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Útdráttur 

 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna árangur náms- og starfsendurhæfingar, hversu hátt 

hlutfall þátttakenda skilaði sér í áframhaldandi nám og/eða starf eftir endurhæfingu og hvort 

trú á eigin getu til náms- og starfsákvörðunartöku tengdist árangri. Einnig var athugað hvort 

aðrir þættir (aldur, menntun og fötlun) tengdust árangri starfsendurhæfingarinnar. Lagður var 

spurningalisti fyrir nemendur náms- og starfsendurhæfingarinnar Hringsjár (N=121) sem 

útskrifuðust á árunum 2008-2011 og beindist hann að viðhorfum þátttakenda til náms- og 

starfsendurhæfingarinnar ásamt afdrifum þeirra eftir endurhæfingu. Einnig var lagt fyrir 

mælitækið Career Decision Self-Efficacy Scale (CDSE-SF) sem mælir trú á eigin getu til 

náms- og starfsákvörðunartöku. Helstu niðurstöður voru þær að stór hluti þátttakenda (81%) 

var virkur í námi og/eða starfi eftir endurhæfinguna. Því meiri sem trú þátttakenda var á eigin 

getu til náms- og starfsákvörðunartöku því líklegra var að þeir væru virkir í námi og/eða 

starfi. Auk þess voru yngri þátttakendur líklegri en þeir eldri til að stunda nám og/eða vera í 

vinnu. Hvorki komu fram tengsl milli árangurs af endurhæfingu við menntun þátttakenda né 

tegund fötlunar. Niðurstöður rannsóknarinnar geta nýst þeim sem starfa við náms- og 

starfsendurhæfingu, sérstaklega náms- og starfsráðgjöfum við þróun aðferða til þess að auka 

trú ráðþega á eigin getu til náms- og starfsákvörðunartöku. 
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Abstract 

 

The purpose of this study was to examine the outcome of vocational rehabilitation. The main 

focus was on the relationship between career decision self-efficacy and successful outcome. 

The purpose of this study was also to research the relationship between the variables age, 

education and disability with successful vocational rehabilitation. Participants had graduated 

from the vocational rehabilitation Hringsjá (N=121) during the years 2008 - 2011. The 

research was made with a questionnaire of 26 questions regarding attitudes towards the 

rehabilitation and the participants’ status after the rehabilitation. The Career Decision Self-

Efficacy Scale (CDSE-SF) was used to measure career decision self-efficacy. The main 

results were that the majority of participants (81%) were active after the rehabilitation, 

studying or/and working. Vocational rehabilitation success was related to higher career 

decision self-efficacy. Younger participants were more likely to have a job and/or to be 

studying after graduation than older participants. There was no relationship between success 

and former education nor success and disability. The results of this study can be useful for 

employees who operate within vocational rehabilitation, especially for counselors to develop 

resources to help clients increase their career decision self-efficacy.   
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Formáli 

 

Þessi rannsókn er 30 ECTS eininga lokaritgerð til meistaraprófs í náms- og starfsráðgjöf til 

starfsréttinda. Áhugi minn á starfsendurhæfingu kviknaði í stuttri starfsþjálfun hjá náms- og 

starfsendurhæfingunni Hringsjá árið 2011. Þá dvaldi ég í 20 tíma á vettvangi og hreifst mjög 

mikið af því starfi sem þar fór fram. Ég er með grunnmenntun í félagsráðgjöf og hef því 

mikinn áhuga á félagslegum málefnum og hef áhuga á að starfa á þessu sviði í framtíðinni.  Í 

námskeiðinu Starfsþjálfun I – samskipti fékk ég áhuga á starfshindrunum, í fyrirlestri hjá 

Guðbjörgu Vilhjálmsdóttur. Það er ljóst að þátttakendur í starfsendurhæfingu hafa mætt 

einhverskonar starfshindrunum. Einnig varð ég áhugasöm um hugtakið trú á eigin getu til 

náms- og starfsákvörðunartöku í fyrirlestri hjá Maríu Dóru Björnsdóttur í sama námskeiði. 

Þegar ég fór að huga að viðfangsefni fyrir lokaritgerð var ég með trú á eigin getu til náms- og 

starfsákvörðunartöku í huga. Ég hafði einnig mikinn áhuga á að verkefni mitt beindist að 

starfsendurhæfingu. Ég hafði því samband við Helgu Eysteinsdóttur hjá Hringsjá og hún bauð 

mér að gera árangursmælingu á starfseminni. Ég ákvað þá að sameina tvö áhugasvið mín, 

starfsendurhæfingu og trú á eigin getu til náms- og starfsákvörðunartöku, svo úr varð þessi 

rannsókn.  

          Ég vil þakka Kristjönu Stellu Blöndal leiðbeinanda mínum fyrir góða leiðsögn við gerð 

þessa verkefnis. Einnig þakka ég Helgu Eysteinsdóttur forstöðumanni Hringsjár fyrir að veita 

mér þetta tækifæri og ég þakka henni fyrir gott samstarf. Að lokum vil ég þakka fjölskyldu 

minni fyrir stuðninginn í gegnum MA-nám mitt og við gerð þessarar ritgerðar.  
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1. Inngangur 

 

Árið 2011 var fjöldi örorkulífeyrisþega 15.197 manns eða um 7,4% Íslendinga á aldrinum 18-

66 ára (Tryggingastofnun Ríkisins, e.d.b), sem er nokkuð stórt hlutfall af vinnuafli landsins. 

Þetta þýðir ekki aðeins efnahagslegt tap fyrir þjóðarbúið heldur er einnig slæmt að svo margir 

búi við skerta vinnugetu og geti ekki stundað vinnu. Afleiðingarnar geta falið í sér verri 

líkamlega og andlega heilsu ásamt því að hafa áhrif á sjálfstraust einstaklingsins (Landy og 

Conte, 2010). Algengni örorku fór vaxandi á síðustu áratugum en dregið hefur úr henni á allra 

síðustu árum (Tryggingastofnun ríkisins, e.d.b). og ein hugsanleg skýring þess er talin vera 

efling starfsendurhæfingar (Sigurður Thorlacius og Sigurjón B. Stefánsson, 2010).  

Starfsendurhæfing er ferli sem felur í sér stuðning við einstaklinga með skerta starfsgetu í 

kjölfar veikinda eða slysa, í þeim tilgangi að auka starfshæfni, viðhalda henni og stuðla að 

endurkomu til vinnu (Virk, starfsendurhæfingarsjóður, 2011). Starfsendurhæfing er mikilvæg 

til þess að endurhæfa fólk til atvinnuþátttöku. Þó nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á 

árangri náms- og starfsendurhæfingar hér á landi og hafa þær sýnt fram á að 

starfsendurhæfing eykur lífsgæði einstaklinga, eykur trú á eigin getu og virkni til náms og 

vinnu (Guðrún Hannesdóttir, 2009; V. Helga Valgeirsdóttir, 2010; Þóra Ingimundardóttir, 

2010).  

          Í þessari rannsókn verður leitast eftir að meta árangur náms- og starfsendurhæfingar, 

líkt og í fyrri rannsóknum hér á landi. Skoðað verður hverju náms- og starfsendurhæfing 

skilar varðandi virka þátttöku í frekara námi og störfum. Helsta markmið rannsóknarinnar er 

að athuga tengsl trúar á eigin getu til náms- og starfsákvörðunartöku við árangur 

endurhæfingarinnar. Einnig verður skoðað hvaða þættir (aldur, menntun og tegund fötlunar) 

tengjast árangri endurhæfingarinnar og fjallað verður stuttlega um þá þætti sem hindra fólk í 

að fara í frekara nám eða vinnu að endurhæfingu lokinni. 

          Trú á eigin getu til náms- og starfsákvörðunartöku er helsta viðfangsefni þessa 

verkefnis og er hún skilgreind sem trú einstaklingsins á að hann geti framkvæmt ákveðin 

verkefni sem nauðsynleg eru til að taka náms- eða starfsákvörðun (Taylor og Betz, 1983). 

Samkvæmt Bandura (1997) ræður trú á eigin getu úrslitum um hvernig fólki tekst til við þau 

verkefni sem það tekur sér fyrir hendur. Trú á eigin getu stjórnar áhuga og gildum og er talin 
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vera grundvöllur í starfsvali (Sharf, 2010). Það er því mikilvægt að aðstoða þá sem hafa litla 

trú á eigin getu og eiga í erfiðleikum með ákvörðunartöku. Ákvörðunartaka tengd námi og 

störfum er mjög mikilvæg fyrir einstaklinga sem eru að ljúka starfsendurhæfingu. Það er 

mikilvægt að þessir einstaklingar hafi trú á eigin getu til þess að taka ákvarðanir um framtíð 

sína eftir að þeir ljúka endurhæfingunni. Hæfni til ákvörðunartöku nýtist þeim ekki einungis 

til ákvarðana um nám og störf heldur einnig varðandi aðrar ákvarðanir á lífsleiðinni. Notkun á 

mælitæki rannsóknarinnar, Career Decision Self-Efficacy Scale (CDSE-SF) getur hjálpað 

náms- og starfsráðgjöfum að finna þá einstaklinga sem hafa litla trú á eigin getu til 

ákvörðunartöku og veitt þeim viðeigandi úrræði. Trú á eigin getu til náms- og 

starfsákvörðunartöku hefur verið rannsökuð hér á landi í tengslum við atvinnuleitendur (Þór 

Hreinsson, 2011) og framhaldsskólanema (Björnsdóttir, Einarsdóttir og Vilhjálmsdóttir, 2011) 

en hún hefur ekki verið skoðuð meðal fólks sem glímir við einhverskonar fötlun. 

          Í upphafi ritgerðar verður fjallað um mikilvægi atvinnu og stöðu örorku á Íslandi. Þá 

verður gerð grein fyrir starfsendurhæfingu á Íslandi, rannsóknum á árangri 

starfsendurhæfingar og sérstaklega verður fjallað um náms- og starfsendurhæfinguna 

Hringsjá. Því næst verður fjallað um starfsákvörðunartöku og trú á eigin getu. 

Rannsóknarspurningar verða kynntar og farið yfir aðferðir rannsóknarinnar. Síðan er fjallað 

um niðurstöður og að lokum er kafli um umræður þar sem helstu niðurstöður rannsóknarinnar 

eru dregnar saman.  

 

1.1 Atvinna og örorka 

Atvinna er mikilvæg fyrir samfélagið og má segja að hún sé hornsteinn velferðar (Kolbeinn 

H. Stefánsson, 2012). Atvinna spilar einnig stórt hlutverk í lífi margra einstaklinga, þar sem 

hún skapar lífsgæði fyrir einstaklinginn sjálfan. Fólk stundar vinnu fyrst og fremst til að afla 

sér tekna. Vinnan veitir þó ekki einungis innkomu heldur veitir hún oft sjálfstraust, félagsleg 

samskipti og gefur skipulag á daglegt líf. Vinna tengir fólk við samfélagið og skapar hlutverk 

fyrir utan heimilið. Flestir fullorðnir eyða stórum hluta lífsins í að vinna. Rannsóknir hafa sýnt 

að flestir myndu kjósa að vinna áfram þó þeir þyrftu þess ekki (Landy og Conte, 2010). 

Blustein (2006) telur vinnu veita fólki þrjá þætti, lífsviðurværi og vald (survival and power), 

félagslega tengingu (social connection) og sjálfsákvörðun (self-determination). Í fyrsta lagi 

leiðir vinna til þess að einstaklingurinn getur öðlast nauðsynjar líkt og fæðu, föt og húsaskjól. 

Ákveðið vald felst í því að geta séð fyrir sér og sínum. Eftir því sem einstaklingur verður 

öruggari á vinnumarkaði og þróar með sér meiri hæfni þá öðlast hann meira félagslegt og 

efnahagslegt vald. Annað mikilvægt hlutverk vinnu er félagsleg tenging. Vinnan gefur fólki 
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kost á að mynda sambönd við aðra. Sambönd við annað fólk veitir fólki tilfinningalega 

fullnægju og veitir öryggi. Vinnan tengir fólk einnig við samfélagið. Sá sem stundar vinnu 

tekur þátt í samfélaginu og tekur þannig samfélagslega ábyrgð. Þriðji þáttur sem Blustein telur 

vinnu veita fólki er sjálfsákvörðun. Fólk getur valið að vinna við eitthvað sem það hefur 

áhuga á og finnst skemmtilegt. Þó þarf að hafa í huga að það hafa ekki allir val, þar sem 

aðgengi fólks að vinnu getur verið mjög misjafnt (Blustein, 2006). Rannsóknir á áhrifum 

atvinnuleysis sýna til að mynda hversu mikilvæg atvinna er fyrir marga. Í rannsókn Halldórs 

S. Guðmundssonar (2008) kom í ljós að atvinnulausir þjást oft af vanlíðan, kvíða og 

einbeitingarerfiðleikum og hafa skerta sjálfsmynd. Félagsleg tenging fólks getur orðið minni 

og fólk misst tengsl við vinnufélaga. Einnig eru líkur á að félagsleg tengsl við vini, maka og 

fjölskyldu minnki (Halldór S. Guðmundsson, 2008). 

          Ekki geta allir unnið þar sem sumt fólk býr við skerta starfsgetu, þar á meðal margir 

örorkulífeyrisþegar. Samkvæmt íslenskri orðabók (1994) er örorka skilgreind sem „(mikil eða 

alger) skerðing á starfsgetu (af slysi eða veikindum t.d. lömun)“. Þessi skilgreining er nokkuð 

takmörkuð og vísar aðeins til skerðingar á starfsgetu. Áður fyrr var örorkumat á Íslandi miðað 

við mat á starfsgetu en nú er alfarið miðað við læknisfræðilegar forsendur. Rétt til 

örorkulífeyris eiga þeir sem metnir eru til a.m.k. 75% örorku vegna afleiðinga 

læknisfræðilegra viðurkenndra sjúkdóma eða fötlunar. Tryggingastofnun ríkisins metur 

örorku samkvæmt sérstökum örorkustaðli. Einnig er greiddur örorkustyrkur til einstaklinga ef 

örorka er metin 50-74% (Lög um almannatryggingar nr. 100/2007). 

          Áður fyrr var litið á fötlun (disability) sem neikvæðan eiginleika hjá fólki. 

Læknisfræðilegt sjónarhorn hefur lengi verið ríkjandi þegar kemur að skilgreiningu fötlunar. 

Samkvæmt því er skerðing (impairment) og fötlun (disability) lagt að jöfnu. Fötlun er talin 

vera ákveðinn galli hjá einstaklingnum sem leiðir til örorku (Guðrún Pálmadóttir og 

Snæfríður Þóra Egilson, 2007). Á síðari tímum hefur verið lögð meiri áhersla á félagslegt 

sjónarhorn og tekið tillit til umhverfis, aðstæðna og færni fólks. Litið er á fötlun í tengslum 

við hvaða áhrif hún hefur á samskipti einstaklings við umhverfi sitt (Guðrún Pálmadóttir og 

Snæfríður Þóra Egilson, 2007; Soresi, Nota, Ferrari og Solberg, 2008). 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (2011) skilgreinir fötlun sem líkamlega skerðingu, 

takmarkaða getu til að framkvæma ákveðið verk eða athöfn og takmörkuðum aðgangi að 

ýmsum athöfnum daglegs lífs.  Fötlun er þannig ekki aðeins líkamleg heldur samspil þessarar 

líkamlegu fötlunar við samfélagið sem viðkomandi býr í. Árið 2001 tók 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin í notkun svokallað ICF flokkunarkerfi sem skilgreinir fötlun 

sem yfirhugtak yfir skerðingu, hömlun í athöfnum og takmarkaða þátttöku. Fötlun gefur til 
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kynna neikvæða samsvörun milli einstaklings og aðstæðna hans. ICF flokkunarkerfið leysti af 

hólmi eldra flokkunarkerfi sem studdist einungis við læknisfræðilegt sjónarhorn og leit á 

skerðingu, fötlun og örorku sem beina afleiðingu sjúkdóma eða röskunar á heilsufari. Orsök 

fötlunar var þannig rakin til einstaklingsins sjálfs en ekki félagslegra eða efnislegra aðstæðna 

(Guðrún Pálmadóttir og Snæfríður Þóra Egilson, 2007). Þetta læknisfræðilega sjónarhorn er 

enn ríkjandi og er meðal annars stuðst við það við örorkumat á Íslandi (Lög um 

almannatryggingar nr. 100/2007). Einnig er stuðst við læknisfræðilega skilgreiningu á fötlun í 

lögum um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992, þar sem fötlun er talin vera andleg og líkamleg, 

svo sem þroskahömlun, geðfötlun, hreyfihömlun, sjón- og heyrnarskerðing ásamt því að 

fötlun getur verið afleiðing af langvarandi veikindum og slysum.  

