnskóla. Þessu til stuðnings má nefna að í skýrslu frá 

árinu 2006 um störf náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum  Reykjavíkurborgar  kemur fram 

að í 30% skólum borgarinnar sé enginn starfsfræðsla. Náms- og starfsfræðsla var kennd hjá 

rúmlega 60% náms- og starfsráðgjafanna og rúmlega helmingur þeirra kenndi einungis í 8.- 

10. bekk. Í nokkrum skólum var náms- og starfsfræðslan einungis kennd í 7. bekk og í 

tveimur skólum í 4.-10. bekk en auk þessa var náms- og starfsfræðsla valfag í nokkrum 

skólum. Í skýrslunni kom einnig fram vilji náms- og starfsráðgjafa um að náms- og 

starfsfræðsla ætti að standa öllum nemendum til boða  ekki bara elstu bekkjunum. Náms- og 

starfsráðgjöfunum þótti líka mikilvægt að vinna að náms- og starfsfræðslu  með samþættingu 

við aðrar námsgreinar í samvinnu við kennara (Sigurbjörg J. Helgadóttir, Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir, Hildur Björk Svavarsdóttir og Gerður G. Óskarsdóttir, 2006).  

Í viðtölum við viðmælendur kom fram að þeir töldu mikilvægt að hafa samstarf við 

kennara og ná að samþætta náms- og starfsfræðsluna inn í önnur fög en þeir töldu einnig 

mikilvægt að skýrt væri hvað teldist til fræðslunnar. Kennarar yngri bekkja eru oft á tíðum 

með verkefni sem tengjast náms- og starfsfræðslu en gera sér ef til vill ekki grein fyrir því að 

þau tengist náms- og starfsfræðslunni af því að það er ekki náms- og starfsráðgjafi skólans 

sem sér um fræðsluna. Ég tel afar mikilvægt að vinna verkefnin í samvinnu við aðra kennara 

skólans, það er okkar starf að halda utanum fræðsluna en ég tel að við þurfum ekki að sjá um 

hana í öllum tilfellum. Til að mynda vettvangsferðir sem farnar eru með nemendur eru oft 

ekkert nema starfskynning og halda ber utan um þá fræðslu. 

Í okkar nútíma samfélagi sem einkennist af tækninýjungum, hraða og auknu alþjóðlegu 

samstarfi þurfa nemendur að vera færir til að mynda sér skoðun á því hvert þeir vilja stefna og 

hvað þeir vilja velja í námi og starfi. Þetta er ferill eða stefna hjá einstaklingum  sem nær frá 

barnæsku og allt fram á fullorðinsár. Því er það mikilvægt í lífi einstaklinga að þeir öðlist 

víðtæka almenna menntun, sveigjanleika og þjálfun í samsetningu náms og starfs og þannig 
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auka réttindi og hæfni á vinnumarkaði (Menntamálaráðuneytið, 2007). Í niðurstöðu þessarar 

rannsóknar kom fram hjá viðmælendum að nemendur eru oft á tíðum búnir að velja sér 

vettvang til að stefna að án þess að gera sér fyllilega grein fyrir hvað stendur á bak við það 

nám eða starf sem það hefur valið. Þessi niðurstað bendir á hversu mikilvægt sé að nemendur 

fái fræðslu hvað varðar náms- og starfsval. 

Rannsóknir hafa verið að sýna fram á að starfsþróun á sér stað allt okkar líf og hefst strax á 

fyrstu árum lífs okkar. Þrátt fyrir það þá hafa yngstu nemendur og nemendur á miðstigi 

grunnskóla orðið útundan hvað varðar rannsóknir á starfsáhuga og starfsþróun (Magnuson og 

Starr, 2000).  Hluti af okkar starfsþróun snýst um þá hvatningu sem við tökumst á við og 

mikilvægt er að byrja snemma að hvetja börn til að taka ákvarðanir en taka ekki ákvarðanir 

fyrir þau (Auger, Blackhurst og Wahl, 2005).  Til að mynda byrja börn snemma að taka 

ákvarðanir um marga hluti eins og að velja í hvað þau vilja fara, hvað þau vilja borða, 

skemmtanir og áhugamál en þetta eru ákvarðanir sem styrkja þau í hvers þau eru megnug og 

hvar áhugi þeirra liggur. Þessir eiginleikar þróast síðan í starfsþróun. Börn eru ung að árum 

þegar þau gera sér grein fyrir styrkleikum sínum og annarra sem þau umgangast til að mynda 

bekkjarfélögum og læra að meta styrkleika hvers og eins (Magnuson og Starr, 2000).  Þetta 

styður við það sem fram kom hjá viðmælendum mínum um mikilvægi þess að byrja náms- og 

starfsfræðsluna snemma og að ekki sé nægjanlegt að láta fræðsluna vera í elstu bekkjunum. 

Það kom fram í skýrslu Menntamálaráðuneytisins (2006) að náms- og starfsráðgjafar í 

rýnihóp töldu að byrja þyrfti fyrr að kenna náms- og starfsfræðslu og það væri of seint að 

byrja fræðsluna í 10. bekk. Þrátt fyrir þetta kemur í ljós hjá viðmælendum mínum að fræðslan 

er í flestum tilfellum bundin við elstu bekkina og mestur tími fer í elstu nemendur. 

Rannsóknir Guðbjargar Vilhjálmsdóttur (1995, 2000) sýna einnig fram á þetta. Samkvæmt 

niðurstöðum mínum virðist því mjög lítið hafa breyst í þessu sambandi á síðastliðnum árum 

og er það miður, ekki síst í ljósi fjölda rannsókna sem sýnir  eins og þessi rannsókn fram á 

mikilvægi fræðslunnar og hverju hún skili nemendum. Niðurstöður sýna fram á þann 

raunveruleika  að nemendur sem fá náms- og starfsfræðslu eru betur undirbúnir fyrir lífið og 

að taka meðvitaðri ákvörðun hvert þeir vilja stefna. Þessu til styrkingar má benda á skýrslu 

Mennta- og menningarmálaráðuneytisins (2008) þar sem bent er á að nemendur sem fá náms- 

og starfsfræðslu séu betur undir það búnir að taka ákvarðanir um nám að loknum grunnskóla 

en þeir sem ekki fá fræðslu. Þetta er í samræmi við það sem viðmælendur mínir segja um 

nemendur sem fá náms- og starfsfræðslu. Einnig er það þeirra upplifun að nemendur sem fá 

fræðsluna eru mjög ánægðir og nýta sér hana til ákvarðanatöku. 
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Guðbjörg Vilhjálmsdóttir (2007) gerði samanburðarrannsókn á tveimur kennsluaðferðum í 

náms- og starfsfræðslu. Annarsvegar var um hefðbundna aðferð að ræða þar sem nemendur 

fengu starfskynningar og verkefnahefti og hins vegar aðferð þar sem nemendur unnu með 

sjálfsþekkingarverkefni og skilning þeirra á atvinnulífinu. Kom í ljós að báðar aðferðirnar 

skiluðu árangri miðað við samanburðarhóp sem enga náms- og starfsfræðslu fengu. 

