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Útdráttur 

 

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna hvað verður um þá einstaklinga sem ljúka námi í 

Grunnmenntaskólanum. Skoðað verður hvort námið hafi haft áhrif á þróun náms- og 

starfsferils þátttakenda, hvaða áhrif það hefur á sjálfsmynd þeirra og hvernig náms- og 

starfsráðgjöfin skilar sér til þátttakenda. Rannsóknin byggir á spurningalista sem var lagður 

fyrir 427 þátttakendur sem lokið hafa Grunnmenntaskólanum á árunum 2003-2010. 

Niðurstöður benda til þess að þátttaka í Grunnmenntaskóla hafi verið hvatning til 

áframhaldandi náms. Rúmlega helmingur þátttakenda hefur farið í nám eftir þátttöku í 

Grunnmenntaskólanum. Einnig sýna niðurstöður fram á að hlutfall þeirra sem er án atvinnu 

fyrir þátttöku í Grunnmenntaskólanum hafi minnkað eftir að þeir luku náminu. Langflestir 

þátttakendur telja auk þess að námið hafi eflt þeirra sjálfstraust, þeir séu færari um að vega og 

meta möguleika sína til frekari færniuppbyggingar og öruggari með að skipuleggja starfsferil 

sinn eftir námið. Þátttakendur eru jafnframt ánægðir með náms- og starfsráðgjöfina. Í heildina 

eru þátttakendur mjög ánægðir með Grunnmenntaskólann. Þær niðurstöður eru vissulega 

hvatning fyrir þá sem starfa á vettvangi fullorðinsfræðslunnar að námstilboðið hafi hagnýtt 

gildi fyrir þátttakendur og síðast en ekki síst sé hvetjandi fyrir þá sem stutta skólagöngu hafa 

að baki og vilja hefja nám að nýju.  
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Abstract 

The major aim of this study is to evaluate the educational and vocational progression of adult 

students that completed the continuing education program called Grunnmenntaskólinn. 

Grunnmenntaskólinn is a program specifically designed for adults that have not finished any 

formal education after compulsory schooling. A questionnaire focusing on the employment 

status, further education, self-evaluations and experiences in the program and with career 

counselling was designed. The questionnaire was administered to 427 participants who 

attended and completed in Grunnmenntaskólinn through the years 2003-2010. Results 

indicate that participation in Grunnmenntaskólinn has been an encouragement for further 

studies. Over half of the adult learners had continued studying. Additionally results indicate 

that fewer were unemployed after finishing the program than in the start. The program seems 

to have increased the adults´ awareness of their competencies. Their career management 

efficacy beliefs seem to have increased. Finally, the adult students were generally satisfied 

with the career interventions offered and feel the experiences have benefited their career 

development. The results have implication for lifelong education centres and policy makers 

who want to design educational programs for adult learners. 
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Formáli 

Rannsókn þessi er 30 ECTS eininga meistaraverkefni í náms- og starfsráðgjöf við félags- og 

mannvísindadeild Háskóla Íslands. Hér er um megindlega rannsókn að ræða um áhrif 

Grunnmenntaskóla, sem er námstilboð á vettvangi framhaldsfræðslunnar, á þróun náms- og 

starfsferils þátttakenda.  

Ástæða þess að ég valdi þetta viðfangsefni er sú reynsla sem ég hef aflað mér í starfi mínu 

sem náms- og starfsráðgjafi við Fræðslunet Suðurlands. Þegar ég kenndi í fyrsta skipti í 

Grunnmenntaskólanum varð mér ljóst hversu stór og þung skref það er fyrir marga að hefja 

nám að nýju. Það var ákaflega lærdómsríkt að fylgjast með framvindu nemendanna í náminu á 

meðan á námstímanum stóð. Hindranir sem í fyrstu virtust óyfirstíganlegar komu ekki veg 

fyrir að einstaklingarnir náðu ákveðnum árangri sem ekki var alltaf mælanlegur en veitti þeim 

samt sem áður hvatningu og aukna trú á sjálfan sig. Það sem hvatti mig til þess að vinna að 

rannsókninni var sú upplifun að fylgjast með nemendunum takast á við sjálfan sig og námið. 

Árið eftir héldu nokkrir nemendanna áfram í nám við Fjölbrautarskóla Suðurlands og þá 

kviknaði sú hugmynd að áhugavert væri að skoða hvaða leið einstaklingar, sem ljúka 

Grunnmenntaskólanum, fara eftir að náminu lýkur. 

Meðan á ritgerðarvinnunni stóð varð mér hugsað til föður míns, Guðmundar Ketilssonar 

mjólkurfræðings (1919-1999), sem var af þeirri kynslóð sem ekki átti kost á að ljúka neinni 

formlegri menntun á meðan hann var ungur. Hann var kominn á fimmtugsaldur þegar hann 

hóf nám í mjólkurfræði, fimm barna faðir og eina fyrirvinna heimilsins. Með áræði og 

dugnaði lauk hann sínu námi og lét drauminn rætast, það er að ná sér í starfsmenntun. Ef til 

vill hefði námsúrræði sem Grunnmenntaskóli komið sér vel fyrir hann á þeim tíma þegar hann 

tók þá ákvörðun að hefja nám á fullorðinsaldri. Ég tileinka því minningu hans þessa vinnu á 

bak við rannsókn mína á högum fólks eftir að það lýkur námi í Grunnmenntaskóla.  

Leiðbeinandi minn var Dr. Sif Einarsdóttir, dósent í náms- og starfsráðgjöf við Háskóla 

Íslands og meðleiðbeinandi Fjóla María Lárusdóttir náms- og starfsráðgjafi hjá 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. Ég vil þakka þeim báðum fyrir góða, faglega og hvetjandi 

leiðsögn.   

Fjölskyldu minni vil ég þakka fyrir hvatningu og stuðning. Sérstakar þakkir fær 

eiginmaður minn Jón Hlöðver Hrafnsson og börn okkar Guðmundur Geir, Inga Margrét og 

Hrafnhildur Hugborg fyrir ómælda þolinmæði og umburðarlyndi á námstíma mínum. 

Að lokum og síðast en ekki síst vil ég þakka af heilum hug öllum þeim sem tóku þátt í 

rannsókninni, en án þeirra hefði hún aldrei orðið að veruleika. 
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1. Inngangur 

Hér á Íslandi eins og í öðrum samfélögum hafa orðið á tiltölulega stuttum tíma miklar 

breytingar á vinnumarkaðinum. Breytingar sem eru fólgnar í því að sífellt eru gerðar meiri 

kröfur um sérhæfingu á tilteknum sviðum og þannig verða til ný störf og önnur hverfa 

(Fritzsche og Parrish, 2005; Gottfredson, 2005; Savickas, 2005). Hefðbundnar hugmyndir um 

vinnu og starfsferil eru sífellt að breytast. Í kjölfarið á miklum tækniframförum og 

hnattvæðingu stendur einstaklingurinn frammi fyrir því oftar en áður að taka ákvörðun um 

náms- og starfsval. Áður valdi einstaklingurinn sér starfsvettvang fyrir lífstíð en nú eru meiri 

líkur á því að að einstaklingurinn skipti um starf og jafnvel starfsvettvang oftar en einu sinni á 

ævinni. Þar að auki á fólk oftar hættu á en áður að missa starfið sitt, verða rekið eða að starfið 

sé lagt niður (Blustein, 2006; Fouad og Kantamneni, 2008; Russell, 2005; Singh, 2008). Með 

öllum þessum breytingum fylgja ákveðnar neikvæðar afleiðingar sem hafa áhrif á 

einstaklinginn en þó sérstaklega þann hóp fólks sem ekki hefur lokið námi á 

framhaldsskólastigi. Það er þekkt hér eins og víða annars staðar að sá hópur sem ekki hefur 

lokið neinu formlegu námi stendur oft einungis til boða einföld og illa launuð störf (Arbona, 

2005; Blustein, 2006; Bobek og Robbins, 2005; Hagstofa Íslands, 2012; Merriam og 

Caffarella, 1999; OECD, 2008).  

Fáar rannsóknir fram að þessu eru til á Íslandi um upplifun og reynslu þeirra sem hafa litla 

formlega menntun að baki, en í þremur nýlegum MA ritgerðum kemur í ljós að lágt sjálfsmat 

eða lítil trú á eigin getu og ótti við að mistakast hafi dregið úr námsáhuga þátttakenda. 

Rannsókn Rakelar Steinvarar Hallgrímsdóttur (2008) sýnir að fullorðnar konur með stutta 

skólagöngu að baki finna fyrir þrýstingi frá umhverfi sínu til að mennta sig en til þess að svo 

geti orðið þá telja þær brýnt að finna námsleið sem hæfir þeirra aðstæðum. Einnig benda 

niðurstöður þeirrar rannsóknar og rannsóknar Auðar Jónsdóttur (2012) á að þær hafi litla trú á 

eigin hæfni og þurfi á hvatningu að halda til þess að hefja nám. Sambærilegar niðurstöður 

komu líka fram hjá hópi einstaklinga sem fóru í raunfærnimat í iðngrein. Þeir tóku undir þessi 

viðhorf og töldu að meginástæðan fyrir þeirra brotthvarfi úr formlega skólakerfinu hafi verið 

lítil trú á eigin getu og ótti við að mistakast (Auður Sigurðardóttir, 2010). Námserfiðleikar eru 

líka nefndir sem ástæða fyrir brotthvarfi úr námi og þátttöku í símenntun (Hulda Karen 

Ólafsdóttir, 2012; Hróbjartur Árnason, Halla Valgeirsdóttir og Svava Guðrún Sigurðardóttir, 

2010).  

Þegar litið er til þeirra markmiða sem stjórnvöld hafa sett sér fyrir árið 2020 að 10% 

þjóðarinnar verði án formlegrar menntunar í stað 31% þá má gera ráð fyrir því að kröfur um 
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menntun og símenntun verði sífellt meiri (Forsætisráðuneytið, 2011). Ein af þeim leiðum sem 

eru færar þeim, sem stutta skólagöngu hafa og vilja efla sína færni til frekara náms og takast á 

við ný verkefni í starfi, er Grunnmenntaskólinn. Markmið hans eru líka að stuðla að jákvæðu 

viðhorfi til náms og efla sjálfstraust einstaklingsins. Þar sem fullorðnir einstaklingar hafa 

mismunandi reynslu að baki er mikilvægt að námsleiðin sé sniðin að þörfum hvers og eins og 

að taka tillit til námserfiðleika nemendahópsins (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 2012b). Því 

má gera ráð fyrir að ef vel tekst til þá öðlist einstaklingur sem lýkur Grunnmenntaskóla 

sterkari sjálfsmynd og hugsanlega verði það honum til framdráttar á einhverjum sviðum og 

jafnvel hvatning til frekara náms. 

Áður hefur verið gerð eigindleg rannsókn á upplifun kvenna sem hófu nám að nýju. Rakel 

Steinvör Hallgrímsdóttir (2008) tók viðtöl við sjö konur sem ýmist voru þátttakendur í 

Grunnmenntaskóla á meðan á rannsókninni stóð eða höfðu lokið náminu. Einnig gerði hún 

þátttökuathugun í Grunnmenntaskóla við eina símennunarmiðstöð. Þessi rannsókn er hins 

vegar megindleg og byggir á spurningakönnun sem lögð verður fyrir alla þá sem lokið hafa 

náminu í Grunnmenntaskóla á árunum 2003-2010. Markmið með rannsókninni er að fá frekari 

upplýsingar um hver staða einstaklinga, sem luku námi í Grunnmenntaskólanum á árunum 

2003-2010, er í námi og eða starfi. Einnig er markmið með rannsókninni að skoða hvort að 

námið hafi styrkt sjálfsmynd þátttakenda og hvort að trú þeirra á eigin færni til þess að hafa 

áhrif á náms- og starfsferilsþróun sína hafi aukist. Að lokum beini ég sjónum mínum að því 

hvað þátttakendum finnst um þann þátt sem snýr að náms- og starfsráðgjöf. 

1.1. Staða fólks á vinnumarkaði með litla formlega menntun og stefna stjórnvalda 

Á síðustu áratugum hafa orðið gríðarlega miklar breytingar á vinnumarkaði. Hröð tækniþróun 

og alþjóðavæðing gera sífellt meiri kröfur til hæfni starfsmanna og þekkingar á tilteknum 

sviðum. Fyrirtæki og stofnanir sækjast í auknum mæli eftir menntuðu fólki en áður þar sem 

störf eru orðin sérhæfðari. Þessar breytingar hafa orðið til þess að einstaklingurinn þarf sífellt 

að tileinka sér nýjungar í starfi til þess að vera samkeppnishæfur á vinnumarkaðinum (Griffin 

og Hesketh, 2005; Patton og McMahon, 2005). Á Íslandi hefur þessi þróun líka átt sér stað 

sem gerir þá kröfu til fólks að það sé í stakk búið að takast á við þessar breytingar er hafa 

orðið og munu verða í nánustu framtíð. Menntun fólks skiptir því miklu máli þegar kemur að 

atvinnutækifærum, það er að segja hvort einstaklingur hafi þá reynslu eða hæfni sem til þarf 

til ákveðins starfs. Til þess að búa sig sem best undir fjölbreyttari störf og vinnumarkað sem 

er í sífelldri þróun þarf einstaklingur að afla sér menntunar, þannig stendur hann betur að vígi 
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en þeir sem minnstu menntunina hafa (Blustein, 2006; Griffin og Hesketh, 2005; Jóhanna 

Rósa Arnardóttir og Jón Torfi Jónasson, 2004).    

Þegar rætt er um menntun fólks er oft talað um þá sem hafa ýmist lokið formlegu námi eða 

ekki. En í hverju felst það að hafa ekki lokið formlegu námi? Þær skilgreiningar sem hafa 

verið settar fram um nám og menntun gera ráð fyrir þremur flokkum hugtaksins; formlegt, 

óformlegt og formlaust nám. Formlegt nám (e. formal learning) er skipulagt nám sem fer fram 

innan hefðbundna skólakerfisins og er viðurkennt með útskrift frá yfirvöldum. Óformlegt nám 

(e. nonformal learning) er oft talið sveigjanlegra og taka meira mið af einstaklingnum og fer 

meðal annars fram í símenntunarmiðstöðvum. Formlaust nám (e. informal learning) er síðan 

öll önnur færni sem einstaklingurinn aflar sér í gegnum annars konar reynslu eða starf 

(Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 2012a; Merriam og Caffarella, 1999).  

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins (FA) var stofnuð í árslok 2002 af ASÍ (Alþýðusambandi 

Íslands) og SA (Samtökum atvinnulífsins) með þjónustusamningi við menntamálaráðuneytið, 

sem hefur verið endurnýjaður nokkrum sinnum eftir það. Meginmarkmiðið með stofnun 

fræðslumiðstöðvarinnar var meðal annars það að veita fólki á vinnumarkaði sem hefur litla 

formlega menntun tækifæri til að afla sér menntunar og styrkja stöðu sína í atvinnulífinu. 

Fram að þeim tíma voru menntunarúrræði fyrir þennan hóp ekki mörg (Ingibjörg 

Guðmundsdóttir, 2004, 2006, 2008). Núna árið 2012 hafa Bandalag starfsmanna ríkis og bæja 

(BSRB) og Samband íslenskra sveitarfélaga bæst við í hóp eigenda FA, sem hefur unnið 

ötullega að ýmsum námsframboðum fyrir fullorðið fólk með litla grunnmenntun (Ingibjörg 

Guðmundsdóttir, 2010).  

Í kjölfarið af stofnun FA urðu til nokkur úrræði fyrir markhópinn til að mynda náms- og 

starfsráðgjöf, raunfærnimat og ýmsar námsleiðir. Í dag eru námsskrár FA 38 talsins og þar á 

meðal er Grunnmenntaskólinn (Fjóla María Lárusdóttir, 2004; Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 

2012e; Ingibjörg Elsa Guðmundsdóttir, 2004). Grunnmenntaskólinn er 300 kennslustunda 

nám fyrir fólk sem hefur stutta skólagöngu að baki. Meðal námsgreina eru íslenska, enska, 

stærðfræði, sjálfsstyrking, samskipti og upplýsingatækni. Námsleiðin varð til í upphafi innan 

óformlega skólakerfisins en þar sem menntamálaráðuneytið hefur samþykkt að meta megi 

Grunnmenntaskólann til styttingar á öðru námi í framhaldsskóla þá má segja að námið sé 

formlegt þó það fari fram innan óformlega skólakerfisins. (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 

2012b).  

Hlutfall þeirra sem ekki hafa lokið námi umfram skyldunámi á Íslandi er með því hæsta 

sem finnst í Evrópu eða 31 % (Menntamálaráðuneytið, 2010). Í nóvember árið 2010 

undirrituðu mennta- og menningarmálaráðuneytið, ASÍ, BSRB, SA, fjármálaráðuneytið og 
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Samband íslenskra sveitarfélaga yfirlýsingu um samstarf þessara aðila, að stefna að því að 

hlutfall þeirra sem ekki hafa lokið formlegri menntun verði komið niður í 10% árið 2020 

(Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 2010). Jafnframt vilja aðilar samningsins tryggja að menntun 

og færni sem einstaklingurinn aflar sér á öðrum vettvangi verði metin og viðurkennd innan 

framhaldsskólans (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 2010). Það er því ljóst að vilji er fyrir hendi 

að koma til móts við þá sem minnstu menntunina hafa og efla þeirra færni og möguleika til 

frekari starfsþróunar. 

Lög um framhaldsfræðslu tóku gildi árið 2010. Í 3. grein þeirra laga er talað um að 

framhaldsfræðsla sé allt nám, úrræði og ráðgjöf sem er ætlað að mæta þörfum þeirra sem hafa 

stystu formlegu skólagönguna. Kveðið er á um að fræðslan miðist við þarfir einstaklinganna 

og sé metin innan almenna skólakerfisins. Einnig er skilgreint í lögunum hverjir það eru sem 

eiga að sjá um slíka fræðslu en þeir þurfa að uppfylla ákveðin gæðaskilyrði og fá til þess 

sérstakt leyfi (Lög um framhaldsfræðslu nr. 27/2010). Alls eru níu símenntunarmiðstöðvar á 

landsbyggðinni ásamt fjórum á höfuðborgarsvæðinu sem falla undir þessa skilgreiningu 

ráðuneytisins og geta sinnt fullorðinsfræðslu. Þeirra hlutverk er meðal annars að skapa 

tækifæri til náms fyrir fullorðna einstaklinga sem hafa stutta skólagöngu að baki og gefa þeim 

tækifæri til að hefja nám að nýju. Því má segja að þessi nýju lög séu ákveðin tímamót fyrir þá 

einstaklinga sem hafa beðið skipbrot í skólakerfinu og sé hvatning fyrir náms- og 

starfsferilsþróun þeirra. 