          Öryrkjum hefur fjölgað á milli ára. Fjölgunin var mest á fyrri hluta tíunda áratugarins 

og náði hámarki árið 1993. Með minnkandi atvinnuleysi hægði á þessari þróun þar til árið 

1999 þegar öryrkjum tók að fjölga nokkuð. Aukningin var hvað mest fram til ársins 2005 en 

þá dró úr henni frá árinu 2006 (Sigríður Lillý Baldursdóttir, 2011; Tryggingastofnun ríkisins, 

e.d.b). Frá árinu 2001 til 2011 hefur fjöldi örorkulífeyrisþega aukist um 55%, hann fór úr 

9.780 í 15.197 manns, eins og sjá má í töflu 1. Árið 2011 voru 7,4% Íslendinga á aldrinum 

18-66 ára með fullan örorkulífeyri (75% eða hærra örorkumat). Hlutfallið var 8,3% ef taldir 

voru með öryrkjar með örorkustyrk og endurhæfingarlífeyri. Árið 2001 var þetta hlutfall 5,2% 

hjá þeim sem voru með örorkulífeyri og 6% ef allir voru taldir með. Ef litið er tvo áratugi 

aftur í tímann eða til ársins 1991, þá voru 3% Íslendinga á aldrinum 18-66 ára með fullan 

örorkulífeyri og hlutfallið var 4,1% ef teknir voru með þeir sem fengu örorkustyrk og 

endurhæfingarlífeyri. (Tryggingastofnun ríkisins, e.d.b). 

 

Tafla 1. Fjöldi örorku- og endurhæfingarlífeyrisþega ásamt örorkustyrkþegum og 

hlutfall þeirra af Íslendingum á aldrinum 18-66 ára.  

Ár 

Örorku- Endurhæfingar- Örorku- Íbúafjöldi  Hlutfall  Hlutfall örorku-  og 

  lífeyrisþegar lífeyrisþegar styrkþegar  16/18-66 ára  örorku- endurhæfingarlífeyrisþega 

          lífeyrisþega ásamt örorkustyrkþegum 

1991 5.056     78             1.670   167.031   3,0% 4,1% 

2001 9.780     497             893   186.903   5,2% 6,0% 

2011 15.197     1.112             786   204.912   7,4% 8,3% 

 

Á meðal OECD-ríkjanna, þá er hlutfall örorkulífeyrisþega af íbúum 20-64 ára það fimmta 

hæsta á Íslandi, á eftir Ungverjalandi, Svíþjóð, Noregi og Finnlandi. Hinsvegar fer fjöldi 

örorkulífeyrisþega eftir öðrum þáttum velferðarkerfanna, til dæmis hafa atvinnuleysisbætur og 
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sjúkradagpeningar verið notaðir minna hér en í mörgum öðrum löndum (Guðrún 

Hannesdóttir, Sigurður Thorlacius og Stefán Ólafsson, 2010). Samkvæmt Tryggva Þór 

Herbertssyni (2005) má rekja fjölgun öryrkja til ákveðinna þátta. Þjóðin er að eldast og með 

auknum aldri aukast örorkulíkur. Hertar kröfur eru um arðsemi á vinnumarkaði sem leiðir til 

þess að fólk með skerta starfsgetu verður atvinnulaust til langtíma og verður að lokum 

öryrkjar. Fjárhagslegur hvati er fyrir láglaunafólk til þess að sækja um örorkumat vegna þess 

misræmis sem er á milli lægstu launa og þeirra bóta sem örorkulífeyrisþegar eiga rétt á. 

Einnig leiðir þetta misræmi til þess að hagnaður við að fara af örorkubótum og á 

vinnumarkaðinn er lítill og jafnvel tapar fólk á því. Breyttur örorkumatsstaðall hefur einnig 

leitt til fjölgunar öryrkja. Eins og kom fram áður þá var hætt að taka tillit til starfsþreks og 

afkomumöguleika árið 1999 og einungis tekið tillit til læknisfræðilegra þátta. Það veldur því 

að auðveldara er að fá örorkumat en áður. Ein röksemd þess er að fram til ársins 1999 var um 

10-20% umsókna um örorkumat vísað frá en þetta hlutfall lækkaði töluvert þegar nýtt 

örorkumat var tekið í gagnið og árið 2004 var þetta hlutfall komið niður í 7%. Það er því 

vísbending um að erfiðara sé að synja umsóknum eftir að einungis var tekið tillit til 

læknisfræðilegra þátta. Einnig breyttist matið á þann hátt að hægt er að fá stig í örorkumati 

fyrir ýmsa þætti sem má flokka sem félagsleg vandamál, sem rekja má til þess að gildismat í 

þjóðfélaginu hefur breyst. Þetta breytta örorkumat leiðir til þess að sá sem býr við skerðingu 

getur fengið örorkumat þrátt fyrir að vera vinnufær. Núverandi örorkumat virðist því ekki eins 

strangt og eldra örorkumat (Tryggvi Þór Herbertsson, 2005).  

          Árið 2011 voru geðraskanir algengasta orsök örorku á Íslandi, eða hjá 37% 

örorkulífeyrisþega. Stoðkerfissjúkdómar voru önnur algengasta orsökin. Þær orsakir sem 

komu næstar voru sjúkdómar í taugakerfi og skynfærum, áverkar og sjúkdómar í 

blóðrásarkerfi. Fleiri konur fengu örorkulífeyri en karlar, 9810 konur á móti 6638 körlum. 

Geðraskanir voru algengari orsök hjá körlum en stoðkerfissjúkdómar hjá konum. Hjá 

öryrkjum 30 ára og yngri voru geðraskanir langalgengasta orsök örorku eða 67% hjá körlum 

og 56% hjá konum. Stoðkerfissjúkdómar eru ekki orðnir algeng orsök á þessum aldri. Þegar 

litið er á aldurshópinn 30-49 ára eru geðraskanir ástæða örorku hjá 50% karla og 41% kvenna. 

Stoðkerfissjúkdómar koma þar á eftir, hjá 14% karla og 29% kvenna. Þegar komið er í 

aldurshópinn 50 ára og eldri þá eru stoðkerfissjúkdómar orðnir helsta orsök örorku hjá konum 

(44%) en geðsjúkdómar enn hjá körlum eða 32%. Stoðkerfissjúkdómar hafa þó aukist hjá 

körlum í þessum aldursflokki og eru orsök örorku hjá 23% karla (Tryggingastofnun ríkisins, 

e.d.a). 
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Samanborið við hin Norðurlöndin þá er örorka meðal yngra fólks talsvert algengari á Íslandi 

(Sigurður Thorlacius og Sigurjón B. Stefánsson, 2010). Ein af ástæðum þess er talin vera að 

ekki hafi verið í boði nægir möguleikar til starfsendurhæfingar hér á landi 

(Forsætisráðuneytið, 2005). En úr þessu hefur þó verið bætt. Dregið hefur úr fjölgun öryrkja 

síðustu árin (Tryggingastofnun ríkisins, e.d.b). og ein hugsanleg skýring þess er talin vera 

efling starfsendurhæfingar (Sigurður Thorlacius og Sigurjón B. Stefánsson, 2010).   

 

1.2  Starfsendurhæfing 

Starfsendurhæfing (vocational rehabilitation) beinist að einstaklingum sem hafa ekki komist á 

vinnumarkað, hafa horfið frá eða eiga hættu á að hverfa af vinnumarkaði vegna félagslegra 

eða læknisfræðilegra vandamála (Forsætisráðuneytið, 2005). Starfsendurhæfing er ferli sem 

felur í sér stuðning við einstaklinga með skerta starfsgetu í kjölfar veikinda eða slysa í þeim 

tilgangi að auka starfshæfni, viðhalda henni og stuðla að endurkomu til vinnu. Í 

starfsendurhæfingu er unnið með styrkleika einstaklingsins samhliða því að lögð er áhersla á 

að draga úr áhrifum hindrana sem skerða starfsgetu (Virk, starfsendurhæfingarsjóður, 

2011). Starfsendurhæfing vísar ekki einungis til þess að koma einstaklingi í launað starf 

heldur einnig til þess að stunda annars konar störf líkt og félagsstörf og heimilisstörf 

(Forsætisráðuneytið, 2005). Til eru fleiri hugtök yfir endurhæfingu líkt og læknisfræðileg 

endurhæfing og atvinnutengd endurhæfing. Halldór S. Guðmundsson (2012) telur ónákvæmni 

í hugtakanotkun varðandi starfsendurhæfingu og nauðsynlegt að skilgreina hugtökin betur og 

samræma orðræðu tengdum þessum málaflokki. Oft er notast við hugtakið atvinnutengd 

endurhæfing en hún hefur það að markmiði að koma fólki í launað starf eða stuðla að 

atvinnuþátttöku. Skilgreiningin á atvinnutengdri endurhæfingu er því nokkuð þrengri en 

starfsendurhæfing, en þessi tvö hugtök eru oft notuð sem samheiti (Forsætisráðuneytið, 2005). 

Í nýjum lögum varðandi starfsemi endurhæfingarsjóða er talað um atvinnutengda 

starfsendurhæfingu og þar með er lögð áhersla á að koma einstaklingnum í launað starf (Lög 

um atvinnutengda starfsendurhæfingu og starfsemi starfsendurhæfingarsjóða nr. 60/2012).  

          Í lögunum um almannatryggingar nr. 100/2007 kemur fram að hægt sé að setja það 

skilyrði að umsækjandi um örorkulífeyri gangist undir sérhæft mat á möguleikum til 

endurhæfingar og viðeigandi endurhæfingu áður en til örorkumats kemur. 

Endurhæfingarmatsteymi er starfsrækt á vegum Tryggingastofnunar sem metur möguleika 

óvinnufærs fólks til endurhæfingar. Í teyminu starfa endurhæfingarlæknir, félagsráðgjafi, 

sálfræðingur og sjúkraþjálfari. Teymið metur hvort endurhæfing sé líkleg til að auka 
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starfshæfni matsþega og ef svo er, hvernig henni verði best háttað (Forsætisráðuneytið, 2005). 

Samkvæmt lögum um félagslega aðstoð nr. 99/2007 er endurhæfingarlífeyrir greiddur í allt að 

18 mánuði þegar ekki er fyrir séð hver starfshæfni einstaklings er. Endurhæfingarlífeyrir er 

því tímabundin greiðsla lífeyris á meðan ekki verður séð hvort örorka er varanleg og gert er 

ráð fyrir að einstaklingur stundi endurhæfingu í allt að 18 mánuði. Viðkomandi fær greidda 

upphæð sem nemur örorkulífeyri en skilyrði fyrir því er að hann taki þátt í endurhæfingu með 

starfshæfni að markmiði. Ýmis starfsendurhæfingarúrræði eru í boði hér á landi og má þar til 

dæmis nefna Hringsjá, Janus endurhæfingu, Starfsendurhæfingu Hafnarfjarðar, atvinnutengda 

endurhæfingu á Reykjalundi, Starfsendurhæfingu Norðurlands og Fjölsmiðjuna. Á vegum 

Tryggingastofnunar ríkisins og Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar eru þrjú samstarfsverkefni í 

gangi sem hafa starfsendurhæfingu að markmiði en þau eru Kvennasmiðja, Karlasmiðja og 

Grettistak. Karlasmiðja er fyrir karlmenn á aldrinum 25-45 ára sem hafa verið atvinnulausir til 

lengri tíma. Kvennasmiðja er í boði fyrir einstæðar mæður á aldrinum 22-45 ára og hefur 

gengið illa að fóta sig á vinnumarkaði eða námi vegna heilsufars og/eða félagslegra aðstæðna. 

Grettistak er fyrir einstaklinga sem hafa átt við langvarandi og alvarlegan vímuefnavanda. 

Úrræðin byggjast öll á að efla lífsgæði þátttakenda og lögð áhersla á sjálfseflingu og náms- og 

starfsundirbúning (Virk, e.d.a). 

          Hlutfall öryrkja í starfsendurhæfingu hefur verið lítið hér á landi í samanburði við 

nágrannalönd okkar. Árið 2003 voru 4,4% öryrkja á Íslandi í endurhæfingu en 10,4% voru í 

endurhæfingu í Svíþjóð, 19,2% í Danmörku, 22,3% í Finnlandi og 39% í Noregi (Stefán 

Ólafsson, 2005). Á hinum Norðurlöndunum hafa ungir öryrkjar í meira mæli verið virkjaðir í 

starfsendurhæfingu og atvinnuþátttöku með stuðningi. Ein ástæða þess að endurhæfingu hefur 

verið ábótavant hér á landi miðað við nágrannalönd okkar er talin vera að á Íslandi hefur 

atvinnuþátttaka fólks verið mjög góð og lítið um atvinnuleysi. Ekki hefur því þótt þörf á 

aðgerðum eða starfsendurhæfingu líkt og í þeim löndum þar sem atvinnuþátttaka hefur verið 

minni (Guðrún Hannesdóttir o.fl., 2010). Árin 2008-2009 gerði Þjóðmálastofnun könnun fyrir 

Öryrkjabandalag Íslands á lífskjörum og högum öryrkja. Tekið var 1400 manna 

tilviljunarúrtak úr skrá örorkulífeyrisþega og 100 manna tilviljunarúrtak úr skrá 

endurhæfingarlífeyrisþega. Sá fjöldi er 10% þeirra sem eru á þessum skrám 

Tryggingastofnunar. 756 manns svöruðu eða um 59%. Þegar litið var til starfsendurhæfingar 

höfðu aðeins 15,3% svarenda fengið einhverja starfsendurhæfingu, starfsþjálfun eða 

atvinnutengda endurhæfingu. Yngra fólk hafði þá fremur fengið starfsendurhæfingu. Það 

hefur sýnt sig að með hærri lífaldri minnka líkur á þátttöku í starfsendurhæfingu. Einnig kom í 

ljós að karlar höfðu frekar farið í starfsendurhæfingu og þeir sem greindir voru með 
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geðröskun voru líklegri en aðrir örorkuhópar að hafa notið starfsendurhæfingar (Guðrún 

Hannesdóttir, 2010).  

          Árið 2002 var skipaður starfshópur á vegum heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra um 

starfsendurhæfingu. Markmið starfshópsins var að koma fram með tillögur að bættri þjónustu 

á sviði starfsendurhæfingar og hafa að leiðarljósi þarfir þeirra einstaklinga sem þurfa aðstoð 

við að aðlagast nýjum eða breyttum starfsvettvangi. Megin niðurstöður starfshópsins voru þær 

að ef starfsendurhæfingu er beitt nógu snemma þegar einstaklingur verður óvinnufær þá er 

hún áhrifarík leið til að fyrirbyggja ótímabæra örorku. Hann komst einnig að þeirri niðurstöðu 

að endurskipuleggja þyrfti starfsendurhæfingu og auka framboð og sveigjanleika til að 

bregðast við breyttum þörfum vinnumarkaðsins. Mikill fjárhagslegur sparnaður fælist í að 

koma fólki á vinnumarkað í stað þess að fólk fari á örorkubætur. Taldi starfshópurinn að 

fjárhagslegur sparnaður fyrir þjóðfélagið við að forða einum einstaklingi frá örorku væri um 

30 milljónir króna miðað við verðlag ársins 2001 (Forsætisráðuneytið, 2005). Nefndin benti á 

mikilvægi þess að hagsmunaaðilar myndu koma að skipulagningu og fjármögnun 

starfsendurhæfingarkerfisins, að sameinaðir yrðu kraftar þeirra sem koma að 

starfsendurhæfingu og að sett yrði upp einhverskonar miðstöð starfsendurhæfingar, þar sem 

möguleikar fólks væru metnir og því leiðbeint um viðeigandi úrræði (Halldór S. 

Guðmundsson, 2012). Tillögur þessa starfshóps urðu ekki að veruleika og árið 2005 var á ný 

sett á fót nefnd á vegum forsætisráðuneytis sem fjallaði um endurskoðun á örorkumati og 

leiðir til að efla starfsendurhæfingu. Nefndin skilaði skýrslu árið 2007 þar sem svipaðar 

áherslur voru og í fyrri skýrslu um að heildaryfirsýn og samhæfingu skorti 

(Forsætisráðuneytið, 2007). Árið 2008 var Virk – Starfsendurhæfingarsjóður stofnaður. 

Sjóðurinn er sjálfseignastofnun sem stofnaður var af Alþýðusambandi Íslands og Samtökum 

atvinnulífsins. Ári síðar var undirrituð ný stofnskrá sjóðsins með aðkomu stéttarfélaga og 

atvinnurekenda á opinberum vinnumarkaði.  Hlutverk sjóðsins er að draga markvisst úr líkum 

á því að launafólk hverfi af vinnumarkaði vegna varanlegrar örorku. Það er gert meðal annars 

með því að auka virkni og efla endurhæfingu (Virk, Starfsendurhæfingarsjóður, e.d.b). 