Niðurstöður sýndu að hópurinn sem vann með sjálfsþekkinguna og skilning á atvinnulífinu 

sýndi meiri framfarir í starfshugsun en hópurinn sem fór í starfskynningar. Aftur á móti var 

hópurinn sem fór í starfskynningar ánægðari með sína vinnu  þar sem flestum nemendum 

fannst mjög gaman að fara á vettvang (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2007). Miðað við 

niðurstöður þessarar rannsóknar er áhugavert að skoða ummæli viðmælenda minna þar sem 

þeir komu flestir inn á það hversu mikilvægt þeim fyndist að nemendur þeirra fengju að fara á 

vettvang frekar en að vinna mikið með verkefni. Þrátt fyrir það voru fleiri að vinna einhver 

verkefni þó svo að það væri alls ekki markvisst í öllum tilfellum og færri fóru á vettvang. 

Velta má fyrir sér hvort ekki sé einblínt of mikið á þann þátt að fara á vettvang á kostnað  

markvissrar verkefnavinnu sem skilaði þó meiri árangri varðandi starfshugsun samkvæmt 

rannsókn Guðbjargar Vilhjálmsdóttur (2007). Mikilvægt er að kanna betur árangur 

vettvangsheimsókna þar sem mikill tími fer í þær miðað við hverju þær skila nemendum sé 

horft til þeirra rannsókna sem þegar hafa verið gerðar. 

 

4.2 Áhugasviðskannanir  

Það er vel þekkt innan starfssálarfræði og náms- og starfsráðgjafar að leggja fyrir einstaklinga 

svokallaðar áhugasviðskannanir til að kanna áhuga einstaklinga á námi og störfum. Notkun 

áhugasviðskannana er ekki ný af nálinni en þær hafa verið nýttar í Bandaríkjunum í um heila 

öld og hér á landi í nokkra áratugi. Fjölmargir einstaklingar taka áhugasviðskannanir á hverju 

ári til að átta sig betur á áhugasviði sínu. Allflestar kannanir meta sex áhugasvið Holland sem 

samkvæmt kenningunni flokkar  bæði einstaklinga og störf í sex svið og nær þannig að tengja 

einstaklinginn við starf á hans áhugasviði (Sif Einarsdóttir, 2005). Allir viðmælendur mínir 

nema einn voru á því að nauðsynlegt væri að bjóða nemendum upp á áhugasviðskannanir til 

að þeir áttuðu sig betur á hvert áhugasvið þeirra væri. Þeir voru allir sammála um að 

mikilvægt væri að útskýra gildi áhugasviðskannana vel fyrir nemendum og að gera öllum ljóst 

að þær væru einungis leiðbeinandi en ekki heilagur sannleikur. Hér á landi er aðallega verið 

að notast við áhugasviðskönnunina Bendil í grunnskólum landsins og var meirihluti 
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viðmælenda að nota hana. Hinsvegar voru tveir sem notuðu að hluta til áhugakönnunina Í leit 

að starfi með nemendum. 

Í lífinu stöndum við frammi fyrir margskonar ákvörðunum og þar á meðal varðandi náms - 

og starfsval. Mikilvæg ákvörðun er val á námsbraut og starfsvettvangi og margir standa 

frammi fyrir þessu vali oftar en einu sinni á lífsleiðinni. Valið getur verið erfitt vegna fjölda 

þátta svo sem fyrirmynda, fjölmiðla, tækifæra í umhverfinu, hæfileika, hæfni okkar og 

sjálfsmyndar. Ekki er óalgengt að nemendur reyni fyrir sér á fleiri en einni námsbraut á 

meðan að þeir eru að átta sig hvar áhugi þeirra liggur. Slíkar þreifingar eru ekki alslæmar því 

þær geta aukið víðsýni og þroskað einstaklinga en þær eru kostnaðarsamar og tímafrekar. Því 

getur skipt sköpum að hafa haldgóðar upplýsingar þegar val fer fram um náms- og eða 

starfsleið (Brynhildur S. Thorsteinsson, 2009). Viðmælendur komu inn á þennan þátt og taldi 

einn að það væri mjög mikilvægt að kynna nemendum vel að það væri allt í lagi að breyta um 

námsleið. Þannig kæmum við í veg fyrir að nemendur upplifðu að þeim væri að mistakast og 

þeir finndu fyrir miklum námsleiða. Einnig var bent á að það getur verið yfirþyrmandi fyrir 

unglinga í lok 10. bekkjar að þurfa að velja sér námsleið sem á að stýra þeim á 

framtíðarstarfsvettvang. Ég tel mikilvægt að fræða nemendur vel um þær leiðir sem eru í boði 

en jafnframt kynna þeim hversu dýrmætur tíminn er. Það er enn fremur mikilvægt að kynna 

nemendum allt það námsframboð sem er í boði þannig að þau geti valið út frá þeim 

upplýsingum og þannig tekið upplýstari ákvörðun um líf sitt.  

Þannig er  að lífshamingja manna veltur að svo miklu leyti á því að einstaklingar finni sína 

réttu hillu í lífinu. Störf sem einstaklingar vinna verða að vera í samræmi við áhuga og getu 

einstaklinga. Án þess að öðlast að finna þetta samhengi fara menn á mis við vinnugleðina sem 

er einn öruggasti  hamingjugjafi lífsins (Ólafur  Gunnarsson, 1963). Þetta segir okkur líka 

hversu mikilvægt er að aðstoða nemendur að leitinni að rétta náminu eða starfinu sem hentar 

hverjum og einum. Rétt eins og kom fram hjá viðmælendum mínum sem voru þó ekki 

sammála um hvernig ætti að mæta nemendum hvað varðar áhugasviðskannanir. Flestir voru á 

því að leggja fyrir alla áhugasviðskönnun en einn var því ósammála og taldi rétt að leggja þær 

fyrir í einstaka tilfellum. Hann taldi að í flestum tilfellum ættu náms- og starfsráðgjafar að 

geta aðstoðað nemendur með val án þess að leggja fyrir áhugasviðskönnun.  

