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Útdráttur 

 

 

Náms- og starfsval að loknum grunnskóla getur haft afdrifaríkar afleiðingar í lífi ungs fólks. 

Markmið þessarar rannsóknar var að heyra upplifun og reynslu nemenda í 10. bekk 

grunnskóla af náms- og starfsfræðslu. Leitast var við að fá fram ástæður viðmælenda fyrir vali 

á náms- og starfsfræðslu, hvað viðmælendur eru að gera í náms- og starfsfræðslu, hverjar 

skoðanir viðmælenda eru á náms- og starfsfræðslu ásamt því að skoða hvort viðmælendur telji 

náms- og starfsfræðslu góðan undirbúning fyrir að velja sér nám að loknum grunnskóla. Í 

rannsókninni tóku þátt sjö nemendur úr þremur grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu sem luku 

námi vorið 2013. Gagnasöfnun fór fram með einstaklingsviðtölum.    

 Náms- og starfsfræðsla er ekki skyldufag í grunnskólum hér á landi en þar sem hún er 

kennd er hún yfirleitt valfag. Markmið rannsóknarinnar var að heyra í þeim nemendum sem 

hafa valið sér náms- og starfsfræðslu í grunnskóla til að heyra þeirra viðmót til fagsins og sjá 

hvort þátttaka í faginu hafi haft áhrif á val þeirra á framhaldsskóla. Yfirþema rannsóknarinnar 

er tilvitnun í einn viðmælanda sem sagði: „...þetta hjálpaði mér mikið að ákveða hvert ég 

vildi fara....“          

 Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að nemendur séu almennt ánægðir með val 

sitt á náms- og starfsfræðslu og vilji sjá náms- og starfsfræðslu kennda fyrr á skólagöngu 

sinni. Einnig sýna niðurstöður að náms- og starfsfræðsla veitir nemendum nýja sýn á nám og 

störf og hjálpar þeim nemendum sem ekki hafa tekið ákvörðun um val á námi eftir grunnskóla 

að taka meðvitaða ákvörðun um hvaða skóla skuli fara í. Markmiðið með rannsókninni er að 

opna augu skólasamfélagsins fyrir mikilvægi markvissrar náms- og starfsfræðslu í 

grunnskólum.           
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Abstract 

The objective of this qualitative research was to look at compulsory school‘s 10th grade 

students experience of career education, focusing on factors such as the reasons for choosing 

career education, if and how career education changed their view on educational and 

vocational opportunities and if it made it easier to choose a path after compulsory education. 

 Seven 10th grade students from three different elementary schools took part in the study. 

They all had chosen career education as an optional subject and the result data sourced from 

individual interviews.          

 Career education is not available for all students in elementary and lower secondary 

schools in Iceland and itʼs mainly taught in 10th grade as an optional subject. The aim of this 

study was to look at studentʼs attitude towards career education and to see if their 

participation had an impact on their choice of education after compulsory school. The main 

theme of this study is a quote to one of the participant´s in this study who said: „...this helped 

me to decide where I wanted to go...“ which is very descriptive for the students reason for the 

benefits of career education.          

 The results indicates that all the participants are pleased with their choice of career 

education and would like to see it start earlier in their education. The results show also that 

the career education gave the participants a new view on educational and vocational 

opportunities and helped others that had not yet chosen a path after compulsory education to 

choose a school for further education. Hopefully this research will be an eye-opener for the 

Icelandic school community when it comes to the importance of career education for students. 
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Formáli 

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

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

nemenda í 10. bekk af náms- og starfsfræðslu. Í rannsókninni lýsa sjö nemendur 10. bekkjar í 

þremur grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu upplifun sinni og reynslu af náms- og 

starfsfræðslu. Þar sem náms- og starfsfræðsla er ekki skyldufag hérlendis, langaði mig að 

skoða þann hóp sem velur að fara í náms- og starfsfræðslu og heyra reynslu þeirra af faginu 

ásamt því að fá að heyra hvort náms- og starfsfræðslan hafi hjálpað þeim að taka ákvörðun 

um nám að loknum grunnskóla. 

 Í starfsþjálfun minni í grunnskóla veturinn 2011 – 2012 fékk ég að kynnast starfi náms- 

og starfsráðgjafans á ýmsum sviðum og upplifði hversu fjölbreyttum verkefnum náms- og 

starfsráðgjafar sinna. Ég var heppin að fá að vera í starfsþjálfun í grunnskóla þar sem hefð er 

fyrir öflugri náms- og starfsfræðslu sem valfagi í efstu bekkjum skólans. Í þessum tímum 

fannst mér þekking og menntun náms- og starfsráðgjafans njóta sín og eftirtektarvert hversu 

áhugasamir nemendurnir voru í tímunum og veltu framtíð sinni fyrir sér.   

 Ég velti því fyrir mér af hverju náms- og starfsfræðsla standi ekki öllum nemendum til 

boða, sérstaklega þar sem rannsóknir hafa sýnt að með markvissri náms- og starfsfræðslu sé 

hægt að draga úr brotthvarfi nemenda og draga úr óákveðni í námsvali. Ég vildi heyra raddir 

nemendanna sjálfra því þeirra viðhorf hafa ekki verið skoðuð sérstaklega með eigindlegum 

hætti fyrr hér á landi.  

 Ég vil þakka leiðbeinandanum mínum, dr. Guðbjörgu Vilhjálmsdóttur fyrir stuðning og 

góða leiðsögn, mömmu minni fyrir endalausa hvatningu í gegnum náms- og starfsferil minn 

og fyrir að telja mér trú um að ég geti allt sem ég ætla mér og Herjólfi þakka ég fyrir ómælda 

þolinmæði, hvatningu og góðan yfirlestur. Að lokum þakka ég viðmælendum mínum fyrir 

þátttöku í rannsókninni, því án þeirra hefði hún ekki orðið að veruleika. 