Meginmarkmið Starfsendurhæfingarsjóðs er að hafa umsjón með störfum ráðgjafa hjá 

sjúkrasjóðum stéttarfélaga, sem hafa það hlutverk að aðstoða einstaklinga að viðhalda og efla 

virkni til vinnu. Einnig að greiða fyrir ráðgjöf ýmissa fagaðila vegna einstaklingsbundinna 

áætlana um endurhæfingu og greiða fyrir starfsendurhæfingarúrræði sem eru ekki greidd af 

almennri heilbrigðisþjónustu (Virk, Starfsendurhæfingarsjóður, e.d.b). Í upphafi árs 2013 

störfuðu 35 ráðgjafar hjá Virk um allt land og er Virk með samninga við endurhæfingaraðila 

og þverfagleg teymi (Vigdís Jónsdóttir munnleg heimild, 12. mars 2013).   
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Það er ljóst að með stofnun Virk var stigið eitt skref nær markmiðum starfshóps 

forsætisráðuneytis um heildstæðara kerfi starfsendurhæfingar sem grípur fyrr inn í ferlið en 

áður tíðkaðist þegar einstaklingur hverfur af vinnumarkaði vegna veikinda (Guðrún 

Hannesdóttir o.fl., 2010) en rannsóknir hafa sýnt að slíkt hefur skort hér á landi (Guðrún 

Hannesdóttir, 2009; Ingibjörg Þ. Ólafsdóttir, 2011). Árið 2012 voru sett ný lög um 

starfsendurhæfingu sem fjalla um starfsemi endurhæfingarsjóða. Markmið þeirra er að koma á 

heildstæðu kerfi endurhæfingar þar sem starfsendurhæfingarsjóðir og stofnanir á vegum ríkis 

og sveitarfélaga starfa saman. Með lögunum fær Virk - Starfsendurhæfingarsjóður stærra 

hlutverk sem er að skipuleggja, hafa umsjón með og fjármagna þjónustu ráðgjafa eins og áður 

kom fram, móta og fjármagna gerð sérstakra einstaklingsbundinna áætlana um atvinnutengda 

starfsendurhæfingu, fjármagna viðeigandi úrræði, aðgerðir og verkefni á sviði 

starfsendurhæfingar. Einnig að veita atvinnurekendum og stjórnendum fræðslu og stuðning 

hvað varðar endurkomu einstaklinga til starfa eða auka möguleika á þátttöku í atvinnulífi þrátt 

fyrir skerta starfsgetu. Starfsendurhæfingarsjóður metur hvort einstaklingur uppfylli 

viðeigandi skilyrði fyrir starfsendurhæfingu, að hann búi við heilsubrest sem hindrar fulla 

þátttöku hans á vinnumarkaði og að hann stefni á endurkomu á vinnumarkað. Viðkomandi 

þarf einnig að vilja og hafa getu til að taka markvissan þátt í starfsendurhæfingu og hún þarf 

að vera líkleg til árangurs (Lög um atvinnutengda starfsendurhæfingu og starfsemi 

starfsendurhæfingarsjóða nr. 60/2012). Framtíðarsýn Virk er meðal annars að auka samvinnu 

og samstarf á milli aðila sem koma að endurhæfingarmálum. Heildstætt kerfi er þar lykilatriði, 

ekki sé nóg að hafa góð endurhæfingarúrræði heldur þarf kerfið allt að virka saman. Virk mun 

koma til með að þróa árangursmælingarkvarða til að samræma mælingar á árangri 

starfsendurhæfingar (Vigdís Jónsdóttir munnleg heimild, 12. mars 2013).  

 

1.2.1 Árangur starfsendurhæfingar 

Árangur starfsendurhæfingar hefur þó nokkuð verið skoðaður hér á landi. Þær rannsóknir sem 

gerðar hafa verið sýna fram á fjölmarga kosti þess að taka þátt í starfsendurhæfingu. Fyrst og 

fremst sýna rannsóknir að starfsendurhæfing hjálpar fólki að aðlagast betur í vinnu og námi, 

og eykur einnig virkni til náms og vinnu (Guðrún Hannesdóttir, 2009; Halldór Sigurður 

Guðmundsson, Atli Hafþórsson, Bryndís Elfa Valdemarsdóttir, Kristján Már Magnússon og 

Guðný Björk Eydal, 2011; Þóra Ingimundardóttir, 2010). Í rannsókn Sigurðar Thorlacius, 

Gunnars Kr. Guðmundssonar og Friðriks H. Jónssonar (2002) var fylgt eftir 109 

einstaklingum sem voru í endurhæfingu árið 2000. Í ljós kom að tæpur helmingur þátttakenda 

hafði unnið launaða vinnu eftir að endurhæfingu lauk, og tæpur fjórðungur hafði verið í námi. 
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Einum til tveimur árum eftir að mat fór fram voru 41% þátttakenda án bóta, 18% voru enn á 

endurhæfingarlífeyri, 29% voru á örorkulífeyri og 11% á örorkustyrk. Þykja niðurstöðurnar 

benda til þess að starfsendurhæfing geti komið í veg fyrir örorku. Í könnun Þjóðmálastofnunar 

sem gerð var árið 2009 fyrir Öryrkjabandalag Íslands á lífskjörum og högum öryrkja töldu 

37% þátttakenda árangur endurhæfingarinnar falinn í vinnu og 26% í námi (Guðrún 

Hannesdóttir, 2010). Í víðtækri rannsókn Guðrúnar Hannesdóttur (2009) á árangri náms- og 

starfsendurhæfingarinnar Hringsjár, höfðu 64% þátttakenda stundað nám og 66% höfðu 

einhverju sinni verið í vinnu eftir endurhæfingu. Í rannsókn sem gerð var á 

Starfsendurhæfingu Norðurlands kom í ljós að 47% þátttakenda höfðu stundað nám og 59% 

höfðu verið í vinnu eftir að endurhæfingu lauk (Halldór Sigurður Guðmundsson o.fl., 2011). Í 

ljósi niðurstaðna þessara rannsókna má áætla að starfsendurhæfing skili ágætum árangri í að 

virkja fólk til frekara náms eða vinnu.  

          Árangur starfsendurhæfingar felst þó í fleiri þáttum en að stunda nám og vinnu. Anna 

Harðardóttir (2007) gerði rannsókn á upplifun kvenna sem lokið höfðu starfsendurhæfingu. 

Það sem konurnar áttu sameiginlegt fyrir endurhæfingu var að þær höfðu litla menntun, 

einhæfa starfsreynslu, áttu við heilsubrest að stríða og skorti sjálfstraust. Þær höfðu einnig 

misst áhuga á námi vegna námserfiðleika. Í ljós kom að starfsendurhæfingin breytti viðhorfi 

þeirra til náms og þær öðluðust trú á eigin getu í námi eftir endurhæfinguna. Endurhæfingin 

jók einnig sjálfstraust þeirra. Eftir endurhæfinguna treystu konurnar sér betur til að fara í 

starfsmannaviðtöl og fannst þær samkeppnishæfari á vinnumarkaði. Í rannsókn 

Þjóðmálastofnunar frá árunum 2008-2009 sögðu flestir þátttakenda endurhæfinguna hafa 

stuðlað að auknu sjálfstrausti eða betri heilsu og líðan. Einnig taldi fólk árangurinn fólginn í 

virkari þátttöku sinni í félagslífi (Guðrún Hannesdóttir, 2010). Rannsóknir hafa einnig sýnt að 

starfsendurhæfing eykur lífsgæði einstaklinga, sem tengist líkamlegri og andlegri heilsu ásamt 

félagslegum samskiptum og dregur úr líkum á fátækt (Halldór Sigurður Guðmundsson o.fl., 

2011; V. Helga Valgeirsdóttir, 2010; Þóra Ingimundardóttir, 2011). 

          Erlendar rannsóknir hafa sýnt að þeir sem eru yngri (Burke-Miller o.fl., 2006; Crisp, 

2005; Wewiorski og Fabian, 2004) og með meiri menntun (Dutta, Gervey, Chan, Chou og 

Ditchman, 2008; Melin og Fugl-Meyer, 2003; Rogers, Crystal og Bishop, 2005) séu líklegri 

til að ná árangri, það er að fara í starf eftir starfsendurhæfingu. Aðrir þættir sem rannsóknir 

hafa sýnt fram á að tengist árangri eru til dæmis greiðsla örorkubóta eða annars konar opinber 

aðstoð, þar sem þeir sem fá slíka aðstoð eru ólíklegri til að ná árangri (Crisp, 2005). Einnig 

hafa rannsóknir sýnt að þeir sem glíma við andlega fötlun séu ólíklegri til að ná árangri en 

þeir sem glíma við annars konar fötlun eða hömlun (Beveridge og Fabian, 2007). Íslenskar 
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rannsóknir hafa ekki lagt mikla áherslu á að greina hvað einkennir þá sem ná árangri. Guðrún 

Hannesdóttir (2009) skoðaði meðal annars hvort þeir einstaklingar sem höfðu hærra 

menntunarstig skiluðu sér betur til náms og starfa að lokinni endurhæfingu og kom í ljós að 

menntun hafði ekki áhrif á árangur sem er í ósamræmi við niðurstöður erlendra rannsókna. 

Telur Guðrún ástæður þess geta verið meðal annars að nám þeirra sem hafa verið í 

starfs/iðnnámi hafi nýst þeim sem hafa lent í skerðingu vegna slysa eða sjúkdóma lítið sem 

ekkert. Einnig telur hún hugsanlegt að þeir sem hafi meiri menntun eigi meiri réttindi eða 

greiðslur úr lífeyrissjóði sem dregið getur úr hvata til frekari starfa. Þeir sem aðeins hafa lokið 

grunnskólaprófi eru ef til vill líklegri til að hafa farið snemma út á vinnumarkaðinn og eru ef 

til vill reiðubúnari til þess að fara aftur á vinnumarkaðinn (Guðrún Hannesdóttir, 2009).  

 

1.2.2 Hringsjá 

Einn af þeim stöðum sem veitir starfsendurhæfingu á Íslandi er náms- og starfsendurhæfingin 

Hringsjá sem stofnuð var árið 1987 undir nafninu Starfsþjálfun fatlaðra. Þegar nýtt sérhannað 

húsnæði var tekið í notkun árið 1996 var nafninu breytt í Hringsjá, starfsþjálfun fatlaðra. 

Hringsjá starfar samkvæmt lögum nr. 55/2006 um vinnumarkaðsaðgerðir, lögum nr. 100/2007 

um almannatryggingar og lögum nr. 59/1992 um málefni fatlaðs fólks (Hringsjá, 2010). Hún 

er í eigu Öryrkjabandalags Íslands, sem skipar stjórn hennar. Rekstrarfé er tryggt meðal 

annars með þjónustusamningum við hið opinbera, Starfsendurhæfingarsjóð Virk, sveitarfélög 

og frá félagasamtökum og fyrirtækjum (Hringsjá, 2011). Hringsjá veitir náms- og 

starfsendurhæfingu fyrir einstaklinga 18 ára og eldri sem vegna sjúkdóma, slysa, fötlunar eða 

annarra áfalla þurfa á endurhæfingu að halda til að takast á við nám eða að stunda atvinnu á 

almennum vinnumarkaði. Einnig hentar námið þeim sem eiga við námserfiðleika að stríða eða 

hafa litla grunnmenntun (Hringsjá, e.d.a). Endurhæfingin felst í einstaklingsmiðuðu námi í 

formi styttri námskeiða eða fullu einingabæru námi (Hringsjá e.d.a). Boðið er upp á þriggja 

anna nám þar sem kennd eru fög eins og íslenska, enska og stærðfræði en námið byggist 

einnig á kennslu í upplýsingatækni, bókhaldi, leiklist, sálfræði og fleiru. Einnig er kennd 

námstækni og náms- og starfsfræðsla (Hringsjá, e.d.c).  

          Eitt helsta markmið Hringsjár er að þeir sem útskrifast séu færir til þess að takast á við 

nám í almennum framhaldsskólum og finna sér störf við hæfi á almennum vinnumarkaði. 

Einnig er lagður grunnur að sérhæfingu sem tekur mið af skrifstofu- og þjónustustörfum m.a. 

tölvufærni og bókhaldsþekkingu. Lögð er áhersla á að allir geti lært með því að nýta 

styrkleika sína, með stuðningi og fjölbreyttum kennsluaðferðum (Hringsjá, 2011). Sérstaða 

Hringsjár felst meðal annars í því að veitt er einstaklingsmiðað nám s.s. samhliða kennslu þá 
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býðst einstaklingum að nýta sér sérfræðilega ráðgjöf og í ákveðnum tilvikum einkakennslu 

(Hringsjá, e.d.a). Hjá Hringsjá er ýmis sérfræðiaðstoð í boði. Þar er starfandi náms- og 

starfsráðgjafi, félagsráðgjafi, sérkennari sem sér um lesgreiningar og einnig eru í boði viðtöl 

hjá sálfræðingi. Samhliða náminu fer fram mat á stöðu einstaklingsins og markmiðið er að 

hann öðlist betri sjálfsþekkingu og læri betur hverjar óskir, hæfileikar, geta og takmarkanir 

sínar eru. Einnig er unnið að því að bæta sjálfstraust og þor og stuðla að raunhæfara sjálfsmati 

(Hringsjá, e.d.b).  

          Hugmyndafræði Hringsjár byggist á kenningum um kennslu, fullorðinsfræðslu, 

sálfræði, lífsleikni og valdeflingu. Starfsemin byggist að miklu leyti á mannúðarsálfræði þar 

sem áhersla er á sérstæði hvers og eins. Fjölgreindarkenning er einnig mikilvæg í starfinu en 

hún byggist á því að viðurkenna einstaklingsmun nemenda og koma til móts við þarfir hvers 

og eins. Lögð er áhersla á einstaklingsmiðað og lausnamiðað nám. Námið byggir á reynslu og 

forsendum nemandans og skipulag námsins tekur mið af stöðu hvers og eins en ekki hópsins. 

Einnig miðar námið að því að efla gagnrýna hugsun og notast er við list, sköpun og tjáningu 

til þess að kenna nemendum að tjá tilfinningar, hugsanir og hugmyndir á einstaklingsbundinn 

hátt og finna nýjar og skapandi lausnir á viðfangsefnum (Hringsjá, 2011).   

          Í stefnuskrá Hringsjár fyrir árin 2011-2016 er eitt af markmiðum starfseminnar að auka 

árangur nemenda, sem felst í frekara námi og störfum, auka lífsgæði þeirra og að fækka þeim 

tilfellum þar sem nemendur sækja um örorkumat að lokinni endurhæfingu (Hringsjá, 2011). 

Árangursmælingar eru mikilvægur þáttur til þess að meta árangur endurhæfingarinnar og til 

þess að hægt sé að bæta þjónustuna. Árangur af starfsemi Hringsjár hefur reglulega verið 

mældur. Þrjár símakannanir voru gerðar á árunum 1991 til 1997. Svarhlutfall í þeim 

könnunum var um 95% og niðurstöður voru þær að um 70-75% þátttakenda voru virkir á 

vinnumarkaði, frekara námi eða endurhæfingu, eftir að endurhæfingunni hjá Hringsjá lauk 

(Guðrún Hannesdóttir, 2009). Árið 2009 kom út rannsókn Guðrúnar Hannesdóttur, fyrrum 

forstöðumanns Hringsjár, en hún gerði víðtæka könnun á árangri Hringsjár. Könnun hennar 

náði til nemenda sem stunduðu nám við Hringsjá á árunum 1987-2005. Alls voru 257 í úrtaki 

og svörun var 57%. Í ljós kom að 64% höfðu stundað eitthvað nám eftir að endurhæfingu hjá 

Hringsjá lauk og 66% höfðu stundað vinnu. Langflestir (91%) sögðu námið í Hringsjá hafa 

nýst sér vel og að sjálfstraust hafi aukist (92%) (Guðrún Hannesdóttir, 2009).  Árið 2009 

framkvæmdi Halldór Örn Þorsteinsson símakönnun sem náði til útskrifaðra nemenda frá 

hausti 2005 til vors 2008. Alls voru 70 í úrtaki og svörun var 86%. Alls höfðu 35% nemenda 

stundað vinnu að loknu námi í Hringsjá og 39% nemenda höfðu stundað nám. Flestir töldu 

námið hafa nýst vel (90%), 57% töldu lífsgæði sín hafa aukist og 86% töldu endurhæfinguna 
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hafa aukið sjálfstraust sitt (Hringsjá, 2009). Árið 2010 útskrifuðust 39 nemendur frá Hringsjá. 

Um 64% þeirra voru virkir í námi eða vinnu eftir útskrift (Hringsjá, 2010). Það er því ljóst að 

fjölmargir fara í vinnu eða nám að lokinni endurhæfingu.Í lok árs 2012 höfðu um 700 

nemendur útskrifast eftir þriggja anna nám hjá Hringsjá auk fjölda nemenda sem hafa lokið 

styttra námi. Mikil aðsókn er í námið og þarf að vísa fjölda umsækjenda frá. Hringsjá annar 

aðeins um fjórðungi umsækjenda (Helga Eysteinsdóttir munnleg heimild, 12. mars 2013).             

 

1.3 Starfsákvörðunartaka 

Á hverjum degi tökum við ákvarðanir. Þessar ákvarðanir geta verið smávægilegar en þær 

felast í því að við þurfum að íhuga ýmislegt um okkur sjálf og umhverfi okkar. Einnig þurfum 

við að vita hverjir valkostir okkar eru. Þetta ferli förum við einnig í gegnum þegar við tökum 

stórar ákvarðanir til dæmis að ákveða námsleið eða starfsvettvang. Þá þurfum við að velta 

fyrir okkur eigin getu, áhuga og gildum, jafnt og valkostum um nám og störf. Það er ljóst að 

þegar fólk lýkur námi þarf það að taka ákvörðun um hvað það gerir í framhaldinu. Þar eru 

nemendur náms- og starfsendurhæfingar engin undantekning. Í þessari rannsókn er markmiðið 

að skoða hvort trú á eigin getu til náms- og starfsákvörðunartöku tengist árangri náms- og 

starfsendurhæfingar. Ákvörðunartaka tengd námi og störfum er mikilvægt viðfangsefni innan 

náms- og starfsráðgjafar, því slíkar ákvörðunartökur geta haft mikil áhrif á starfsþróun 

einstaklinga (Sharf, 2010).   