Áhugasviðskannanir greina áhugasvið einstaklinga í samræmi við þá kenningu sem 

áhugasviðskönnunin er byggð á. Áhugasviðskannanir hafa hagnýtan tilgang fyrir þann sem 

tekur könnunina vegna þess að hún mælir ekki alla eiginleika eða persónuleika en hún greinir 

áhugasvið þeirra (Murphy og Davidshofer, 2004). Viðmælendur voru allir sammála um að 

mikilvægt væri fyrir einstaklinga að gera sér grein fyrir áhugasviði sínu til að öðlast ánægju í 
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námi og starfi. Þessu er ég algjörlega sammála og tel að við þurfum enn frekar að kynna 

áhugasviðin fyrir nemendum og byrja fyrr að vinna með það á skólagöngunni. 

Áhugasviðkannanir ýta undir að einstaklingar geri sér grein fyrir hvar áhugi þeirra liggur, 

gildismat og færni einstaklinga. Þannig ættu einstaklingar að geta öðlast samsvörun á milli 

starfsumhverfis og eiginleika sem stuðlar að ánægju í starfi og getur þannig frekar leitt til þess 

að einstaklingur nái að sýna árangur í starfi (Sif Einarsdóttir, 2009). Þegar einstaklingur er 

búinn að taka áhugasviðskönnun er hægt í framhaldi af því að huga að námsbrautum eða 

starfsvettvangi sem hentar einstaklingnum út frá því sem áhugasviðskönnunin sýnir fram á 

(Brynhildur S. Thorsteinsson, 2009). Viðmælendur mínir sem notuðust við 

áhugasviðskannanir voru allir á því að niðurstöður áhugasviðskannana væru af hinu góða fyrir 

alla þar sem þær styrktu trú þeirra sem væru ákveðnir um náms- eða starfsvettvang sinn og 

hjálpaði hinum óákveðnu að koma auga á möguleika sína út frá áhuga. Þeir nefndu einnig 

hversu mikilvægt væri að vinna með áhugasviðskönnun sem væri stöðluð fyrir íslenskar 

aðstæður því þá næðu nemendur meiri tengslum við niðurstöður þeirra. 

Þó kom fram hjá hluta viðmælenda að þeir upplifðu að áhugasviðskönnun væri of stýrandi 

og er það mikill galli. Hvað er hægt að gera svo nemendur festi sig ekki í niðurstöðum þeirra? 

Það er mikilvægt að ræða einslega við nemendur um niðurstöðurnar því þannig tel ég að 

líklegast sé að koma auga á þá nemendur sem láta stýra sér og þannig kafa dýpra í áhuga 

þeirra og getu í von um að hafa áhrif á að könnunin ein hafi ekki áhrif. Ná fram þeirra áhuga 

og fá þau til að kortleggja hvað þau virkilega langi að gera.  

Það er einnig mikilvægt þegar nemendur fá kynningu á námi og störfum að haft sé í huga 

að kynna þeim störf án þess að aðgreina þau eftir kyni þeirra. Mikilvægt er að kynna 

nemendum störf og horfa jafnframt á það samhliða hversu ólík kynin eru hvað varðar t.d 

hugsun. Nemendur þurfa að fá fræðslu þar sem ekki er einblínt á karl- og kvennastörf heldur 

fremur hvað vekur áhuga hvers og eins (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðmundur B. 

Arnkelsson, 2005). 

 

4.3 Kynjamunur í náms- og starfsvali  

Kynjamunur í náms- og starfsáhuga einstaklinga hefur oftast verið útskýrður með 

kynhlutverkum og ekki síður staðalmyndum en það skiptir ekki minna máli að leita skýringa á 

þessum mun í því hvernig einstaklingar hugsa til ákveðinna starfa eða starfshugsun 

einstaklinga (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2004). Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna fram á 

að mikil kynskipting er hvað varðar nám og störf. Drengir eiga erfiðara með að fara í 
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kvennastörf en stúlkur í karlastörf. Áhrif foreldra eru mikil og þá sérstaklega þegar horft er til 

menntunar foreldra.  

Rannsóknir sem gerðar hafa verið erlendis benda til þess að bæði drengir og stúlkur sýni 

störfum aukinn áhuga sem teljast hefðbundin þeirra kyni, stúlkur heillast frekar af störfum 

sem eru fjölbreytt og eru þær líklegri til að fara út fyrir ramma þess hefðbundna. Þetta hefur 

komið í ljós þegar börn eru spurð hvað þau vilji vinna við þegar þau verða fullorðin og einnig 

þegar þau eru spurð út í hin ýmsu störf. Talið er að fleiri störf sem teljast til karlastarfa séu 

hærra sett í virðingaröðinni en kvennastörf (Teig og Susskind, 2008). Þetta kemur einnig fram 

hvað varðar habitus einstaklinga (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2005). Þetta er í samræmi við það 

sem viðmælendur mínir upplifðu. Stúlkur eru út frá þeirra reynslu mun líklegri til að þora að 

fara út fyrir hið hefðbundna form en drengir og upplifðu viðmælendur að þær litu frekar svo á 

að þær gætu allt og þyrðu því að prófa að máta sig við störf sem væru ekki hefðbundin 

kvennastörf heldur flokkuðust til hefðbundinna karlastarfa.  

All flestar starfskenningar líta svo á að starfsval einstaklinga sé nokkurs konar 

samsvörunarferli þar sem einstaklingurinn leitar að starfi sem vekur hjá þeim áhuga, hæfir 

þeim varðandi markmið þeirra, hæfni, getu og ekki síður skapgerð. Það sem kemur einnig 

fram í allflestum starfskenningum er að kyn er mikill áhrifavaldur í þróun starfsáhuga 

einstaklinga. Þannig hafa félagar, fjölskylda og menntakerfið áhrif á hvað telst vera kvenleg 

og hvað karlmannleg hegðun og framkoma. Fleiri rannsóknir hafa verið gerðar um reynslu 

kvenna í karlastörfum heldur en karla í kvennastörfum. Kynhlutverkin hafa áhrif  á 

starfsþróun einstaklinga hjá báðum kynjum (Mahalik, Perry, Coonerty-Femiano, Catraio og 

Land, 2006). 