 

Ritgerðin er tileinkuð börnunum mínum Gylfa Þór og Kristínu Örnu.  
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1 Inngangur 

Það eru mikil tímamót í lífi hvers einstaklings þegar hann útskrifast úr grunnskóla. Í fyrsta 

sinn getur hann valið á milli skóla sem hafa sérstöðu hvað varðar námsframboð og 

námsfyrirkomulag. Samkvæmt Frank Parson (1909) þurfa einstaklingar að búa yfir ákveðinni 

hæfni þegar tekin er ákvörðun um nám og störf. Það eru þættir eins og sjálfsskilningur, 

skilningur á eigin hæfni, áhuga, möguleikum, takmörkunum og aðrir eiginleikar. Einnig þarf 

að þekkja kröfur og skilyrði til árangurs í starfi, kosti og ókosti, uppbætur, tækifæri og 

framtíðarmöguleika á mismunandi starfsleiðum. Það skiptir miklu máli fyrir einstaklinginn og 

samfélagið allt að ákvörðun hans um nám á næsta skólastigi byggi á áhugasviði hans og að 

hann hafi fengið fræðslu um nám og störf frá náms- og starfsráðgjafa í grunnskóla. 

 Náms- og starfsfræðsla er námsgrein sem tekur á ofangreindum þáttum en þegar 

Aðalnámskrá grunnskóla (2011) er skoðuð þá fer lítið fyrir náms- og starfsfræðslu og er henni 

annað hvort sinnt sem hluta af lífsleikni eða sem valfag fyrir elstu bekki grunnskólans. Þar 

sem náms- og starfsfræðsla er ekki skilgreind sem sérstakt fag þá fer það mikið til eftir 

skólastjóra og náms- og starfsráðgjafa hvers og eins skóla hvort kennd sé náms- og 

starfsfræðsla og með hvaða hætti. Í nefndaráliti Menntamálaráðuneytisins (1998) um eflingu 

náms- og starfsráðgjafar er gerð tillaga um að náms- og starfsfræðsla verði skyldunámsgrein í 

8. – 10. bekk grunnskóla. Nú, 15 árum síðar, er náms- og starfsfræðsla enn í boði sem valfag í 

þeim grunnskólum þar sem hún er kennd.        

 Á hverju ári útskrifast þúsundir nemenda úr grunnskólum landsins. Tölur frá Hagstofu 

Íslands (e.d.a) sýna að alls stunduðu 2.565 nemendur nám í 10. bekk á höfuðborgarsvæðinu 

árið 2012. Undir lok skólaársins stóðu þessi ungmenni á tímamótum í lífi sínu þegar þau 

þurftu að velja hvaða leið þau skyldu fara eftir grunnskóla. Hlutfall 16 ára nemenda á 

framhaldsskólastigi á landsvísu hækkaði frá því að vera 89,5% árið 2001 yfir í að vera 95,2% 

árið 2011 (Hagstofa Íslands, e.d.b). Námsleiðirnar eru margar, skólarnir fjölbreyttir og ýmsir 

þættir sem spila inn í námsvalið sem gerir mörgum nemendum erfiðara fyrir þegar taka skal 

ákvörðun um hvaða námsleið verður fyrir valinu. Nemendur eiga lögum samkvæmt rétt á 

náms- og starfsráðgjöf og fram kemur í lögum um grunnskóla (2008) að í Aðalnámskrá 

grunnskóla skuli leggja áherslu á náms- og starfsfræðslu, kynningu á atvinnulífi og 

námsleiðum til undirbúnings á náms- og starfsvali.       

 Í skýrslu um greiningu á starfi náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum Reykjavíkur kemur 

fram að náms- og starfsfræðsla fari ekki fram í um 30% grunnskóla með unglingadeildir. Í 

skýrslunni kemur einnig fram að einungis 38% náms- og starfsráðgjafa töldu að 70-99% 



9 

nemenda væru vel undirbúnir til að taka ákvörðun um nám að loknum grunnskóla 

(Gagnadeild menntasviðs, 2006). Þessar niðurstöður benda til að náms- og starfsfræðslu sé 

ábótavant í grunnskólum og að margir nemendur fari úr grunnskóla í framhaldsskóla án þess 

að hafa fengið þá náms- og starfsfræðslu sem þeir þurfi á að halda til að taka vel ígrundaða 

ákvörðun um nám og störf.         

 Tíðni brotthvarfs úr námi er hátt hér á landi í samanburði við nágrannaþjóðir okkar og er 

samhljómur í fræðunum um að fræðsla og ráðgjöf um nám og störf séu leiðir til að sporna við 

brotthvarfi í skólakerfinu (Folsom og Reardon, 2003; Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella 

Blöndal, 2002). Rannsókn sem Kristjana Stella Blöndal og Jón Torfi Jónasson (2002) gerðu á 

brotthvarfi benti til að hlutfall nemenda sem hverfur á brott úr námi í framhaldsskólum á 

Íslandi væri mikið. Það gefur til kynna að mikil þörf er á markvissri náms- og starfsfræðslu 

fyrir börn og unglinga svo að þau séu betur í stakk búin til að taka sjálfstæðar og raunhæfar 

ákvarðanir um nám og störf. Jafnframt má ætla að mikilvægt sé að brúa bilið á milli 

skólastiga þar sem stór hluti þeirra sem hverfa brott frá námi í framhaldsskóla eru komnir 

mjög stutt áleiðis í námi (Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002).   

 Þar sem tiltölulega litlum hópi grunnskólanemenda stendur til boða að velja að fara í 

náms- og starfsfræðslu þá vakti það áhuga minn að heyra raddir þeirra nemenda sem voru í 

náms- og starfsfræðslu skólaárið 2012-2013. Niðurstöðurnar geta nýst öllum þeim sem starfa 

með börnum og unglingum í grunnskólum, einkum þó náms- og starfsráðgjöfum og 

skólastjórnendum.          