Í kjölfar hruns íslenska fjármálakerfisins árið 2008 fjölgaði atvinnuleitendum á Íslandi. 

Þeir sem verst stóðu að vígi í þeim hópi voru þeir sem minnstu formlegu menntunina höfðu. 

Til þess að bregðast við því var settur á laggirnar vinnuhópur sem átti að gera tillögur um 

úrbætur. Hópurinn fékk meðal annars það verkefni að greina menntunarstöðu atvinnuleitenda, 

endurskoða menntunarúrræði og námsframboð (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009). Í 

samstarfi við símenntunarmiðstöðvar vítt og breitt um landið var boðið upp á margs konar 

námskeið og lengri námsleiðir sem FA hefur þróað. Ein af þeim námsleiðum sem FA hefur 

hannað fyrir markhópinn er Grunnmenntaskólinn og verður gerð nánari grein fyrir honum hér 

á eftir. 

1.2. Grunnmenntaskólinn  

Árið 2001 var Grunnmenntaskólinn haldinn í fyrsta skipti og var honum ætlað að koma til 

móts við fólk á vinnumarkaði sem vildi efla sig í almennum greinum. Þeir sem stóðu að 

undirbúningi námsleiðarinnar voru Menningar- og fræðslusamband alþýðu (MFA), Efling- 

stéttarfélag, Starfsafl og menntamálaráðuneytið. Menntamálaráðuneytið veitti upphaflega 
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styrk úr sjóði sem studdi þróunarverkefni í framhaldsskólum og fullorðinsfræðslu til þess að 

koma skólanum á laggirnar. Síðar samþykkti Starfsafl, sem er fræðslusjóður Flóabandalags-

félaganna að greiða námsgjald þátttakenda (Efling, 2002). Í viðtali við Hrafnhildi 

Tómasdóttur, þáverandi verkefnisstjóra hjá MFA, í fréttabréfi Eflingar frá árinu 2002, segir að 

hún telji að skólinn sé nýtt tækifæri fyrir fólk með stutta skólagöngu. Skólinn sé byggður á 

reynslu af MFA skólanum en hann hafði verið rekinn frá árinu 1993. Árið 2002 var 

námsleiðin eingöngu ætluð félögum í Eflingu (Efling, 2002). Í sama fréttabréfi kemur fram í 

viðtölum við þátttakendur að þeir telja að námið sé góður grunnur fyrir annað nám og að það 

skilaði sér líka í auknu sjálfsöryggi við námið og samskiptum við fólk (Efling, 2002). 

Námsleiðin er og hefur verið frá upphafi 300 kennslustundir og námsþættirnir þeir sömu, það 

er íslenska, enska, stærðfræði, upplýsingatækni, verkefnavinna, þjónusta, sjálfsstyrking, 

námstækni og gerð færnimöppu. Í færnimöppu skráir nemandinn persónulegar upplýsingar, 

námstengda færni og auk þess upplýsingar um réttindi og skírteini. Einnig leggur 

einstaklingurinn mat á tungumála- og tölvukunnáttu. Í færnimöppuna eru líka settar fram 

upplýsingar um þau störf sem einstaklingurinn hefur sinnt á sínum starfsferli, um 

samskiptafærni og aðra færni sem hann hefur aflað sér í gegnum félagsstörf og áhugamál. Við 

lok færnimöppuvinnunnar gerir einstaklingurinn ferilskrá sem byggir á þeirri skráningu sem 

þegar hefur farið fram. Það má segja að færnimappan sé gott verkfæri sem auðveldi 

einstaklingnum að átta sig á og hafa yfirsýn yfir sína náms- og starfstengdu færni og fái þá um 

leið tækifæri til þess að móta eigin náms- og starfsferil. Einnig fá nemendur náms- og 

starfsráðgjöf við lok námsins. Í ráðgjöfinni er áhugasvið einstaklings kannað og farið yfir 

sterkar og veikar hliðar hans og einstaklingurinn setur sér markmið. Námsmatið byggist síðan 

á sjálfsmati nemandans og frammistöðumati frá kennurum sem nemendur fá við skólaslit 

(Efling, 2002; Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 2012b). Í dag er Grunnmenntaskólinn 

námstilboð fyrir fullorðið fólk hvort sem það er á vinnumarkaði eða í atvinnuleit.   

     Fræðslumiðstöð atvinnulífsins hefur verið í nánu samstarfi við símenntunarmiðstöðvar 

landsins. Þær voru flestar stofnaðar á árunum 1998-2000 og eru: Miðstöð símenntunar á 

Suðurnesjum (MSS), Símenntunarmiðstöðin á Vesturlandi, Fræðslumiðstöð Vestfjarða, 

Farskólinn, sem er miðstöð símenntunar á Norðurlandi vestra, Símenntunarmiðstöð 

Eyjafjarðar (Símey), Þekkingarsetur Þingeyinga, Þekkingarnet Austurlands, Fræðslunet 

Suðurlands, Viska, sem er fræðslu- og símenntunarmiðstöð Vestmannaeyja og Mímir-

símenntun, sem er símenntunarmiðstöð í Reykjavík (Alþingistíðindi, e.d.). Námsskrá 

Grunnmenntaskólans hefur verið kennd við allar þessar símenntunarmiðstöðvar og eru 

þátttakendur í þessari rannsókn þeir einstaklingar sem hafa lokið því námi. 
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1.3. Náms– og starfsferilsþróun fullorðinna  

Tveir af námsþáttum Grunnmenntaskólans eru færnimappa og náms- og starfsráðgjöf þar sem 

markmiðið er að veita þátttakendum stuðning við að setja sér markmið um náms- og starfsval. 

Það er því mikilvægt að skoða hvaða þættir það eru sem skipta máli þegar kemur að 

ákvarðanatöku einstaklings um nám og störf. 

     Innan sálfræðinnar hefur þróast fræðigrein sem kallast sálfræði starfs (e. vocational 

psychology) og fjallar hún um starfsval, starfsaðlögun og starfsánægju einstaklingsins. 

Fjölmargar kenningar hafa komið fram um það hvernig skýra megi starfsþróun 

einstaklingsins. Upphaf kenninga um starfsþróun má rekja til Parsons (1854-1908) sem lagði 

áherslu á að finna samsvörun milli ákveðinna þátta í eðli einstakingsins sem eru nauðsynlegir 

til þess að starf veiti honum ánægju (Savickas, 2000; Savickas, 2005). Kenningar 20. 

aldarinnar um starfsþróun miðuðu við stöðugleika í atvinnulífinu. Í dag býr einstaklingurinn 

við allt annað umhverfi vegna þeirra miklu breytinga sem hafa orðið á vinnumarkaðinum og 

munu verða í nánustu framtíð (Blustein, 2006; Griffin og Hesketh, 2005; Patton og 

McMahon, 2005). Dr. Mark Savickas er áhrifamikill fræðimaður á sviði starfsþróunarfræða. 

Hann telur að starfsferillinn feli í sér röð hlutverka á ólíkum æviskeiðum hans. Einnig bendir 

hann á að hugtakið starfsferilsþróun sé annars vegar hlutlægt og feli í sér öll störf sem 

einstaklingurinn hafi unnið um ævina og hins vegar huglægt en þá er ævisaga einstaklingsins í 

brennidepli (Savickas, 2000; Savickas, 2005). Hugmyndir Savickas byggja á kenningu Super 

um þróun starfsferils frá vöggu til grafar og verður sagt frá þeirri kenningu hér á eftir.  

1.3.1. Starfsþróun (,,Live Span Theory“) - kenning Donalds E. Super 

Kenning Super ,,Life Span Theory“ um þróun starfsferils nær yfir allt lífshlaup 

einstaklingsins. Þeir nemendur sem hefja nám í Grunnmenntaskóla eru á ýmsum aldri og því 

getur kenningin verið gagnleg til þess að skilja starfsferilsþróun þeirra. Starfsferillinn er í raun 

skilgreindur út frá þeim hlutverkum sem fólk hefur á hverju æviskeiði. Hlutverkin eru þessi: 

barn, nemi, tómstundaiðkandi, borgari, starfskraftur, heimilisfaðir/móðir, maki, foreldri og 

ellilífeyrisþegi. Samkvæmt Super gengur einstaklingurinn í gegnum fimm þroskaskeið og 

leggur hann áherslu á að það færist í aukana að einstaklingar endurupplifi starfsþroskaþrepin 

(e. recycling). Því séu stigin í raun bæði aldurstengd og ekki, þar sem fólk flakkar fram og til 

baka um stigin alla starfsævina. Super ítrekar jafnframt að þó að fólk fari aftur til baka á fyrri 

stig þá er upplifun þess ólík hverju sinni (Savickas, 1997; Savickas, 2005; Sharf, 2006). 

Þegar litið er á þau hlutverk sem flestir einstaklingar gegna yfir ævina þá er starfsferill 

einstaklingsins í sífelldri þróun. Það má segja að hlutverkið nemi, geti spannað alla ævina því 
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einstaklingar stunda nám af einhverju tagi allt frá leikskóla til æviloka. Fólk leitar sér 

menntunar með einum og öðrum hætti á ýmsum aldursskeiðum. Hlutverkið starfskraftur er 

einnig hlutverk sem við gegnum meiri hluta af okkar ævi, fyrstu skrefin í starfshlutverkinu eru 

fólgin í þátttöku barna í heimilisstörfum, síðar fyrstu skrefin út á vinnumarkaðinum í formi 

vinnu með skóla og sumarvinnu. Sem borgari þá hefur einstaklingurinn ákveðnum skyldum 

að gegna meðal annars í ýmis konar félagsstarfsemi. Heimilistörfum gegnir einstaklingurinn 

meira og minna allt æviskeiðið en ábyrgð einstaklingsins minnkar eftir því sem árin færast 

yfir. Tómstundastarfi af einhverju tagi tekur einstaklingurinn þátt í nánast alla ævina sem fer 

þó eðlilega mjög eftir áhuga og virkni hans. Samkvæmt kenningu Super þá tekur 

einstaklingurinn því ákvörðun um náms- og starfsval í nokkrum áföngum. Það er því mjög 

mikilvægt að starfsval einstaklingsins falli að áhuga hans og færni (Savickas, 2005; Sharf, 

2006). Önnur kenning á sviði starfsþróunar hefur skoðað nánar hvernig ýmsir utanaðkomandi 

þættir í umhverfi einstaklingsins hafa áhrif á ákvörðunartökuna og það hvernig 

einstaklingurinn mótast af því umhverfi sem hann lifir og hrærist í.  

1.3.2. Félagsleg og hugræn starfsþróunarkenning (Social Cognitive Career Theory) 

Eins og áður hefur komið fram þá hafa rannsóknir sýnt að þeir sem hafa litla formlega 

menntun hafa litla trú á eigin getu og efast oft um sína hæfni (Auður Jónsdóttir, 2012; Betz og 

Hackett, 2006; Rakel Steinvör Hallgrímsdóttir, 2008). Albert Bandura (1977, 1993) setti fram 

kenningu um trú einstaklingsins á eigin getu (e. self-efficacy). Hann telur að persónuleikinn sé 

samband þriggja þátta: umhverfis, hegðunar og persónueinkenna og hegðun einstaklingsins 

stjórnist af trú hans á eigin getu. Einstaklingurinn leggur mat á sjálfan sig og setur sér síðan 

markmið. Markmiðin geta bæði verið til að ná ákveðnum árangri til dæmis í námi eða hætta 

ákveðinni neikvæðri hegðun (Bandura, 1977; Bandura, 1993).  

Í þennan hugmyndafræðilega grunn Bandura sóttu höfundar félagsnáms-kenningarinnar 

social cognitive theory, skammstafað hér eftir SCCT. Uppruna SCCT má rekja til ársins 1980 

en þá settu sálfræðingarnir Hackett og Betz fram hugmyndir um að trú á eigin færni (e. career 

self-efficacy), meðal kvenna, hefði meira vægi en áhugi, gildismat og hæfileikar við starfsval 

og starfsþróun. Þessar hugmyndir urðu síðan meðal annars vísir að kenningu um námsáhuga 

og starfsval karla og kvenna (Betz og Hackett, 2006; Blustein, 2006; Lent, 2005).  

Höfundar SCCT lögðu áherslu á að aðstoða fólk við að móta starfsáhuga og starfsval og 

þróuðu ákveðið kerfi til að aðstoða fólk við það. Í því fræðilega samhengi varð til líkan sem er 

undirstaða kenningarinnar (Lent og Brown, 2002; Lent, 2005; Lent og Brown, 2006). 

Persónuleg reynsla og umhverfi einstaklingsins hefur áhrif á nám. Upplifun af námi og önnur 
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reynsla sem einstaklingurinn gengur í gegnum hefur áhrif á væntingar hans og mat á eigin 

færni, sem hefur síðan áhrif á hvernig áhugi hans þróast. Einstaklingurinn setur sér markmið 

út frá áhugasviði og tekur að lokum ákvörðun um náms- og starfsval. Líffræðilegir, 

félagslegir og umhverfislegir þættir hafa líka áhrif á ákvörðun einstaklingsins eins og erfðir, 

kyn, búseta menntun og námsreynsla (Lent og Brown, 2002; Lent, 2005; Lent og Brown, 

2006). 

SCCT byggist á þremur lykilhugtökum: trú á eigin færni (e. self-efficacy), væntingum um 

árangur (e. outcome expectations) og markmiðum (e. goals). Hugtakið trú á eigin færni kemur 

frá félagsnámskenningu Bandura sem greint var stuttlega frá hér að framan. Hugtakið vísar 

meðal annars í trú einstaklingsins á getu sína til að setja sér markmið og ákvarðanatöku út frá 

þeim. Ef einstaklingur hefur upplifað erfiða reynslu í skóla er mjög líklegt að hann meti færni 

sína út frá þeirri reynslu. Einnig eru tengsl á milli þess hvernig lítil trú á eigin færni á einu 

sviði hafi áhrif á færnimat einstaklingsins á öðrum sviðum (Blustein, 2006; Lent og Brown, 

2002; Lent, 2005; Lent og Brown, 2006). Þegar einstaklingur stendur frammi fyrir náms- og 

starfsvali þá þarf hann oft að yfirvinna ýmsar hindranir sem eru í veginum eins og til dæmis 

vanmat á eigin færni. Ein af þeim ástæðum sem fullorðnar konur nefna, sem hindrun fyrir 

áframhaldandi nám og einstaklingar sem hafa ekki lokið neinu formlegu námi, er lágt 

sjálfsmat og lítil trú á eigin hæfni (Auður Jónsdóttir, 2012; Auður Sigurðardóttir, 2010; Rakel 

Steinvör Hallgrímsdóttir, 2008).   

Hugsmíðin væntingar um árangur er annað hugtak sem lagt er til grundvallar í SCCT. 

Hugtakið vísar í mat einstaklingsins á mögulegum árangri. Dæmi um slíkar vangaveltur væri 

spurningin: ,,Hvað gerist ef ég geri þetta?“ Samkvæmt Bandura er trú á eigin færni 

mikilvægari þáttur þegar einstaklingur tekur ákvörðun frekar en væntingar hans um árangur. 

Dæmi eru um að einstaklingur forðist að takast á við tiltekin verkefni vegna vanmats á eigin 

getu þrátt fyrir líkur á jákvæðri niðurstöðu (Blustein, 2006; Lent og Brown, 2002; Lent, 2005; 

Lent og Brown, 2006).  

Þriðja hugsmíðin í SCCT tengist því hvernig einstaklingurinn setur sér markmið. Í náms- 

og starfsráðgjafarfræðum er markmiðssetning mikilvægt ferli í ákvarðanatöku um náms- og 

starfsval. Einstaklingar bregðast ekki alltaf tilviljanakennt við atvikum og aðstæðum í 

umhverfinu heldur setja þeir sér markmið sem hjálpar þeim að skipuleggja athafnir sínar og 

virkni á ólíkum tímabilum bæði til lengri og skemmri tíma. Markmiðssetning gegnir því stóru 

hlutverki í sjálfshvatningu (Blustein, 2006; Lent og Brown, 2002; Lent, 2005; Lent og Brown, 

2006). 
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Samkvæmt SCCT þá mótast náms- og starfsval einstaklingsins af ofangreindum þáttum og 

hvernig þeir hafa áhrif á hvern annan. Það má segja að þetta sé í raun hringferli og samspil 

þáttanna er mikilvægt í ferlinu. Ferlið endurtaki sig allt lífið rétt eins og Super talar um í sinni 

kenningu (Savickas, 2005; Sharf, 2006). Samkvæmt kenningunni er sérstök áhersla lögð á 

ráðgjöf með konum, atvinnuleitendum og ýmsum minnihlutahópum. Í SCCT er lögð mikil 

áhersla á áhrif ýmissa umhverfisþátta þegar kemur að náms- og starfsvali (Blustein, 2006; 

Lent og Brown, 2002; Lent, 2005; Lent og Brown, 2006). Þegar námsþættir 

Grunnmenntaskólans eru skoðaðir þá má sjá að náms- og starfsráðgjöf er einn af 

námsþáttunum. Náms- og starfsráðgjafi getur veitt mikilvægan stuðning á meðan á náminu 

stendur og því er mikilvægt að skoða hvaða leiðir náms- og starfsráðgjafi getur farið þegar 

hann veitir þátttakendum ráðgjöf (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 2012b).  