Rannsókn mín styður  þetta en viðmælendur töldu foreldra vera mikinn áhrifavald hvað 

varðaði menntun. Almennt töldu og upplifðu viðmælendur að börn mikið menntaðra foreldra 

leituðu í þannig nám rétt eins og börn foreldra með litla eða enga menntun færu frekar í styttra 

nám. Það vakti einnig athygli að hluti viðmælenda talaði sérstaklega um að ef börn ættu 

foreldra sem innu í heilbrigðisgeiranum þá leituð þau gjarnan í þá grein. Einnig bentu 

viðmælendur á að drengir sem ættu feður sem væru iðnaðarmenn  leituðu frekar í nám í 

iðngrein. Hinsvegar töldu viðmælendur að mikil breyting hefði orðið á hvað varðar 

félagaþrýsting en hér áður fyrr fóru vinir oft í sömu skólana en það hefur orðið breyting á því 

og upplifðu viðmælendur að nemendur stæðu fastar á sínum draumum og sínum áhuga en 

áður. Gaman er að velta fyrir sér hvað veldur en ég tel að allt það námsframboð sem er í boði í 

dag nái að fanga fleiri til sín. Með auknu námsframboði ná fleiri að mennta sig á sínu 
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áhugasviði sem ég tel vera grundvöll fyrir ánægju í námi og starfi. Því er mikilvægt að 

rannsaka hvaða skilaboð ungt fólk er að fá frá nánasta umhverfi varðandi náms- og starfsval. 

Eins og áður hefur komið fram er það kynhlutverkið sem hefur bæði áhrif á starfsþróun hjá 

konum og körlum en samt sem áður hefur komið fram í rannsóknum að það reynist 

karlmönnum erfiðara og veitir þeim takmarkað svigrúm þegar kemur að hinum hefðbundnu 

störfum sem flokkuð eru til viðurkenndra starfa hvað varðar kyn. Rannsóknir benda til að það 

reynist karlmönnum erfiðara að fara í hefðbundin kvennastörf en konum að fara í hefðbundin 

karlastörf  (Mahalik, Perry, Coonerty-Femiano, Catraio og Land, 2006). Þetta er alveg í 

samræmi við það sem viðmælendur mínir töluðu um en þeir upplifðu að drengjum reyndist 

erfiðara að fara út fyrir hinn hefðbundna ramma karlastarfa og sögðu að þeir fengju síður 

viðurkenningu fyrir það sem þeir gerðu ef þeir leituðu í hefðbundin kvennastörf. 

Athugasemdir fengju þeir óspart á borð við „hvað ætlar þú svo að gera?“ eða „ertu hommi?“ 

það væri ekki litið svo á að þeir ætluðu sér að vera í þessu starfi til lengri tíma frekar eins og 

þetta væri viss stoppistöð áður en haldið væri af stað í „alvöru starf“. Ég tel að samfélagið sé 

enn fullt af fordómum og upplifi ég að það sé frekar í garð drengja en stúlkna sem kjósa að 

fara óhefðbundna leið í starfsvali. Ég tel að stúlkur fái frekar hrós ef þær taki sér fyrir hendur 

hefðbundið karlastarf en drengir sem fara í hefðbundið kvennastarf.  Drengir alast enn þann 

dag í dag upp við að þeir eigi að vera harðir af sér og ekki að sýna tilfinningar, berja frá sér og 

helst spila fótbolta. 

Það virðist vera að drengir sem fara í hefðbundið kvennastarf  lendi oft á tíðum óvart í því 

að ílengjast í kvennastarfinu, þeir fara ekki í það af einskærum áhuga í byrjun heldur prófa til 

að mynda sem sumarstarf og ílengjast svo í starfinu (Steinunn Harpa Jónsdóttir, 2006). Hvað 

getur skólinn gert til að sporna við þessum mikla kynjamun. Í Aðalnámskrá grunnskóla 

(2011) er einn grunnþáttur í menntun nemenda jafnrétti því kom það verulega á óvart að 

náms- og starfsráðgjafar í þremur skólum voru ekki vissir um hvort færi fram 

jafnréttisfræðsla, hún fór allavega ekki fram samhliða fræðslu um nám og störf. Í fæstum 

tilfellum fór fræðslan fram samhliða náms- og starfsfræðslu. Í rannsókn Steinunnar  Hörpu 

Jónsdóttur (2006)  á hindrunum á vegi ungra karla á leið í kvennastörf, kemur fram að 

hvatning frá fjölskyldu og vinum hefur áhrif á að þeir fara í nám sem telst til kvennastarfa. Þar 

kemur einnig fram að drengir eru meira að leita í yfirmannsstöður í þessum starfsgreinum en 

konur í sömu grein en þeir verða líka fyrir meira áreiti hvað varðar efa um karlmennsku þeirra 

þegar þeir leita í hin hefðbundnu kvennastörf. Aftur á móti fá konur frekar klapp á bakið ef 

þær reyna sig í hefðbundnu karlastarfi. Þetta samræmist alveg því sem viðmælendur mínir 

hafa upplifað í sinni fræðslu það er að segja þeim fordómum sem drengir verða fyrir ef þeir 
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sýna hefðbundnu kvennastarfi áhuga, og hinsvegar að stelpur eru sjálfsöruggar, viljasterkar, 

óhræddar, ef þær máta sig við karlagrein. 

 

4.4 Ávinningur náms- og starfsfræðslu 

Samkvæmt því sem fram hefur komið er ávinningur af náms- og starfsfræðslu aðeins af hinu 

góða og skilar ákveðnari og upplýstari einstaklingum út í þjóðfélagið. Sharf (2006) nefnir að 

árangursrík náms- og starfsfræðsla feli í sér þrjá megin þætti  en þeir eru könnun á námi og 

störfum, sjálfsþekking og markmiðssetning og ákvarðanataka um nám og störf.  Bendir hann á 

að til að náms- og starfsfræðslan geti talist markviss þurfi að þjálfa alla þessa þrjá megin 

þætti. Helmingur viðmælenda minna var að sinna öllum þessum þremur þáttum eða ræddu um 

þá alla í rannsókninni en megin áhersla hjá viðmælendum mínum var á könnun á námi og 

störfum auk ákvarðanatöku. 