          Starfsákvörðunartaka (career decision making) er það ferli þegar einstaklingur tekur 

ákvörðun varðandi starfsferil sinn, hann velur ákveðinn valkost og skuldbindur sig til þess að 

framkvæma það sem hann valdi (Peterson, Sampson Jr., Lenz og Reardon, 2002). Samkvæmt 

Sharf (2010) skiptast kenningar um ákvörðunartöku í tvennt. Lýsandi kenningar lýsa og 

útskýra val einstaklingsins á námi og störfum og stýrandi kenningar fjalla um hentugustu 

leiðina til þess að taka ákvörðun. Gengið er út frá því að einstaklingur leiti sér upplýsinga og 

noti þær til þess að taka ákvörðun, sem hann telur geta skilað sér árangursríkri útkomu. 

Kenning um hugræna úrvinnslu upplýsinga (Cognitive information processing approach) er 

dæmi um stýrandi kenningu. Samkvæmt henni hefur hugræn úrvinnsla áhrif á gæði 

ákvarðana. Upphafsmenn hennar eru Peterson, Sampson Jr., Lenz og Reardon (2002). 

Markmið kenningarinnar er að hjálpa einstaklingum að taka starfsákvarðanir og styrkja getu 

þeirra til þess að taka ákvarðanir í framtíðinni. Máltækið „gefðu manni fisk og þú fæðir hann 

einn dag, kenndu honum að veiða og þú fæðir hann fyrir lífstíð“ á vel við um þessa kenningu. 

Náms- og starfsráðgjafar geta þannig ekki einungis hjálpað ráðþegum sínum að taka 
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starfsákvarðanir hér og nú heldur einnig hjálpað þeim að öðlast þekkingu og hæfni sem munu 

nýtast þeim til þess að taka ákvarðanir í framtíðinni (Peterson o.fl., 2002). Áhersla er á að 

hjálpa ráðþegum að samþætta upplýsingar um sjálfa sig og störf og taka þannig góðar 

starfsákvarðanir (Sharf, 2010). Reardon, Lenz, Sampson Jr. og Peterson (2009) höfðu ekki 

aðeins áhuga á að aðstoða einstaklinga við að dýpka þekkingu sína á eigin hæfileikum, áhuga, 

hæfni og gildum, heldur einnig að hjálpa þeim við að skilja hvernig þeir hugsa og hvað hefur 

áhrif á ákvörðunartöku þeirra. Kjarni kenningarinnar er píramídi um úrvinnslu upplýsinga 

(mynd 1) sem tengjast ákvörðunum um nám og störf.  

 

 

Mynd 1. Píramídi um úrvinnslu upplýsinga (Reardon, Lenz, Sampson, Jr. og Peterson, 

2009, bls. 56).  

 

Neðsta lag píramídans og grundvöllur hans er þekking en hún skiptist í sjálfsþekkingu og 

þekkingu á störfum. Samkvæmt Reardon o.fl. (2009) eru gildi, áhugi og hæfni mikilvægustu 

þættir sjálfsþekkingar okkar þegar kemur að ákvörðunartöku tengdri starfsvali. Gildi (values) 

eru einn þáttur sjálfsþekkingar en þau lærir fólk frá unga aldri. Ýmislegt hefur áhrif á þróun 

gilda líkt og fjölskylda og samfélag. Gildi fólks til vinnu hafa áhrif á starfsákvörðunartöku og 

tengjast einnig starfsánægju. Fólk er ánægðast í vinnu ef vinnan samræmist gildum þess 

(Sharf, 2010). Áhugi (interest) er einnig mikilvægt viðfangsefni innan náms- og 

starfsráðgjafar. Frank Parson var einn af þeim fyrstu til að fjalla um mikilvægi þess að þekkja 

áhuga sinn þegar starf er valið. Ýmis mælitæki hafa verið þróuð til þess að kanna áhuga og 

eru flest þeirra byggð á kenningu Holland um starfsáhuga. Eitt meginmarkmið kenningar hans 

er að útskýra hvernig fólk velur sér starf og hvaða þættir tengjast ánægju í starfi. Samkvæmt 

kenningunni leitast einstaklingar eftir umhverfi sem samræmist gildum og viðhorfum. Einnig 
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sækjast þeir eftir starfi þar sem þeir geta nýtt hæfileika sína. Samkvæmt Holland má skipta 

starfsáhuga í sex áhugasvið: handverkssvið (realistic), vísindasvið (investigative), listasvið 

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

(Sharf, 2010). Hæfni (skills) felur í sér eitthvað sem fólk lærir eða er einhver sérstakur 

hæfileiki sem fólk hefur frá náttúrunnar hendi. Hæfni sem tengist námi og störfum getur til 

dæmis verið frumkvæði, gagnrýnin hugsun, sköpunarhæfileiki, ábyrgð, eiga auðvelt með 

samskipti við aðra eða vinna í hóp. Mikilvægt er að átta sig á hæfni sinni, því oft er hægt að 

þróa hæfni enn meira ef fólk vill að hún gagnist í starfi (Reardon o.fl., 2009). Það er 

mikilvægt að byrja á því að átta sig á eigin gildum, hæfni og áhuga áður en farið er að afla 

upplýsinga um nám og störf.  

            Miðjulag píramídans er svokallaður CAVSE hringur (sjá mynd 2) sem lýsir því ferli 

sem einstaklingar ganga í gegnum við ákvörðunartöku. Ferlið skiptist í fimm stig en það eru 

samskipti (communication), greining (analysis), samantekt (synthesis), mat (valuing) og 

framkvæmd (execution) (Reardon o.fl., 2009). 

 

 

Mynd 2. CAVSE hringur um ákvörðunartöku (Reardon, Lenz, Sampson, Jr. og 

Peterson, 2009, bls. 59). 

 

Fyrsta stig hringsins eru samskipti (communication). Það vísar til þess að einstaklingur er í 

ákveðnum samskiptum og fær skilaboð, bæði frá sjálfum sér og umhverfinu. Hann stendur 

frammi fyrir ákveðnu vandamáli. Þetta vandamál getur til dæmis verið hugmyndir foreldra, 

pressa frá skóla að velja fag eða braut, stöðugar spurningar frá öðrum um framtíðina eða 

atvinnuleysi. Einnig geta þessi vandamál verið innra með einstaklingnum eins og óánægja, 



24 
 

leiði eða kvíði. Á þessu stigi veit einstaklingurinn að hann þarf að taka ákvörðun fyrr en 

seinna og hann er í snertingu við vandamálið. Hann byrjar að skoða sjálfan sig, umhverfið og 

vandamálið sem er til staðar. Hann verður meðvitaður um að það þarf að bregðast við, afla 

upplýsinga og taka ákvörðun. Næsta stig er greining (analysis) og þá þarf einstaklingur að 

staldra við og íhuga gildi sín, áhuga og hæfni. Því næst kemur samantekt (synthesis). Þá er 

kominn tími til að nota upplýsingar til þess að takast á við vandamálið. Þrengt er að 

valkostum eða kostir og gallar þeirra metnir. Allar mögulegar lausnir á vandamálinu eru 

íhugaðar. Næst síðasta stigið er mat (valuing). Þá metur einstaklingurinn hvern valkost og 

forgangsraðar þeim. Lokastig hringsins er framkvæmd (execution). Þá framkvæmir 

einstaklingurinn á skipulegan hátt það sem hann hefur hugsað. Fyrsti valkostur verður 

markmiðið og einstaklingurinn bregst við til að ná þessu markmiði. Hann upplifir þetta stig á 

jákvæðan hátt því þetta er skref í áttina að leysa vandamálið (Reardon o.fl., 2009). 

          Efsta lag píramídans er framkvæmd og úrvinnsla sem samanstendur af þremur þáttum, 

sjálfstali, sjálfsvitund, og eftirliti og stjórnun (Peterson o.fl., 2002). Sjálfstal (self-talk) vísar 

til þess hvað einstaklingnum finnst um sjálfan sig. Til þess að geta leyst vandamál og tekið 

ákvörðun um náms- og starfsval þá þarf hann að telja sig hæfan til þess. Slíkar hugmyndir um 

sjálfan sig býr til jákvæðar væntingar. Neikvætt sjálfstals hindrar hinsvegar árangursríka 

úrvinnslu upplýsinga. Það getur leitt til lægri trúar á eigin getu og hefur áhrif á marga þætti í 

ákvörðunartökuferlinu líkt og þekkingu á gildum, áhuga, hæfni og öflun starfsupplýsinga. 

Sjálfsvitund (self-awereness) snýst um að einstaklingur sé meðvitaður um hvernig honum 

líður í ákvörðunarferlinu. Sá sem tekur góðar ákvarðanir er meðvitaður um tilfinningar sínar 

og líðan þegar hann tekur ákvörðun og tekur ákvörðun út frá þörfum sínum, annarra og 

samfélagsins. Eftirlit og stjórnun (monitoring and control) vísar til þess að sá sem tekur góðar 

ákvarðanir veit hvenær á að halda fram á veginn og hvenær þarf að staldra við og afla meiri 

upplýsinga áður en ákvörðun er tekin. Einnig veit hann hvenær hann er tilbúinn að taka 

ákvörðun og skuldbinda sig við hana (Peterson o.fl., 2002).   

          Hér hefur verið fjallað um mikilvægi ákvörðunartöku og hvert ferli ákvörðunartöku er. 

Það er ljóst að til þess að taka upplýsta ákvörðun sem er líkleg til að leiða af sér jákvæða 

útkomu, þá er mikilvægt að safna upplýsingum um sjálfan sig (gildi, áhugi og hæfni) og nám 

og störf. Síðan er mikilvægt að vinna skipulega úr þessum upplýsingum, að greina þær og 

meta. Kenningin fjallar einnig um það að setja markmið og hugræna þætti líkt og að hafa 

jákvæðar væntingar og vera meðvitaður um eigin líðan. Þegar ekki er vel vandað til náms- og 

starfsákvörðunartöku getur það haft neikvæðar afleiðingar. Hætta er á að viðkomandi velji 

nám eða starfsleið sem fellur ekki að gildum, áhuga eða hæfni. Það getur einnig leitt til þess 
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að einstaklingur finni ekki tilgang með vinnu sinni, leiðist eða upplifi kulnun í starfi (Peterson 

o.fl., 2002). Samkvæmt Maríu Dóru Björnsdóttur, Sif Einarsdóttur og Jónínu Kárdal (2008) 

þá er kenningin um hugræna úrvinnslu upplýsinga eina kenningin þar sem lögð er áhersla á að 

leiðrétta ákvörðunartöku og útfæra þjónustu á sviði náms- og starfsráðgjafar. Lenz, Reardon, 

Peterson og Sampson (2001) telja kenningu um hugræna vinnslu upplýsinga ekki aðeins 

hentuga til þess að kenna fólki að leysa starfstengd vandamál og taka ákvarðanir heldur einnig 

sem leiðarvísi við þróun úrræða og við gerð náms- og starfsráðgjafaráætlana. CAVSE 

hringurinn nýtist þar til dæmis vel þar sem hann veitir kerfisbundna nálgun til að þróa úrræði 

(Lenz o.fl., 2001).  

 

1.4 Trú á eigin getu  

Trú á eigin getu (self-efficacy) spilar stórt hlutverk í starfsþróun einstaklinga samkvæmt 

félagslegri og hugrænni kenningu Lent, Brown og Hackett (2002) um starfsferilinn (Social 

cognitive career theory). Kenningin leggur áherslu á hvaða áhrif umhverfið og persónulegir 

þættir hafa á hegðun einstaklinga (Lent o.fl., 2002). Félagsleg og hugræn kenning um 

starfsferilinn á rætur sínar að rekja til félagsnámskenningar Bandura (1977). Kenning Bandura 

fjallar um samspil þriggja þátta, einstaklings, umhverfis og hegðunar. Samkvæmt kenningu 

hans þá lærum við með því að fylgjast með hegðun annarra. Með því að fylgjast með öðrum 

er hægt að tileinka sér ýmiskonar hegðun og hugsanir. Bandura taldi að trú á eigin getu ráði 

úrslitum um hvernig fólki tekst til. Trú á eigin getu vísar til skynjunar einstaklings á eigin getu 

til að framkvæma með árangri tiltekið verk eða athöfn, án þess að þörf sé á samanburði við 

aðra. Trú á eigin getu hefur áhrif á vilja einstaklings sem sést meðal annars í því hversu mikið 

hann er tilbúinn að leggja á sig. Lítil trú á eigin getu varðandi ákveðið verkefni eða hegðun er 

líkleg til að leiða til forðunar á hegðuninni, á meðan mikil trú á eigin getu er líklegri til að 

auka hegðunina í stað þess að forðast hana. Þannig gætu nemendur sem hafa mikla trú á eigin 

getu valið meira ögrandi verkefni, lagt meira á sig til að ná árangri og haldið lengur út þegar 

þeir takast á við erfið verkefni en nemendur með litla trú á eigin getu tekið að sér auðveldari 

verkefni, lagt minna á sig og gefist auðveldlega upp (Bandura, 1997; Gaskill og Woolfolk 

Hoy, 2002 og Schunk, 2001). Það má því segja að trú á eigin getu útskýri hvers vegna tveir 

einstaklingar með sömu getu, eru ólíkir hvað varðar hvernig þeir nálgast verkefni og 

skuldbindingu til verkefnisins (Bandura, 1997). 

          Trú á eigin getu hefur verið mikið rannsökuð í tengslum við náms- og starfsráðgjöf, 

meðal annars til að skoða starfsþróun fólks með fötlun (Betz, Hammond og Multon, 2005). 

Hún er í raun eitt af mikilvægustu hugtökum tengdum námi og störfum, og sérstaklega hvað 
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varðar ákvörðunartöku (Lent, Brown og Hackett, 2000). Hún er grundvöllur í starfsvali þar 

sem hún stjórnar áhuga, gildum og hæfni (Sharf, 2010). Það þarf þó að hafa í huga að trú á 

eigin getu er mismunandi eftir aðstæðum. Félagsleg og hugræn kenning um starfsferilinn 

leggur áherslu á að ráðgjafar hjálpi ráðþegum að taka ákvarðanir með því að aðstoða þá við að 

auka trú á sjálfum sér, auka trú á væntingum og setja sér markmið. Samkvæmt kenningunni 

eru fimm meginmarkmið í náms- og starfsráðgjöf. Í fyrsta lagi er það að kanna starfsáhuga 

ráðþega og í öðru lagi að koma í veg fyrir að hann loki á möguleika í starfsvali. Í þriðja lagi 

að styrkja trú ráðþega á eigin getu til dæmis með því að skoða það sem vel hefur gengið í 

fortíðinni og í fjórða lagi styðja hann til þess að gera sér raunhæfar hugmyndir um niðurstöðu 

til dæmis með því að skoða starfsgildi viðkomandi og kanna starfskosti sem passa við þau 

gildi. Í fimmta og síðasta lagi að hagræða umhverfishindrunum og koma sér upp stuðningi í 

umhverfinu (Sharf, 2010).  

          Trú á eigin getu hefur áhrif á hvernig fólk upplifir starfshindranir. Það er ljóst að fólk 

sem glímir við einhverskonar fötlun rekst á ýmiskonar hindranir þegar það ákveður að fara í 

nám eða starf. Starfshindranir (career barriers) eru þættir sem hindra að einstaklingur nái 

starfsmarkmiðum sínum. Þeir eru annað hvort innri þættir til dæmis skortur á sjálfstrausti eða 

ytri þættir líkt og skortur á menntun eða að búa við fátækt (Creed, Patton og Bartrum, 2004). Í 

upphafi voru starfshindranir skoðaðar í rannsóknum með náms- og starfsval kvenna í huga, 

þar sem þær sóttust mun síður en karlar í nám og störf á sviði tækni og vísinda. 

Starfshindranir hafa þó verið skoðaðar í tengslum við ýmsa minnihlutahópa en lítil áhersla 

hefur verið lögð á hvernig upplifun hindrana tengist ákvörðunum um nám og störf (Fabian, 

Beveridge og Ethridge, 2009). Í félagslegri og hugrænni kenningu um starfsferilinn er fjallað 

um hvata og hömlur í umhverfi (contextual supports and barriers), en það er skilgreint sem 

huglægir og hlutlægir þættir í umhverfinu sem hafa áhrif á hæfni okkar til að ná settu marki. 

Bæði hvatar og hömlur í umhverfinu geta haft áhrif á trú á eigin getu og þannig haft áhrif á 

markmið og ákvarðanir (Sharf, 2010). Lent o.fl. (2002) benda á að einstaklingar upplifa 

hindranir og stuðning á mjög ólíkan hátt en mikilvægast er hvernig fólk tekst á við þær. Trú á 

eigin getu hefur áhrif á það hvernig einstaklingar takast á við þær hindranir sem þeim mætir. 

Þeir sem hafa meiri trú á eigin getu eru líklegri til þess að yfirstíga hindranir en þeir sem hafa 

minni trú á eigin getu (Fabian o.fl., 2009). Þær starfshindranir sem fólk með fötlun mætir oft 

eru ytri hindranir og tengjast t.d. umhverfi og félagslegum stuðningi. Þær geta verið viðhorf 

samfélagsins, viðhorf vinnuveitanda og samstarfsfólks eða vegna skorts á starfsreynslu. Aðrar 

eru innri hindranir eins og skortur á sjálfsþekkingu og lítil trú á eigin getu (Fabian o.fl., 2009). 