  

1.1  Þróun náms- og starfsferils 

Náms- og starfsfræðsla styður við framgöngu á náms- og starfsferli og er því mikilvægt að 

skoða þær kenningar sem eru einkennandi fyrir þróun á náms- og starfsferli. Námsefni náms- 

og starfsfræðslu er meðal annars útbúið út frá þekkingu sem hefur komið út frá kenningum 

um náms- og starfsferil. Í þessum kafla er fjallað um kenningar sem eru einkennandi fyrir 

þróun á náms- og starfsferli. Eftir að kenningar um þróun starfsferilsins komu fram urðu til 

fræðileg módel um það hver skrefin eru í þessari þróun hjá börnum og unglingum, samanber 

könnunarstig Supers og undirstigin; sundurgreining (e. crystalisation), sérgreining (e. 

specification) og framkvæmd (e. implementation).     

 Fræðimaðurinn Frank Parson (1909) hefur verið kallaður faðir náms- og starfsráðgjafar. 

Parson stofnaði náms- og starfsráðgjafarskrifstofu (e. Vocational Bureau) árið 1908 og gaf út 
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bókina Choosing a Vocation árið 1909. Parson taldi að einstaklingar ættu að hafa eftirfarandi 

þætti í huga við náms- og starfsval: 

1. Að skilja sjálfan sig, skilja eigin hæfni, hæfileika, áhuga, möguleika, takmarkanir og 

aðra eiginleika. 

2. Að þekkja kröfur og skilyrði til árangurs, kosti og ókosti, uppbætur, tækifæri og 

framtíðarmöguleika í ólíkum störfum. 

3. Að kanna röklegt samhengi milli þessara tveggja flokka staðreynda (Hartung og 

Blustein, 2002). 

Einkenna- og þáttakenninguna má kalla móðurkenningu í náms- og starfsráðgjöf og þróaðist 

hún innan einstaklingssálfræðinnar á fyrstu áratugum 20. aldar. Einkenna- og þáttakenningin 

einblínir á að þættir hjá einstaklingum eins og hæfni, árangur, áhugi, viðhorf og gildi passi við 

ákveðin störf á vinnumarkaðinum. Við mat á þessum þáttum er notast við ýmis sálfræðileg 

próf, svo sem áhugasviðskannanir (Sharf, 2010). Þessi kenning er oft lögð til grundvallar í 

náms- og starfsfræðslu þar sem hún skipuleggur vel hugmyndir um sjálf og vinnuumhverfi.

 Meginmarkmið kenningar John L. Hollands um áhuga og starfsmannagerðir (e. theory of 

career choice) er að skýra starfshegðun og það hvernig fólk velur sér starf. Í kenningunni 

notar Holland sex áhugasvið sem geta nýst til að skoða vinnustíl einstaklinga það er  

félagssvið (S), skipulagssvið (C), listasvið (A), handverkssvið (R), athafnasvið (E) og 

vísindasvið (I). Eitt af meginmarkmiðum kenningarinnar er að aðstoða einstaklinga við að 

skilja sjálfa sig og umhverfið með inngripum, ráðgjafartækni, áhugasviðskönnunum, 

sjálfskönnunaræfingum, skipulagi á starfsupplýsingum og að hjálpa einstaklingum að skilja 

sjálfa sig og umhverfið. Áhugi einstaklinga er grunnrannsóknarefni kenningarinnar og lýsir 

tengslum persónuleika og starfa. Í kenningunni er mikið skipulag á upplýsingum um 

margvísleg störf og er hún mikilvægt framlag í náms- og starfsfræðslu (Sharf, 2010). 

 Kennismiðurinn Donald Super kom fram með kenningu um starfsþróun barna (e. Live 

Span Theory) (Super, 1990) og varð kenning hans grunnur að inngripum eins og náms- og 

starfsfræðslu. Mikilvægur þáttur í kenningu Supers er sjálfsmyndin. Samkvæmt kenningunni 

þróast ákvörðun einstaklinga um nám og störf frá fæðingu fram á fullorðinsár og birtist smám 

saman. Super útskýrði jafnframt hvernig áhugamál og sjálfsstjórn þróast. Hann lagði mikla 

áherslu á forvitni barna sem fengin er í gegnum könnun og er mikilvæg í ferlinu. Til að taka 

ákvörðun um starf þurfa börn að hafa öðlast tímaskyn og skynja framtíðina. Það sem skiptir 

máli fyrir þróun starfsferils hjá börnum og kemur út sem áhugi er: forvitni, könnun, söfnun 
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upplýsinga og lykilpersónur/fyrirmyndir. Á unglingsaldri byrjar abstrakt hugsun að þróast 

sem og hæfni einstaklingsins til skipulagningar. Super notaðist við sigurboga til að lýsa 

stigum starfsferilsþróunar á myndrænan hátt (Sharf, 2010). Hann skipti náms- og 

starfsferlinum niður í nokkur lífsstig:  

1. Vöxtur (fram að 15 ára aldri) 

2.  Ímyndunarstig, könnun (15-25 ára) 

3.  Að koma sér fyrir (25-45 ára) 

4. Að halda sér við (45-65 ára) 

5. Starfslok 

Ímyndunarstigið varir frá um 15 til 25 ára aldurs og undirstig þess nefnast sundurgreining (e. 

crystallizing), sérhæfing (e. specifying) og framkvæmd (e. implementing). Sundurgreining 

vísar til þess þegar einstaklingar verða meðvitaðir um starf sem þá langar til að leggja fyrir 

sig, hvað einkennir starfið, hvaða kröfur það gerir og að lokum taka ákvörðun um starfsval 

byggt á áhuga, hæfni og gildum. Sérhæfing felur í sér ákvarðanatöku á starfi eða svarfssviði 

innan ákveðins geira. Framkvæmd felur í sér undirbúning áður en einstaklingur hefur störf, 

samanber að virkja tengslanet, ræða við ráðgjafa, gera ferilskrá, fara í starfsviðtöl og jafnvel 

velja á milli starfa (Leung, 2008). Það námsefni sem útbúið hefur verið hér á landi til að nota í 

náms- og starfsfræðslu; Margt er um að velja (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 1996) og Stefnan 

sett (Helga Helgadóttir, 2011) byggir meðal annars á kenningu Supers.   