Í hugmyndafræði SCCT er lögð mikil áhersla á hugakið trú á eigin færni og því er 

mikilvægt í ráðgjafarferlinu að vinna markvisst að því að efla trú einstaklingsins á hæfni sína 

og getu. Ef einstaklingurinn hefur mikla trú á eigin færni getur það auðveldað náms- og 

starfsval hans en að sama skapi getur lágt sjálfsmat verið hindrun fyrir þessa mikilvægu 

ákvörðun. Bandura talar um fjórar tegundir náms eða reynslu sem geta aukið tiltrú 

einstaklingsins á sjálfan sig. Þegar einstaklingur sér árangur af því sem hann hefur gert, 

styrkir það hann á þeirri braut. Einnig skipta fyrirmyndir miklu máli, það að hafa jákvæða 

fyrirmynd að horfa til getur haft ótvíræð jákvæð áhrif á einstaklinginn. Hvatning er það þriðja 

sem eykur trú á eigin færni og að lokum er það tilfinningaleg viðbrögð eins og hrós sem eflir 

sjálfstrú einstaklingsins (Bandura, 1977; Bandura, 1993).   

Að framansögðu er mikilvægt að skoða þessa þætti og á hvaða hátt náms- og starfsráðgjafi 

getur verið hjálplegur í þessu sambandi. Ýmsir fræðimenn hafa skrifað um gildi hvatningar 

þar á meðal Adler. Hann segir að hvatning sé áhrifamesta leiðin til að hjálpa fólki að byggja 

upp sjálfstraust, örva hugrekki og hvetja til raunhæfrar markmiðssetningar (Í Sweeney, 2009). 

Með ofangreinda þætti að leiðarljósi þarf ráðgjafinn sem byggir ráðgjafarferlið á hugmyndum 

SCCT, að hafa í huga ýmsa þætti eins og hvatningu og mikilvægi sjálfsstyrkingar til þess að 

efla trú einstaklingsins á sjálfan sig. 

Eins og fram hefur komið hafa orðið miklar breytingar á starfsumhverfi í nútíma samfélagi. 

Því samfara hafa orðið áherslubreytingar í þeim fræðum sem fjalla um náms- og starfsval 

fólks. Hér að ofan var félagslegu og hugrænu starfsþróunar-kenningunni lýst í stuttu máli þar 

sem meðal annars er lögð áhersla á trú einstaklingsins á eigin færni og gildi hvatningar fyrir 

áframhaldandi ákvarðanatöku. Áður beindist ráðgjöfin að því að skýra hvernig fólk tekur 



17 

ákvörðun og hvaða þættir hafa áhrif á ákvarðanatökuna en nú hefur ráðgjöfin færst í átt að 

hugmyndum hugsmíðahyggjunnar sem nánar verður fjallað um hér á eftir. 

1.3.3. Hugsmíðahyggja og kenning Savickas um starfsferilinn 

Margir náms- og starfsráðgjafar hafa snúið sér að ráðgjöf sem byggir á hugsmíðahyggju til 

þess að mæta þeim breytingum sem hafa átt sér stað í starfaheiminum undanfarin ár. Það má 

segja að megininntak þeirrar hugmyndafræði sé að virkja ráðþegann til þess að vega og meta 

sjálfur sína valkosti og taka út frá þeim raunhæfa ákvörðun um náms- og starfsval. Nálgun 

hugsmíðahyggjunnar í ráðgjöf má greina í þrjá þætti, það er hugsmíðakenningu Kelly, 

ævisögulega skýringarfræði (e. biographical hermeutics) og að lokum frásagnarráðgjöf 

Cochran (McMahon og Patton, 2006; Savickas, 1997). 

Kelly dregur fram í kenningu sinni að hver og einn einstaklingur túlkar og skynjar 

veruleikann á sinn hátt. Allt eru það persónulegar hugsmíðar þar sem atburðurinn sem slíkur 

er ekki þungamiðjan heldur upplifun einstaklingsins. Til að skýra lífshlutverk einstaklingsins 

er horft á starfsferilinn og hann fær ákveðna merkingu. Ýmis óhefðbundin matstæki eru notuð 

í ráðgjöfinni sem miða að því að ráðþeginn þarf að bera saman störf en það er í raun 

þungamiðja kenningarinnar að hugsmíð er tvíhliða og fær merkingu með því að skoða hvað sé 

líkt og hvað sé ólíkt (McMahon og Patton, 2006; Savickas, 1997). 

Ævisöguleg skýringarfræði á uppruna sinn í kenningu Super um þróun starfsferils. 

Einstaklingurinn tekur ákvörðun um náms- og starfsval út frá þeim félagslegu, líffræðilegu og 

umhverfislegu þáttum sem koma við sögu í lífshlaupinu og segir sögu sína í nokkurs konar 

ævisagnarstíl. Ráðgjafinn finnur þemu í sögunni sem hafa þýðingu fyrir einstaklinginn. Það 

sem rágjafinn þarf að skoða er hvort að samræmi og samkvæmni sé á milli þeirra og hvort að 

einstaklingurinn geti byggt ákvörðun sína um náms- og starfsval út frá þeim (McMahon og 

Patton, 2006; Savickas, 1997). 

Í frásagnarráðgjöf er einstaklingurinn virkur og segir frá sínum starfsferli í fortíð, nútíð og 

framtíð. Saga einstaklingsins er í brennidepli en ekki hugsmíðar. Einblínt er á sögusviðið, þau 

markmið sem einstaklingurinn hefur sett sér og hvernig og hvort hann hafi náð þeim. Aðrir 

þættir sem hafa áhrif á sögu einstaklingsins eru skoðaðir. Virkni einstaklingsins er alltaf 

mikilvæg en hann þarf að prófa mismunandi leiðir og máta sig við mismunandi störf. Að 

lokum tekur hann ákvörðun sem byggir á heildarsýn sem hann hefur fengið út frá þessari 

upplýsingaöflun (Savickas, 1997).  

Mark Savickas hefur sett fram kenningu um starfsferilinn, sem hann nefnir ,,The Theory of 

Career Construction“. Kenning Savickas byggir á þremur þáttum hugsmíðahyggjunar. Það 
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sem Savickas leggur til grundvallar í kenningu sinni er hugmynd Super um heildstæða þróun 

starfsferils frá vöggu til grafar. Aðferðir Savickas í ráðgjöfinni felast í því að spyrja 

einstaklinginn ákveðinna spurninga sem tengjast lífsþemum hans. Um leið og viðkomandi 

svarar spurningum um sjálfan sig þá getur frásögnin hjálpað honum að fá betri sýn á þessi 

þemu og um leið að skoða hvaða máli þau skipta fyrir starfsvalið (Savickas, 2005; Savickas, 

2009). 

Savickas notar ekki hefðbundin mælitæki í ráðgjöfinni en hann styðst meðal annars við 

kenningu Hollands um starfsval. Kenningin byggir á þeim grundvallarforsendum að hægt sé 

að para saman starfsáhuga, starfsumhverfi og persónueinkenni í sex formgerðarsvið, realistic, 

investigative, artistic, social, enterprising og conventional eða öðru nafni RIASEC. Savickas 

leitast við að tengja frásögn ráðþegans við þessi svið og þannig fær hann ákveðna mynd af 

sínu áhugasviði og hvert hans hugur stefnir hvað varðar náms- og starfsval (Savickas, 2005; 

Sharf, 2006).  

Hér á undan hefur verið fjallað um starfsþróunarkenningar og hvernig þær geta nýst í 

ráðgjöf. Einstaklingurinn er í brennidepli, saga hans í fortíð, nútíð og framtíð. Það sem hvetur 

einstaklinginn áfram eru fyrirmyndir, hvatning og trú hans á eigin getu. Náms- og starfsferill 

einstaklings er því samofinn ýmsum þáttum. Ýmislegt hvetur fólk til náms en að sama skapi 

eru líka hindranir af margvíslegum toga. Hér á eftir verður fjallað almennt um það sem 

einkennir fullorðna námsmenn, um hindranir og hvað það er sem hvetur þá til þátttöku í 

símenntun. 

1.4. Fullorðnir námsmenn 

Í námsvísi Grunnmenntaskólans kemur fram að námið sé ætlað fullorðnu fólki sem er eldra en 

tuttugu ára og er það viðmiðið sem FA hefur sett sér (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 2012b). 

Efnahags- og framfarastofnun Evrópu (OECD) miðar hins vegar við 25 ára aldurinn í 

umfjöllun sinni um fullorðinsfræðslu (OECD, 2011). Knowles hefur fjallað mikið um 

fullorðinsfræðslu og nám fullorðinna og telur hann að skilgreina megi fullorðinn út frá fjórum 

megin þáttum. Í fyrsta lagi er líffræðileg nálgun en við teljumst vera fullorðinn þegar við 

erum kynþroska og getum eignast afkvæmi. Í öðru lagi er skilgreining út frá lagalegu 

sjónarmiði en þá megum við kjósa, ganga í hjónaband og erum sjálfráða. Þriðja skilgreiningin 

snýr að félagslegum þáttum eins og að eignast maka og taka þátt í atvinnulífinu. Að lokum er 

það sálfræðileg skilgreining sem tekur mið af því að einstaklingurinn beri ábyrgð á eigin lífi. Í 

umræðu um fullorðinsfræðslu er það sú skilgreining sem mest er miðað við (Knowles, Holton 

og Swanson, 1998). Aðrir fræðimenn á sviði fullorðinsfræðslu hafa einblínt á að líta á 
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fullorðinn einstakling út frá tveimur megin sjónarhornum, annars vegar því líffræðilega og 

hins vegar því vitsmunalega (Merriam og Caffarella, 1999). Við sjáum því á þessari umfjöllun 

að skilgreiningar á hugtakinu fullorðinn eru mismunandi. Þetta ber að hafa í huga þegar 

fjallað er um fullorðna og fullorðinsfræðslu. 

Hugtakið ,,andragogy“ (fullorðinsfræðsla) var ákveðið andsvar við hugtakinu ,,pedagogy“ 

(barnafræðsla). Pedagogy er dregið af gríska orðinu ,,peda“ sem þýðir barn og ,,agogus“ sem 

þýðir leiðtogi. Pedagogy er þá sú list eða vísindi sem felast í því að kenna börnum. Öll barna- 

og unglingakennsla fyrri alda og áratuga var eingöngu miðuð við þarfir barna og unglinga. 

Alþjóða- og tæknivæðing, sem hefur haft gríðarlegar miklar breytingar á vinnumarkaði í för 

með sér, hefur kallað á aukið námsframboð. Þrátt fyrir þá þróun sem hefur átt sér stað innan 

skólaumhverfisins hvað varðar framboð á námi þá hélt kennslufræðin fast í þær hefðir sem 

höfðu skapast og kennsla fullorðinna tók mið af því. Þeim var í raun kennt eins og þeir væru 

börn. Hugmyndir eins og að sá fullorðni þurfi eingöngu að vita það sem kennarinn telur að 

hann þurfi að vita voru hátt skrifaðar og öll námsmarkmið miðuðu að því. Einnig voru 

hugmyndir nemandans um eigin sjálfsmynd háðar því áliti sem kennarinn hafði um hann. 

Allar námsaðferðir fóru því eftir þeim hugmyndum sem kennarinn hafði um námið og 

nemandann (Knowles o.fl., 1998).   

Andragogy er sú nálgun sem miðar við hvernig kennsla þess fullorðna eigi að fara fram. 

Samkvæmt Knowles þá eru það sex meginþættir sem aðgreina fullorðinn námsmann frá 

barninu.  

1. Þörfin fyrir að vita. Fullorðnir þurfa að sjá tilgang með náminu, hvaða gagnsemi þeir 

hafi af því sem þeir eiga að læra. Sá fullorðni vill vita hvað hann eigi að læra og einnig 

skiptir miklu máli hvaða kennsluaðferðir eru notaðar. 

 

2. Sjálfsmynd. Fullorðnir námsmenn álíta sig ábyrga fyrir eigin ákvörðunum, eigin lífi og 

þar með náminu. Þeir eru sjálfstæðir og vilja stýra sínu námi að mestu leyti sjálfir. Það 

getur því verið ákveðin hindrun ef einstaklingurinn upplifir fyrri reynslu þar sem hann 

var að mestur leyti óvirkur nemandi og kennslan framkvæmd eins og áður var gert í 

barnafræðslunni. 

 

3. Reynsla og mikilvægi hennar. Öll sú reynsla og þekking sem býr í nemendahóp 

fullorðinna einstaklinga er mikil. Nemendurnir eru misjafnir og reynsla þeirra er líka 

ólík. Það er því gagnlegt að láta nemendur vinna á sem fjölbreyttastan hátt til þess að 
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nýta sem best þann kraft og hugmyndaauðgi sem hópurinn sem slíkur býr yfir hverju 

sinni. Að sama skapi er mikilvægt að vinna úr þeirri erfiðu reynslu sem getur verið 

hindrun í námi bæði fyrir einstaklinginn og einnig nemendahópinn. 

 

4. Vilji til náms. Fullorðnir sýna því námi áhuga sem þeir sjá að muni gagnast þeim í 

lífinu. Ef einstaklingurinn stendur frammi fyrir breytingum þá getur nám verið hvati til 

þess að takast á við þær. Námið þarf að hæfa aðstæðum þess fullorðna og þeim 

markmiðum sem hann hefur sett sér á þeim tíma sem námið fer fram. 

5. Afstaða til náms. Fullorðnir líta á námið sem tæki til þess að takast á við verkefni 

daglegs lífs. Það hefur ákveðið notagildi fyrir nemandann að sjá hvaða lausnir henta 

hverju sinni. 

6. Námshvatar. Það sem hvetur fullorðinn námsmann áfram eru bæði innri og ytri hvatar. 

Ytri hvatar geta verið fólgnir í stöðuhækkun, líkur á því að fá betra starf eða hærri 

laun. Innri hvatar eða persónulegur ávinningur felst í auknu sjálfstrausti, aukinni 

starfsánægju og almennt auknum lífsgæðum (Knowles o.fl., 1998). 

 

Að ofansögðu er ljóst að margt ber að hafa í huga þegar fjallað er um nám fullorðinna. 

Náms- og kennsluaðferðir fullorðinna þurfa að miðast við þeirra þarfir og reynslu. Einnig þarf 

að virða þann fjölbreytileika sem býr í nemendahópnum. Hver og einn einstaklingur er á sinn 

hátt sérstakur og býr yfir mismunandi styrkleikum og veikleikum. Að sjálfsögðu á það líka 

ekkert síður við yngri nemendur en þá eldri. Það sem í raun greinir fullorðinn námsmann frá 

barninu fyrir utan aldurinn eru þau mismunandi hlutverk, ábyrgð og verkefni sem hinn 

fullorðni stendur frammi fyrir (Smith, 1988). Þeir einstaklingar sem glíma við erfiða reynslu 

af fyrri skólagöngu er sá hópur þátttakenda í símenntun sem sérstaklega þarf að nálgast á 

varfærinn hátt. Hér á eftir mun ég skoða hvað hindrar fólk í því að taka þátt símenntun og 

hvað það er sem hvetur það til þátttöku. 

1.4.1. Það sem hindrar fullorðið fólk frá þátttöku í námi 

Til að vera virkur þátttakandi í samfélaginu þarf einstaklingur að vera undir það búinn að 

takast á við gríðarlega miklar breytingar sem felast meðal annars í ýmis konar tækninýjungum 

(Cross, 1981; Merriam og Caffarella, 1999). Ein af þeim leiðum sem einstaklingum er fær til 

þess að bregðast við þessari öru framþróun á ýmsum sviðum er símenntun. Nokkrar 

rannsóknir hafa verið gerðar á Íslandi á símenntun og fullorðinsfræðslu. Á vef Hagstofu 
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Íslands er símenntun skilgreind sem öll formleg eða óformleg menntun sem einstaklingur 

sækir (Hagstofa Íslands, 2012). Gert er ráð fyrir að símenntun nái til allra aldurshópa hvort 

sem þeir séu í starfi, í atvinnuleit eða utan vinnumarkaðarins. Símenntun tengist þeirri áherslu 

stjórnvalda víða um heim á ,,lifelong learning“ eða að menntun eigi að fara fram alla ævina 

(Jón Torfi Jónasson, 2004). Þegar skilgreiningar eru skoðaðar á því hverjir teljast fullorðnir þá 

má leiða að því líkum að fullorðinsfræðsla sé sú fræðsla sem fullorðnir fá bæði innan og utan 

formlega skólakerfisins (Jón Torfi Jónasson og Andrea Gerður Dofradóttir, 2009).  

Nám fullorðinna fer fram á mismunandi stöðum og við mismunandi aðstæður. Mikilvægt 

er að taka tillit til fyrri reynslu einstaklingsins og ekki að spyrja hvar einstaklingurinn náði sér 

í ákveðna þekkingu heldur hvernig. Í símenntun er mikilvægt að aðstoða einstaklinginn við að 

skoða sjálfan sig sem virkan námsmann og þá verður hann ef til vill tilbúnari til þess að taka 

þátt í námi hvort sem um er að ræða innan eða utan formlega skólakerfisins (Merriam og 

Caffarella, 1999).  

Aukinn þrýstingur yfirvalda almennt um að sporna gegn brottfalli úr skólakerfinu og 

krafan um jöfn tækifæri til menntunar verður sífellt meiri. Ævimenntun er því nauðsynleg 

fyrir alla og ekki síst fyrir þá sem skortir grunnfærni (Cross, 1981; Félags- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2009). Þegar niðurstöður rannsókna á þátttöku í símenntun eru 

skoðaðar kemur í ljós að sá hópur einstaklinga sem þyrfti að bæta við grunnfærni sína og vera 

virkari í símenntun eru að stærstum hluta þeir sem ekki taka þátt (Cross, 1981; Halla 

Valgeirsdóttir, 2011; Jón Torfi og Andrea Gerður, 2009).  

Johnstone og Rivera (Í Merriam og Caffarella, 1999) flokkuðu hindranir fyrir þátttöku í 

símenntun í tvo megin flokka: Innri hindranir og ytri hindranir. Með innri hindrunum eiga 

þeir við tilfinningar einstaklingsins og þau viðhorf sem hann hefur til náms almennt. Skortur á 

áhuga, stefnuleysi og hræðsla við að vera orðinn of gamall eru dæmi um viðhorf sem teljast til 

innri hindrana. Ytri hindranir ná yfir þær utanaðkomandi aðstæður sem einstaklingurinn 

sjálfur ræður ekki við eins og kostnaður við nám, fjölskylduábyrgð og lítil sem engin hvatning 

frá fjölskyldu og vinum (Cross, 1981; Dawson, 2005; Merriam og Caffarella, 1999). Cross 

bætti þriðja þættinum við þessa flokkun, stofnanahindrun, það er ferlið sem á sér stað í 

náminu sjálfu sem ýmist útilokar fólk frá þátttöku eða dregur úr því á einhvern hátt. Hér 

fléttast líka inn í umræðuna þættir eins og skortur á námsframboði og upplýsingum um 

möguleika sem einstaklingnum standi til boða (Cross, 1981). 