Í rannsókn Fabian o.fl. (2009) á hindrunum sem fólk með fötlun í starfsendurhæfingu 
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upplifði, kom í ljós að nokkuð stór hluti upplifði hindranir eins og skort á upplýsingum um 

störf og að hafa ekki nægjanlega starfsákvörðunarhæfni. Aðrar hindranir sem fólk upplifði í 

miklum mæli var líkamleg heilsa, að tapa örorkulífeyri og að vera útilokaður vegna hömlunar 

sinnar. 

          Hugtakið trú á eigin getu til náms- og starfsákvörðunartöku (career decision self-

efficacy) var upprunalega skilgreint af Taylor og Betz (1983) sem trú einstaklings á að hann 

geti framkvæmt ákveðin verkefni sem nauðsynleg eru til að taka náms- eða starfsákvörðun. 

Taylor og Betz voru þær fyrstu til að þróa staðlaða mælingu á trú á eigin getu til náms- og 

starfsákvörðunartöku, svokallaðan Career Decision Self-Efficacy Scale (CDSE). Mælitækið 

mælir trú einstaklinga á að þeir geti klárað á árangursríkan hátt ákveðin verkefni sem eru 

nauðsynleg til að taka náms- eða starfsákvörðun. Það byggir meðal annars á kenningu Crites 

(1981) um starfsþroska (career maturity) en það er hugtak sem vísar til þess hvort  

einstaklingur sé tilbúinn til að taka upplýsta og viðeigandi ákvörðun um nám eða störf miðað 

við aldur. Starfsþroski vísar þannig til ákveðins þroskaferlis þar sem viðkomandi öðlast hæfni 

til að taka viðeigandi náms- og starfsákvarðanir. Crites taldi að fólk með mikinn starfsþroska 

væri líklegra til að komast í störf sem það væri ánægt í, vegna þess að það hafi skilning á 

ákvörðunartökuferlinu. CDSE mælir fimm þætti úr kenningu Crites um starfsþroska, það eru 

raunhæft sjálfsmat (accurate self-appraisals), söfnun starfstengdra upplýsinga (gathering 

occupational information), markmiðasetning (goal selection), skipulagning (making plans for 

the future) og lausn vandamála (problem solving). Raunhæft sjálfsmat snýst um að meta eigin 

hæfileika, áhuga og gildi og tengja það við náms- og starfsákvörðunartöku. Mikilvægt er að 

safna upplýsingum og sá þáttur mælir hæfni til að finna upplýsingar um nám og störf ásamt 

því að finna og ræða við fólk sem er í störfum tengdum áhugasviði viðkomandi. 

Markmiðasetning snýst um að setja sér markmið og tengja saman áhuga sinn, hæfni og gildi 

við starfsferil, til dæmis að velja eina námsleið af mörgum mögulegum eða velja starfsferil 

sem hentar sínum lífsstíl. Skipulagning snýr að hæfni til að meta hvað þarf að gera í þessu 

ferli til dæmis hvernig á að leita að vinnu eða gera ferilskrá. Að lokum er það lausn 

vandamála en það er hæfnin til að geta greitt úr vandamálum sem koma upp á árangursríkan 

hátt, til dæmis ef námsleið sem einstaklingur valdi er of krefjandi eða gengur ekki upp af 

einhverjum orsökum (Betz og Taylor, 2006; Crites 1981). Rannsóknir hafa sýnt að trú á eigin 

getu til náms- og starfsákvörðunartöku er tengd öðrum viðfangsefnum náms- og 

starfsráðgjafar líkt og óákveðni við náms- og starfsval (career-indecision) og starfskönnun 

(career exploration) (Betz o.fl., 2005; Betz og Voyten, 1997; Saunders, Peterson, Sampson og 

Reardon, 2004).  
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Hér á landi hafa verið gerðar rannsóknir sem skoða árangur náms- og starfsfræðslu en náms- 

og starfsfræðsla er mikilvægur þáttur í  náms- og starfsráðgjöf þar sem hún felst í að aðstoða 

einstaklinga við að kanna áhuga sinn og hæfileika og tengja þá vitneskju við nám og störf. 

Auk þess þjálfast einstaklingar í að leita sér upplýsinga um nám og störf og tengja þær 

þekkingu á sjálfum sér, þannig að þeir eigi auðveldara með að taka ákvörðun um frekara nám 

eða störf (Menntamálaráðuneytið, 2007). Guðbjörg Vilhjálmsdóttir (2000) rannsakaði árangur 

náms- og starfsfræðslu og bentu niðurstöður hennar til þess að nemendur sem fengu 

markvissa náms- og starfsfræðslu höfðu skipulagðari starfshugsun og voru ákveðnari um 

framhaldsnám heldur en nemendur sem enga náms- og starfsfræðslu fengu. Starfshugsun 

(occupational thinking) er talin vera grundvöllur starfsáhuga og starfsþróunar en hún vísar til 

þess að einstaklingur hugsar um ákveðin störf til dæmis hvort viðkomandi þyki þau 

virðingarverð eða gagnleg. Eftir náms- og starfsfræðslu voru nemendur betur undirbúnir til 

þess að velja sér nám og höfðu víðtækari sýn á framtíðarstörf. Þykja þessar niðurstöður gefa 

til kynna að ef náms- og starfsfræðslu er sinnt markvisst í skólum þá leiðir það til þess að 

nemendur verði betur undirbúnir til þess að leita upplýsinga og taka ákvarðanir um nám og 

störf. Árangur mismunandi aðferða í náms- og starfsfræðslu hefur einnig verið skoðaður hér á 

landi. Guðbjörg Vilhjálmsdóttir (2007) bar saman tvær mismunandi aðferðir í náms- og 

starfsfræðslu, annarsvegar hefðbundna aðferð þar sem nemendur fengu starfskynningar og 

verkefni og hinsvegar aðferð þar sem nemendur unnu með verkefni sem tengdust hugrænum 

þáttum, það er sjálfsþekkingu og skilning þeirra á atvinnulífinu. Niðurstöður leiddu í ljós að 

báðar aðferðir skiluðu árangri miðað við samanburðarhóp sem fékk enga náms- og 

starfsfræðslu. Hópurinn sem fékk náms- og starfsfræðslu með áherslu á sjálfsþekkingu og 

skilning á atvinnulífinu sýndi meiri framfarir í starfshugsun en hópurinn sem fékk náms- og 

starfsfræðslu með hefðbundinni aðferð (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2007). María Dóra 

Björnsdóttir bar einnig saman tvær aðferðir náms- og starfsfræðslu. Önnur þeirra var byggð á 

hefðbundinni náms- og starfsfræðslu sem kennd er í íslenskum framhaldsskóla og byggist hún 

á kenningum um starfsþróun einstaklinga. Áhersla er á fimm meginþætti sem Brown og Ryan 

Krane (2000) telja mikilvæga til þess að auka árangur náms- og starfsfræðslu, en þeir eru 

verkefnabækur (workbooks), túlkun nemandans og endurgjöf (individualized interpretations 

and feedback), upplýsingar um nám og störf (world-of-work information), fyrirmyndir 

(modeling) og stuðningur (attention to building support). Hin aðferðin byggðist á kenningu 

um hugræna vinnslu upplýsinga, þar sem lögð var áhersla á ákvörðunartökuferli og hvað 

nemendur þurfa að vita og gera þegar þeir taka ákvörðun um nám og störf.  Áhersla var á að 

skoða hvaða áhrif aðferðirnar höfðu á ákveðna þætti líkt og trú á eigin getu til náms- og 
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starfsákvörðunartöku og óákveðni við náms- og starfsval. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu 

að aðferðin sem byggðist á kenningu um hugræna vinnslu upplýsinga hjálpaði nemendum að 

öðlast betri færni í ákvörðunartöku. Þeir höfðu meiri trú á eigin getu til náms- og 

starfsákvörðunartöku eftir úrræðið og óákveðni í starfsvali hafði minnkað. Ekki var munur á 

milli þeirra sem fengu hefðbundna úrræðið og þeirra sem enga náms- og starfsfræðslu fengu. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að íslenskir nemendur þurfa markvissari úrræði 

sem leggja áherslu á náms- og starfsákvörðunarferlið (Björnsdóttir o.fl., 2011). Í annarri 

íslenskri rannsókn þar sem skoðuð voru áhrif starfsleitarnámskeiðs á trú á eigin getu til náms- 

og starfsákvörðunartöku hjá atvinnuleitendum komu í ljós vísbendingar um að 

starfsleitarnámskeiðið jók trú þátttakenda á eigin getu til náms- og starfsákvörðunartöku (Þór 

Hreinsson, 2011). 

          Hjá Hringsjá er unnið með ýmsa þætti sem tengjast trú á eigin getu til náms- og 

starfsákvörðunartöku. Náms- og starfsráðgjafi kennir náms- og starfsfræðslu þar sem 

meginmarkmiðið er að nemendur verði meðvitaðir um hvaða þættir hafa áhrif á náms- og 

starfsval, verði færir um að velja námsbraut í samræmi við áhuga og eigin færni, og þekki 

styrkleika og veikleika sína. Helstu verkefni í náms- og starfsfræðslu eru gerð starfsumsókna 

og lögð er áhersla á virka atvinnu- og námsleit. Nemendur eru þjálfaðir fyrir atvinnuviðtöl þar 

sem viðtöl eru tekin upp á myndband. Gestafyrirlesarar koma í kennslustundir sem eru til 

dæmis starfsmannastjórar í fyrirtækjum, náms- og starfsráðgjafar í framhaldsskólum og 

útskrifaðir nemendur frá Hringsjá. Einnig er farið í vettvangsferðir í fyrirtæki og 

menntastofnanir (Helga Eysteinsdóttir munnleg heimild, 29. apríl 2013).  

 

1.5. Rannsóknarspurningar 

Eins og áður kom fram er hlutfall öryrkja hátt hér á landi og skortur hefur verið á 

starfsendurhæfingarúrræðum. Fjölmargar rannsóknir sýna fram á góðan árangur slíkrar 

endurhæfingar sem skili sér með betri lífsgæðum ásamt því að einstaklingar verða aftur virkir 

þegnar í samfélaginu og hefji nám eða vinnu (Guðrún Hannesdóttir, 2009; Halldór Sigurður 

Guðmundsson, o.fl., 2011; Sigurðar Thorlacius o.fl., 2002). Markmið rannsóknarinnar er að 

skoða hverju náms- og starfsendurhæfing Hringsjár skilar varðandi virka þátttöku í frekara 

námi og/eða störfum og að meta tengsl trúar á eigin getu til náms- og starfsákvörðunartöku 

við árangur náms- og starfsendurhæfingar. Einnig verður skoðað hvernig aldur, menntun og 

tegund fötlunar tengjast árangri náms- og starfsendurhæfingar og hvaða hindranir fólk 

upplifði sem ekki hafði stundað nám eða vinnu eftir endurhæfingu.   
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Rannsóknarspurningar verkefnisins eru:  

- Hver er árangur náms- og starfsendurhæfingar, það er hversu hátt hlutfall 

úrskrifaðra nemenda hjá Hringsjá fara í frekara nám og/eða í starf að lokinni náms- 

og starfsendurhæfingu? 

- Hvað hindrar fólk í því að halda áfram í námi og/eða fara í starf eftir endurhæfingu? 

 

Tilgátur rannsóknarinnar út frá þeim kenningum og rannsóknum sem hér hefur verið fjallað 

um eru:  

- Því meiri sem trú einstaklinganna er á eigin getu til náms- og starfsákvörðunartöku 

því líklegri eru þeir til að fara í nám og/eða starf að lokinni endurhæfingu.   

- Yngri einstaklingar með hærra menntunarstig fyrir endurhæfingu og sem eiga við 

líkamlega fötlun að stríða fremur en andlega eru líklegri til að fara í nám og/eða 

starf að lokinni endurhæfingu.   
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2. Aðferð 

2.1 Þátttakendur 

Rannsóknin nær til nemenda sem útskrifuðust frá náms- og starfsendurhæfingunni Hringsjá 

frá hausti 2008 til hausts 2011 eða alls sjö útskriftarhópa. Um er að ræða 121 einstakling. Af 

þeim svöruðu 76 könnuninni á internetinu og 17 svöruðu könnuninni í síma. Alls svöruðu 93, 

70 konur og 23 karlar. Svarhlutfall var því 77%. Við útskrift voru flestir á aldrinum 25-29 ára 

og 40-44 ára. Um 11% höfðu ekki lokið grunnskólaprófi, 37% höfðu lokið grunnskóla- eða 

gagnfræðiprófi, 35% höfðu lokið hluta náms á framhaldsstigi, 3% stúdentsprófi, 12% 

starfsnámi og um 1% námi á háskólastigi.  

 

2.2 Mælitæki 

Hannaður var spurningalisti sem byggir á fyrri árangursmælingum Hringsjár, sem Halldór 

Örn Þorsteinsson og Guðrún Hannesdóttir framkvæmdu. Spurningalistinn samanstóð af 26 

spurningum sem beindust að viðhorfi þátttakenda til náms- og starfsendurhæfingarinnar og 

einnig að afdrifum þeirra eftir endurhæfinguna.  

          Frumbreytur þessarar rannsóknar voru trú á eigin getu til náms- og 

starfsákvörðunartöku og spurningar um aldur, menntun og fötlun. Aldur var flokkabreyta sem 

skiptist í sjö flokka. Spurt var „Hvað varstu gömul/gamall þegar þú útskrifaðist frá Hringsjá?“ 

og voru svarmöguleikarnir: 18-24 ára, 25-29 ára, 30-34 ára, 35-39 ára, 40-44 ára, 45-49 ára og 

50 ára og eldri. Breytan var endurflokkuð í tvo flokka, það er 18-39 ára og 40 ára og eldri. Í 

rannsókninni var menntun flokkabreyta með sjö flokkum. Spurt var „Hvaða námi hafðir þú 

lokið áður en þú fórst í náms- og starfsendurhæfingu hjá Hringsjá?“. Svarmöguleikarnir voru: 

minna en skyldunámi, skyldunámi / grunnskólaprófi, gagnfræðaprófi, hluta náms á 

framhaldsskólastigi, starfs- eða iðnnámi, stúdentsprófi og námi á háskólastigi. Breytan var 

endurflokkuð í tvo flokka, grunnskólapróf eða minna og hluta framhaldsskólanáms eða meira. 

Hvað varðar breytuna fötlun þá var spurt „Hver er ástæða þess að þú sóttir um hjá Hringsjá?“ 

og svarmöguleikarnir voru: ADHD/ADD, lesblinda, aðrir námserfiðleikar, neyslusaga, 

minnistap eða erfiðleikar með minni, erfiðar félagslegar aðstæður, lenti í slysi, líkamleg 

veikindi, andleg veikindi og annað. Breytan var endurflokkuð þannig að úr urðu þrír flokkar, 
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andleg fötlun, líkamleg fötlun og annars konar hömlun. Fylgibreytan var árangur og var 

samansett úr tveimur spurningum. Fyrri spurningin var „Hefur þú verið í námi eftir að 

endurhæfingu lauk“ og svarkostirnir voru já og nei. Síðari spurningin var „Hefur þú verið í 

launaðri vinnu síðan þú laukst starfsendurhæfingunni?“ og svarmöguleikarnir voru já, yfir 

50% starfi, já, hlutastarfi undir 50% starfshlutfalli og nei. Breytan var endurflokkuð í fjóra 

flokka, þá sem höfðu verið í námi, starfi, bæði námi og starfi eða hvorugu. Hún var síðan 

endurflokkuð í tvo flokka þar sem þeir töldust hafa náð árangri sem höfðu verið í námi, starfi 

eða hvorutveggja og síðan náðu þeir ekki árangri sem höfðu hvorugt stundað. Þátttakendur 

voru einnig spurðir um hvers konar nám þeir hefðu stundað eftir útskrift frá Hringsjá og voru 

valkostirnir námskeið, starfs- eða iðnnám, nám til stúdentsprófs, nám á háskólastigi og annað. 

Til þess að skoða þá þætti sem hindruðu þátttakendur í að fara í nám eða starf að lokinni 

endurhæfingunni voru notaðar spurningarnar „Hvers vegna hefurðu ekki stundað nám?“ og 

„Hvers vegna hefurðu ekki verið í vinnu?“. Gefnir voru upp níu valkostir við sitt hvorri 

spurningunni ásamt því að þátttakendum var gefinn kostur á að merkja við annað. 

Þátttakendur gátu valið fleira en eitt svar.  

          Trú á eigin getu til náms- og starfsákvörðunartöku var mæld með styttri útgáfu af 

mælitækinu Career Decision Self-Efficacy Scale. Höfundar þess eru Betz og Taylor (2006) og 

var leyfi fengið frá þeim til þess að nota spurningalista þeirra. Mælitækið byggist á kenningu 

Bandura (1977) um félagsnám og kenningu Crites (1981) um starfsþroska. Upprunalega 

mælitækið, CDSE innheldur 50 spurningar um ákvörðunartöku tengda námi og störfum. 

Styttri útgáfan, CDSE-SF inniheldur 25 spurningar og mælir fimm þætti úr kenningu Crites. 