Hér á landi hefur náms- og starfsfræðsla verið kennd síðustu ár en samt sem áður kemur 

fram í rannsókn Sigríðar Dísu Gunnarsdóttur (2006) að einungis fjórðungur 

grunnskólanemenda fái náms- og starfsfræðslu. Saga náms- og starfsfræðslu er mun lengri 

erlendis og hefur til að mynda verið kennd í Bandaríkjunum síðan í byrjun sjöunda áratugsins 

(Gyspers og Henderson, 2006). 

Rannsóknir Guðbjargar Vilhjálmsdóttur (2000, 2007, 2010) sýna fram á að nemendur sem 

fá markvissa náms- og starfsfræðslu eru mun betur undir það búnir að taka ákvarðanir er lúta 

að náms- og starfsvali. Þetta er alveg í samræmi við það sem viðmælendur mínir töluðu um en 

þeim fannst mikilvægt að nemendur fengju fræðsluna þar sem þeir upplifðu að nemendur sem 

væru með meira upplýsingalæsi væru klárari í að afla sér þeirra upplýsinga sem þeir þarfnast 

til að taka vel ígrundaða ákvörðun um náms- og starfsval. Þetta studdu viðmælendur mínir 

sem eru í miklu samstarfi við framhaldsskólanna og hafa fengið fréttir þaðan af því að munur 

sé á þeim nemendum sem koma inn í framhaldsskólanna og hafa fengið fræðslu og þeirra sem 

ekki hafa fengið hana. Einnig töluðu viðmælendur um að mikilvægt væri að upplýsa 

nemendur um náms- og starfval og að þeir fengju náms- og starfsfræðslu þar sem þeir töldu 

að það hefði mikil áhrif á að nemendur héldust í námi. Það er í samræmi við það sem  

Gyspers og Henderson (2006) settu fram um að nemendur sem fengju markvissa náms- og 

starfsfræðslu væru mun ólíklegri að falla úr námi í framhaldsskóla en þeir nemendur sem ekki 

fá fræðsluna. Í rannsóknum Guðbjargar Vilhjálmsdóttur (2000, 2007, 2010) kemur fram að 

starfsfræðsla er mjög mikilvæg í elstu bekkjum grunnskóla til að þróa með nemendum 

starfshugsun. Viðmælendur mínir voru allir með megin áherslu á fræðslu í elstu bekkjum en 



 

55 

 

töldu mikilvægt að færa fræðsluna neðar en þeir töldu þó að fræðslan ætti helst að fara fram í 

elstu bekkjunum. Það ætti að vera gerlegt að sinna náms- og starfsfræðslu inn í grunnskólum 

landsins og á öllum skólastigum hans en til þess að það verði gert tel ég að alhliða náms- og 

starfsráðgjafaáætlun þurfi að vera til staðar og vera virk. Þannig verði allt skólasamfélagið 

meðvitað um að fræðslan eigi sama sess og aðrar námsgreinar. Auk þess má ætla að alhliða 

náms- og starfsráðgjafaáætlun mundi skila sér í jafnara vinnuálagi á náms- og starfsráðgjafa. 

Mismunandi var meðal viðmælenda hvernig fyrirkomulag fræðslunnar var háttað en hluti 

viðmælenda hafði þann háttinn á að fræðslan var tekin fyrir í lotum og þá kannski allt elsta 

stigið í einu á meðan aðrir voru með fræðslu jafnt og þétt yfir árið. 

Í rannsókn Huteau (2001) er einmitt komið inn á þennan þátt. Kennsla í náms- og 

starfsfræðslu fer gjarnan fram á tvo vegu, annars vegar er hún kennd jafnt og þétt yfir 

skólaárið en hinsvegar er fræðslan í lotum. Þegar fræðslan á að falla inn í námið og hún er 

kennd jafnt og þétt yfir skólaárið er hætta á að hún verði ómarkviss þar sem henni er ekki 

sinnt nægjanlega. Báðar aðferðirnar eru góðar en þó hefur komið í ljós í þessari rannsókn að 

ekki er gott að of langur tími líði á milli fræðslunnar þegar um lotukennslu er að ræða til að 

mynda að koma með fræðslu inn á hausti og svo aftur að vori. Markviss fræðsla sem kennd er 

jafnt og þétt og ekki með löngum hléum virðist skila nemendum bestum árangri. 

Þegar maður tekur saman þær upplýsingar sem hér hafa komið fram má ætla að náms- og 

starfsfræðsla skili ákveðnari og upplýstari einstaklingum út í lífið auk þess sem fræðslan 

spornar við því að nemendur falli úr námi þegar í framhaldsskóla er komið. Einnig má draga 

þá ályktun að fræðslan geti verið hvetjandi á meðan að á henni stendur til að standa sig í 

grunnskólanum áður en haldið er af stað í draumanámið eða starfið. Því tel ég afar brýnt að 

halda fræðslunni á lofti inn í grunnskólanum og vildi gjarnan sjá námskrá sem tekur á náms- 

og starfsfræðslunni inn í grunnskólum. Þannig tel ég að grunnskólanemendur fái helst þá 

fræðslu sem þeim ber og að allir njóti sömu þjónustu.  