Nám fer fram alla ævina í gegnum samskipti við aðra og þau verkefni sem einstaklingurinn 

tekst á við í gegnum sinn lífsferil. Í raun getur enginn annar lært í staðinn fyrir einstaklinginn 

sjálfan. Þrátt fyrir að fullorðnir námsmenn séu sjálfstæðir og búi yfir mikilli reynslu þá sýna 
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þeir oft óöryggi í upphafi náms. Nám felur í sér breytingar og leiðir af sér breytingar. Að hefja 

nám að nýju felur í sér miklar breytingar fyrir einstaklinginn sérstaklega þegar langt er um 

liðið frá því hann var í skóla. Það að takast á við ný viðfangsefni og kynnast nýju fólki er fyrir 

marga erfið og krefjandi reynsla og ýmsar tilfinningar fylgja í kjölfarið. Margir upplifa ótta 

við að mistakast eða verða sér til skammar. (Auður Jónsdóttir, 2012; Hróbjartur Árnason, 

2005; Smith, 1988).  

Rétt eins og nám er flokkað í þrjá megin flokka má greina fjóra mismunandi hópa 

námsmanna. Einn hópurinn er sá sem er með litla formlega menntun og fellur því undir þann 

markhóp sem Grunnmenntaskólanum er ætlað að beina sjónum sínum að. Það sem einkennir 

þann hóp eru oft námserfiðleikar af einhverju tagi, lágt sjálfsmat og þeir hafa ekki mikla trú á 

áhrifum menntunar sem lausn á vandamálum sínum. Þessir einstaklingar hafa miklar 

efasemdir um námshæfileika sína og eru líklegri til að hverfa frá námi. Það að stíga skrefið 

inn í ,,skólann“ er fyrir marga mjög erfið spor (Auður Jónsdóttir, 2012; Auður Sigurðardóttir, 

2010; Rakel Steinvör Hallgrímsdóttir, 2008; Smith, 1988; Svanfríður Jónasdóttir, 2005). Þess 

vegna er það mjög mikilvægt að skapa þannig andrúmsloft að nemandinn finni fyrir öryggi og 

að andrúmsloftið sé hvetjandi. Fyrri upplifun hefur áhrif á námið hvort sem hún hefur verið 

jákvæð eða neikvæð.  

1.4.2. Hvati fullorðinna til náms 

Niðurstöður vinnumarkaðsrannsóknar Hagstofunnar frá árinu 2003, þar sem þátttaka í fræðslu 

á Íslandi var skoðuð, sýna að í samanburði við aðrar Evrópuþjóðir er þátttaka fullorðinna á 

Íslandi í skipulagðri fræðslu mest af þeim 30 þjóðum sem skoðaðar voru (Jón Torfi Jónasson 

og Andrea Gerður Dofradóttir, 2009). Í þessari sömu rannsókn kemur líka fram að þátttaka 

þeirra sem hafa stystu formlegu skólagönguna virðist vera minni en þeirra sem hafa lengri 

skólagöngu að baki. Samkvæmt Jóni Torfa og Andreu Gerði (2009) virðist það vera nokkuð 

skýrt mynstur í öðrum rannsóknum af sama tagi að þeir sem hafa formlega menntun sæki 

frekar í símenntun en aðrir og því er áhugavert að skoða hvað knýr þann hóp áfram. 

Cyril Houle (1913) taldi að meginmarkmið fullorðinna með námi væru þau að 

einstaklingurinn stefndi að ákveðnu markmiði og að menntunin sé tækifæri til þess að nálgast 

það. Þeir sem taka þátt í námi eru að uppfylla félagslegar þarfir og það ferli sem eigi sér stað á 

meðan á náminu stendur er það sem þeir fá út úr náminu. Að lokum er það meginmarkmiðið 

að sækja sér þekkingar (Í Cross, 1981; í Merriam og Caffarella, 1999). Í íslenskum og 

erlendum rannsóknum, sem gerðar hafa verið á því af hverju fólk tekur þátt í símenntun, 

kemur meðal annars fram að það sem hvetur fólk til þátttöku megi flokka í þrjá megin þætti. Í 
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fyrsta lagi er hvatinn sá persónulegi ávinningur sem einstaklingurinn telur að hann öðlist við 

að taka þátt. Má sem dæmi nefna það að kynnast nýju fólki, þróa færni sína og námshæfileika. 

Í öðru lagi sjá einstaklingar sem standa á tímamótum þennan möguleika til þess að nýta sér 

breytingarnar til frekari náms- og starfsþróunar. Einnig eiga margir, sem hafa ekki lokið neinu 

formlegu námi, þá ósk að láta drauminn rætast og ná sér í iðn- eða starfsmenntun. Í þriðja lagi 

er sá þáttur sem snýr að því að einstaklingurinn vill efla færni sína í tilteknu starfi. 

Hugsanlega hefur námið þau áhrif að einstaklingurinn getur unnið sig upp innan fyrirtækis og 

jafnvel aukið tekjumögleika sína (Dawson, 2005; Jóhanna Rósa Arnardóttir og Jón Torfi 

Jónasson, 2004). 

Niðurstöður rannsóknar Jóns Torfa Jónassonar og Andreu Gerðar Dofradóttur (2009) 

staðfestu að sumu leyti enn frekar niðurstöður fyrri rannsókna víða um heim að aldur væri 

líka áhrifaþáttur í tengslum við þátttöku fullorðinna í símenntun. Rannsóknin leiddi í ljós að 

mun hærra hlutfall yngra fólks en eldra tók þátt í fræðslu.  

Hvatning annarra var ein af ástæðum þess, sem einstaklingar í rannsókn Rakelar Steinvarar 

(2008) nefndu, að hafi skipt máli fyrir þátttöku í Grunnmenntaskólanum. Margt hefur verið 

rætt og ritað um áhrif hvatningar og meðal annars hefur Adler, sem var austurískur geðlæknir, 

skrifað um gildi hvatningar. Hann taldi að hvatning væri áhrifarík leið til þess að byggja upp 

sjálfstraust einstaklingsins og hvetja hann til þess að setja sér raunhæf markmið (Í Sweeney, 

2009). Eitt af meginmarkmiðum Grunnmenntaskólans er að nemandinn efli sjálfstraust sitt og 

læri að læra. Einnig er tilgangur námsins að stuðla að jákvæðu viðhorfi námsmanna til 

áframhaldandi náms (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 2012b). Það er því mikilvægt fyrir þá 

sem koma að kennslu í Grunnmenntaskóla að hafa í huga hversu miklu máli það skiptir að 

nemandinn upplifi hvatningu og stuðning. Með það í huga er það eitt af meginmarkmiðum 

þessarar rannsóknar að skoða hvaða áhrif þátttaka í Grunnmenntaskóla hafi haft á 

þátttakendur með áherslu á eflingu sjálfstrausts og hvatningu til áframhaldandi náms. Í öðru 

lagi verður skoðað hvaða áhrif námið hefur á náms- og starfsferilsþróun þátttakenda með því 

að spyrja um stöðu einstaklingsins í námi og starfi fyrir og eftir námið. Í þriðja lagi leggja 

þátttakendur mat á tengsl námsins við þróun á þeirra starfsferli. Að auki verða þeir spurðir út í 

þann þátt sem snýr að náms- og starfsráðgjöfinni og hvað þeir telji að ráðgjöfin hafi skilað sér 

fyrir þá. Að lokum verður litið á heildaránægju einstaklinganna af náminu.  
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2. Aðferð 

Í þessari rannsókn var ákveðið að beita megindlegri aðferðafræði til að fá góða yfirsýn yfir 

tölulegar staðreyndir um námið en það er mikilvægt til þess að geta fjallað um niðurstöðurnar 

á lýsandi hátt. Hannaður var spurningalisti og hann lagður fyrir þátttakendur sem höfðu lokið 

námi í Grunnmenntaskóla á árunum 2003 – 2010. Fyrst verður þátttakendum lýst, því næst 

verður greint frá spurningalistanum og að lokum verður farið yfir hvernig staðið var að 

framkvæmd.  

2.1. Þátttakendur  

Þátttakendur í þessari rannsókn voru þeir einstaklingar sem lokið höfðu námi í 

Grunnmenntaskóla við símenntunarmiðstöðvar landsins á árunum 2003 – 2010 og samþykktu 

að taka þátt í rannsókninni (n = 427). Upphaflega var öllum einstaklingum, sem luku náminu 

á þessum tilteknu árum en þeir eru 912, send bréf í tölvupósti til kynningar á rannsókninni og 

þeim gefinn kostur á að að vera með. Ef þeir létu ekki vita fyrir ákveðinn tíma var litið svo á 

að þeir samþykktu þátttöku. Í töflu 1 má sjá skiptingu þátttakenda á milli 

símenntunarmiðstöðvanna og fjölda þeirra sem tók þátt í rannsókninni.  

Tafla 1: Fjöldi þátttakenda eftir símenntunarmiðstöð sem hafa lokið Grunnmenntaskólanum og þeirra 

sem fengu könnunina senda. 

 

Símenntunarmiðstöð Fjöldi nemenda sem 

lauk náminu 

Fjöldi þátttakenda 

sem fengu 

könnunina senda 

Hlutfall 

Farskólinn 36 32 89% 

Fræðslumiðstöð Vestfjarða 41 40 98% 

Fræðslunet Suðurlands 47 46 98% 

Miðstöð símenntunar á    

Suðurnesjum 

206 25 12% 

Mímir 315 120 38% 

Símey 150 70 47% 

Símenntunarmiðstöðin á  

Vesturlandi 

79 71 90% 

Viska 30 15 50% 

Þekkingarnet Austurlands 8 8 100% 

Alls 912 427 47% 
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Þátttakendur voru á aldrinum 17–66 og er meðalaldur þeirra 41 ár. Það er athyglisvert í 

ljósi þeirra viðmiða, sem settar eru fram um aldurstakmörk þátttakenda í 

Grunnmenntaskólanum, að 17 ára einstaklingur hafi lokið námsleiðinni. En þegar litið er til 

þeirra aðstæðna sem hafa verið á Íslandi frá október 2008 þá er Grunnmenntaskólinn eitt af 

þeim úrræðum sem hafa verið í boði fyrir unga atvinnuleitendur eins og áður hefur komið 

fram. Það er líka eftirtektarvert að sjá að eldri einstaklingar sem nálgast eftirlaunaaldur hafi 

verið þátttakendur, en hræðsla um að vera orðinn of gamall til þess að fara í nám er dæmi um 

hindrun fyrir þátttöku í símenntun (Cross, 1981; Dawson, 2005). Þegar kynjahlutfall 

þátttakenda í rannsókninni er skoðað má sjá að karlar voru 71 (27%) og konur voru 192 

(73%). Þær tölur eru í samræmi við tölur sem Fræðslumiðstöð atvinnulífsins hefur tekið 

saman um kynjahlutfall þátttakenda í vottuðum námsleiðum á fyrri helmingi ársins 2010 en 

þar voru konur 64% þátttakenda (Ásmundur Hilmarsson, 2010). Hins vegar sýna íslenskar 

rannsóknir á þátttöku í símenntun aftur á móti ekki marktækan mun á þátttöku kynjanna (Jón 

Torfi og Andrea Gerður, 2009). Markhópur símenntunarmiðstöðvanna, hvað varðar 

þátttakendur í Grunnmenntaskólanum, er fólk með stutta formlega skólagöngu og samræmast 

niðurstöður á menntunarstöðu þátttakenda þessarar rannsóknar þeim viðmiðum. Stærsti hluti 

þátttakenda eða 43% hefur lokið grunnskólaprófi og 29% hefur hafið nám í framhaldsskóla en 

ekki lokið.  

2.2. Mælitæki 

Við vinnslu á spurningalistanum (fylgiskjal 1) var fyrst og fremst stuðst við rannsóknina 

,,Raddir fullorðinna í ráðgjöf–Voice of users“, sem framkvæmd var árið 2010. Sú rannsókn 

var samstarfsverkefni Danmerkur, Íslands, Noregs og Svíþjóðar og var markmið með henni 

meðal annars að auka skilvirkni og gæði í ráðgjöf fyrir fullorðna. Einnig var höfð til 

hliðsjónar skýrsla sem ráðgjafafyrirtækið Kná gerði fyrir FA um mat á námskeiðunum Aftur í 

nám og Skref til sjálfshjálpar í lestri og ritun árið 2009 en þau námskeið hefur FA þróað 

(Andrea G. Dofradóttir og Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2011; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, Andrea 

G. Dofradóttir og Guðrún Birna Kjartansdóttir 2011; Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 2012; 

Þóra Ásgeirsdóttir, 2009). 

Heildarfjöldi spurninga í listanum var 31 og var áætlað að það tæki þátttakendur 15-20 

mínútur að svara honum. Spurningalistanum er skipt upp í þrjú svið eða þemu. Sviðin eru: 

Skólaganga og starfsferill fyrir og eftir námið í Grunnmenntaskólanum (15 spurningar), Um 

námið í Grunnmenntaskólanum (6 spurningar), Náms- og starfsráðgjöf (6). Auk þess eru þrjár 
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spurningar um bakgrunn þátttakenda og í lokin er ein spurning sem fjallar almennt um námið 

í Grunnmenntaskólanum og var þátttakendum gefinn kostur á að tjá sig út frá í opinni 

spurningu. 

Dæmi um spurningar á sviðinu Skólaganga og námsferill eru: Telur þú að þátttaka í 

Grunnmenntaskólanum hafi verið hvatning til áframhaldandi náms? Svarmöguleikar voru frá 

mjög sammála með gildið 5 og til mjög ósammála með gildið 1. Einnig eiga þátttakendur að 

leggja mat á fullyrðingar, sem fjalla um námið og tengsl þess við þróun á starfsferli 

þátttakenda. Svarmöguleikar voru frá mjög sammála og til mjög ósammála. 

Á sviðinu Um námið í Grunnmenntaskólanum eiga þátttakendur að leggja mat á 

fullyrðingar eins og: ,,Ég lærði að vinna með öðrum í hópi“ og ,,Ég lærði aðferðir til að efla 

sjálfstraust mitt“. Svarmöguleikar voru frá mjög sammála með gildið 5 til mjög ósammála 

með gildið 1. Sambærilegar fullyrðingar voru á þættinum um náms- og starfsráðgjöfina og 

voru svarmöguleikar frá mjög miklum til mjög litlum.  

Að lokum er spurt út í þegar á heildina er litið hversu ánægð/ur eða óánægð/ur varst þú 

með námið í Grunnmenntaskólanum og svarmöguleikar frá mjög ánægð/ur til mjög 

óánægð/ur og í framhaldi af því er þátttakendum gefinn kostur á að segja eitthvað að lokum 

um námið. 

Leiðbeinendur og Olga Sveinbjörnsdóttir meistaranemi í Náms- og starfsráðgjöf lásu yfir 

listann og gáfu góðar ábendingar við gerð hans. Könnunin var sett upp í forritinu Question 

Pro sem er sérstakur hugbúnaður til þess að leggja fyrir rafrænar kannanir. Listinn var 

forprófaður á fjórum einstaklingum, tveimur konum og tveimur körlum, sem luku 

Grunnmenntaskólanum hjá Fræðsluneti Suðurlands í nóvember 2011. Þar komu fram nokkrar 

ábendingar um uppsetningu og útlit sem var lagfært áður en endanleg útgáfa var sett upp í 

forritinu.   

2.3. Framkvæmd 

Áður en gagnasöfnun hófst var rannsóknin tilkynnt til Persónuverndar (nr. S5690/2012). Fjóla 

María Lárusdóttir náms- og starfsráðgjafi hjá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins sendi út bréf á 

alla framkvæmdastjóra símenntunarmiðstöðvanna þar sem tilgangur og markmið 

rannsóknarinnar var kynnt og óskað eftir samstarfi við þá um söfnun netfanga (fylgiskjal 2). 

Þeir aðilar innan símenntunarmiðstöðvanna sem hafa haft umsjón með Grunnmennta-

skólanum sáu um að senda bréf á þátttakendur þar sem fram komu upplýsingar um 

rannsóknina og þeir óskuðu eftir leyfi til þess að gefa upp netföng þátttakenda til 

rannsóknaraðilans. Ef ekki höfðu borist svör fyrir 12. mars var litið svo á að viðkomandi hafi 
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samþykkt þátttöku. Þátttakendur voru upplýstir um að könnunin væri nafnlaus og ekki væri 

hægt að rekja svör til þeirra (fylgiskjal 3). Í formála að spurningalistanum í rafrænu 

könnuninni var aftur greint frá tilgangi og markmiðum rannsóknarinnar. Að auki var 

þátttakendum gert ljóst að sleppa mætti einstaka spurningum en það væri þó mjög mikilvægt 

að þeir reyndu að svara sem flestum spurningum og að þeirra álit væri mjög dýrmætt fyrir þá 

sem skipuleggja námstilboð eins og Grunnmenntaskólann (fylgiskjal 4). Listinn var síðan 

forprófaður í marsmánuði og sendur út rafrænt til þátttakenda á tímabilinu 31. mars til 5. apríl. 

Áminning var send til þátttakenda 4. apríl, 11. apríl og síðasta áminningin var send út 14. 

apríl. 
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3. Niðurstöður 

Markmið þessarar rannsóknar var í meginatriðum að skoða áhrif náms í Grunnmenntaskóla á 

þróun náms- og starfsferils þátttakenda. Í fyrsta og öðrum kafla verður greint frá niðurstöðum 

er snúa að stöðu þátttakenda í námi og starfi fyrir og eftir þátttöku í Grunnmenntaskólanum. 

Því næst verða niðurstöður um áhrif námsins á sjálfstraust þátttakenda kynntar og að lokum 

verður fjallað um áhrif náms- og starfsráðgjafar á það.  