 Linda Gottfredson setti fram stigakenningu um þróun starfsvona/hugmynda um líklegt 

framtíðarstarf (e. occupational preferences). Samkvæmt Gottfredson er sjálfsmyndin 

drifkrafturinn í því að fólk sækist eftir störfum sem þeim finnast hæfa þeirri mynd sem þeir 

hafa af sjálfum sér. Sjálfsmyndin og hugmyndin um störf eru tengdar vitsmunaþroskanum og  

því verður hugsunin og röksemdarfærslurnar fyrir starfsvali alltaf flóknari eftir því sem fólk 

eldist. Gottfredson telur að náms- og starfsráðgjafar ættu að einblína á yngri aldursstig og 

beina kröftum að staðalmyndum um kynhlutverk, beina sjónum að sjálfsmati á hæfileikum og 

stuðla að velgengni í viðfangsefnum ásamt því að breyta staðalmyndum um virðingu 

(Gottfredson, 1981). Hérlendis kom út námsefni árið 1985 um stöðu kynjanna til notkunar 

fyrir náms- og starfsfræðslu í grunnskólum. Námsefnið bar heitið Stelpur, strákar – starfsval. 

Í bókinni voru 30 verkefni sem komu að starfsvali og atvinnulífi (Gerður G. Óskarsdóttir, 

1985).           
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 Kenning Savickas (2005) um starfsferilinn er nefnd starfshyggjukenningin (e. career 

construction theory) og gengur hún út á að horfa þarf á marga þætti þegar lífs- og starfsferill 

fólks er skoðaður til að mynda störf, reynslu og framtíðarsýn. Savickas aðgreinir þjónustu 

náms- og starfsráðgjafa í náms- og starfsfræðslu (e. career education), starfsþjálfun (e. 

vocational guidance) og ráðgjöf (e. counseling). Þar sem starf náms- og starfsráðgjafans er 

ekki nógu skýrt hér á landi fer mestur tími náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum í 

persónulega ráðgjöf og finnst náms- og starfsráðgjöfum þeir ekki leggja nógu mikla áherslu á 

þá þætti sem snerta náms- og starfsráðgjöf beint, til að mynda náms- og starfsfræðslu 

(Gagnadeild menntasviðs, 2006).        

 Samkvæmt lífsskeiðakenningu Eriksons (1968) þá hefst leitin að sjálfum sér fyrir alvöru 

á fimmta stiginu eða á aldrinum 12-20 ára. Til þess að öðlast heilbrigða sjálfsmynd verður 

einstaklingurinn að vita hver hann er og hvað hann vill, félagslega og einnig varðandi 

framtíðina. Ef þetta mistekst getur hann lent í eilífum ruglingi og fundist hann hvergi passa 

inn. Erikson (1968) leggur áherslu á hugtakið starfstengt sjálf (e. occupational identity) og 

kemur þar með inn á hversu mikilvægt það er fyrir einstaklinga að setja sér stefnu í starfi. Það 

veitir einstaklingnum mikinn stuðning og hægt er að vinna með þetta í náms- og starfsfræðslu.

 Piaget sagði að börn þyrftu að hafa hluti til að læra af en ekki bara bók og blýant. Hann 

lagði áherslu á uppgötvunarnám. Börn eru forvitin og læra mest með því að rannsaka 

umhverfið og byggja þannig upp nýja þekkingu. Barnið lærir með því að byggja ofan á fyrri 

reynslu og skilning (Shaffer, 1999). Námsefnið Margt er um að velja er uppgötvunarnám eftir 

Guðbjörgu Vilhjálmsdóttur (1996) og byggist á kenningum Piaget.   

 Samkvæmt félagsnámskenningu Krumboltz byggja ákvarðanir fólks um nám og störf á 

reynslu og vinnuvenjum þeirra ásamt ætt og umhverfisskilyrðum. Hann leggur áherslu á 

mikilvægi atferlis og hugsunar við starfsákvörðun og að hún sé eins konar námsferli og tækni 

sem byggist aðallega á reynslu og vinnuvenjum ásamt upplagi fólks og því umhverfi sem það 

býr í (Krumboltz, 2009; Sharf, 2010). Þessa tækni er hægt að kenna í náms- og starfsfræðslu.

 Bandura (1977) kom fram með hugtakið trú á eigin getu (e. self-efficacy) fyrir um þremur 

áratugum og vísar þar í trú einstaklinga á getu sína til að framkvæma tiltekna hegðun eða 

verkefni og ná árangri. Einn meginkosturinn við hugmyndir Bandura (1977) er sá að þær 

fjalla um trú einstaklinga á eigin getu á tilteknum sviðum sem er jafnframt það sem aðgreinir 

hugtakið frá mati á almennum hugmyndum um sjálfstraust (e. self-esteem). Hackett og Betz 

(1981) voru fyrst til að nota kenningar Bandura til að skoða trú á eigin getu í tengslum við 

starfstengda hegðun. Í upphafi var megináherslan á að skoða trú á eigin getu á ákveðnum 

sviðum, svo sem í stærðfræði og vísindum og þá sérstaklega meðal kvenna (Betz, 2004). 
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Hugmyndir Bandura hafa einnig verið notaðar til að skoða ýmsa aðra starfstengda hegðun, 

svo sem trú á eigin getu við náms- og starfsval, starfsleit, starfstengd verkefni (e. task-specific 

occupational self-efficacy) og starfsáhuga (Paulsen og Betz, 2004; Betz, Harmon og Borgen, 

1996). Þessa kenningu mætti nota til að kanna utanaðkomandi þætti og innri þætti sem spila 

inn í starfsferilsþróun.        