Fyrsti þáttur mælitækisins er raunhæft sjálfsmat (accurate self-appraisal). Það var mælt með 

spurningum eins og „Hversu mikið sjálfsöryggi telur þú þig hafa til að leggja raunhæft mat á 

hæfileika þína?“ og „Hversu mikið sjálfsöryggi telur þú þig hafa til að ákveða hvað það er í 

starfinu sem skiptir þig mestu máli?“. Næsti þáttur er söfnun starfstengdra upplýsinga 

(gathering occupational information) sem er mældur með spurningum eins og „Hversu mikið 

sjálfsöryggi telur þú þig hafa til að afla þér upplýsinga um hvaða atvinnumöguleikar eru fyrir 

fólk í tilteknu fagi eða starfi næstu árin?“ og „Hversu mikið sjálfsöryggi telur þú þig hafa til 

að finna upplýsingar um nám á framhalds- eða háskólastigi eða faggreinatengt nám?“. Þriðji 

þátturinn er markmiðasetning (goal selection). Dæmi um spurningar eru „Hversu mikið 

sjálfsöryggi hefur þú til þess að velja eina námsleið af lista yfir mögulegar námsleiðir sem þú 

hefur verið að hugsa um?“ og „Hversu mikið sjálfsöryggi hefur þú til þess að velja 

starfsvettvang sem hentar þínum lífsstíl?“. Fjórði þátturinn er skipulagning (making plans for 

the future) og er mældur með spurningum líkt og „Hversu mikið sjálfsöryggi hefur þú til þess 
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að gera áætlun og setja þér markmið fyrir næstu fimm árin“ og „Hversu mikið sjálfsöryggi 

hefur þú til þess að ákveða hvað þú þarft að gera til að ná þeim árangri og ljúka náminu sem 

þú hefur áhuga á?“. Að lokum er það lausn vandamála (problem solving). Dæmi um 

spurningar eru „Hversu mikið sjálfsöryggi hefur þú til þess að ákveða hvaða skref þú þarft að 

taka ef námsleiðin sem þú hefur valið reynist of erfið fyrir þig?“ og „Hversu mikið 

sjálfsöryggi hefur þú til að skipta um námsleið, ef þér líkar ekki í því nám sem þú valdir 

fyrst?“. Kvarðinn er byggður á 5 stiga likert-kvarða, þar sem 1 táknar „ekkert sjálfsöryggi“ og 

5 táknar „fullkomið sjálfsöryggi“. Fyrir hvern kvarða var fundið meðaltalsskor. Lægsta 

mögulega skor er því 1 og hæsta 5. Einnig var notast við heildarkvarða spurningalistans. 

Styttri útgáfa mælitækisins var valin vegna þess að rannsóknir hafa sýnt að 25 atriða listinn er 

jafn áreiðanlegur og réttmætur og lengri útgáfa listans (Betz og Taylor, 2006). Stuðst var við 

tvær útgáfur af íslenskri þýðingu listans, þeirra Þórs Hreinssonar (2011) og Maríu Dóru 

Björnsdóttur (Björnsdóttir o.fl., 2011). Leyfi var fengið frá þeim til að styðjast við íslenska 

þýðingu þeirra. Rannsakandi breytti lítillega orðalagi nokkurra spurninganna til þess að þær 

myndu skiljast betur og eigi betur við þann hóp sem rannsakaður var. Réttmæti og 

áreiðanleiki mælitækisins hefur reynst vera gott og mælitækið talið vera gagnlegt til þess að 

spá fyrir um trú á eigin getu við ákvörðunartöku og í ráðgjöf (Betz o.fl., 2005;  Chaney,  

Hammond,  Betz og Multon, 2007; Hackett og Watkins Jr., 1995).  

          CDSE-SF listanum var bætt við spurningalista Hringsjár svo úr varð einn listi (sjá 

fylgiskjal 3). Spurningalistinn var í formi netkönnunar og notast var við QuestionPro vefinn 

við gerð hans.  

  

2.3 Framkvæmd 

Forstöðumaður Hringsjár sendi út kynningarbréf í upphafi marsmánaðar 2012 (sjá fylgiskjal 

1). Þátttakendum var tilkynnt að þeir væru í úrtaki fyrir árangursmælingu. Þar voru 

þátttakendur beðnir um að staðfesta þau netföng sem voru á skrá hjá Hringsjá og aðrir sem 

ekki voru með skráð netföng voru beðnir um að gefa upplýsingar um netföng sín. Margir létu 

vita um breytt netföng og nokkrir báðu um að taka könnunina símleiðis. Í kynningarbréfinu 

var stutt kynning á árangursmælingunni. Netkönnun var send út 2. apríl 2012 og stóð til 25. 

maí 2012. Áminning var send út tvisvar. Gagnasöfnun fór fram í síma á tímabilinu 5. júní 

2012 til 29. júní 2012. Í tölvupósti sem fylgdi netkönnuninni var árangursmælingunni og 

rannsókninni betur lýst (sjá fylgiskjal 2). Útskýrt var hver tilgangur rannsóknarinnar væri. 

Tekið var fram að könnunin væri nafnlaus og hefði verið tilkynnt til Persónuverndar. 
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Upplýsingar um leiðbeinendur þessa MA verkefnis voru gefnar upp og tekið fram að þeir 

mættu hafa samband ef einhverjar spurningar eða athugasemdir vöknuðu.  

          Spurningalistinn var forprófaður meðal fjögurra nemenda úr eldri útskriftarhópum 

Hringsjár en þessi rannsókn nær til sem valdir voru af forstöðumanni. Forprófun fór fram í 

formi netkönnunar. Einnig var fenginn utanaðkomandi aðili sem vanur er gerð 

þjónustukannana, til þess að fara yfir listann og gefa ábendingar. Þátttakendur í forprófun gáfu 

góðar ábendingar og spurningalistanum var lítillega breytt í kjölfarið. Nokkrar spurningar 

voru teknar út sem ekki þótti tilgangur með og í öðrum var orðalagi eða valkostum breytt.    

 

2.4 Úrvinnsla 

Við úrvinnslu gagna var notast við tölfræðiforritið SPSS, útgáfu 20. Skoðuð var lýsandi 

tölfræði fyrir árangur það er hvort þátttakendur höfðu stundað nám og/eða starf eftir 

endurhæfingu. Tengsl frumbreytanna aldur, menntun og fötlun við árangur voru skoðuð með 

krosstöflum og kí-kvarðatpróf framkvæmd til að sjá hvort marktæk tengsl voru til staðar. Í 

fyrri rannsóknum þar sem notast var við mælitækið CDSE-SF hefur mælitækið ekki verið 

þáttagreint, heldur er notast við þá fimm þætti sem koma fram hjá Betz og Taylor. Samkvæmt 

Betz og Taylor (2006) styður þáttagreining aðeins lítillega þættina fimm. Upplýsingaöflun og 

markmiðasetning voru þeir þættir sem mældust sterkir í þáttagreiningu Betz og Taylor. Þær 

mæla hinsvegar með þeim fimm þáttum sem mælitækið inniheldur vegna þess að þeir byggja 

á vel virtri kenningu Crites (1981). Kenningin er mikið rannsökuð og hefur reynst gagnleg við 

þróun úrræða sem snúa að því að kenna þessa fimm þætti ákvörðunartöku (Betz og Taylor, 

2006). Því var ákveðið að þáttagreina ekki í tengslum við úrvinnslu þessarar rannsóknar. Gerð 

var atriðagreining á atriðunum 25 og áreiðanleiki metinn og eru niðurstöður kynntar í næsta 

kafla.   

          Skoðuð var fylgni milli trúar á eigin getu til náms- og starfsákvörðunartöku og árangurs 

endurhæfingar. Aðhvarfsgreining hlutfalla (logistic regression) var að lokum notuð til þess að 

meta forspá frumbreytna um dreifingu fylgibreytu. Aðhvarfsgreining hlutfalla er hentug 

aðferð þegar fylgibreyta er nafnbreyta. Hlutfallslíkindi (odds ratio) voru notuð til að túlka 

niðurstöður. Eftir því sem hlutfallslíkindi eru fjær 1 því meiri eru áhrif frumbreytna. Ef 

hlutfallslíkindi eru 1 hefur frumbreyta engin áhrif á dreifingu fylgibreytu (Field, 2009).  
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3. Niðurstöður 

 

Í upphafi niðurstöðukafla verður skoðað hversu margir fóru í nám og/eða starf að 

endurhæfingunni lokinni. Einnig verður fjallað um hvað hindraði þá sem fóru ekki í nám eða 

starf. Því næst verður greint frá helstu próffræðilegu eiginleikum mælitækisins CDSE-SF og 

greint frá tengslum trúar á eigin getu til náms- og starfsákvörðunartöku við árangur 

endurhæfingar. Einnig verður skoðað hvaða aðrir þættir (aldur, menntun og tegund fötlunar) 

tengjast árangri náms- og starfsendurhæfingar.  

          Í ljós kom að stór hluti þátttakenda hafði stundað nám af einhverju tagi eftir útskrift frá 

Hringsjá eða 73% og 33% þátttakenda höfðu stundað vinnu. Þegar nám og vinna eru skoðuð í 

samhengi (sjá töflu 2) kemur í ljós að þó nokkur hluti þátttakenda hafði bæði stundað nám og 

vinnu í kjölfar endurhæfingar. Um fjórðungur hafði stundað bæði nám og vinnu eftir 

endurhæfingu, helmingur þátttakenda hafði stundað nám og 8% höfðu stundað vinnu. Því 

höfðu 81% þátttakenda verið virkir, í námi og/eða starfi eftir útskrift. Þeir sem höfðu hvorki 

stundað nám né vinnu voru 19%. Það voru því 74 þátttakendur sem náðu árangri en 17 manns 

náðu ekki árangri.  

 

Tafla 2. Nám og atvinna. 

  Fjöldi Hlutfall 

Nám 44 48 

Nám og vinna 23 25 

Vinna 7 8 

Hvorki nám né vinna 17 19 

Samtals 91 100 

 

 

Þeir þátttakendur sem höfðu stundað nám eftir útskrift voru spurðir út í hvers konar nám þeir 

hefðu stundað og eru niðurstöður birtar á mynd 3. Eins og sjá má höfðu flestir stundað nám til 

stúdentsprófs eða 39% og fjórðungur hafði stundað starfs- eða iðnnám. Þátttakendur gátu 

valið fleiri en eina tegund náms.  
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Mynd 3. Hvers konar nám stundað eftir endurhæfingu.  

 

Þeir þátttakendur sem ekki höfðu stundað nám í kjölfar endurhæfingar voru spurðir um 

ástæður þess og má sjá helstu hindranir sem þeir nefndu á mynd 4. Helmingur svarenda 

nefndi heilsuleysi. Næstalgengustu hindranirnar voru fjárhagur og skortur á þori. Þó nokkrir 

sögðust stefna á frekara nám, vera í vinnu eða vera í atvinnuleit.  

 

 

Mynd 4. Ástæður þess að nám hefur ekki verið stundað.  
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Þeir þátttakendur sem ekki höfðu stundað vinnu voru spurðir um ástæður þess. Eins og sjá má 

á mynd 5 voru margskonar hindranir nefndar. Líkt og með frekara nám þá taldi stór hluti 

þátttakenda ástæðuna vera heilsuleysi (67%). Um 18% sögðust skorta þor til þess að vinna. 

Rúmlega helmingur sagðist vera í námi eða stefna á frekara nám og einhver hluti þátttakenda 

var í atvinnuleit.  

 

 

Mynd 5. Ástæður þess að atvinna hefur ekki verið stunduð. 

 

 

Alls svöruðu 90 manns spurningalistanum um trú á eigin getu til náms- og 

starfsákvörðunartöku. Ekki voru tekin með svör þriggja einstaklinga vegna þess að þeir 

svöruðu færri en 10 atriðum á listanum. Meðaltal þáttanna fimm eru á bilinu 3,2 – 3,4 eins og 

sjá má í töflu 3. Meðaltal heildarlistans er 3,3. Samkvæmt Betz og Taylor (2006) benda 3,5 

stig til þess að trú á eigin getu sé í meðallagi eða mikil en stig undir 3 benda til skorts á trú á 

eigin getu.  
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Tafla 3. Lýsandi tölfræði fyrir CDSE-SF spurningalistann.  

  Fjöldi Meðaltal Staðalfrávik 

Heildarlisti 90 3,31 0,83 

Sjálfsmat 90 3,31 0,82 

Upplýsingaöflun 90 3,46 0,92 

Markmiðasetning 90 3,38 0,87 

Skipulagning 90 3,22 0,87 

Lausn vandamála 90 3,20 0,82 

 

Fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á að innri áreiðanleiki mælitækisins er viðunandi (Betz og 

Tayor, 2006). Í rannsókn Betz o.fl. (2005) mælist innri áreiðanleiki atriða 0,78 – 0,87. Notast 

er við alfastuðul til þess að meta innri áreiðanleika. Viðunandi alfastuðull telst vera 0,7 eða 

hærri (Field, 2009). Í þessari rannsókn reyndist innri áreiðanleiki þáttanna fimm vera á bilinu 

0,90 til 0,92 og er því innri áreiðanleiki mælitækisins viðunandi eins og sjá má í töflu 4. 

Jafnframt má sjá að öll atriði höfðu góða fylgni við eigin kvarða en viðmiðið er að fylgnin fari 

ekki undir 0,3.  

 

Tafla 4. Innri áreiðanleiki CDSE-SF.  

  Fjöldi atriða Innri áreiðanleiki Fylgni atriða við eigin kvarða 

Sjálfsmat 5 0,90 0,60 - 0,72 

Upplýsingaöflun 5 
0,91 

0,66 - 0,78 

Markmiðasetning 5 0,92 0,68 - 0,82 

Skipulagning 5 
0,91 

0,61 - 0,76 

Lausn vandamála 5 0,91 0,65 - 0,74 

 

Fylgni (pearson‘s r) milli trúar á eigin getu til náms- og starfsákvörðunartöku og árangurs er 

birt í töflu 5. Þeir sem náðu ekki árangri fengu gildið 0 en þeir sem náðu árangri fengu gildið 

1. Jákvæð marktæk tengsl voru milli heildarlista trúar á eigin getu til náms- og 

starfsákvörðunartöku og árangurs, þar sem meiri trú á eigin getu til náms- og 

starfsákvörðunartöku tengist betri árangri starfsendurhæfingarinnar. Jákvæð tengsl komu 

jafnframt fram á milli allra undirkvarða trúar á eigin getu og árangurs. Því meiri sem trú 

einstaklingar var á eigin getu á þáttunum sjálfsmati, upplýsingaöflun, skipulagningu, 

markmiðasetningu og lausn vandamála, því meiri líkur á árangri. Styrkur sambandsins á milli 

árangurs og allra undirþátta og heildarlistans var nokkuð svipaður, en þó hæstur fyrir þáttinn 

skipulagning og lægstur fyrir þættina sjálfsmat og lausn vandamála.   
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Tafla 5. Fylgni milli trúar á eigin getu til náms- og starfsákvörðunartöku, heildarlista og 

undirþáttanna fimm, við árangur starfsendurhæfingarinnar 

 

  Árangur 

Heildarlisti .27* 

Sjálfsmat .23* 

Upplýsingaöflun .28** 

Markmiðasetning .28** 

Skipulagning .29** 

Lausn vandamála .23* 

* p < 0,05 ** p< 0,01 

  

 

Eins og kom fram hér áður náðu 74 manns árangri en einungis 17 manns náðu ekki árangri. Í 

töflu 6 sést aldursskipting hópsins. Um 91,5% yngri aldurshópsins náðu árangri á meðan 

aðeins 8,5% þeirra náðu ekki árangri. Það voru færri í eldri aldurshópi sem náðu árangri en 

70,5% þeirra náðu árangri á móti 29,5% hópsins sem náði ekki árangri. Marktæk tengsl voru 

milli aldurs og árangurs, χ
2
 (1) = 5,3, p < 0,05.  

 

Tafla 6. Tengsl aldurs og árangurs endurhæfingar  

  18-39 ára 40 ára og eldri Samtals 

Fjöldi 47 44 91 

Náðu árangri 91,50% 70,50% 81,30% 

Náðu ekki árangri 8,50% 29,50% 18,70% 

Samtals 100,00% 100,00% 100,00% 

 

 

Þegar litið er á fyrri menntun kemur í ljós nokkuð jöfn skipting (tafla 7). Á meðal þeirra sem 

höfðu aðeins lokið grunnskólaprófi eða minna voru 79,5% sem náðu árangri en 20,5% náðu 

ekki árangri. Hjá þeim sem höfðu lokið hluta framhaldsskóla eða meiri menntun þá voru 83% 

sem náðu árangri en 17% þeirra náðu ekki árangri. Kí-kvaðratpróf sýndi að ekki voru 

marktæk tengsl milli fyrri menntunar og árangurs, χ
2
 (1) = 0,02, p > 0,05. 
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Tafla 7. Tengsl menntunar og árangurs endurhæfingar 

 

  

Grunnskólapróf eða 

minna 

Hluti framhaldsskóla eða 

meira Samtals 

Fjöldi 44 47 91 

Náðu árangri 79,50% 83,00% 81,30% 

Náðu ekki árangri 20,50% 17,00% 18,70% 

Samtals 100,00% 100,00% 100,00% 

 

 

Hvað varðar tegund fötlunar (tafla 8) voru 82,8% þeirra sem áttu við líkamlega fötlun að 

stríða sem náðu árangri, 17,2% þeirra náðu ekki árangri. Á meðal þeirra sem voru með 

andlega fötlun þá náðu 78% árangri en 22% náðu ekki árangri. Þeir sem áttu við annars konar 

hömlun að stríða, náðu 91,7% árangri en 8,3% náðu ekki árangri. Ekki reyndust marktæk 

tengsl milli tegund fötlunar og árangurs, χ
2
 (1)= 1,2, p > 0,05 

 

Tafla 8. Tengsl fötlunar og árangurs endurhæfingar 

  Líkamleg  Andleg  Annað Samtals 

Fjöldi 29 59 12 91 

Náðu árangri 82,80% 78,00% 91,70% 81,30% 

Náðu ekki árangri 17,20% 22,00% 8,30% 18,70% 

Samtals 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

 

Aðhvarfsgreining hlutfalla (logistic regression) var framkvæmd til þess að meta forspá 

frumbreytanna um árangur starfsendurhæfingarinnar. Forspárbreyturnar voru settar allar 

samtímis inn í líkanið en mælt er með þeirri aðferð þegar traustar kenningar liggja að baki 

framsetningu líkansins (Field, 2009). 