 

3.1. Staða einstaklinga í námi fyrir og eftir þátttöku í Grunnmenntaskólanum 

Á mynd 1 má sjá hvaða menntun þátttakendur höfðu að baki fyrir námið í 

Grunnmenntaskólanum. Ekki kom fram marktækur munur á svörum karla og kvenna (² (5, 

N=263) = 7,66, p > 0,05). Langstærsti hluti þátttakenda er með grunnskólapróf eða tæp 50% 

og um 33% þeirra hóf nám í framhaldsskóla en lauk því ekki. Samkvæmt rannsóknum um 

brotthvarf er 30% íslenskra ungmenna sem hverfa frá námi. Af niðurstöðum þessarar 

rannsóknar má því draga þá ályktun að hér sé um brotthvarfsnemendur að ræða. 

(Menntamálaráðuneytið, 2010). 

 

 
Mynd 1: Menntun karla og kvenna fyrir þátttöku í Grunnmenntastkólanum (N=263). 
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Í ljós kom að rúmlega þriðjungur þátttakenda hefur haldið áfram í einhvers konar nám 

strax eftir að þeir höfðu lokið náminu í Grunnmenntaskólanum eins og sjá má á mynd 2. 

Marktækur munur var á svörum karla og kvenna (² (8, N=263) = 20,456, p < 0,05). Nokkuð 

hærra hlutfall kvenna (32,6%), fór í sama starf og þær voru í áður en námið hófst, en karla 

(28,5%).  

 

 
Mynd 2: Staða karla og kvenna í námi strax eftir þátttöku í Grunnmenntaskólanum  

( N=263). 

 

Í niðurstöðum sem sýna hversu margir hafa á þeim tíma sem liðinn er hafið nám að nýju 

má sjá að 46% þátttakenda hefur ekki hafið nám en 54% hefur gert það og var ekki marktækur 

munur á svörum karla og kvenna (² (1, N=263) = 0.012, p > 0,05). Niðurstöður sem greina 

frá því hver staða þátttakenda er gagnvart námi eða starfi þegar könnunin var lögð fyrir sýna 

að hlutfall þátttakenda sem enn var í atvinnuleit er 19%, 10% var í námi og starfi og 15% var í 

námi. Ekki kom fram marktækur munur á svörum karla og kvenna (² (5, N=263) = 9,578, p 

> 0,05). Þegar skoðað er nánar í hvers konar námi þátttakendur eru þá sýndu niðurstöður 

meðal annars að rúmlega 15% var í bóklegu námi í framhaldsskóla, 10% var í iðnnámi, 9% í 
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starfsnámi í framhaldsskóla og 15,4% var í námi í Menntastoðum. Menntastoðir er námsskrá 

sem FA hefur gefið út og er kennd við nokkrar símenntunarmiðstöðvar. Um er að ræða 660 

kennslustunda nám sem er ætlað þeim sem ekki hafa lokið framhaldsskóla. Námið getur verið 

aðfaranám frumgreinadeilda háskóla (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 2012c). Í svar-

möguleikanum annað, nefna einstaklingar önnur námstilboð sem símenntunarmiðstöðvarnar 

bjóða upp á eins og Skrifstofuskólann. Námsskrá Skrifstofuskólans er gefin út af FA og er 

námið ætlað þeim sem vinna almenn skrifstofustörf eða hafa unnið slík störf (Fræðslumiðstöð 

atvinnulífsins, 2012d). Einnig nefna þátttakendur tungumálanám, stuðningsfulltrúanám, 

félagsliðanám og ýmis önnur styttri námsleiðir. Á mynd 3 má sjá nánar þessa niðurstöðu. 

 

 
Mynd 3: Staða karla og kvenna í námi þá daga sem könnunin fór fram (N=263). 

 

Til þess að skoða hvort að einingar úr Grunnmenntaskólanum hafi nýst þátttakendum til 

styttingar á öðru námi í framhaldsskóla kemur fram að 15,6 % hafa geta nýtt sér það og 3,1% 

á öðrum vettvangi. Stór hluti þeirra sem svarar könnuninni hefur ekki látið á það reyna eða 

74,2%. Nokkrir hafa látið á það reyna en ekki fengið einingarnar sínar metnar eða 7,1%. Ekki 

kom fram marktækur munur á svörum karla og kvenna (² (3, N=263) = 0,888, p > 0,05). 

Þátttakendur voru líka spurðir um hvort þeir telji að námið hafi verið hvetjandi til 

áframhaldandi náms og segja tæplega 80% að svo hafi verið. 
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3.2. Þátttaka í Grunnmenntaskólanum og áhrif á starfsferilsþróun 

Á mynd 4 má sjá hver staða þátttakenda á vinnumarkaði var áður en þeir hófu námið í 

Grunnmenntaskólanum.  

 
Mynd 4: Staða á vinnumarkaði fyrir þátttöku í Grunnmenntaskólanum (N=263). 

 

Langstærsti hluti þátttakenda var í atvinnuleit og marktækur munur kom fram á svörum 

karla og kvenna (² (4, N=263) = 16,047, p < 0,05). Hlutfall karla í atvinnuleit (60%) var mun 

hærra en hlutfall kvenna (33,5%). Þegar gefnir voru upp valkostir fyrir þá spurningu var 

stuðst við íslenska starfaflokkun  Hagstofunnar (Hagstofa Íslands, 2012). Langflestir voru í 

þjónustu- og umönnunarstörfum eða 26,1%, þar á eftir voru afgreiðslu- og sölustörf eða 

19,3%. Tæknir eða sérfræðistörf voru í miklum minnihluta eða eingöngu 1,4 % þátttakenda 

sem unnu á þeim starfsvettvangi. Eftir námið þá hefur hlutfall þeirra sem er í atvinnuleit farið 

minnkandi úr 40,6% í 19,2%.  

Þátttakendur voru líka beðnir um að meta hvort að námið hafi haft einhver áhrif á 

starfsferils þróun þeirra og voru svarmöguleikar gefnar upp á fimm punkta Likert-kvarða frá 

mjög sammála til mjög ósammála. Í fullyrðingunni þar sem meta á hvort þátttakendur telji sig 

vera öruggari með að skipuleggja starfsferil sinn eftir námið þá svöruðu tæplega 65% 

þátttakenda að þeir væru frekar eða mjög sammála þeirri fullyrðingu. Að sama skapi töldu um 

70% þátttakenda að þeir væru öruggari með að skipta um starfsvettvang eftir námið. Um 54% 

þátttakenda töldu sig vera öruggari þegar kom að því að vita hvert draumastarfið þeirra væri 

og svipað hlutfall taldi að námið hefði gagnast þeim við að velja viðeigandi starfsvettvang. 



32 

Spurning sem dró fram mat þátttakenda á því hvort námið hefði aukið atvinnumöguleika 

þeirra var einnig mæld á fimm punkta Likert-kvarða með sömu svarmöguleikum. Í þeim 

niðurstöðum kom fram að 47% var mjög eða frekar sammála um að námið hafi aukið 

atvinnumöguleika þeirra en tæplega 10% þátttakenda var hins vegar frekar ósammála eða 

mjög ósammála þeirri fullyrðingu. Ekki kom fram marktækur munur á svörum karla og 

kvenna (² (4, N=263) = 3,507, p > 0,05). Á mynd 5 má sjá samantekt á þessum niðurstöðum. 

 

 

Mynd 5: Viðhorf þátttakenda um tengsl námsins og atvinnumöguleika (N=263). 

 

3. 3. Áhrif þátttöku í Grunnmenntaskólanum á eflingu sjálfstrausts 

Þátttakendur í könnuninni voru spurðir út í áhrif námsins á viðhorf þeirra til áframhaldandi 

náms og áhrif á eflingu sjálfstrausts. Svarmöguleikar voru á fimm punkta Likert-kvarða frá 

mjög sammála til mjög ósammála. Nær undantekningalaust töldu þátttakendur að námið efldi 

sjálfstraustið og að þeir lærðu um undirstöðuatriði í námstækni. Þátttakendur töldu líka að þeir 

áttuðu sig betur á styrkleikum sínum og færni, lærðu að vinna með öðrum í hópi og lærðu 

aðferðir til að efla sjálfstraust sitt. Einnig töldu þátttakendur að þeir hefðu lært að vega og 
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meta möguleika sína og væru öruggari að tjá sig í hópi. Lægsta hlutfall þátttakenda var við þá 

staðhæfingu að námið hefði opnað augu þeirra fyrir áhugasviði sínu. Á mynd 6 má sjá hlutfall 

svara hjá konum og körlum. 

 

Mynd 6: Hlutfall þeirra sem eru mjög sammála eða frekar sammála staðhæfingunum (N=263). 

 

3.4. Áhrif náms- og starfsráðgjafar á þátttakendur 

Niðurstöður sýna að meiri hluti þátttakenda hafði farið í viðtal hjá náms- og starfsráðgjafa. 

Hlutfall þeirra sem fór í viðtal hjá náms- og starfsráðgjafa töldu flestir að ráðgjöfin hefði ýtt 

undir sjálfstraust þeirra, einnig töldu þátttakendur að þeir hefðu lært um nýjar námsaðferðir. 

Meirihluti þátttakenda taldi að þeir hefðu lært að setja sér markmið og lært að búa til ferilskrá. 

Sambærilega niðurstöður og komu fram í mati þátttakenda á þeim þætti námsins, sem snýr að 

sjálfstrausti nemenda, komu einnig fram hvað varðar þátt náms- og starfsráðgjafarinnar. 
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Þátttakendur töldu að ráðgjöfin hefði skilað sér til þeirra þegar kom að því að vega og meta 

valkosti sína, að uppgötva áhugasvið sitt og greina styrkleika sína og færni. Einnig töldu 

þátttakendur að náms- og starfsráðgjafinn hefði gefið þeim upplýsingar um annað nám og að 

þeir hefðu lært að leita sér upplýsinga um nám og störf. Hlutfall svara karla og kvenna má sjá 

á mynd 7.  

 

 

Mynd 7: Hlutfall þeirra sem eru mjög sammála eða frekar sammála staðhæfingunum (N=263). 

 

Þátttakendur voru einnig spurðir út í hverjir það voru sem hvöttu þá til þess að hefja nám í 

Grunnmenntaskólanum og þá kemur í ljós að 27,5% þátttakenda höfðu fengið hvatningu frá 

maka sínum, 23,4% frá ættingja og 23,4% frá vinum. Þegar þátttakendur eru spurðir út í hvað 

hafi að endingu ráðið því að þeir tóku þá ákvörðun að skrá sig í Grunnmenntaskólann töldu 

20% að hvatning annarra hafi ráðið úrslitum. Þátttakendur voru líka spurðir út í hvort þeir hafi 

mælt með þessu námi við aðra og höfðu 55% einstaklinga gert það. 
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4. Umræður 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar á þróun náms- og starfsferils þátttakenda í 

Grunnmenntaskólanum benda til þess að almenn ánægja ríki meðal þeirra um námið í 

skólanum. Þeir telja að námið hafi verið þeim hvatning til frekara náms og að námið hafi eflt 

sjálfstraust þeirra. Jafnframt telja þátttakendur að þeir séu færari um að vega og meta 

möguleika sína til ákvarðanatöku á náms- og starfsferli sínum. Hlutfall þeirra þátttakenda sem 

er í námi þegar könnunin var framkvæmd er 25%. Hlutfall þeirra sem er í atvinnuleit minnkar 

eftir þátttöku í Grunnmenntaskólanum og tæpur helmingur telur að möguleikar þeirra í 

atvinnulífinu hafi aukist eftir námið. Þeir sem fengu viðtöl hjá náms- og starfsráðgjafa á 

meðan á náminu stóð eru almennt mjög ánægðir með þá þjónustu.  

 

4.1. Staða þátttakenda í námi fyrir og eftir nám í Grunnmenntaskólanum 

Grunnmenntaskólinn er námstilboð sem FA hefur þróað fyrir fullorðið fólk með stutta 

formlega skólagöngu. Menntunarstaða þeirra einstaklinga sem tóku þátt í rannsókninni 

samræmist fyllilega þeim markmiðum því langstærsti hluti þátttakenda hefur einungis lokið 

grunnskóla eða hafið nám í framhaldsskóla en ekki lokið því (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 

2012b).  

Eitt af meginmarkmiðum Grunnmenntaskólans er að stuðla að jákvæðu viðhorfi 

þátttakenda til áframhaldandi náms (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 2012b). Samkvæmt 

niðurstöðum þessarar rannsóknar þá telja þátttakendur að námið hafi verið þeim hvatning til 

að halda áfram námi. Þær niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður rannsóknar Þóru 

Ásgeirsdóttur (2009) á einstaklingum sem voru þátttakendur á námskeiðunum Aftur í nám og 

Skref til sjálfshjálpar, sem hvoru tveggja eru námstilboð á vegum FA (Fræðslumiðstöð 

atvinnulífsins, 2012e). Einnig kom fram í niðurstöðum Rakelar Steinvarar Hallgrímsdóttur 

(2008) á högum kvenna sem höfðu farið í nám í Grunnmenntaskólann að þær töldu námið í 

honum hafa verið hvatning til þess að hefja nám að nýju. Þegar þátttakendum er gefið 

tækifæri að tjá sig með eigin orðum um upplifun sína á náminu kemur líka fram þessi skoðun 

að námið hafi verið ,,tækifæri að fara að læra aftur og koma sér jafnvel af stað í frekara nám“ 

og ,,hefja nám að nýju“. Það má segja að námið í Grunnmenntaskólanum stuðli að jákvæðum 

viðhorfum þátttakenda til náms því niðurstöður sýndu að 31% þeirra fór í frekara nám strax 

eftir þátttöku. Á þeim tíma sem liðinn er frá náminu er rúmlega helmingur þátttakenda sem 

hefur farið áfram í nám og um fjórðungur þátttakenda er í námi þegar könnunin fór fram.  
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Mikil áhersla er lögð á símenntun um þessar mundir og tengist sú umræða þeirri áherslu 

stjórnvalda víða um heim á ,,lifelong learning“ eða að menntun eigi að fara fram alla ævina 

(Jón Torfi Jónasson, 2004). Stjórnvöld hér á landi hafa sett sér þau markmið fyrir árið 2020 að 

10% þjóðarinnar verði án formlegrar menntunar í stað 31% (Forsætisráðuneytið, 2011). Þegar 

niðurstöður rannsókna á þátttöku í símenntun eru skoðaðar kemur í ljós að sá hópur 

einstaklinga sem þyrfti að bæta við grunnfærni sína og vera virkari í símenntun eru að 

stærstum hluta þeir sem ekki taka þátt (Cross, 1981; Halla Valgeirsdóttir, 2011; Jón Torfi 

Jónasson og Andrea Gerður Dofradóttir, 2009). Með því að taka þátt í námi eins og býðst í 

Grunnmenntaskólanum fá þátttakendur tækifæri til þess að efla sína námslegu færni og námið 

er samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar hvatning fyrir einstaklingana til þess að halda 

áfram námi. Með þátttöku fá þessir einstaklingar því kærkomið tækifæri til þess að styrkja 

stöðu sína til frekari færniuppbyggingar. 

Menntamálaráðuneytið hefur samþykkt að meta námið í Grunnmenntaskólanum til 

styttingar á námi í framhaldsskóla. Með því móti verður námið sem fer fram innan óformlega 

skólakerfisins að formlegu námi þar sem einstaklingar geta fengið nám sitt metið. Fyrir marga 

er það ótvírætt mikil hvatning til þess að taka þátt í náminu. Þrátt fyrir það hafa ekki margir 

þátttakendur látið á það reyna að fá námið metið inn í formlega kerfið. Það er hins vegar 

ósamræmi í svörum þátttakenda á annarri spurningu þar sem þeir voru beðnir um að meta 

fullyrðingu þess efnis að þeir hafi fengið einingar fyrir nám sitt. Þar taldi stór hluti 

þátttakenda að svo hafi verið. Ef til vill er þetta ósamræmi fólgið í því að í upphafi hafi 

þátttakendur talið að þeir fengju tiltekinn einingafjölda fyrir námið en þegar á reyndi hafi þeir 

fengið færri einingar og telji því að þeir hafi ekki fengið neinar einingar. 

Hindranir frá þátttöku í símenntun hafa verið flokkaðar í tvo megin flokka: Innri og ytri 

hindranir. Með innri hindrunum er átt við tilfinningar einstaklingsins og þau viðhorf sem hann 

hefur til náms almennt (Í Merriam og Caffarella, 1999). Langstærsti hluti þátttakenda í 

rannsókninni er með stutta formlega skólagöngu. Rannsóknir hafa sýnt að þeir einstaklingar 

sem hverfa frá námi hafa oft upplifað erfiða reynslu í námi og hafa litla trú á eigin færni. Það 

má því gera ráð fyrir að þeir einstaklingar sem taka þátt í Grunnmenntaskólanum hafi 

neikvæða reynslu úr skólakerfinu og í ljósi þess er það mjög mikilvægt að námið sé 

uppbyggjandi og hvetjandi fyrir þátttakendur. Einnig hefur komið fram að það að hafa aðeins 

grunnskólamenntun marki ímynd þessara einstaklinga um færni sína sem námsmanns. Því er 

það áríðandi að þátttakendur í Grunnmenntaskólanum upplifi jákvæða reynslu af náminu og 

finni hjá sér þörf til þess að auka færni sína enn frekar á þvi sviði. (Auður Sigurðardóttir, 

2010; Hróbjartur Árnason, Halla Valgeirsdóttir og Svava Guðrún Sigurðardóttir 2010; Hulda 
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Karen Ólafsdóttir, 2012, Rakel Steinvör Hallgrímsdóttir, 2008). Í ljósi þessara rannsókna má 

álykta að grunnnám eins og Grunnmenntaskóli er fyrir marga mikilvægur áfangi í 

áframhaldandi námi og sjálfsþroska og það sé full þörf á slíku námstilboði fyrir fullorðna 

einstaklinga sem vilja styrkja stöðu sína, efla grunnfærni og undirbúa sig fyrir frekara nám. 