 

4.5 Framtíðarsýn/Þróun 

Í skýrslu starfshóps um náms- og starfsráðgjöf (2007) kemur skýrt fram að á bak við hvert 

stöðugildi náms- og starfsráðgjafa séu 300 nemendur. Einnig er þar bent á að allir 

grunnskólanemendur skuli eiga rétt á þjónustu frá menntuðum náms- og starfsráðgjafa. Nú er 

svo komið að náms- og starfsráðgjafar hafa fengið lögverndun á starfsheiti sitt sem er mikill 

ávinningur og sigur fyrir stéttina. Það hjálpar til við að framfylgja því að grunnskólanemendur 

fái þjónustu frá menntuðum náms- og starfsráðgjafa. Hinsvegar hefur ekki náðst að koma 300 
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nemenda markinu að baki hverju 100% stöðugildi og eru starfandi náms- og starfsráðgjafar 

með miklu fleiri nemendur til að sinna en það. Viðmælendur mínir ræddu allir um mikilvægi 

þessa þáttar því þeir töldu að á meðan að þeir væru í skertum stöðum með eins marga 

nemendur og þeir eru með eða í 100% stöðu með allt að 600 nemendur væri ekki gerlegt að 

sinna öllum þáttum sem tilheyra starfinu. Svo virðist sem náms- og starfsfræðsla sé sá þáttur 

sem helst lendi út af hjá þeim. Mjög mikilvægt er að ná hlutfallinu einn náms- og 

starfsráðgjafi á hverja 300 nemendur því ég upplifði töluverða uppgjöf meðal viðmælanda 

minna þegar kom að stöðuhlutfalli þeirra og því gífurlega álagi sem virðist á mörgum þeirra í 

vinnunni. Það var sorglegt að heyra reynslubolta í greininni ræða um að þeirra tími sé ef til 

vill að verða liðinn inn í grunnskólanum þar sem þeir sjái sér ekki fært að vinna undir því 

álagi og skilyrðum sem þeir eru að vinna við í dag. Einnig var sú skoðun  áberandi meðal 

meirihluta viðmælenda að halda þurfi vel á lofti mikilvægi náms- og starfsráðgjafar inni í 

skólunum á meðan niðurskurðarhnífurinn er á lofti. Margir eru búnir að reyna á eigin skinni 

að stöður þeirra eru minnkaðar eða bætt er við verkefnalista náms- og starfsráðgjafa, svo hægt 

sé að halda óbreyttu stöðuhlutfalli að nafninu til, þótt í raun sé búið að skerða tímann sem 

hægt er að nota í náms- og starfsráðgjöf, þar sem aðrir þættir hvíla einnig á herðum náms- og 

starfsráðgjafans. Því liggur í augum uppi að viðmælendur mínir voru all flestir að einhverju 

leiti búnir að fá skerðingu á starfshlutfalli sínu ef horft var til þeirra starfa sem búið var að 

setja á þeirra herðar.  

Í nýju Aðalnámskrá grunnskóla (2011) er ekki búið að tiltaka að náms- og starfsfræðsla sé 

skyldunámsgrein í grunnskólum. Viðmælendur mínir töldu að það væri ein forsenda fyrir því 

að fræðslunni yrði sinnt eins og henni ber að sinna en þeir nefndu einnig mikilvægi þess að til 

væri náms- og starfsráðgjafaáætlun inn í skólunum. Þeir töldu að þegar þetta verður allt komið 

og þá yrði það til þess að allir grunnskólanemendur fengju fræðslu og væru þannig tilbúnari til 

að taka meðvitaða ákvörðun varðandi nám – og störf í framtíðinni. 
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5 Lokaorð 

 

Í þessari rannsókn var reynt að fá innsýn inn í upplifun og reynslu starfandi náms- og 

starfsráðgjafa í grunnskólum landsins, af ávinningi af náms- og starfsfræðslu. Hvort þeir sæju 

ávinning og hvort væri verið að sinna fræðslunni inn í grunnskólunum. 

Meginniðurstöður eru þær að almennt fannst náms- og starfsráðgjöfum að fræðslan skilaði 

sér til nemenda og gerði þá færari til að takast á við það sem biði þeirra að loknum 

grunnskóla. Hinsvegar kom einnig fram að í flestum tilfellum er fræðslunni ekki sinnt eins og 

henni ber að sinna. Fræðslan fer nær einungis fram í elstu bekkjum grunnskólans. Helsti 

áhrifavaldur virðist vera tímaleysi náms- og starfsráðgjafa auk þess sem þeir skýla sér á bak 

við að fræðslan sé ekki föst inn í skólanámskrá og því verði hún útundan. Þó ber að geta þess 

að það sem veldur tímaleysi náms- og starfsráðgjafa er einna helst persónuleg ráðgjöf auk 

þess sem svo ótal mörg önnur verk innan skólanna virðast vera komin í hendur náms- og 

starfsráðgjafa. 

Hér á landi sem og erlendis er markmið með náms- og starfsfræðslu að fá nemendur til að 

öðlast sjálfsþekkingu, gera sér markmið, kynna fyrir þeim nám og störf og fá þá til að taka 

ákvörðun um hvert skal haldið. Það liggur því ljóst fyrir að ef nemendur eiga að öðlast þessa 

færni þá verða þau að fá fræðslu til þess að hafa forsendur til að takast á við ferlið. Ég velti 

fyrir mér hvað sé mögulega hægt að gera í stöðunni og tel mjög brýnt að náms- og 

starfsráðgjafar í hverjum skóla geri sér sína áætlun til að fylgja og geri hana opinbera fyrir 

starfsfólki, nemendum og foreldrum en með því tel ég að lýkurnar aukist til muna um að 

fræðslan festist í sessi og verði sinnt eins og öðrum námsþáttum. 
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Fylgiskjal 1. 

Kynning á rannsókn 

Ég undirrituð Aðalheiður Skúladóttir er að gera meistara verkefni í náms- og starfsráðgjöf við 

Háskóla Íslands. Verkefnið felur í sér að kanna reynslu og upplifun náms- og starfsráðgjafa í 

grunnskólum af náms- og starfsfræðslu og ávinningi hennar. 

Aðferðin sem ég mun nota er fyrirbærafræðileg og felst í því að gögnum er safnað saman með 

viðtölum við fólk sem starfað hefur við náms- og starfsráðgjöf og hefur mismunandi sýn á 

starfið. Viðtölin verða hljóðrituð og er alla jafna eitt viðtal tekið við hvern viðmælanda sem 

tekur á bilinu 40- 60 mínútur. Engin nöfn né staðhættir munu koma fram, því verður ekki 

hægt að rekja niðurstöður rannsóknarinnar til ákveðinna einstaklinga. Ég mun síðan ritvinna 

viðtalið upp orði til orðs, þú færð tækifæri til að koma með leiðréttingu ef eitthvað má betur 

fara og ekkert verður birt án þíns samþykkis. Ég mun eyða öllum gögnum að vinnslu lokinni 

samkvæmt lögum um persónuvernd. Allar upplýsingar verða meðhöndlaðar eftir ströngustu 

reglum um trúnað og nafnleynd. Rétt er að taka fram að þú getur hætt við þátttöku hvenær 

sem er á ferlinu án frekari útskýringa. 