          Í töflu 9 eru kynntar niðurstöður um forspá frumbreytanna aldurs, trúar á eigin getu til 

náms- og starfsákvörðunartöku, menntunar og fötlunar um árangur endurhæfingarinnar. 

Taflan sýnir hlutfallslíkindi. Í gögnunum fengu þeir sem náðu ekki árangri gildið 0 og þeir 

sem náðu árangri fengu gildið 1. Niðurstöður eru því túlkaðar þannig að með hækkandi gildi á 

frumbreytunni sýna hlutfallslíkindi yfir 1 aukna líkur á árangri en hlutfallslíkindi undir 1 

minni líkur á árangri. Frumbreyturnar voru einnig kóðaðar á sama hátt, þar sem yngri 

þátttakendur (18-39 ára) fengu gildið 0 og eldri þátttakendur (40 ára og eldri) fengu gildið 1. 

Þeir sem höfðu grunnskólapróf eða minni menntun fengu gildið 0 og þeir sem höfðu lokið 

hluta af framhaldsskóla eða meira fengu gildið 1.  
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Í töflunni kemur fram að trú á eigin getu við náms- og starfsákvörðunartöku spáir fyrir um 

árangur endurhæfingar að teknu tilliti til aldurs, menntunar og fötlunar. Trú á eigin getu til 

náms- og starfsákvörðunartöku hefur hlutfallslíkindi yfir 1 sem þýðir að því meiri sem trú 

einstaklings er á eigin getu til náms- og starfsákvörðunartöku því meiri líkur eru á því að 

endurhæfing skili árangri. Á það við hvort sem að yngri eða eldri einstaklingar eiga í hlut, 

hver menntunarstaða fólks er og hvort sem um líkamlega fötlun, andlega fötlun eða aðra 

hömlun sé að ræða. Jafnframt kom fram að aldur spáði fyrir um árangur endurhæfingarinnar 

að teknu tilliti til annarra breyta. Niðurstöður sýna að eldri aldurshópurinn (40 ára og eldri) 

var ólíklegri en sá yngri (18-39 ára) til þess að ná árangri. Hvorki menntun né tegund fötlunar 

spáðu fyrir um árangur endurhæfingar. Nagelkerke R
2
 reyndist vera 0,27, sem þýðir að líkanið 

skýrir 27% af dreifingu árangurs starfsendurhæfingarinnar.   

 

Tafla 9. Forspá trúar á eigin getu til náms- og starfsákvörðunartöku, aldurs, menntunar 

og fötlunar um árangur endurhæfingarinnar.  

 

  Hlutfallslíkindi  

Trú á eigin getu 2,52* 

Aldur 0,20* 

Menntun 1,27 

Fötlun 0,38 

* p ≤ 0,01 

   Heildarlíkan fyrir trú á eigin getu, aldur,  

  menntun og fötlun, χ2 (5, N=88) = 16,43, p <0 .01  
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4. Umræða 

 

Helstu niðurstöður þessarar rannsóknar voru að stór hluti þátttakenda fór í nám og/eða starf að 

lokinni starfsendurhæfingu. Þeir þátttakendur sem höfðu meiri trú á eigin getu til náms- og 

starfsákvörðunartöku voru líklegri til þess að ná árangri. Yngri þátttakendur voru líklegri til 

þess að hafa stundað nám eða vinnu en eldri þátttakendur. Ekki reyndist munur á hópum eftir 

menntun eða tegund fötlunar. Helstu hindranir sem þátttakendur upplifðu varðandi að fara í 

nám og störf eftir endurhæfingu voru heilsuleysi, fjárhagur og skortur á þori.  

          Eitt af markmiðum rannsóknarinnar var að skoða árangur af náms- og 

starfsendurhæfingu Hringsjár. Í ljós kom að stór hluti útskrifaðra nemenda Hringsjár fór í nám 

og/eða vinnu að endurhæfingunni lokinni (81%). Aðeins einn af hverjum fimm hafði hvorki 

stundað nám né vinnu og því verið óvirkur eftir endurhæfingu. Hafa verður í huga að þó 

nokkrir (8%) þeirra sem svöruðu því hvað hindraði þá að fara í nám sögðust vera í virkri 

atvinnuleit en erfitt gæti reynst að finna starf til dæmis vegna atvinnuleysis. Það er þó ljóst að 

starfsendurhæfingin stuðlaði að aukinni virkni þegar kemur að námi og störfum. Er þessi 

niðurstaða í samræmi við aðrar rannsóknir á þessu sviði (Guðrún Hannesdóttir, 2009; Halldór 

Sigurður Guðmundsson o.fl., 2011; Sigurður Thorlacius o.fl., 2002). Starfsendurhæfing er 

mikilvægur þáttur í því að koma í veg fyrir örorku (Forsætisráðuneytið, 2007) og ánægjulegt 

að sjá hversu góðum árangri hún skilar. Að einstaklingur verði virkur í samfélaginu þrátt fyrir 

fötlun eða hömlun er mjög mikilvægt fyrir einstaklinginn sjálfan jafnt og samfélagið (Landy 

og Conte, 2010). 

          Niðurstöður leiddu í ljós að trú á eigin getu til náms- og starfsákvörðunartöku spáði 

fyrir um árangur starfsendurhæfingarinnar, á þann hátt að þeir sem höfðu meiri trú á eigin 

getu voru líklegri til að ná árangri. Eins og áður hefur komið fram hefur trú á eigin getu mikið 

að segja fyrir einstaklinga. Eins og Bandura (1997) bendir á, þá hefur hún áhrif á vilja 

einstaklings og það sést meðal annars í því hversu mikið hann er tilbúinn til að leggja á sig. 

Það er því mikilvægt að náms- og starfsráðgjafar séu meðvitaðir um þetta og geri allt sem þeir 

geta til að stuðla að þróun jákvæðs mats ráðþega á eigin færni. Ákvörðunartaka er mikilvægt 

ferli þegar kemur að námi og störfum. CSDE mælitækið getur verið gagnlegt fyrir náms- og 

starfsráðgjafa til að finna þá einstaklinga sem eru með litla trú á eigin getu til náms- og 
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starfsákvörðunartöku, til þess að aðstoða þá á viðeigandi hátt. Þetta er ef til vill sérstaklega 

mikilvægt í vinnu með fólki sem er í starfsendurhæfingu. Unnið er að því að endurhæfa, koma 

fólki af örorku og á vinnumarkaðinn. Það er því ákaflega mikilvægt að þetta fólk hafi trú á 

eigin getu og viti hvernig eigi að taka ákvarðanir tengdar námi og störfum. 

         Hvað varðar nám og störf eftir endurhæfingu þá voru yngri nemendur Hringsjár (18-39 

ára) líklegri til að hafa stundað nám og/eða verið í vinnu en þeir eldri (40 ára og eldri) eins og 

vænst var. Eru þessar niðurstöður í samræmi við erlendar rannsóknir á starfendurhæfingu 

(Burke-Miller o.fl., 2006; Crisp, 2005). Crisp (2005) telur mögulegt að þeir sem eldri eru 

upplifi meiri menningarlegar hindranir eftir að hafa verið frá vinnumarkaði lengi. Marnetoft, 

Selander, Bergroth og Ekholm (2001) vilja meina að menntun sem veitt er í náms- og 

starfsendurhæfingu nýtist yngra fólki betur en þeim sem eldri eru. Menntunin sé til dæmis 

veitt í of skamman tíma til þess að eldra fólk fái aukna færni en hinsvegar sé hún nógu löng til 

þess að efla færni yngra fólks svo það sé í stakk búið til að snúa aftur á vinnumarkað. Einnig 

er líklegt að eldra fólki hafi verið lengur frá vinnumarkaði og gæti því átt erfiðara með að 

snúa aftur á vinnumarkaðinn. Snemmtæk íhlutun gæti því skipt gríðarlega miklu máli. Þegar 

skoðað var hvernig aldursskiptingin var meðal þeirra sem stunduðu nám annars vegar og voru 

í starfi hinsvegar kom í ljós að hlutfallslega voru þó nokkuð fleiri í yngri hópnum sem 

stunduðu nám. Þetta bendir til þess að eldra fólk gæti upplifað hindrun á vissum aldri við að 

fara í nám.  

          Árangur endurhæfingar tengdist ekki menntun fólks sem kom nokkuð á óvart því þess 

var vænst að þeir sem væru með meiri menntun fyrir endurhæfingu væru líklegri til að ná 

árangri. Er þessi niðurstaða hvað varðar fyrri menntun þó í samræmi við rannsókn Guðrúnar 

Hannesdóttur (2009) þar sem ekki reyndust tengsl milli fyrri menntunar og árangurs 

endurhæfingar. Erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á að þeir sem hafa lokið meiri menntun 

fyrir starfsendurhæfingu séu líklegri til að ná árangri (Dutta o.fl., 2008; Melin og Fugl-Meyer, 

2003; Rogers o.fl., 2005). Guðrún telur líklegt að niðurstaða rannsóknar hennar stafi meðal 

annars af því að menntun þeirra sem hafa lokið starfs- eða iðnnámi hafi ekki nýst þeim eftir að 

hafa lent í skerðingu vegna slysa eða sjúkdóma. Störf á þeirra sviði hafi eflaust verið of 

líkamlega krefjandi. Hún telur einnig líklega skýringu að þeir sem hafi aðeins lokið 

grunnskólaprófi séu líklegri til að hafa farið snemma út á vinnumarkaðinn og því ef til vill 

reiðubúnari til þess að fara á vinnumarkaðinn á ný. Einnig er hugsanlegt að þeir sem hafi 

meiri menntun eigi meiri réttindi úr lífeyrissjóði og það gæti dregið úr hvata til þess að stunda 

vinnu (Guðrún Hannesdóttir, 2009). Hugsanlegt er að fólk sem er með meiri menntun að baki, 

stúdentspróf eða jafnvel háskólapróf hafi ekki áhuga á að mennta sig meira að svo stöddu. 
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Einnig geti verið að fólk með hærra menntunarstig geri  meiri kröfur um hvers konar starf það 

fer í, sem hæfir menntun og áhugasviði og eins og vinnumarkaðurinn er í dag getur reynst 

erfitt að komast í starf sem hæfir menntun. Munur virðist vera hvað varðar þennan þátt á 

Íslandi og erlendis sem væri áhugavert að skoða nánar.  

         Tilgáta þess efnis að þeir sem eiga við líkamlega fötlun að stríða séu líklegri til að ná 

árangri en þeir sem glíma við andlega fötlun stóðst ekki. Þetta er ekki í samræmi við 

rannsóknir erlendis. Erfitt er að segja til um hvers vegna þessi munur greinist ekki hér á landi 

en í rannsókn Beveridge og Fabian (2007) kom í ljós að þeir sem áttu við andlega fötlun að 

stríða höfðu minni skuldbindingu til náms sem getur haft áhrif á árangur. Þau telja þá sem búa 

við andlega fötlun þurfa sérstaklega á aðstoð að halda varðandi markmiðasetningu og 

ákvörðunartöku, til þess að taka raunhæfar ákvarðanir um nám og störf.  

          Eitt af hlutverkum náms- og starfsráðgjafa er að aðstoða ráðþega að yfirstíga hindranir á 

náms- og starfsferli. Því er mikilvægt að átta sig á hvaða hindranir fólk upplifir eftir 

starfsendurhæfingu. Helstu hindranir þátttakenda varðandi að stunda nám eða starf voru 

heilsuleysi, fjárhagur og skortur á þori. Aðrar hindranir voru til dæmis skortur á upplýsingum 

um nám og störf og fjarlægð frá heimili. Þetta eru gagnlegar upplýsingar fyrir náms- og 

starfsráðgjafa sem geta unnið með ráðþegum við að yfirstíga þessar hindranir líkt og skort á 

þori og upplýsingar um nám og störf. Mikilvægt er að taka tillit til þessara hindrana og veita 

einstaklingnum viðeigandi úrræði. Þó verður að hafa í huga að hindranir eru einnig af 

samfélagslegum toga til dæmis vinnuletjandi lífeyriskerfi með tekjutengingum (Tryggvi Þór 

Herbertsson, 2005) og takmarkaður skilningur og fordómar á vinnumarkaði (Guðrún 

Hannesdóttir, 2009).  

          Á þessari rannsókn eru ýmsar takmarkanir. Í fyrsta lagi er úrtakið lítið eða 121 manns 

þannig að túlka ætti niðurstöður af varfærni. Í rannsókninni var aðeins litið á árangur sem nám 

eða starf að lokinni starfsendurhæfingu. Það er ljóst að árangur starfsendurhæfingar felur í sér 

ýmsan annan ávinning, líkt og aukið sjálfstraust, aukna þátttöku í félagslífi og betri líðan. 

Einnig er það ókostur að í þeim erlendu rannsóknum sem hér hefur verið fjallað um er miðað 

við starf eftir endurhæfingu en hér er miðað við nám og/eða starf. Gæta þarf því varúðar við 

samanburð við niðurstöður erlendis. Annar ókostur rannsóknarinnar er að mælitækið CDSE-

SF er lagt fyrir þátttakendur nokkru eftir útskrift þeirra hjá Hringsjá og þar sem um sjö 

útskriftarhópa var að ræða hafði mislangur tími liðið frá útskrift til fyrirlagningar 

mælitækisins. Það er því erfitt að segja til um áhrif starfsendurhæfingarinnar sjálfrar á trú á 

eigin getu hjá þátttakendum. Það má ætla að trú þeirra á eigin getu gæti hafa minnkað eða 

aukist eftir því hvað fólk hefur fengist við eftir útskrift. Til dæmis er líklegt að þeir sem 
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komnir eru í starf eða stunda nám hafi ágæta trú á eigin getu, það er að segja að námið eða 

starfið hafi aukið trú þeirra á eigin getu til náms- og starfsákvörðunartöku frekar en 

endurhæfingin sjálf. Það má þó einnig gera ráð fyrir að Hringsjá hafi, að minnsta kosti óbeint, 

haft áhrif á það að fólk sé virkt eftir endurhæfingu og trú þeirra á eigin getu hafi aukist en 

óvíst er hversu mikil áhrif endurhæfingin sjálf hefur haft.  

          Niðurstöður þessarar rannsóknar geta gefið náms- og starfsráðgjöfum innsýn í hvernig 

hægt er að hátta vinnu með ráðþegum sem hafa lága trú á eigin getu til náms- og 

starfsákvörðunartöku. Það getur verið gagnlegt að skoða hvað einkennir þá sem hafa litla trú á 

eigin getu til þess að geta aðstoðað þann hóp betur. Hafa verður í huga að nemendahópur 

Hringsjár er mjög fjölbreyttur. Þangað sækir í nám fólk á öllum aldri sem hefur mjög 

mismunandi bakgrunn. Þangað sækir fólk sem er líkamlega eða andleg veikt, þeir sem hafa 

orðið fyrir áföllum, búa við félagslega erfiðar aðstæður, eiga við námserfiðleika að stríða eða 

eiga neikvæða reynslu af skólagöngu. Það er því ekki hægt að setja alla undir sama hatt, 

úrræðin verða að vera einstaklingsmiðuð. Einnig ber að hafa í huga að þó ákvörðunartaka sé 

mikilvæg í starfsþróun einstaklingsins þá þarf fyrst og fremst að aðstoða fólk í 

starfsendurhæfingu að yfirstíga hindranir. Einstaklingur með fötlun mætir hindrunum og það 

er því mikilvægt hlutverk náms- og starfsráðgjafans að aðstoða hann við að takast á við þessar 

hindranir til þess að viðkomandi geti orðið virkur í námi og starfi. Skortur á þori og 

upplýsingum er til dæmis eitthvað sem auðvelt er fyrir náms- og starfsráðgjafann að vinna 

með. Einnig eru fimm þættir mælitækisins CDSE eitthvað sem náms- og starfsráðgjafar geta 

unnið með, sem eru sjálfsmat, upplýsingaöflun, markmiðasetning, skipulagning og lausn 

vandamála. Ein niðurstaða þessarar rannsóknar var að eldri þátttakendur ná síður árangri. 