4.2. Þátttaka í Grunnmenntaskólanum og áhrif á starfsferilsþróun 

Í kjölfar efnahagshrunsins á Íslandi haustið 2008 urðu miklar breytingar á vinnumarkaðinum 

og hlutfall atvinnuleitenda jókst. Þessar breytingar ýttu undir umræðu um þróun úrræða fyrir 

þennan hóp og Grunnmenntaskólinn var eitt af þeim tilboðum sem atvinnuleitendum stóð og 

stendur til boða (Karl Sigurðsson, 2009; Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009). 

Rannsóknin um Grunnmenntaskólann nær yfir árin 2003-2010 og mátti því búast við að stór 

hluti þátttakenda hafi verið í atvinnuleit meðan á náminu stóð. Samkvæmt niðurstöðum 

rannsóknarinnar voru tæp 40% þátttakenda án vinnu þegar námið í Grunnmenntaskólanum fór 

fram. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að hlutfall atvinnuleitenda minnkar umtalsvert eftir 

námið sem gefa vísbendingar um að námið í Grunnmenntaskólanum hafi haft jákvæðar 

breytingar í för með sér hvað varðar stöðu þátttakenda á vinnumarkaði.  

Ein af námsgreinum skólans er færnimappa, sem ótvírætt er verkfæri sem gagnast 

einstaklingnum til að hafa yfirsýn yfir náms- og starfstengda færni. Í lokamarkmiðum 

námskrárinnar kemur einmitt fram að með gerð færnimöppu lýsi námsmaðurinn almennri 

færni sinni ásamt starfslegri færni (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 2012b). Það er því 

mikilvægt að skoða hvort og hvernig námið hafi haft áhrif á starfsferilsþróun þátttakenda.  

Ýmsar kenningar hafa verið settar fram um starfsferilinn og þróun hans. Þar á meðal er 

hugsmíðakenning Savickas og SCCT. Báðar þessar kenningar byggja á starfsþróunarkenningu 

Super sem nær frá vöggu til grafar. Super telur að einstaklingurinn gegni ýmsum hlutverkum 

um ævina þar á meðal er hann í hlutverki námsmannsins. Einstaklingurinn er alltaf að læra og 

það samræmist vel þeim hugmyndum um símenntun í alþjóðasamfélaginu sem einkennist af 

tækninýjungum og örum breytingum á vinnumarkaði. Kenningasmiðir SCCT leggja mikla 

áherslu á trú einstaklingsins á eigin færni til ákvarðanatöku þar á meðal ákvörðun um náms- 

og starfsval. Savickas segir að starfsferillinn sé saga hvers einstaklings og feli í sér öll störf 

sem einstaklingurinn hafi unnið um ævina (Savickas, 2002; Savickas, 2005; Sharf, 2006).  

Þegar þátttakendur í rannsókn um Grunnmenntaskólann eru beðnir að leggja mat á námið 

og tengsl þess við þróun á starfsferli þeirra gefa niðurstöður vísbendingar um að þeir telji að 

þeir séu öruggari með að skipuleggja starfsferil sinn og einnig að skipta um starfsvettvang ef 

þess gerist þörf. Niðurstöður gefa einnig til kynna að þátttakendur telja sig vera öruggari að 
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vita hvert draumastarfið þeirra sé og að námið hafi gagnast þeim við að velja viðeigandi 

starfsvettvang. Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður Þórs Hreinssonar (2011) sem 

kannaði áhrif starfsleitarnámskeiða á trú þátttakenda á eigin getu til náms- og 

starfsákvarðanatöku. Í erlendri rannsókn á sviði fullorðinsfræðslu þar sem einstaklingar tóku 

þátt í grunnnámi (e. adult basic education) komu fram niðurstöður sem eru sambærilegar við 

niðurstöður þessarar rannsóknar. Þátttakendur töldu sig hafa átt betra með að setja sér 

markmið eftir námið og að trú þeirra á eigin getu hefði aukist (Drago-Severson, 2004). Það 

má því álykta af þessum niðurstöðum að námið í Grunnmenntaskólanum hafi haft áhrif á 

starfsferilsþróun þátttakenda á þann hátt að einstaklingarnir telji sig vera betur í stakk búna til 

þess að móta starfsferil sinn, séu öruggari með að velja sér starfsvettvang sem hæfi þeirra 

áhugasviði og væntingum um draumastarfið. 

4.3. Áhrif þátttöku á eflingu sjálfstrausts og áhrif náms- og starfsráðgjafar 

Íslenskar rannsóknir hafa sýnt að fólk með litla formlega menntun treystir sér meðal annars 

ekki í nám vegna námserfiðleika og lélegs sjálfsmats (Auður Sigurðardóttir, 2010; Hróbjartur 

Árnason o.fl., 2010; Rakel Steinvör Hallgrímsdóttir, 2008). Einnig kom fram í rannsókn Jóns 

Torfa Jónassonar og Kristjönu Stellu Blöndal (2002) á námsgengi og afstöðu ´75 árgangsins 

til náms að sjálfsálit fólks tengist námsgengi bæði í grunn- og framhaldsskóla. Það er því 

brýnt að efla trú einstaklingsins á eigin getu því þá sé líklegra að hann nái árangri á ýmsum 

sviðum og sé færari um að taka mikilvægar ákvarðanir. Það má segja að nám í 

Grunnmenntaskólanum sé ákveðin leið til þess að einstaklingurinn fái tækifæri til þess að efla 

sjálfstraust sitt og komi auga á styrkleika sína og veikleika (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 

2012b).  

Eitt af markmiðum þessarar rannsóknar er að kanna hvort að námið hafi eflt sjálfstraust 

þátttakenda og trú þeirra á eigin getu (self-efficacy) sem er lykilatriði fyrir einstaklinginn til 

þess að taka ígrundaða ákvörðun um náms- og starfsval. Sjálfsmat einstaklingsins er fólgið í 

því að hann metur verðleika sína og hvers virði hann er sem persóna. Sjálfsmatið hefur áhrif á 

lífsgæði einstaklingsins í námi og starfi, í persónulegum samskiptum og hvernig hann ræktar 

sjálfan sig. Ef trúin á eigin getu er lítil birtist sjálfsmatið í vanmáttarkennd og óákveðni. Hins 

vegar ef einstaklingur hefur mikla trú á eigin getu byggist sjálfsmatið í ánægju, góðu 

sjálfstrausti og ákveðni. Niðurstöður gefa til kynna að námið hafi eflt þátttakendur á ýmsum 

sviðum. Þeir telja að sjálfstraust þeirra hafi aukist og að þeir séu færari um að vega og meta 

möguleika sína. Þátttakendur telja að námið hafi áhrif á hugsun þeirra og hegðun og styrki þá 

til frekari ákvarðanatöku eins og um náms- og starfsval. Einnig kom fram í svari eins 
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þátttakandans að hann telji ,,að námið nýtist öllum foreldrum sem hafa kannski ekki mikla 

menntun og vilja aðstoða börn sín við sitt nám“. Niðurstöður langtímarannsóknar Sigrúnar 

Aðalbjarnardóttur og Kristjönu Stellu Blöndal (2005) á brotthvarfi ungmenna frá námi og 

tengslum þess við uppeldisaðferðir foreldra gefa til kynna að viðurkenning og stuðningur 

foreldra skipti máli. Þau ungmenni sem telja sig fá hvatningu frá foreldrum sínum eru líklegri 

til að ljúka framhaldsskóla á 22. aldursári og séu síður líklegri til að hverfa frá námi. Þannig 

getur námið í Grunnmenntaskólanum styrkt þátttakendur sem eru í foreldrahlutverkinu og ýtt 

undir sjálfstraust þeirra til þess að aðstoða börn sín og hvetja þau til dáða. 

Frá árinu 2005 var lögð aukin áhersla á það að efla náms- og starfsráðgjöf fyrir fullorðið 

fólk á vinnumarkaði. Með ráðgjöfinni var markmiðið að ná til hópsins og hvetja einstaklinga 

til þess að vera virka í eigin símenntun og færniuppbyggingu á ýmsum sviðum. Það þótti 

mikilvægt í ljósi þeirra breytinga sem hafa orðið á vinnumarkaði eins og hér hefur verið 

fjallað um áður. Í tengslum við þessa áherslu voru náms- og starfsráðgjafar ráðnir til 

símenntunarmiðstöðvanna (Fjóla María Lárusdóttir, 2006). Árið 2010 var framkvæmd 

rannsókn um þjónustu náms- og starfsráðgjafa á Norðurlöndunum eða ,,Raddir fullorðinna í 

ráðgjöf-Voice of users“. Þátttakendur voru notendur náms- og starfsráðgjafar 

fullorðinsfræðslustofnanna. Niðurstöður þeirrar rannsóknar gáfu til kynna að íslensku 

þátttakendurnir voru almennt ánægðir með ráðgjöfina. Þeir töldu sig hafa haft margvíslegan 

ávinning af ráðgjöfinni og að ráðgjafarnir hafi bæði verið hvetjandi og styðjandi (Andrea G. 

Dofradóttir og Guðbjörg Vilhjálmsdóttir; 2011). Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa 

sambærilegar niðurstöður til kynna. Þátttakendur eru almennt mjög ánægðir með ráðgjöfina 

og telja hana hafa verið gagnlega fyrir þá meðal annars til þess að meta og vega valkosti sína 

og setja sér markmið. Náms- og starfsráðgjafar sinna fjölbreyttum hópi fullorðinna 

einstaklinga sem eru staddir á mismunandi stöðum í lífinu. Einhverjir hafa þegar tekið 

ákvörðun um náms- og starfsval meðan aðrir eru óákveðnir. Í síbreytilegum heimi þar sem 

kröfur um grunnfærni og endurmenntun verða sífellt meiri er mikilvægt að hver einstaklingur 

hugi vel að sinni færniuppbyggingu hvar svo sem hann er staddur í ferlinu. Markmiðssetning 

gegnir stóru hlutverki í slíkri uppbyggingu og þar er hlutverk náms- og starfsráðgjafans mjög 

mikilvægt. Hans hlutverk er að leiðbeina, styðja og hvetja einstaklinginn til dáða. 

Eitt af því sem þátttakendur í rannsókninni um Grunnmenntaskólann voru spurðir að var 

hvort að námið hafi verið hvetjandi til áframhaldandi náms eins og fram hefur komið. 

Samkvæmt kenningu Adlers þá er hvatning ein áhrifamesta leiðin til að byggja upp 

sjálfstraust einstaklingsins, hvetja hann til dáða og að setja sér raunhæf markmið (Í Sweeney, 

2009). Í rannsókn Rakelar Steinvarar Hallgrímsdóttur (2008) kom meðal annars fram að 
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hvatningin sem konurnar fengu í náminu hafi styrkt þær í þá átt að byggja upp trú á eigin 

hæfni sem hafi gefið þeim tækifæri til þess að þróa sinn starfsferil. Þær niðurstöður 

samræmast þeim niðurstöðum sem komu fram í þessari rannsókn og þær eru líka samhljóma 

við kenningu Bandura (1977, 1993) sem telur að það þurfi gott sjálfstraust til þess að taka 

ákvarðanir um nám og störf. Vissulega geta hindranir verið veginum eins og lítil trú á eigin 

getu en þá er mikilvægt að einstaklingarnir fái hvatningu og stuðning og má segja að 

Grunnmenntaskólinn uppfylli þá þörf. 

Í heildina hafa 887 einstaklingar lokið Grunnmenntaskólanum. Þegar söfnun netfanga hófst 

í marsmánuði fengust samþykki 427 einstaklinga fyrir þátttöku í rannsókninni eða tæplega 

50% þýðisins. Eftir að rannsóknin var send út voru þó nokkrir einstaklingar sem ekki náðist í 

sem minnkaði enn svarhlutfallið. Í heildina var svarhlutfallið þó 68% af þeim sem samþykktu 

að taka þátt sem verður að teljast nokkuð gott. Hins vegar er það líka vissulega annmarki að 

ekki náðist til alls þýðisins í upphafi. Það er hugsanlegt að þeir sem ekki tóku þátt séu ólíkir 

þeim sem svöruðu á þeim þáttum sem rannsóknin náði til. Megindleg aðferðafræði felur í sér 

að tengsl við þátttakendur eru takmörkuð það getur líka verið ákveðinn annmarki á þessari 

rannsókn en hún byggir eins og fram hefur komið á slíkri aðferðafræði (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003). Það hefði hugsanlega verið styrkur fyrir rannsóknina að vera til dæmis 

með rýnihópaviðtöl til þess að fá að heyra upplifun þátttakenda á náminu í 

Grunnmenntaskólanum með eigin orðum. Þrátt fyrir þessa annmarka gefur þessi rannsókn 

mikilvægar upplýsingar um stöðu þátttakenda í námi og eða starfi. Einnig eru niðurstöður 

rannsóknarinnar mikilvægar þegar kemur að tengslum námsins við ákvarðanatöku 

einstaklings um nám og störf og hvaða áhrif námið hefur á sjálfsmynd hans.  

Rannsókn Rakelar Steinvarar Hallgrímsdóttur (2008), sem áður hefur verið greint frá, 

fjallar um upplifun kvenna sem voru þátttakendur í Grunnmenntaskóla nokkurra 

símenntunarmiðstöðva. Að auki gerði Rakel Steinvör þátttökuathugun í einni 

símenntunarmiðstöðinni. Niðurstöður rannsóknar hennar gáfu til kynna eins og hér hefur 

komið fram að námið hafi verið mikilvægur þáttur í því að auka trú kvennanna á eigin getu 

meðal annars til að hefja nám að nýju. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna mjög 

sambærilegar niðurstöður. Ljóst er að Grunnmenntaskólinn er gott tækifæri fyrir þá 

einstaklinga sem ekki hafa lokið neinu formlegu námi til að takast á við nám að nýju og að 

finna sér ,,sinn“ farveg og ,,sína“ leið sem veiti þeim aukið sjálfstraust og ánægju. Námið er 

hvetjandi til áframhaldandi náms og gefur einstaklingum tækifæri til að vega og meta 

möguleika sína til frekari náms- og starfsþróunar. Með þátttöku í Grunnmenntaskólanum 
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öðlast einstaklingurinn gullið tækifæri á að kynnast fólki í svipaðri stöðu og að átta sig á að 

,,allir eru góðir í einhverju, enginn er góður í öllu“. 
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5. Að lokum 

Persónuleg reynsla og umhverfi einstaklingsins hefur áhrif á nám. Öll reynsla, sem hann 

öðlast þar með talin upplifun af námi, hefur áhrif á væntingar hans og mat á eigin færni. 

Áhugi einstaklingsins þróast síðan út frá því hvernig hann upplifir þessa hluti og metur með 

tilliti til hæfileika sinna. Að þessu ferli loknu setur einstaklingurinn sér markmið út frá 

áhugasviði sínu. Allir þessir þættir tengjast náms- og starfsvali hans. Ýmis fleiri atriði hafa 

áhrif svo sem líffræðilegir, félagslegir og umhverfislegir þættir.  

Margir eiga sér von um draumastarf og til þess að auka líkur á því að uppfylla þær 

væntingar þarf einstaklingur á vinnumarkaði framtíðarinnar að huga vel að símenntun sinni. 

Því meiri og fjölbreyttari menntun sem hver einstaklingur aflar sér, því meiri líkur eru á að 

hann fái starf sem uppfyllir væntingar hans. Með því að þróa þekkingu sína, færni og reynslu 

sýnir einstaklingurinn fram á virkni og áhuga og þar með eykur hann líkur á því að verða 

eftirsóttur starfsmaður.   

Fyrir marga eru það mjög erfið skref að hefja nám að nýju. Ef til vill hafa þessir 

einstaklingar upplifað erfiða reynslu af fyrri skólagöngu og hún haft hamlandi áhrif á þá og 

verið hindrun fyrir þátttöku í símenntun. Það er því grundvallaratriði að námið sem 

einstaklingarnir hafa valið sér svari væntingum þeirra og að námsumhverfið sé hvetjandi og 

styðjandi. Einnig þarf að huga að því að þeir einstaklingar sem ekki skila sér aftur inn í 

formlega eða óformlega skólakerfið fái upplýsingar um þau námstækifæri sem þeim stendur 

til boða.  

Grunnmenntaskólinn er án nokkurs vafa dæmi um gagnlegt námstilboð fyrir fullorðið fólk 

sem ekki hefur lokið neinu formlegu námi. Námið á sér orðið nokkuð langa sögu og fjöldi 

fólks hefur tekið þátt í Grunnmenntaskólanum. Það er því ánægjulegt að sjá að í langflestum 

tilfellum eru einstaklingarnir ánægðir með námið og innihald þess. Síðast en ekki síst eru þó 

þátttakendurnir ánægðir með að hafa stigið skrefið til fulls og hafið nám að nýju. Að lokum 

langar mig að vitna í svar eins þátttakandans sem mér finnst gefa góða innsýn í hvaða þýðingu 

námið í Grunnmennaskólanum hafði fyrir hann. 

,,Að fara í Grunnmenntaskólann var án efa sú allra  

besta ákvörðun sem ég hef tekið. Skólinn snéri lífi  

mínu við til hins betra. Þetta er alveg frábært prógram  

og ég hvet alla þá sem langar aftur í nám að kíkja á þetta  

og bendi fólki hiklaust á þennan möguleika.“ 



43 

 

Heimildaskrá 

Alþingistíðindi. (ed.). Frumvarp til laga um framhaldsfræðslu, þingskjal 291. Sótt 10.  

      mars 2012 af http://www.althingi.is/altext/136/s/pdf/0291.pdf. 

 

Andrea G. Dofradóttir og Guðbjörg Vilhjálmsdóttir. (2011). Náms- og starfsráðgjöf við  

      fullorðna – Ísland í samanburði við hin Norðurlöndin. Í Gátt ársrit  

      um fullorðinsfræðslu og starfsmenntun, 2011, 33-43.  

      Reykjavík: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. 

 

Arbona, C. (2005). Promoting the Career Development and Academic Achievement of  

      At-Risk Youth: College Access Programs. Í S. D. Brown og R. W. Lent (Ritstj.),  

      Career development and counseling. Putting theory and research to work  

      (bls. 525-550). Hoboken, NJ: Wiley. 

 

Auður Jónsdóttir. (2012). ,,Allt menntað fólk vill hafa sinn titil“: Reynsla starfsmanna í  

      leikskólum af leikskólaliðanámi. Óbirt MA-ritgerð.  