           Rannsóknarspurning mín er: Reynsla og upplifun náms- og starfsráðgjafa í 

grunnskólum af náms- og starfsfræðslu og ávinningi hennar. 

 

( Titill gæti breyst lítillega). 

 

___________________ 
Aðalheiður Skúladóttir 
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Fylgiskjal 2. 

 

 

Upplýst samþykki 

Ég undirrituð samþykki að taka þátt í verkefninu í von um að það sé verðugt og réttlætanlegt 

viðfangsefni. Ég hef lesið kynninguna á verkefninu og treysti því að farið verði með öll gögn 

sem trúnaðarmál. 

 

____________________ 

Staður og dagsetning 

 

_____________________ 

Þátttakandi 

(má setja merki í stað nafns) 
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Fylgiskjal 3. 

Viðtalsrammi  

Reynsla og upplifun náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum af náms- og 

starfsfræðsluog ávinningihennar. 

 

 

1. Segðu mér aðeins frá sjálfri þér það er að segja starfi, menntun og starfsaldri? 

2. Hvaða ávinning telur þú af því að kenna náms- og starfsfræðslu í grunnskólum? 

3. Hvernig er náms- og starfsfræðslu  háttað í þínum skóla og hversu mikill tími fer í 

hana í hverjum árgangi? (Notar þú verkefni eða eitthvað annað, ertu með tengsl við 

atvinnulífið? 

4. Hvernig myndir þú vilja að náms og starfsfræðslu í þínum skóla væri háttað og hve 

mikinn tíma myndir þú vilja nota í hana? (Af hverju er það þannig , er það vegna þess 

að það var þannig, er það vegna þess að þú vilt hafa það þannig) 

5. Hver er reynsla þín af ávinningi af náms- og starfsfræðslu? 

6. Hvernig upplifir þú að náms- og starfsfræðsla skili sér til nemenda?  

7. Hvernig nýta nemendur sér náms- og starfsráðgjafa þegar kemur að ákvarðantöku í 

náms- og starfsvali? 

8. Nýtir þú áhugasviðskannanir í starfi þínu og ef svo er hverjar?  

9. Hvernig finnst þér áhugasviðskannanir nýtast nemendum og hve mikið mark taka 

nemendur á niðurstöðum þeirra?  

10. Hvernig finnst þér kyn nemenda hafa áhrif á náms- og starfsval þeirra? 

Jafnréttisfræðsla fer hún fram samhliða starfskynningum? 

11. Hvernig upplifir þú að störf foreldra hafi áhrif á starfs- og námsval nemenda? Upplifir 

þú að foreldrar hafi áhrif á náms- og starfsval nemenda? 

12. Hvernig sérðu náms- og starfsfræðslu þróast á komandi árum og þá sérstaklega í yngri 

bekkjum? 
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Fylgiskjal 4. 

 

Sigurbogalíkanið, líkan starfsákvörðunar 

(Jónína Kárdal og Anna María Pétursdóttir, 2009) 
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Fylgiskjal 5. 

 

Tafla 4 Lífsstig Super 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Jónína Kárdal og Anna María Pétursdóttir, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lífstig 
Könnun 

14-25 ár 

Staðfesting 

25-45 ára 

Viðhald 

45-65 ára 

Hnignun 

65 ára og + 

  Minni tíma varið í 

frístundir 

Minni þátttaka í 

íþróttum 

Einbeita sér að 

grundvallar atriðum 

Minnka vinnutíma 

  Komið auga á 

núverandi starfsval 

Starfs möguleiki er 

tryggður 

Viðhalda sér gagnvart 

samkeppni 

Halda því sem er gaman að 

  Unnið að því sem val 

hefur farið fram á 

Ákveðin staða er tryggð Þróa nýja leikni Framkvæma það sem átti alltaf 

að framkvæma 

  Þekking á  fleiri 

möguleikum 

Finna þá möguleika sem 

óskað er eftir 

Koma auga á ný 

verkefni til að vinna 

að 

Finna hvar og hvernig er best 

að eyða ellilífeyrisárunum 

  Þróa raunhæft sjálfs 

mat 

Læra að samsama sig 

öðrum 

Viðurkenna eigin 

takmarkanir 

Þróa og meta hlutverk sem eru 

ekki starfstengd 
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Fylgiskjal 6. 

Kynjahlutfall í námi 

 

Tafla 5. Skráðir nemendur við Háskóla Íslands haustið 2006 

  Konur Karlar Hlutfall kvenna í 

% 

Félagsvísindadeild 1824 582 75,8 

Guðfræðideild 101 47 68,2 

Hjúkrunarfræðideild 517 19 96,5 

Hugvísindadeild 1242 617 66,8 

Lagadeild 327 294 52,7 

Lyfjafræðideild 102 48 68 

Læknadeild 320 178 64,3 

Raunvísindadeild 548 396 58,1 

Tannlæknadeild 53 22 70,7 

Verkfræðideild 250 583 30 

Viðskipta- og 

hagfræðideild 

626 578 52 

 

 

     (Hagstofa Íslands, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fylgiskjal 7. 

Mynd 1. Vitrænir ferlar

 

6. Að raða 
saman

7. Að 
sannreyna
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Vitrænir ferlar  í rannsóknarferli Vancouver-skólans

 

 

1. Að vera 
kyrr

2. Að 
ígrunda

3. Að 
koma 
auga á

4. Að velja5. Að túlka

6. Að raða 

7. Að 
sannreyna

skólans 
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Fylgiskjal 8. 