 Ofangreindar kenningar eru notaðar í náms- og starfsráðgjöf og hafa til að mynda verið 

lagðar til grundvallar við gerð námsefnis fyrir náms- og starfsfræðslu. Þó langt sé um liðið 

eiga flokkar Parsons (1909) enn við þegar hugað er að náms- og starfsvali. 

Áhugasviðskannanir sem notast er við í elstu bekkjum grunnskóla eru byggðar á einkenna- og 

þáttakenningunni (Sharf, 2010). Í kenningu Hollands er fjallað um áhugasvið og 

starfsmannagerðir og inniheldur hún mikið magn af starfslýsingum. Áhugasviðskannanirnar Í 

leit að starfi og Bendill eru byggðar á kenningu Hollands (Sharf, 2010). Samkvæmt kenningu 

Supers þá þróast ákvörðun einstaklinga um nám og störf frá fæðingu fram til fullorðinsára. 

Hann skipti lífshlaupi einstaklingsins niður í fimm stig þar sem tekið var fram hvaða þættir 

voru mikilvægastir í hverju stigi. Gottfredson telur að einblína þurfi á að byrja snemma með 

náms- og starfsráðgjöf og að beina skuli athyglinni að staðalmyndum um kynhlutverk (Sharf, 

2010). Savickas kemur fram með undirkvarða í kenningu sinni sem meðal annars eru notaðir í 

náms- og starfsfræðslu: umhugsun, stjórn, forvitni, samvinna og sjálfstraust á starfsferli. 

Sjálfsmyndin er mikilvægur þáttur í kenningu Eriksons (1968) og lagði hann mikla áherslu á 

hugtakið starfstengt sjálf. Uppgötvunarnám skipaði stóran sess í kenningu Piaget þar sem 

hann lagði áherslu á að börn þyrftu að hafa hluti til að læra af, ekki bara blýant og bók 

(Shaffer, 1999). Krumboltz lagði áherslu á mikilvægi atferlis og hugsunar við starfsákvörðun 

en slíkt má kenna í náms- og starfsfræðslu. Bandura kom fram með hugtakið trú á eigin getu 

sem skiptir miklu máli þegar einstaklingar velja sér nám og/eða starf (Betz, 2004).  

 

1.2 Náms- og starfsfræðsla 

Í eftirfarandi kafla er náms- og starfsfræðsla skilgreind ásamt því að farið er í sögu náms- og 

starfsfræðslu hér á landi. Síðar í kaflanum er komið inn á þau lög og reglugerðir sem tengjast 

með einhverjum hætti náms- og starfsfræðslu í grunnskólum. Þar á eftir er fjallað um forvörn 

gegn brotthvarfi en vísbendingar eru um að þeir nemendur sem fengið hafa náms- og 

starfsfræðslu hverfi síður burt úr námi. Þar sem náms- og starfsráðgjöfum virðist samkvæmt 

rannsóknum skorta tíma til að sinna náms- og starfsfræðslu þá fjallar næsti undirkafli um 

heildrænar náms- og starfsráðgjafaáætlanir sem hafa rutt sér til rúms víða erlendis og gegna 
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því hlutverki að setja ákveðin ramma utan um starf náms- og starfsráðgjafans. Síðasti 

undirkaflinn í þessum kafla er um það hvernig kennslu í náms- og starfsfræðslu er háttað hér á 

landi. 

1.2.1 Hvað er náms- og starfsfræðsla? 

Tilgangur náms- og starfsfræðslu er að gera nemendur færari í að mynda sér ákveðna stefnu 

um náms- og starfsferil. Með því að kynna fyrir þeim það nám sem stendur þeim til boða eftir 

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

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

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

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

1999).             

1.2.2 Saga náms- og starfsfræðslu á Íslandi 

Upphaf náms- og starfsfræðslu hér á landi má rekja til ársins 1951 þegar Ólafur Gunnarsson 

sálfræðingur hjá Reykjavíkurborg var ráðinn til að sinna starfsfræðslu (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 1990). Árið 1960 var samþykkt þingsályktun um starfsfræðslu á Alþingi og 

fjórum árum síðar var Stefán Ólafur Jónsson ráðinn við Fræðslumálaskrifstofuna til að 

undirbúa starfsfræðslu í skólum.        

  Frá upphafi var náms- og starfsfræðslan ætluð nemendum á gagnfræðastigi. Reglugerð 

um starfsfræðslu í 1. og 2. bekk gagnfræðastigs var sett árið 1965 og skyldi starfsfræðsla vera 

kennd eina stund í viku. Í frumvarpi til grunnskólalaga frá árinu 1973 er ákvæði um 

skólaráðgjafa þar sem gert var ráð fyrir að einn ráðgjafi skyldi starfa fyrir hverja 500 

nemendur í 7.-9. bekk og væri verksvið þeirra að sinna starfsaðferðum við nám, geðrænum 

vandamálum og náms- og starfsvali. Þetta ákvæði var fellt út í meðferð Alþingis við 

samþykkt laganna árið 1974. Í frumvarpi til laga um breytingar á lögum um grunnskóla frá 

árinu 1974, lagt fyrir á Alþingi veturinn 1982-83, segir að heimilt sé að ráða skólaráðgjafa í 

grunnskóla og skuli starfið einkum miðast við efstu bekki grunnskólans (Guðrún 

Friðgeirsdóttir, 1999)         