      Háskóli Íslands: Félagsvísindadeild. 

 

Auður Sigurðardóttir. (2010). Að stíga skrefið: Í nám á nýjan leik að loknu  

      raunfærnimati. Óbirt MA-Ritgerð. Háskóli Íslands: Félagsvísindadeild. 

 

Ásmundur Hilmarsson. (2010). Um vinnuafl og markhóp Fræðslumiðstöðvar  

      atvinnulífsins. Í Gátt ársrit um fullorðinsfræðslu og starfsmenntun, 2010, 95-97.  

      Reykjavík: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. 

 

Bandura, A. (1977). Social Learning Theory. London: Prentice-Hall, Inc. 

 

Bandura, A. (1993). Perceived Self-Efficacy in Cognitive Development and Functioning.  

      Educational Psychologist, 28, 117-148. 

  

Betz, N. E., og Hackett, G. (2006). Career Self-Efficacy Theory: Back to the Future.   

      Journal of Career Assessment, 14, 3-11.  

 

Betz, N. E. (2008). Advances in Vocational Theories. Í S. D. Brown og R. W. Lent  

      (Ritstj.), Handbook of Counseling Psychology. (4. útg.). Hoboken, NJ: Wiley.  

 

Blustein, D. (2006). The psychology of working: A New Perspective for Career  

      Development, Counseling, and Public Policy. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. 

 

Bobek, B. L. og Robbins, S. B. (2005). Counseling for Career Transition: Career  

      Pathing, Job Loss, and Reentry. Í S. D. Brown og R. W. Lent (Ritstj.), Career     

      development and counseling. Putting theory and research to work (bls. 625-650).   

      Hoboken, NJ: Wiley. 

 

Cross, K. P. (1981). Adults as learners. Increasing Participation and Facilitating  

      Learning. San Francisco: Jossey-Bass. 

 

Dawson, C. (2005). Returning To Learning. A practical handbook for adults returning to  

      education. (2. útg.). UK: How to books. 

http://www.althingi.is/altext/136/s/pdf/0291.pdf


44 

 

Drago-Severson, E. (2004). Becoming Adult Learners. Principles and Practices for  

      Effective Development. NY: Teachers College Press. 

 

Efling - stéttarfélag. (2002). Fréttablað Eflingar. Sótt 4. mars 2012 af 

       http://www.efling.is/efling/upload/files/utgafa/frettablad_eflingar/efling_2_02.pdf. 

 

Félags- og tryggingamálaráðuneytið. (2009). Ungt fólk án atvinnu – virkni þess og  

      menntun. Skýrsla unnin fyrir félags og tryggingamálaráðherra og mennta- og    

      menningarmálaráðherra. Sótt 31. mars 2012 af  

      http:// www.velferdarraduneyti.is/UngtFolkAnAtvinnu_lok2_251109.pdf. 

 

Fjóla María Lárusdóttir. (2004). Náms- og starfsráðgjöf á vinnustað. Ráðgjafar á  

      faraldsfæti. Í Gátt ársrit um fullorðinsfræðslu og starfsmenntun, 2006, 55-59.  

      Reykjavík: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. 

 

Fjóla María Lárusdóttir. (2006). Náms- og starfsráðgjöf. Þróun ráðgjafar á vinnustöðum.  

      Í Gátt ársrit um fullorðinsfræðslu og starfsmenntun, 2004, 82-86.  

      Reykjavík: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. 

 

Forsætisráðuneytið. (2011). Ísland 2020 – sókn fyrir atvinnulíf og samfélag: Þekking,  

      sjálfbærni, velferð. Sótt 10. mars 2012 af 

       http://www.forsaetisraduneyti.is/media/Skyrslur/island2020.pdf. 

 

Fouad, N. A., og Kantamneni, N. (2008) Contextual Factors in Vocational Psychology:  

      Intersections of Individual, Group, and Societal Dimensions. Í S. D. Brown og R. W.      

      Lent (Ritstj.), Handbook of Counseling Psychology. (4. útg.). ( 408-425).  

      Hoboken NJ: Wiley. 

 

Fritzsche, B. A., og Parrish, T. J. (2005). Theories and Research on Job Satisfaction.  

      Í S. D. Brown og R. W. Lent (Ritstj.), Career development and counseling. Putting     

      theory and research to work (bls. 180-202). Hoboken, NJ: Wiley. 

 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. (2004) Námsskrár metnar til eininga á  

      Framhaldsskólastigi. Í Gátt ársrit um fullorðinsfræðslu og starfsmenntun, 2004, 97.  

 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. (2010). Samstarfsyfirlýsing Mennta- og  

      Menningarmálaráðuneytis, ASÍ, BSRB, SA, fjármálaráðuneytis og Sambands    

      íslenskra sveitarfélaga um að hækka menntunarstig íslensku þjóðarinnar. Sótt 12.   

      febrúar 2012 af http://www.frae.is/files/Samstarfsyfirlysing%202010_223682251.pdf. 

 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. (2012a). Raunfærnimat. Sótt 12. febrúar 2012 af 

      http://www.frae.is//files/%7Bcbefd033-ab8d-4192-  

      9da877e9a4372100%7D_baeklingur.pdf. 

 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. (2012b). Grunnmenntaskóli – námsskrá. Sótt 12. febrúar  

      2012 af http://frae.is/files/GrunnmenntaskoliBlatt_1185853824.pdf. 

 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. (2012c). Menntastoðir. Námsskrá í tilraunakennslu.  

      Sótt 25. apríl 2012 af http://www.frae.is/files/Menntasto%C3%B0ir_122746757.pdf. 

http://www.efling.is/efling/upload/files/utgafa/frettablad_eflingar/efling_2_02.pdf
http://www.velferdarraduneyti.is/UngtFolkAnAtvinnu_lok2_251109.pdf
http://www.forsaetisraduneyti.is/media/Skyrslur/island2020.pdf
http://www.frae.is/files/Samstarfsyfirlysing%202010_223682251.pdf
http://www.frae.is/files/%7Bcbefd033-ab8d-4192-%20%20%20%20%20%20%209da877e9a4372100%7D_baeklingur.pdf
http://www.frae.is/files/%7Bcbefd033-ab8d-4192-%20%20%20%20%20%20%209da877e9a4372100%7D_baeklingur.pdf
http://frae.is/files/GrunnmenntaskoliBlatt_1185853824.pdf
http://www.frae.is/files/Menntasto%C3%B0ir_122746757.pdf


45 

 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. (2012d). Skrifstofuskólinn. Námsskrá. Sótt 25. apríl 2012  

      af http://www.frae.is/files/Skrifstofusk%C3%B3linn_797693206.pdf. 

 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. (2012e) Námsskrár. Sótt 28. apríl 2012 af  

        http://frae.is/namsskrar/ 

 

Gottfredson, L. S. (2005). The theory and practice of career construction. Í S. D. Brown 

      og R. W. Lent (Ritstj.), Career development and counseling. Putting theory and   

      research to work ( bls. 71-100). Hoboken, NJ: Wiley. 

 

Griffin, B., og Hesketh, B. (2005). Counseling for Work Adjustment. Í S. D. Brown og  

      R. W. Lent (Ritstj.), Career development and counseling. Putting theory and research   

      to work (bls. 483-505). Hoboken, NJ: Wiley. 

 

Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, Andrea G. Dofradóttir og Guðrún Birna Kjartansdóttir. (2011).  

      Voice of users: Promoting quality of guidance for adults in the Nordic countries. 

      Sótt 21. mars 2012 af http://www.nordvux.net/download/6821/voice_of_users.pdf. 

 

Hagstofa Íslands. (2012). Ýmis gögn af heimasíðu (www.hagstofa.is). 

 

Halla Valgeirsdóttir. (2011). ,,Það verður einhver galdur“. Þátttaka í fullorðinsfræðslu.  

      Óbirt MA-ritgerð. Háskóli Íslands: Félagsvísindasvið. 

 

Hróbjartur Árnason. (2005). Hvað er svona merkilegt við það..... að vera fullorðinn.  

      Í Gátt ársrit um fullorðinsfræðslu og starfsmenntun, 2005, 14-22.  

      Reykjavík: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. 

 

Hróbjartur Árnason, Halla Valgeirsdóttir og Svava Guðrún Sigurðardóttir. (2010).  

      Hvers vegna koma þau ekki? Þátttaka fólks með stutta formlega skólagöngu.  

      Í Gátt ársrit um fullorðinsfræðslu og starfsmenntun, 2010, 6-19.  

      Reykjavík: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. 

 

Hulda Karen Ólafsdóttir. (2012). Brotthvarf og aftur í nám. Óbirt M.Ed. ritgerð.  

      Háskóli Íslands: Menntavísindasvið. 

 

Ingibjörg Elsa Guðmundsdóttir. (2004). Tilurð og starfsemi Fræðslumiðstöðar  

      atvinnulífsins. Í Gátt ársrit um fullorðinsfræðslu og starfsmenntun, 2004, 7-11.  

      Reykjavík: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. 

 

Ingibjörg Elsa Guðmundsdóttir. (2006). Fræðslumiðstöð atvinnulífsins á fjórða starfsári. 

      Í Gátt ársrit um Fullorðinsfræðslu og starfsmenntun, 2006, 6-14.  

      Reykjavík: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. 

 

Ingibjörg Elsa Guðmundsdóttir. (2008). Fræðslumiðstöð atvinnulífsins á sjötta starfsári.  

      Í Gátt ársrit um fullorðinsfræðslu og starfsmenntun, 2008, 6-16.  

      Reykjavík: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. 

 

 

 

http://www.frae.is/files/Skrifstofusk%C3%B3linn_797693206.pdf
http://frae.is/namsskrar/
http://www.nordvux.net/download/6821/voice_of_users.pdf
http://www.hagstofa.is/


46 

Ingibjörg Elsa Guðmundsdóttir. (2010). Fræðslumiðstöð atvinnulífsins á áttunda starfsári.  

      Í Gátt ársrit um fullorðinsfræðslu og starfsmenntun, 2010, 98-113.  

      Reykjavík: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. 

 

Jóhanna Rósa Arnardóttir og Jón Torfi Jónasson. (2004). Gildi menntunar í lífi fullorðins  

      fólks. Tímarit um menntarannsóknir, 1. árg., 129-143. 

 

Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal. (2002). Ungt fólk og framhaldsskólinn.  

      Rannsókn á námsgengi og afstöðu ´75 árgangsins til náms.  

      Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands og Háskólaútgáfan. 

 

Jón Torfi Jónasson. (2004). Saga og þróun starfsfræðslu og símenntunar. Í Gátt ársrit um  

      Fullorðinsfræðslu og starfsmenntun, 2004, 12-19.  

      Reykjavík: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. 

 

Jón Torfi Jónasson og Andrea Gerður Dofradóttir. (2009). Þátttaka í fræðslu á Íslandi.  

      Niðurstöður úr vinnumarkaðsrannsókn Hagstofunnar 2003.  

      Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. 

 

Karl Sigurðsson. (2009). Staða á vinnumarkaði í nóvember 2009.  

      Í Gátt ársrit um fullorðinsfræðslu og starfsmenntun, 2009, 27-32.  

      Reykjavík: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. 

 

Knowles, M. S., Holton III, E. F. og Swanson, R. A. (1998). The Adult Learner: The  

      Definitive Classic in Adult Education and Human Resource Development. (5. útg.).    

      Houston: Gulf Publishing Company. 

 

Lent, R. W. (2005). A Social Cognitive View of Career Development and Counseling.  

      Í Brown, S. D. og Lent, R. W. (Ritstj.), Career development and counseling. Putting    

      theory and research to work (bls. 101-127). Hoboken, NJ: Wiley. 

 

Lent, R. W. og Brown, S. D. (2002). Social Cognitive Career Theory and Adult Career  

      Development. Í S. G. Niles (Ritstj.), Adult Career Development Concepts, Issues And     

      Practices.(3. útg.). National Career Development Association. 

 

Lent, R. W. og Brown, S. D. (2006). On Conceptualizing and Assessing Social Cognitive  

      Constructs in Career Research: A Measurement Guide. Journal of Career    

      Assessment, 14, 12-35. 

 

Lög um framhaldsfræðslu nr. 27/2010. 

 

McMahon, M., og Patton, W. (2006). Constructivism: what does it mean for career  

      counselling. Í M. McMahon og W. Patton (Ritstj.), Career counselling. Constructivist   

      approaches. (bls. 3-15). London og New York: Routledge. 

 

Menntamálaráðuneytið. (2010). Mótun stefnu um nám alla ævi: Þróun menntastefnu á  

      Íslandi í evrópsku samhengi. Sótt 26. apríl 2012 af 

       http://www.menntamalaraduneyti.is/media/MRN-pdf-  

      namskrar/Motun_stefnu_um_nam_alla_aevi.pdf. 

 

http://www.menntamalaraduneyti.is/media/MRN-pdf-%20%20%20%20%20%20%20namskrar/Motun_stefnu_um_nam_alla_aevi.pdf
http://www.menntamalaraduneyti.is/media/MRN-pdf-%20%20%20%20%20%20%20namskrar/Motun_stefnu_um_nam_alla_aevi.pdf


47 

Merriam, S. B. og Caffarella, R. S. (1999). Learning in Adulthood. A Comprehensive  

      Guide (2. útg.).San Fransisco: Jossey- Bass Publishers. 

 

OECD. (2008). The output of educational institutions and the impact of learning.  

      Education at a Glance. 

 

OECD. (2011). The output of educational institutions and the impact of learning.  

      Education at a Glance. 

 

Patton, W. og McMahon, M. ( 2005). (En)gendering socially just approahces to career  

      guidance. Í B. A. Irving og B. Malik (Ritstj.), Critical Reflections on Career   

      Education and Guidance. Promoting social justice within a global economy. London    

      and N.Y. RoutledgeFalme. 

 

Rakel Steinvör Hallgrímsdóttir. (2008). Annað tækifæri-í nám að nýju. Reynsla og líðan  

      fullorðinna kvenna með litla formlega menntun sem hefja nám að nýju.  

      Óbirt MA-ritgerð. Háskóli Íslands: Félagsvísindadeild. 

 

Russell, J. E. A. (2005). Work Performance and Careers. Í S. D. Brown og R. W.  

      Lent (Ritstj.), Career development and counseling. Putting theory and research to   

      work. (bls. 203-224). Hoboken, NJ: Wiley. 

 

Savickas, M. L. (1997). Constructivist career counseling: Models and methods. Í  

      Advances in Personal construct psychology. (Fjórða bindi, bls. 149-182).Greenwich,  

      CT:JAI Press. 

 

Savickas, M. L. (2000). Renovating the psychology of career for the twenty first century. 

      Í A. Collin og R. Young (Ritstj.), The future of career. (bls. 53-68). UK: Cambridge   

      University Press. 

 

Savickas, M. L. (2005). The theory and practice of career construction. Í S. D. Brown og  

      R. W. Lent (Ritstj.), Career development and counseling. Putting theory and research  

      to work (bls. 42-70). Hoboken, NJ: Wiley. 

 

Savickas, M. L. (2009). Career- Style Counseling. Í T. J. Sweeney (Ritstj.), Adlerian  

      Counseling and Psychotherapy. A Practitioner‘s Approach (5. útg.). London og New  

      York: Routledge. 

 

Sharf, R. S. (2006). Applying Career Development Theory to Counseling (4. útg.).  

      Pacific Grove, CA: Brooks/Cole. 

 

Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristjana Stella Blöndal. (2005). Brotthvarf ungmenna frá  

      námi og uppeldisaðferðir foreldra: Langtímarannsókn.  

      Tímarit um menntarannsóknir, 2. árg., 11-23. 

 

Sigurlína Davíðsdóttir. (2003). Eigindlegar og megindlegar rannsóknaraðferðir? Í  

      Sigríður Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson (Ritstj.), Handbók í aðferðafræði og   

      rannsóknum í heilbrigðisvísindum. (bls. 222). Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

 

 



48 

Singh, P. (2008). Job analysis for changing workplace. Human Resource Management  

      Review, 18,87-99. 

 

Smith, R. M. (1988). Learning how to learn: Applied Theory for Adults. ( 3. útg.). Open  

      University Press, Milton Keynes.  

 

Svanfríður Inga Jónasdóttir. (2005). Námsáhugi fólks með litla formlega menntun. Óbirt  

      M. Ed-ritgerð. Kennaraháskóli Íslands. 

 

Sweeney, T. J. (Ritstj.). (2009). Adlerian Counseling and Psychotherapy. A  

      Practitioner‘s Approach (5. útg.). London og New York: Routledge. 

 

Þór Hreinsson. (2011). Áhrif starfsleitarnámskeiða á trú atvinnuleitenda á eigin getu til  

      náms- og starfsákvörðunartöku. Óbirt MA-ritgerð.  

      Háskóli Íslands: Félagsvísindadeild. 

 

Þóra Ásgeirsdóttir. (2009). Mat á námskeiðunum Aftur í nám og Skref til sjálfshjálpar í  

      lestri og ritun. Sótt 21. mars 2012 af  

       http://www.frae.is/files/skyrsla-FRAE-lokautgafa_1493331047.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.frae.is/files/skyrsla-FRAE-lokautgafa_1493331047.pdf


49 

Fylgiskjöl 

Fylgiskjal 1 

Spurningalisti 

 

Bakgrunnsupplýsingar 

 

1. Aldur 

___________________________ 

 

2. Kyn 

 

(  ) Karl 

(  ) Kona 

 

3. Hjá hvaða fræðsluaðila varstu í náminu? 

 

(  ) Farskólinn 

(  ) Fræðslumiðstöð Vestfjarða 

(  ) Fræðslunet Suðurlands 

(  ) Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum 

(  ) Mímir 

(  ) Símenntunarmiðstöðin á Vesturlandi 

(  ) Símey 

(  ) Viska 

(  ) Þekkingarnet Austurlands 

Hér koma spurningar um skólagöngu og starfsferil fyrir og eftir námið í 

Grunnmenntaskólanum 

 

4. Á hvaða ári/árum stundaðir þú nám (t.d 2004-2005) í Grunnmenntaskólanum?  