Tafla 1. Yfirlit yfir viðmælendur 

 

Nafn Menntun Stöðu- 
hlutfall 

Vinnustaður Nemenda- 
fjöldi 

Verkefna- 
vinna 

Fara á 
vettvang 

Sigurlaug Grunnskóla-
kennari og náms –
og starfsráðgjafi 

62% Vinnur í einum 
grunnskóla 

Meira en 300 Ýmis verkefni Fara ekki á 
vettvang 

Hólmfríður Grunnskóla- 
kennari og náms –
og starfsráðgjafi 

88% 
15% 

Vinnur í tveimur 
grunnskólum 

Meira en 300 
og minna en 
100 

Ýmis verkefni Ekki í stærri 
skólanum. En 
minni skólinn 
fer á vettvang 

Eva Grunnskóla- 
kennari og náms –
og starfsráðgjafi 

90% 
10% 

Vinnur í tveimur 
gunnskólum 

Meira en 300 Náðu tökum á 
náminu 

Allir nemendur 
10.bekk fara í 3 
fyrirtæki 

Guðrún Félagsráðgjafi og 
náms –og 
starfsráðgjafi 

100% Vinnur í einum 
grunnskóla 

Meira en 300 Ýmis verkefni Fara á vettvang 
í eina viku 

Unnur Grunnskóla- 
kennari og náms –
og starfsráðgjafi 

100% Vinnur í einum 
grunnskóla 

Meira en 300 Lítið um 
verkefni 

Fara ekki á 
vettvang 

Ragnheiður Grunnskóla- 
kennari og náms –
og starfsráðgjafi 

100% Vinnur í einum 
grunnskóla 

Meira en 300 Ýmis verkefni Fara ekki á 
vettvang 

Sigríður BS í sálfræði og 
náms- og 
starfsráðgjafi 

100% Vinnur í einum 
grunnskóla 

Meira en 300 Ýmis verkefni Fara ekki á 
vettvang 

Freydís Grunnskóla- 
kennari og náms –
og starfsráðgjafi 

50% Vinnur í einum 
grunnskóla 

Minna en 300 Ýmis verkefni Starfskynningar 
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Fylgiskjal 9. 

Tafla 2 . 

Tólf þrep Vancouverskólan eins og þeim var fylgt í rannsókninni 

Þrep Rannsóknarþættir 
Þrep 1 Að velja samræðufélaga (úrtakið).  

Valdar vorur átta viðmælendur sem eru starfandi náms- og 
starfsráðgjafar. 

Þrep 2 Að vera kyrr.  
Áður en ég byrjaði á samræðum staldraði ég við og velti fyrir mér 
forhugmyndinni, hvert ég ætlaði með verkefnið og tilgangi þess. Síðan 
lagði ég allt til hliðar, hreinsaði hugann og byrjaði. 

Þrep 3 Þátttaka í samræðum. Gagnasöfnun. 
Tók eitt viðtal við hvern viðmælanda 40-65 mín. Notaði viðtalsramma til 
stuðnings rannsóknarspurningunni. 

Þrep 4 Skerpt vitund varðandi orð, byrjandi gagnagreining. Hlustaði á 
viðtölin og ritaði þau niður á tölvu. 

Þrep 5 Byrjandi greining á þemum. Las viðtölin yfir nokkrum sinnum og 
valdi mér útgangspunkta. 

Þrep 6 Að átta sig á heildarmynd í reynslu hvers einstaklings. Mikilvægustu 
atriðunum var raðað saman í eina heildarmynd. 

Þrep 7 Staðfesting á heildarmynd reynsla einstaklingannameð þeim sjálfum. 
Greiningarlíkön kynnt fyrir þátttakendum. 

Þrep 8 Að átta sig á heildarmyndinni-meginniðurstöður. 
Rannsóknargögnin skoðuð ítarlega og túlkuð. 

Þrep 9 Að bera saman niðurstöðurnar við rannsóknargögnin eða rituðu 
samræðurnar til að sjá hvort þær séu í samræmi. Öll gögn borin 
saman til að sjá hvort þau myndi raunhæfa niðurstöðu samkvæmt 
fyrirliggjandi gögnum. 

Þrep 10 Að velja rannsókninni heiti sem lýsir niðurstöðum hennar. Finna lýsandi 

heiti sem tekur mið á rannsóknargögnum. Reynsla og upplifun náms- og 

starfsráðgjafa í grunnskólum af náms- og starfsfræðslu og ávinningi 

hennar. 

Þrep 11 Að sannreyna niðurstöður með þátttakendum. Ég skoðaði 
niðurstöður með meðrannsekendum mínum, fékk engar athugasemdir 
frá þeim. 

Þrep 12 Að skrifa upp niðurstöður rannsóknarinnar. Raddir allra fengu að 
heyrast. Vitnað var í alla þátttakendur og reynt að gera fyrirbærinu eins 
trúverðug skil og hægt var. 
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Fylgiskjal 10. 

Tafla 3.                                     Heildargreiningarlíkan 

 

Náms- og 
starfsfræðsla 

Áhugasviðs-
kannanir 

Kynjamunur í 
náms- og 
starfsvali 

Ávinningur náms- 
og starfsráðgjafar 

Framtíðarsýn 
/Þróun 

Fyrirkomulag 
náms- og 
starfsfræðslu í 
grunnskólum á 
Íslandi 

Mismunandi 
tegundir 
áhugasviðs-
kannanna 

Stelpur þora frekar 
að leita út fyrir 
hefðbundin 
kvennastörf í 
áætlunum sínum 

Meðvitaðri 
einstaklingar eftir 
náms- og 
starfsráðgjöf 

Þörfin á því að 
byrja fyrr á 
námsferli 
nemanna að veita 
náms- og 
starfsráðgjöf 

Mikilvægi þess 
að nemar fái að 
fara á vettvang 
og máta sig við 
störfin 

Áhrif áhugasviðs-
kannanna 

Strákar eru fastari í 
hefðbundnum 
karlastörfum í 
áætlunum sínum 

Nemar kynnast 
framboði á námi og 
störfum 

Þörfin fyrir betri 
mönnun í náms- 
og starfsráðgjöf 

Samstarf við 
foreldra 
varðandi náms- 
og starfsfræðslu 

Notkun 
áhugasviðs- 
kannanna 

Áhrif foreldra á 
náms- og starfsval 
nema 

Nemar fá 
fjölbreyttari sýn á 
nám og störf 

Óviss framtíð 
náms- og 
starfsráðgjafa í 
grunnskólum 

Mikilvægi þess 
að nemar fái 
upplýsingar til 
að geta sjálfir 
aflað sér meiri 
upplýsinga 

Ávinningur 
áhugasviðs-
kannanna 

Áhrif félaga á 
náms- og starfsval 
nema 

Nemar öðlast aukið 
upplýsingalæsi um 
nám og störf eftir 
náms- og 
starfsfræðslu 

Mikilvægi þess að 
standa vörð um 
náms- og 
starfsráðgjöf í 
grunnskólum 

    Mikilvægi þess að 
náms- og 
starfsfræðsla sé 
skyldunámsgrein í 
grunnskólum  

 

 