 Eftir árið 1974 dróg úr náms- og starfsfræðslu í grunnskólum og birtist þá nánast 

einungis sem heimsóknir á vinnustaði (Guðrún Friðgeirsdóttir, 1999). Á áttunda áratugnum 

virðist hafa skapast eyða í náms- og starfsfræðslu í grunnskólum hér á landi að undanteknu 

vettvangsnámi í Neskaupstað árið 1975 (Gerður G. Óskarsdóttir, 1983). Sennilegt er að þessar 

breytingar hafi að hluta orðið vegna formgerðarbreytingar í efstu bekkjum skyldunáms og að 

hluta til vegna áhugaleysis á starfsfræðslu. Árið 1980 kom ítarlegt nefndarálit á vegum 
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menntamálaráðuneytisins: Starfsfræðsla í grunnskólum. Þar var lagt til að ráðnir yrðu 

skólaráðgjafar við alla grunnskóla í landinu á næstu fimm árum og settar reglur um menntun 

þeirra. Árið 1983 var settur námsstjóri í náms- og starfsráðgjöf við skólaþróunardeild 

menntamálaráðuneytisins. Embættið var lagt niður árið 1984. Árið 1986 kom aftur út 

nefndarálit um starfsfræðslu og námsráðgjöf með drögum að námskrá í greininni. Ályktun um 

náms- og starfsráðgjöf á öllum skólastigum var samþykkt á fulltrúaþingi Kennarasambands 

Íslands vorið 1984 (Gerður G. Óskarsdóttir, 1990).      

 Hefðin fyrir náms- og starfsráðgjöfum í grunnskólum er ekki mjög gömul. Árið 1989 var 

farið í átak af menntamálaráðuneytinu til að efla náms- og starfsráðgjöf og starfsfræðslu í 

grunn-, framhalds- og háskólum (Menntamálaráðuneytið, 1998). Í kjölfarið var ráðið í fimm 

stöðugildi náms- og starfsráðgjafa í að minnsta kosti 50% stöðu í grunnskólum í Reykjavík. 

Árið 1997 var ákveðið að ráðnir yrðu náms- og starfsráðgjafar í alla grunnskóla í Reykjavík 

þar sem reknar væru unglingadeildir.        

 Í skólaskýrslu (2012) sem gerð er af Sambandi íslenskra sveitarfélaga kemur fram að 

stöðugildum námsráðgjafa í grunnskólum hefur fjölgað frá því að vera 45 stöðugildi árið 2005 

í að vera 78 stöðugildi árið 2010. Á árunum 2008 og 2009 fjölgaði námsráðgjöfum um 13 

stöðugildi sem kemur til vegna 13. gr. nýrra laga um grunnskóla nr.91/2008 þar sem er kveðið 

á um að nemendur eigi rétt á námsráðgjöf í skólanum af aðilum sem hafa hlotið þar til gerða 

menntun, þ.e. náms- og starfsráðgjöfum. Fjöldi nemenda á bak við hvert stöðugildi náms- og 

starfsráðgjafa í grunn- og framhaldsskólum er allt frá því að vera frá 180-1100 samkvæmt 

rannsókn Sigríðar Dísu Gunnarsdóttur (2006). Miðað við ofangreindar forsendur mætti ætla 

að náms- og starfsfræðsla ætti að aukast með vaxandi fjölda menntaðra náms- og 

starfsráðgjafa.           

 Í skýrslu menntamálaráðherra til um eflingu náms- og starfsráðgjafar í grunn- og 

framhaldsskólum sem úrræði gegn brottfalli nemenda (2007) kemur fram að náms- og 

starfsfræðsla sé frekar óburðug grein í íslensku skólakerfi. Íslensk rannsókn (Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir, 2000) leiddi í ljós að nemendur sem fengu markvissa náms- og starfsfræðslu 

áttu auðveldara með að taka ákvarðanir um nám að loknum grunnskóla og þeir höfðu aflað sér 

víðtækra upplýsinga um nám og störf í samanburði við þá sem ekki fengu neina náms- og 

starfsfræðslu.           

 Í skýrslu starfshóps um náms- og starfsráðgjöf á vegum menntamálaráðuneytisins sem 

gefin var út árið 2007 voru settar fram tillögur um hvernig styrkja mætti náms- og 

starfsráðgjöf til nemenda í grunn- og framhaldsskólum meðal annars í því skyni að bæta líðan 

og námsárangur nemenda og þannig draga úr brotthvarfi (Menntamálaráðuneytið, 2007). Í 
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skýrslunni var farið yfir þau skilyrði sem þurfa að vera fyrir hendi til þess að allir nemendur 

hafi aðgang að náms- og starfsráðgjöf og stöðu náms- og starfsráðgjafar í grunn- og 

framhaldsskólum. Tvær af fjórum helstu tillögum starfshópsins hafa orðið að veruleika, það er 

réttur nemenda til náms- og starfsráðgjafar og lögverndun starfsheitis náms- og starfsráðgjafa. 

Hinar tvær tillögurnar voru að koma á heildstæðri náms- og starfsráðgjafaráætlun í grunn- og 

framhaldsskólum og að menntamálaráðuneytið ráði verkefnastjóra sem ynni að því að tillögur 

hópins kæmust til framkvæmda. Í skýrslunni kemur fram að öflug náms- og starfsráðgjöf ráði 

miklu um að nemendur geri sér raunhæfar áætlanir um náms- og starfsval.  

 Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2011: Almennur hluti) er ekki tiltekinn fjöldi 

kennslustunda fyrir náms- og starfsráðgjöf og því er hverjum skóla frjálst að ákveða hve 

mikla náms- og starfsráðgjöf nemendur fá.      

 Saga náms- og starfsfræðslu hér á landi er eins og sjá má af ofangreindri sögu tiltölulega 

ung námsgrein og hefur ekki náð að festa sig í sessi þrátt fyrir að rannsóknir hafi sýnt fram á 

mikilvægi hennar sem forvörn gegn brotthvarfi (Guðbjörg Aðalbergsdóttir, 2006). 