Burke-Miller o.fl. (2005) telja eldri þátttakendur í starfsendurhæfingu, sérstaklega þá sem 

glíma við andlega fötlun, þurfa sérstaka athygli og úrræði í endurhæfingu og rannsaka þurfi 

þennan hóp sérstaklega. Hugsanlega væri hægt að einblína betur á þennan hóp, hvetja eldra 

fólk til að nýta sér og þróa eigin starfshæfni, aðstoða það við að markaðssetja reynslu og 

þroska og hvetja það til endurmenntunar geti það ekki snúið aftur á sama starfsvettvang. 

Einnig þarf að ýta undir raunhæft sjálfsmat án þess að draga úr virkni fólks og vilja til að snúa 

aftur á vinnumarkað.    

          Bæði félagsleg og hugræn kenning um starfsferilinn og kenning um hugræna vinnslu 

upplýsinga geta reynst gagnlegar til að hafa að leiðarljósi í náms- og starfsráðgjöf, hvort sem 

er í ráðgjöf eða náms- og starfsfræðslu. Kostir félagslegrar og hugrænnar kenningar eru meðal 

annars þeir að hún hefur mikið verið rannsökuð og tekur ýmsa þætti úr öðrum kenningum 

(Sharf, 2010). Hún leggur áherslu á trú á eigin getu og hvata og hömlur í umhverfi sem eru 
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mjög viðeigandi viðfangsefni í vinnu með fólki sem stundar starfsendurhæfingu. Einnig 

hentar kenning um hugræna vinnslu upplýsinga í vinnu þar sem markmiðið er að auka trú á 

eigin getu til náms- og starfsákvörðunartöku. Rannsóknir hafa sýnt fram á góða reynslu af 

úrræðum byggðum á kenningu um hugræna vinnslu upplýsinga (Björnsdóttir o.fl., 2011). 

Kenningin gefur góðan ramma til þess að sinna ráðgjöf hvað varðar ákvörðunartöku um nám 

og störf. Hún gefur leiðarvísi skref fyrir skref hvernig best sé að sinna ráðgjöf af þessu tagi og 

hvaða skref það eru sem einstaklingar ganga í gegnum til þess að taka góðar og upplýstar 

ákvarðanir (María Dóra Björnsdóttir o.fl., 2008; Lenz o.fl., 2001). Náms- og starfsráðgjafar 

geta til dæmis unnið með neikvæðar hugsanir ráðþega, sem geta haft mikil áhrif á trú á eigin 

getu til náms- og starfsákvörðunartöku samkvæmt kenningunni.  

          Í framtíðinni væri fróðlegt að mæla trú á eigin getu við upphaf og lok náms hjá Hringsjá 

til að sjá í raun og veru hversu mikil áhrif endurhæfingin hjá Hringsjá hefur á trú á eigin getu 

til náms- og starfsákvörðunartöku. Einnig væri æskilegt að hafa úrtakið stærra til þess að 

auðveldara sé að alhæfa um niðurstöður. Að auki væri áhugavert að mæla þær hindranir sem 

þátttakendur í náms- og starfsendurhæfingu upplifa og hvort skynjun þeirra á hindrununum er 

mismunandi fyrir og eftir endurhæfingu.  
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Fylgiskjal 1 
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Fylgiskjal 2 

 

 

Kæri viðtakandi  

 

Nú stendur yfir árangurskönnun Hringsjár. Okkur þætti vænt um ef þú myndir vilja vera svo væn/n að 

taka nokkrar mínútur í að svara könnuninni. Könnunin er nafnlaus og svörin eru ekki rekjanleg til 

svarenda. Það tekur um 10-20 mínútur að svara könnuninni.  

 

Tilgangur árangursmælingar er að kanna viðhorf útskrifaðra nemenda Hringsjár til náms- og 

starfsendurhæfingarinnar og einnig að kanna árangur hennar. Það er mikilvægt að kanna hvaða árangri 

endurhæfingin skilar til þess að hægt sé að gera enn betur.  

 

Ef þú hefur einhverjar spurningar eða vilt frekari upplýsingar þá skaltu ekki hika við að hafa samband 

við mig eða Helgu Eysteinsdóttur í síma 510-9380, helga@hringsja.is  

 

Vinsamlegast smelltu á "hefja könnun" til þess að taka þátt:  

 

Hefja könnun  

 

Með fyrirfram þökkum,  

 

Anna Sigríður Einarsdóttir  

Nemi í náms- og starfsráðgjöf við Háskóla Íslands  

s. 867-3005  

ase5@hi.is 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:helga@hringsja.is
http://questionpro.com/t/CM5xHZHz8zC
mailto:ase5@hi.is
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Fylgiskjal 3 

 

Í þessari könnun er spurt um atriði tengd náms- og starfsendurhæfingu þinni hjá Hringsjá og 

einnig um trú þína á eigin getu til þess að framkvæma ákveðin verkefni tengd náms- og 

starfsákvörðunartöku. Það tekur um 10-20 mínútur að svara könnuninni. Þér er ekki skylt að 

svara könnuninni. Það er engin áhætta fólgin í þátttöku en ef þú vilt ekki svara spurningunum 

þá er þér frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er. Svör þín eru mikils metin og mikilvæg fyrir 

starfsemi Hringsjár. Könnunin er nafnlaus og hefur verið tilkynnt til Persónuverndar. Ekki 

verður hægt að rekja svör til þátttakenda og fullum trúnaði er heitið. Vinsamlegast smelltu á 

„áfram“ til að hefja könnunina.  

 

1. Hvað varstu gömul/gamall þegar þú útskrifaðist frá Hringsjá 

 18 - 24 ára 

 25 - 29 ára 

 30 - 34 ára 

 35 - 39 ára 

 40 - 44 ára 

 45 - 49 ára 

 50 ára eða eldri 

 

2. Hvert er kyn þitt? 

 Karl 

 Kona 

 

3. Hver er hjúskaparstaða þín? 

 Gift/Kvæntur eða í staðfestri samvist 

 Í sambúð 

 Fráskilin/n 

 Ekkja/ Ekkill 

 Einhleyp/ur 
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4. Hversu mörg börn áttu? 

 Engin 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 eða fleiri 

 

5. Hvaða námi hafðir þú lokið áður en þú fórst í náms- og starfsendurhæfingu hjá 

Hringsjá? 

 Minna en skyldunámi 

 Skyldunámi- grunnskólaprófi 

 Gagnfræðaprófi 

 Hluta náms á framhaldsskólastigi 

 Starfs- eða iðnnámi 

 Stúdentsprófi 

 Námi á háskólastigi 

 

6. Hver er ástæða þess að þú sóttir um hjá Hringsjá? 

 ADHD / ADD 

 Lesblinda 

 Aðrir námserfiðleikar 

 Neyslusaga 

 Minnistap eða erfiðleikar með minni 

 Erfiðar félagslegar aðstæður 

 Lenti í slysi 

 Líkamleg veikindi 

 Andleg veikindi 

 Annað, hvað? ______________________________________ 

 

7. Stóðst endurhæfingin hjá Hringsjá væntingar þínar? 

 Já 

 Hvorki né 

 Nei 
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8. Hvað hefði Hringsjá getað gert betur til að standast væntingar þínar? 

 

 
 

 

9. Hvaða árangri telur þú að náms- og starfsendurhæfingin hjá Hringsjá hafi skilað þér? 

 Miklum árangri 

 Frekar miklum árangri 

 Hvorki miklum né litlum  árangri 

 Frekar litlum árangri 

 Litlum eða engum árangri 

 

10. Í hverju finnst þér hann helst fólginn? Hægt er að merkja við fleiri en eitt atriði. 

 Stuðlaði að vinnu 

 Stuðlaði að námi 

 Aukin þátttaka í félagslífi 

 Betri heilsa eða líðan 

 Aukið sjálfstraust 

 Engu, endurhæfingin skilaði mér ekki árangri 

 Öðru, hverju? ____________________ 

 

11. Hvert af eftirtöldu telur þú að hafi komið þér að mestu gagni í 

starfsendurhæfingunni? 

 Náms- og starfsfræðslan 

 Námstæknikennslan 

 Sjálfseflingarnámskeið 

 Náms- og starfsráðgjöf 

 Almenna námið 

 Annað, hvað? ____________________ 
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12. Hversu mikið eða lítið efldi endurhæfingin hjá Hringsjá sjálfstraust þitt? 

 Mjög mikið 

 Frekar mikið 

 Hvorki mikið né lítið 

 Frekar lítið 

 Mjög lítið 

  

  

 

13. Hér eru nefnd þau stuðningsúrræði sem Hringsjá býður upp á. Merktu hversu 

ánægð/ur eða óánægð/ur þú varst með þau úrræði sem þú nýttir þér. Ef þú nýttir 

ekki viðeigandi úrræði merktu þá við: nýtti ekki þetta stuðningsúrræði sem er 

lengst til hægri. 

 

 

 

Mjög 

ánægð/ur 

Frekar 

ánægð/ur Hvorki né 

Frekar 

óánægð/ur 

Mjög 

óánægð/ur 

Nýtti ekki 

þetta úrræði 

       
 

1. Stuðningspúðar og/ eða 

hálskragar 
      

2. Blindrabókasafn 
      

3. Dagljósalampar 
      

4. Davis lesblinduleiðrétting 
      

5. Easy tudor forrit fyrir 

lesblinda 
      

6. Hemi-Sync diskar 
      

7. Höfuðsett 
      

8. Lesgreiningar (LOGOS) 
      

9. Lofthreinsitæki 
      

10. Pullur, sessur eða skemlar 
      

11. Stillanleg húsgögn 
      

12 Annað 
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14. Hér er nefnd sérfræðiaðstoð sem er í boði hjá Hringsjá. Merktu við hversu 

ánægð/ur eða óánægð/ur þú ert með þá sérfræðiaðstoð sem þú nýttir þér. Ef þú 

nýttir þér ekki viðkomandi aðstoð, merktu þá við nýtti ekki þessa aðstoð sem er 

lengst til hægri. 

 

 

 

Mjög 

ánægð/ur 

Frekar 

ánægð/ur Hvorki né 

Frekar 

óánægð/ur 

Mjög 

óánægð/ur 

Nýtti ekki 

þessa aðstoð 

       
 

1. Viðtöl hjá félagsráðgjafa 
      

 

2. Viðtöl hjá náms-og 

starfsráðgjafa 
      

 

3. Viðtöl hjá sálfræðingi 
      

 

4. Sérkennsla 
      

  
 

 

 

 

 

 

15. Hér á eftir er spurningalistinn Trú á eigin getu við náms og starfsákvörðunar-

töku. Lestu vandlega spurningarnar 25 hér að neðan. Svaraðu hversu mikið 

sjálfsöryggi þú telur þig hafa til þess að framkvæma hvert verkefni með því að 

merkja við viðeigandi svarmöguleika. Svarmöguleikarnir eru fimm, ekkert 

sjálfsöryggi, lítið sjálfsöryggi, nokkurt sjálfsöryggi, mikið sjálfsöryggi og fullkomið 

sjálfsöryggi. 

 

 

Ekkert 

sjálfsöryggi 

Lítið 

sjálfsöryggi 

Nokkurt 

sjálfsöryggi 

Mikið 

sjálfsöryggi 

Fullkomið 

sjálfsöryggi 

      

1. Nota veraldarvefinn (internet) til 

að finna upplýsingar um störf sem þú 

hefur áhuga á?      

2. Velja eina námsleið af nokkrum 

mögulegum námsleiðum sem þú 

hefur áhuga á?      

3. Gera áætlun og setja þér markmið 

fyrir næstu fimm árin?      

4. Ákveða hvaða skref þú þarft að 

taka ef að námsleiðin sem þú hefur 

valið reynist of erfið fyrir þig?       

5. Leggja raunhæft mat á hæfileika 

þína?      

6. Velja eitt starf af lista yfir möguleg 

störf sem þú hefur áhuga á?      
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7. Ákveða hvað þú þarft að gera til að 

ná þeim árangri og ljúka náminu sem 

þú hefur áhuga á?      

8. Vinna af þrautseigju við að ná 

markmiðum þínum varðandi nám og 

starf, einnig þegar þú mætir 

hindrunum og verður pirruð/aður?      

9.Taka ákvörðun um hvað verður þitt 

framtíðarstarf?      

10. Afla þér upplýsinga um hvaða 

atvinnumöguleikar eru fyrir fólk í 

tilteknu fagi eða starfi næstu árin?      

11. Velja starfsvettvang sem hentar 

þínum lífsstíl?      

12. Útbúa vandaða náms- og 

starfsferilskrá?      

13. Skipta um námsleið, ef að þér 

líkar ekki í því námi sem þú valdir 

fyrst?      

14. Ákveða hvað það er í starfinu sem 

skiptir þig mestu máli? 
     

15. Afla þér upplýsinga um algeng 

laun í starfsgreininni sem þú hefur 

áhuga á?      

16. Velja þér framtíðarstarf án þess 

að hafa síðan áhyggjur af því hvort sú 

ákvörðun var rétt eða röng?      

17. Skipta um starf ef þú ert ekki 

ánægð/ur með starfið sem þú ferð í?      

18. Átta þig á hverju þú ert tilbúin/n 

að fórna og hverju ekki til að ná 

markmiðum þínum varðandi nám og 

störf?      

19. Ræða við einstakling sem er nú 

þegar í starfi sem þú hefur áhuga á?      

20. Að velja nám eða starf sem er 

innan þíns áhugasviðs?      

21. Finna þá vinnuveitendur, 

fyrirtæki og stofnanir sem þú gætir 

mögulega fengið framtíðarstarf hjá?      

22. Ákveða hvers konar lífi þú myndir 

vilja lifa (lífsstíl)?      



63 
 

23. Finna upplýsingar um nám á 

framhalds- eða háskólastigi eða 

annað faggreina tengt nám?      

24. Að mæta í atvinnuviðtal og kynna 

þig á árangursríkan hátt?      

25. Finna út raunhæfa náms- eða 

starfsmöguleika ef þér tókst ekki að 

fá þá vinnu eða komast í nám sem þú 

ætlaðir þér í fyrstu?      

 
 

16. Fékkst þú endurhæfingar- eða örorkulífeyrir á meðan endurhæfingu stóð? 

 Já 

 Nei 

 

17. Hver var ástæða þess að þú fékkst endurhæfingar- eða örorkulífeyri ? 

 Geðrænn sjúkdómur 

 Slys 

 Gigt / stoðkerfi 

 Flogaveiki 

 Heilablóðfall 

 Ofnæmi 

 Annar sjúkdómur 

 

18. Hvernig var tekjuöflun þinni háttað á meðan á endurhæfingunni stóð? 

 Atvinnutekjur 

 Atvinnuleysisbætur 

 Fjárhagsaðstoð frá félagsþjónustu sveitarfélaga 

 Dagpeningar frá sjúkrasjóði 

 Endurhæfingarlífeyrir 

 Örorkulífeyrir 

 Lífeyrissjóðsgreiðslur 

 Framfærsla frá fjölskyldu eða maka 

 Aðrar tekjur 
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19. Hvernig er tekjuöflun þinni háttað nú? 

 Atvinnutekjur 

 Atvinnuleysisbætur 

 Fjárhagsaðstoð frá félagsþjónustu sveitarfélaga 

 Dagpeningar frá sjúkrasjóði 

 Endurhæfingarlífeyrir 

 Örorkulífeyrir 

 Lífeyrissjóðsgreiðslur 

 Framfærsla frá fjölskyldu eða maka 

 Aðrar tekjur 

 

20. Eru tekjur þínar í dag breyttar frá því áður en þú fórst í endurhæfingu hjá 

Hringsjá? 

 Já, tekjurnar eru hærri 

 Já, tekjurnar eru lægri 

 Nei, tekjurnar eru svipaðar og fyrir endurhæfingu 

 

21. Hefurðu verið í námi eftir að endurhæfingunni lauk? 

 Já 

 Nei 

 

22. Hvers konar nám hefur þú stundað?  

 Námskeið 

 Áfanga á framhaldsskólastigi 

 Stutt starfsnám 

 Iðnnám 

 Nám til stúdentsprófs 

 Nám á háskólastigi 

 Annað nám 

 

 

 

 

 



65 
 

 

23. Hvers vegna hefur þú ekki stundað nám? 

 Heilsuleysi 

 Hef ekki efni á því 

 Fjarlægð frá heimili til skóla 

 Aðgengi eða aðstæður í skólahúsnæði 

 Vantar upplýsingar eða ráðgjöf 

 Vantar námsaðstoð 

 Vantar barnapössun 

 Vantar þor 

 Ekkert, ég stefni á frekara nám fljótlega 

 Hef ekki áhuga á frekara námi 

 Annað 

 

24. Hefur þú verið í launaðri vinnu síðan þú laukst starfsendurhæfingunni? 

 Já, yfir 50% starfi 

 Já, hlutastarfi undir 50% 

 Nei 

 

25. Hefurðu verið í launaðri vinnu samfellt í þrjá mánuði eða lengur eftir að þú 

útskrifaðist frá Hringsjá? 

 Já 

 Nei 

 

26. Hvers vegna hefur þú ekki verið í vinnu? 

 Heilsuleysi 

 Fjárhagsafkoma er betri ef ég sleppi því 

 Fjarlægð frá heimili 

 Vantar upplýsingar eða ráðgjöf 

 Vantar barnapössun 

 Vantar þor 

 Er í virkri atvinnuleit en hef ekki fundið vinnu  

 Hef ekki áhuga á að vinna 

 Annað 