 

______________________________ 

 

 

5. Hvað á á best við um menntunarstöðu þína áður en þú hófst nám í  

Grunnmenntaskólanum? 

 

(  ) Grunnskóli 

(  ) Hóf nám í framhaldsskóla en lauk því ekki 

(  ) Stutt starfsnám, það er ársnám eða minna 

(  ) Lengra starfsnám, meira en ársnám 

(  ) Iðnmenntun, sveinspróf 

(  ) Annað nám, hvaða? _________________________________________ 
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6. Hver var staða þín á vinnumarkaði áður en þú hófst nám í Grunnmenntaskólanum? 

 

(  ) Í atvinnuleit (svaraðu næst spurningu 8) 

(  ) Heimavinnandi (svaraðu næst spurningu 8) 

(  ) Í starfsendurhæfingu (svaraðu næst spurningu 8) 

(  ) Í starfi 

(  ) Annað hvað?  _____________________________________________________ 

 

 

7 a) Í hvaða starfi varstu áður en þú hófst nám í Grunnmenntaskólanum? Skrifaðu   

starfsheiti í  rammann. 

 

Starfsheiti:_______________________________________________________________ 

 

  

7 b) Merktu  einnig við þann/þá svarmöguleika sem þú telur eiga best við þann  

starfsvettvang sem þú varst  á. Þú mátt merkja við fleiri en einn svarmöguleika. 

 

(  ) kjörinn fulltrúi, æðsti embættismaður, stjórnandi 

(  ) sérfræðistörf 

(  ) tæknir og sérmenntað starfsfólk  

(  ) skrifstofustörf 

(  ) þjónustu- og umönnunarstörf 

(  ) afgreiðslu- og sölustörf 

(  ) störf bænda og fiskimanna 

(  ) störf iðnaðarmanna og sérhæfðs iðnverkafólks 

(  ) störf véla- og vélgæslufólks 

(  ) störf verkafólks í iðnaði, fiskvinnslu og samgöngum 

(  ) ósérhæfð störf 

8. Hvar fékkstu fyrst upplýsingar um Grunnmenntaskólann? 

 

(  ) Hjá ráðgjafa Vinnumálastofnunar 

(  ) Hjá náms – og starfsráðgjafa á símenntunarmiðstöð 

(  ) Hjá ráðgjafa Virk starfsendurhæfing 

(  ) Hjá stéttarfélagi 

(  ) Hjá aðila sem hafði áður tekið þátt í Grunnmenntaskóla 

(  ) Í auglýsingu 

(  ) Annað hvar,  ________________________________________ 

 

9. Hvernig kom það til að þú ákvaðst að fara í Grunnmenntaskólann? 

 

(  ) Eigin ákvörðun (svaraðu næst spurningu 11) 

(  ) Ábending frá Vinnumálastofnun (svaraðu næst spurningu 11) 

(  ) Ábending frá Virk starfsendurhæfing (svaraðu næst spurningu 11) 

(  ) Ábending frá ráðgjafa í símenntunarmiðstöð (svaraðu næst spurningu 11) 

(  ) Hvatning annarra 

(  ) Annað hvað, __________________________________________________________ 
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10. Hver/hverjir af eftirtöldum aðila/aðilum hvöttu þig til þess að fara í  

Grunnmenntaskólann? Þú mátt merkja við fleiri en einn svarmöguleika. 

 

(  ) Maki 

(  ) Ættingi 

(  ) Vinur 

(  ) Vinnufélagi 

(  ) Vinnuveitandi 

(  ) Annað, hver? _________________________________________________________ 

 

 

11. Hvað fórstu að gera strax eftir að þú laukst náminu í Grunnmenntaskólanum? 

 

(  ) Í Nám og þjálfun í almennum bóklegum greinum 

(  ) Í framhaldsskóla 

(  ) Í raunfærnimat 

(  ) Í nám í Menntastoðum 

(  ) Í nám í frumgreinadeild 

(  ) Í sama starf og ég var í áður en námið hófst 

(  ) Í annað starf 

(  ) Í atvinnuleit 

(  ) Annað, hvað?__________________________________________________________  

 

 

12. Telur þú að þátttaka í Grunnmenntaskólanum hafi verið hvatning til áframhaldandi  

náms? 

 

(  ) Mjög mikil 

(  ) Frekar mikil 

(  ) Hvorki né 

(  ) Frekar lítil 

(  ) Mjög lítil 

(  ) Engin 

 

13. Hefur þú hafið nám að nýju eftir að þú laukst námi í Grunnmenntaskólanum? 

 

(  ) Nei. 

(  ) Já, hvaða námi? _______________________________________________________ 

 

 

 

14 a) Hefur þú getað nýtt þér einingar úr Grunnmenntaskólanum til styttingar á öðru námi? 

 

(  ) Já, til styttingar á námi í framhaldsskóla. 

(  ) Já, en annars staðar. Skrifaðu í rammann í lið 14 b) 

(  ) Hef ekki látið á það reyna 

(  ) Nei, þrátt fyrir að hafa látið á það reyna hjá (nafn skóla). Skrifaðu í rammann hér fyrir    

      neðan.  
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14 b) Hvar hefur þú fengið námið þitt úr Grunnmenntaskólanum metið til styttingar á öðru 

námi? 

 

15. Hver er staða þín gagnvart námi eða starfi  þessa dagana? 

 

(  ) Í atvinnuleit (svaraðu næst spurningu 17) 

(  ) Í starfsendurhæfingu (svaraðu næst spurningu 17) 

(  ) Heimavinnandi (svaraðu næst spurningu 17) 

(  ) Í námi           

(  ) Í námi og starfi  

(  ) Í starfi: Starfsheiti og starfshlutfall (%). Skrifaðu í rammann hér fyrir neðan og  

      svaraðu næst spurningu 17. 

  

16. Í hvers konar námi ertu? 

 

(  ) Nám og þjálfun í almennum bóklegum greinum 

(  ) Nám í Menntastoðum 

(  ) Nám í frumgreinadeild 

(  ) Bóklegu námi í framhaldsskóla. 

(  ) Starfsnámi í framhaldsskóla (t.d. sjúkraliðanám). 

(  ) Iðnnámi í framhaldsskóla (t.d. hársnyrtinám, bifvélavirkjun). 

(  ) Háskóla. 

(  ) Annað, hvaða námi?________________________________________ 

 

 

 

17. Leggðu mat á næstu fullyrðingar, sem fjalla um námið og tengsl þess við þróun á  

þínum starfsferli.   

 

 Mjög 

sammála 

Frekar 

sammála 

Hvorki né  Frekar 

ósammála 

Mjög 

ósammála 

Ég er öruggari 

eftir námið að 

skipuleggja minn 

starfsferil 

     

Mér finnst ég 

öruggari eftir námið 

að skipta um 

starfsvettvang ef þess 

þarf 

     

Mér finnst ég 

öruggari að vita hvert 

draumastarfið mitt sé 

     

Ég tel að námið 

hafi gagnast mér við 

að velja viðeigandi 

starfsvettvang 
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Hér á eftir koma spurningar um námið í Grunnmenntaskólanum 

 

18. Tilgangur Grunnmenntaskólans er meðal annars að stuðla að jákvæðu viðhorfi til  

áframhaldandi náms og lögð er áhersla á að nemendur læri að læra, efli sjálfstraust sitt og 

lífsleikni. Hér á eftir mátt þú leggja mat á  eftirfarandi staðhæfingar: 

 

 Mjög 

sammála 

Frekar 

sammála 

Hvorki 

né 

Frekar 

ósammála 

Mjög 

ósammála 

Ég lærði um 

undirstöðuatriði  í námstækni 

     

Sjálfstraust mitt jókst      

Ég lærði aðferðir til að efla 

sjálfstraust mitt 

     

Ég lærði að vinna með 

öðrum í hópi 

     

Ég varð öruggari með að 

tjá mig í hópnum 

     

Ég lærði að setja mér 

markmið 

     

Ég lærði að vega og meta 

möguleika mína 

     

Ég áttaði mig betur á 

styrkleikum mínum og færni 

     

Ég fékk einingar fyrir nám 

mitt 

     

Ég áttaði mig betur á hvar 

áhugi minn liggur 
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19. Telur þú að þátttaka í Grunnmenntaskólanum hafi aukið atvinnumöguleika þína? 

 

(  ) Mjög sammála 

(  ) Frekar sammála 

(  ) Hvorki né 

(  ) Frekar ósammála 

(  ) Mjög ósammála 

 

20. Hefur þú hvatt aðra til þess að fara í Grunnmenntaskólann? 

 

(  ) Nei 

(  ) Já, hverja? ______________________________________________________ 

 

21. Hvaða gagnsemi telur þú að eftirtaldir námsþættir hafi haft fyrir þig? 

 

 Mjög 

mikla 

Frekar 

mikla 

Hvorki 

né  

Frekar 

litla 

Mjög litla 

Sjálfsstyrking og 

samskipti 

     

Námstækni 

 

     

Íslenska 

 

     

Framsögn og  

ræðumennska 

     

Enska 

 

     

Stærðfræði 

 

     

Tölvu- og 

upplýsingatækni 

     

Þjónusta 

 

     

Færnimappa 

 

     

      

 

22. Telur þú að fjölga mætti tímum í ákveðinni/ákveðinni námsgrein/um? 

 

(  ) Nei 

( ) Já, þá hvaða?  ___________________________________________________________ 

 

23. Finnst þér vanta einhverja/r námsgrein/ar í skólann? 

 

 (  ) Nei 

 (  ) Já, þá hvaða? ______________________________________________________ 
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Eftirfarandi spurningar fjalla um náms- og starfsráðgjöf og hvað ráðgjöfin skilaði sér 

fyrir þig. 

    

24. Var boðið upp á viðtal hjá náms – og starfsráðgjafa í Grunnmenntaskólanum? 

 

(  ) Já 

(  ) Nei 

 

25. Fórstu í viðtal hjá náms – og starfsráðgjafa þegar þú varst í Grunnmenntaskólanum?  

 

(  ) Já    

(  ) Nei (svaraðu næst spurningu 28) 

  

 

26. Hversu oft fórst þú í viðtal hjá náms- og starfsráðgjafa? ________________________ 

 

 

27. Næstu fullyrðingar lýsa þeim árangri sem getur náðst í náms- og starfsráðgjöf.  

Að hve miklu leyti telur þú að ráðgjöfin hafi skilað árangri fyrir þig? 

 

 Mjög 

miklum 

Frekar 

miklum 

Hvorki 

né 

Frekar 

litlum 

Mjög 

miklum 

Náms- og starfsráðgjafinn ýtti 

undir sjálfstraust mitt 

     

Ég lærði um nýjar 

námsaðferðir 

 

     

Ég lærði að setja mér markmið 

 

     

Ég lærði að búa til ferilskrá 

 

     

Ég uppgötvaði áhugasvið mitt 

 

     

Ég uppgötvaði styrkleika mína 

 

     

Ég lærði að vega og meta 

valkosti mína 

     

Ég fékk upplýsingar um annað 

nám 

     

Ég lærði að afla mér 

upplýsinga um nám og störf 
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28. Eitthvað annað sem þú vilt að komi fram um náms- og starfsráðgjöfina: 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

  

________________________________________________________________________ 

 

29.  Þegar á heildina er litið, hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) varst þú með námið í  

Grunnmenntaskólanum.  

 

( ) Mjög ánægð(ur) 

( ) Frekar ánægð (ur) 

( ) Hvorki né 

( ) Frekar óánægð(ur) 

( ) Mjög óánægð (ur) 

 

 

30.  Eitthvað annað að lokum sem þú vilt að komi fram um námið í  

Grunnmenntaskólanum: 

________________________________________________________________________ 

  

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna 

 

Eydís Katla Guðmundsdóttir 
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Fylgiskjal 2 

Til framkvæmdastjóra fræðslu- og símenntunarmiðstöðva 

Sæl öll. 

Nú er í bígerð megindleg rannsókn í tengslum við meistararitgerð þar sem skoða á áhrif 

Grunnmenntaskólans á náms- og starfsferilsþróun þátttakenda. Það er Eydís Katla 

Guðmundsdóttir, náms- og starfsráðgjafi hjá Fræðsluneti Suðurlands sem vinnur verkið og 

hefur hún leitað til Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins vegna þess. Fræðslumiðstöðin hefur 

mikinn áhuga á þeim niðurstöðum sem rannsóknin gæti dregið fram og vill því greiða fyrir 

því að Eydís Katla fái aðgang að markhópi FA sem hefur lokið Grunnmenntaskólanum. Ekki 

er um að ræða persónulega viðkvæmar upplýsingar og ekki verður hægt að rekja niðurstöður 

til einstaklinga.Upplýsingar af þessu tagi geta nýst okkur við áframhaldandi þróun námsleiða 

sem og til að sýna fram á mögulega gagnsemi  þeirra.  

 

Við leitum því til ykkar með að fá aðstoð við að ná til markhópsins á þann hátt að hver 

einstaklingur geti tekið upplýsta ákvörðun um þátttöku í henni. Um er að ræða ferli sem liti 

einhvern veginn svona út: 

1) Verkefnastjórar (sem hafa umsjón með Grunnmenntaskólanum) fræðslu- og 

símenntunarmiðstöðvanna taka saman netföng þeirra einstaklinga sem lokið hafa 

Grunnmenntaskólanum fram til ársins 2010.  

 

2) Verkefnastjórar senda út í tölvupósti tilbúið bréf (FA útbýr með Eydísi) á þau netföng sem 

þeir hafa safnað saman. Í bréfinu koma fram upplýsingar um rannsóknina og spurning til 

einstaklingsins um hvort í lagi sé að gefa upp netfang hans (til FA) í því skyni að sendur verði 

á hann hlekkur inn á spurningalista rannsóknarinnar. Svar skuli berast innan viku, þ.e. ef 

viðkomandi óskar ekki eftir að taka þátt. Ef viðkomandi hefur ekki samband innan þess tíma 

er litið á það sem samþykki.  

 

3) Verkefnastjórar taka út af listanum netföng þeirra einstaklinga sem ekki vilja taka þátt og 

senda listann til FA. 

 

4) Eydís Katla sendir út til allra einstaklinga á innsendum listum hlekk á spurningalista 

rannsóknarinnar í samstarfi við FA. 
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Ofangreint ferli þyrfti að eiga sér stað í febrúar - mars þannig að netfangalistar berist FA 

29. febrúar. Ég vil biðja ykkur um að skoða þessa beiðni og senda til baka svar ykkar 

og/eða vangaveltur  fyrir 22. febrúar. 

 

Ykkur er að sjálfsögðu velkomið að hafa samband ef spurningar vakna. 
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Fylgiskjal 3 

Góðan dag! 

Þú varst nemandi hjá okkur í Grunnmenntaskólanum. Þess vegna færðu þennan tölvupóst. Nú 

stendur til að kanna upplifun nemenda af Grunnmenntaskólanum. Eydís Katla 

Guðmundsdóttir sér um könnunina. Eydís er nemi í náms– og starfsráðgjöf í Háskóla Íslands.  

Eydís ætlar að kanna: 

Nám og störf nemenda Grunnmenntaskólans fyrir og eftir námið. 

Upplifun nemenda af náminu í Grunnmenntaskólanum.  

 

Könnun Eydísar verður send í tölvupósti. Upplýsingar verður ekki hægt að rekja til 

einstaklinga. Ef þú vilt ekki taka þátt í könnuninni sendu okkur tölvupóst þess efnis fyrir 12. 

mars á (netfang verkefnisstjóra). Ef enginn tölvupóstur berst frá þér fyrir 12. mars lítum við 

þannig á að þú viljir taka þátt í könnun Eydísar.  

 Nánari lýsing: 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins hefur óskað eftir samvinnu við (nafn símenntunarmiðstöðvar) 

vegna könnunar sem nú er í bígerð. Könnunin er hluti af meistararitgerð Eydísar Kötlu 

Guðmundsdóttur, nema í náms- og starfsráðgjöf við Háskóla Íslands.  

Markmið rannsóknarinnar er m.a. að fá upplýsingar um upplifun þátttakenda af náminu í 

Grunnmenntaskólanum sem og námi og störfum þeirra fyrir og eftir námið. Í könnuninni 

verður ekki beðið um persónulega viðkvæmar upplýsingar og tryggt verður að ekki verði 

hægt að rekja niðurstöður til einstaklinga. Könnunin fer fram á netinu og verður lögð fyrir 

fyrrverandi þátttakendur Grunnmenntaskólans í samstarfi við símenntunarmiðstöðvar um land 

allt.   

Virðingarfyllst, 

(nafn á verkefnisstjóra viðkomandi símenntunarmiðstöðvar) 
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Fylgiskjal 4  

 

Ágæti þátttakandi.  

 

Þú hefur veitt samþykki þitt að taka þátt í rannsókn minni um upplifun þína af náminu í 

Grunnmenntaskólanum.  

 

Rannsóknin er unnin sem meistaraverkefni í náms- og starfsráðgjöf við Háskóla Íslands. 

Leiðbeinandi er Sif Einarsdóttir, dósent í náms- og starfsráðgjöf og meðleiðbeinandi Fjóla 

María Lárusdóttir náms- og starfsráðgjafi hjá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. Þátttaka þín 

felst í því að svara spurningalista, en slóðin að honum er hér fyrir neðan.  

 

Könnunin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar og farið verður með allar upplýsingar 

sem trúnaðarmál. Engar persónugreinanlegar upplýsingar koma fram við úrvinnslu 

upplýsinganna.  

Þú ert ekki skyldug/ur til að svara öllum spurningunum en það tekur um 10-15 mínútur 

að svara könnuninni. Ef þú sérð þér ekki fært að svara tiltekinni spurningu skaltu sleppa 

henni og svara næstu. Það er þó mikilvægt fyrir markmið rannsóknarinnar að þú svarir sem 

flestum spurningunum. Álit þeirra einstaklinga sem hafa tekið þátt í námstilboðum eins og 

Grunnmenntaskóla er ákaflega dýrmætt og gefur þeim sem skipuleggja slíka fræðslu 

mikilvægar upplýsingar.  

 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna  

Eydís Katla Guðmundsdóttir  

Meistaranemi í náms- og starfsráðgjöf  

 

http://questionpro.com/t/AIcEGZNLH0 
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