1.2.3 Forvörn gegn brotthvarfi 

Einn af þeim þáttum sem talinn er draga úr brotthvarfi úr skólum er náms- og starfsfræðsla.  

Brotthvarf nemenda úr framhaldsskólum hefur verið mikið skoðað hér á landi enda er það  

hærra hér á landi samanborið við nágrannalönd okkar (OECD, 2012, janúar). Hér á eftir er 

fjallað um það hvort nemendur sem hafa hlotið markvissa náms- og starfsfræðslu í grunnskóla 

og fram í framhaldsskóla hverfi síður burt úr framhaldsskóla og ljúki námi sínu á tilteknum 

tíma. Í nýlegri skýrslu frá OECD (e. The Organisation for Economic Co-operation and 

Development) er gerður samanburður á brotthvarfi úr framhaldsskólum í 34 aðildarríkjum 

OECD og þar kemur fram að brotthvarf er um 30% á Íslandi (OECD, 2012). Einn af þeim 

þáttum sem talinn er geta dregið úr brottfalli úr framhaldsskóla er öflugri náms- og 

starfsráðgjöf. Talið er að hægt sé að draga úr brotthvarfi ef nemendur velja braut sem hentar 

þeirra áhugasviði (Kristjana Stella Blöndal, Jón Torfi Jónasson og Anne-Christine 

Tannhäuser, 2011).          

  Náms- og starfsfræðslu er ábótavant hér á landi og er hún einungis kennd í um þriðjungi 

grunnskóla með markvissum hætti. Fræðsla og ráðgjöf um nám og störf ætti að vera fastur 

liður í námskrá hvers skóla en í Bretlandi er námsgreinin til dæmis kennd í 7.–11. bekk sem 

skyldufag (Department for Education and Skills, 2003). Markviss náms- og starfsfræðsla þarf 

að standa nemendum til boða frá því í 1. bekk grunnskóla og út allan framhaldsskólann. 

Niðurstöður rannsóknar Guðbjargar Aðalbergsdóttur (2006) benda til þess að gott aðgengi að 
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náms- og starfsráðgjöfum sé einn af fáum þáttum í innra starfi skóla sem dregur úr brottfalli.

 Náms- og starfsráðgjafar í grunn- og framhaldsskólum gegna mikilvægu hlutverki í 

auknu foreldrasamstarfi en samstarf við foreldra er einn af lykilþáttum þess að draga úr 

brotthvarfi. Rannsóknir hafa sýnt að einstaklingar sem fá náms- og starfsráðgjöf frá upphafi 

skólagöngu bæta árangur sinn í skóla, verða færari í samskiptum og samvinnu, eru betur 

undirbúnir fyrir væntanleg störf og hafa meiri þekkingu á starfskönnun og ákvarðanatöku um 

störf (Elementary Career awareness guide, 1999). Í rannsókn Gerðar G. Óskarsdóttur (1993) á 

framhaldsskólanemendum sem hættu að loknu tveggja ára námi eða minna komu fram 

vísbendingar um það að hvatning foreldra skipti miklu máli. Rannnsóknin leiddi meðal annars 

í ljós að börn þeirra feðra sem aflað höfðu sér mestrar menntunar hófu frekar 

framhaldsskólanám þrátt fyrir lægri einkunnir barnanna en þeirra barna sem áttu minna 

menntaða foreldra. Ein skýringin að mati Gerðar var sú að þessir foreldrar hvetji börn sín 

frekar til náms. Niðurstaða Gerðar var að námsferill tengist vellíðan í skóla og þar sem 

hvatning og afstaða foreldra til náms hafa áhrif, þurfa þeir unglingar sem ekki fá hvatningu frá 

foreldrum eða forráðamönnum að fá hana annars staðar frá. Því skiptir máli að tengja heimilin 

við skólana.            

 Í skýrslu OECD (2004) um stefnumótun í náms- og starfsráðgjöf og varnir gegn 

brotthvarfi segir að nemendur sem séu í áhættuhópi ættu að hafa forgang að náms- og 

starfsráðgjöf. Náms- og starfsráðgjafar þurfa í ríkari mæli að einbeita sér að hættu á 

brotthvarfi úr skóla hjá þeim nemendum sem eru menningarlega ólíkir meirihlutanum í 

skólaumhverfinu. Til að gera það er mikilvægt ná tengslum við heimilin og hvetja þau til að 

taka þátt í að brúa það menningarlega bil sem getur skapast.     

 Í nágrannalöndum okkar eru gæði og markmið náms- og starfsráðgjafar byggð á 

grundvelli heildstæðra áætlana og litið á ráðgjöfina sem hluta af skólakerfinu en ekki sem 

stoðþjónustu. Vilji hefur verið fyrir því hjá íslenskum stjórnvöldum að efla náms-og 

starfsráðgjöf til að draga úr brotthvarfi en ekki hefur verið mótuð ákveðin stefna til að tryggja 

skilvirkni og gæði náms-og starfsráðgjafar líkt og hefur verið gert í nágrannalöndunum 

(Alþingi, 2008–2009; Menntamálaráðuneytið, 2010).      

 Uppeldisaðferðir foreldra tengjast brotthvarfi ungmenna úr námi og jákvæð tengsl eru á 

milli leiðandi uppeldishátta og námsárangurs. Foreldrar sem beita leiðandi uppeldisháttum 

sýna börnum sínum stuðning, viðurkenningu og traust. Þeir setja ákveðin mörk og hafa 

væntingar um ábyrga hegðun en allir þessir þættir tengjast á einn eða annan hátt brotthvarfi 

frá námi. Einnig eru jákvæð tengsl á milli leiðandi uppeldishátta og trúar á eigin námsgetu. 

Jafnframt var mikið forspárgildi milli leiðandi uppeldishátta og velgengni í námi. Margar 
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rannsóknir sýna fram á að með þátttöku foreldra í menntun og skólagöngu barna og 

ungmenna sinna geta þeir lagt mikið af mörkum til að draga úr brotthvarfi (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir og Kristjana Stella Blöndal, 2005; Tinto, 1993). 

 

1.2.4 Lög og fagleg umgjörð 

Þrátt fyrir að rannsóknir hafi sýnt fram á að náms- og starfsfræðsla geti unnið gegn brotthvarfi 

þá eru lög mikilvæg til að tryggja að hún sé kennd og að allir hafi jafnan aðgang að henni. 

Lög og reglugerðir tryggja einstaklingum og hópum ákveðin rétt í því samfélagi sem 

einstaklingurinn býr í. Skólastarf byggist meðal annars upp á þeim lögum og reglugerðum 

sem eru í gildi hverju sinni, til að mynda í lögum um grunnskóla. Fyrir náms- og starfsfræðslu 

í grunnskólum skipta lög tengd náms- og starfsráðgjöf miklu máli til þess að tryggja rétt barna 

og unglinga á náms- og starfsfræðslu. Í þessum kafla er fjallað um þau lög og reglugerðir sem 

tryggja börnum og unglingum náms- og starfsráðgjöf og þar með náms- og starfsfræðslu.

 Barnasáttmáli sameinuðu þjóðanna var lögfestur á Alþingi árið 2013. Í 28. grein 

sáttmálans kemur fram að aðildaríki viðurkenni rétt barna til menntunar og skuli sjá til þess að 

upplýsingar og ráðgjöf um nám og störf séu fyrir hendi og aðgengilegar öllum börnum 

(Umboðsmaður barna, e.d.).        

 Samkvæmt grein 7.11 í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) felst hlutverk náms- og 

starfsráðgjafar í grunnskólum meðal annars í því að vinna með nemendum, foreldrum, 

kennurum, skólastjórnendum og öðrum starfsmönnum skólans að ýmiskonar velferðarstarfi er 

snýr að námi, líðan og framtíðaráformum nemenda. Tekið er fram að í grunnskóla eigi að búa 

nemendur undir frekara nám og starf með markvissri náms- og starfsfræðslu, víðtækri 

kynningu á námi sem er í boði að loknu skyldunámi, kynningu á atvinnulífinu og hvernig nám 

býr fólk undir fjölþætt störf sem bjóðast í samfélaginu. Náms- og starfsráðgjöf felst í því að 

liðsinna nemendum við að finna hæfileikum sínum, áhugasviðum og kröftum farveg (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2011).       

 Samkvæmt jafnréttislögum nr. 96/2000 (2000) er skylt að veita fræðslu um jafnréttismál, 

meðal annars með því að leggja áherslu á að búa bæði kynin jafnt undir virka þátttöku í 

samfélaginu, fjölskyldulífi og atvinnulífi. Í 19. grein laganna kemur fram að í náms- og 

starfsfræðslu í skólum skuli leitast við að kynna bæði piltum og stúlkum störf sem hingað til 

hafi verið litið á sem hefðbundin karla eða kvennastörf.      

 Rétt til að kalla sig náms- og starfsráðgjafa og starfa sem slíkur hefur sá einn sem til þess 

hefur leyfi (Lög um náms- og starfsráðgjafa, 2009). Samkvæmt lögum um grunnskóla (2008) 
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eiga nemendur rétt á að njóta náms- og starfsráðgjafar í grunnskóla af aðilum sem uppfylla 

skilyrði laga um náms- og starfsráðgjafa. Fram kemur í 24. grein grunnskólalaganna (2008) að 

í Aðalnámskrá grunnskóla skuli vera lögð áhersla á náms- og starfsfræðslu og kynningu á 

atvinnulífi og námsleiðum til að undirbúa náms- og starfsval. Með lögum um náms- og 

starfsráðgjafa (2009) varð starfsheiti náms- og starfsráðgjafa lögverndað og voru þar með 

ákveðin gæði þjónustu tryggð. Þeir sem leita til náms- og starfsráðgjafa geta í skjóli 

lögverndunarinnar verið þess fullvissir um að sá sem veitir þjónustuna hafi tilskilda menntun 

og fagþekkingu.          

 Í tillögu til þingsályktunar um eflingu náms- og starfsráðgjafar á Alþingi 2005-2006 

kemur fram að það sé enn meiri nauðsyn á að huga að námsvali strax í grunnskóla og fylgja 

því eftir þegar í framhaldsskólann er komið með öflugri náms- og starfsfræðslu og 

einstaklingsbundinni ráðgjöf. Með þessu væri hægt að spara fjármuni og hlífa einstaklingnum 

við að lenda á reki í kerfinu og bíða jafnvel skipbrot (Þingskjal, 2005-2006).   

 Hlutverk náms- og starfsráðgjafa er skipt niður í þrjú meginsvið í samþykktri 

starfslýsingu Félags náms- og starfsráðgjafa (2003). Þessi þrjú meginsvið eru ráðgjöf í námi 

og starfi, ráðgjöf við náms- og starfsval og þróunarverkefni.     

 Fram kemur í siðareglum náms- og starfsráðgjafa að markmið náms- og starfsráðgjafar sé 

að auðvelda einstaklingum að átta sig á eigin óskum og vilja og efla færni þeirra til að taka 

farsælar ákvarðanir um nám og starf. Í siðareglunum liggja þrjú siðferðisgildi til grundvallar 

þau eru: 1) Manngildi og virðing, 2) Sjálfræði og 3) Heill og velferð (Félag náms- og 

starfsráðgjafa, e.d.).  Á aðalfundi Félags náms- og starfsráðgjafa (FNS) árið 2003 var 

samþykkt starfslýsing náms- og starfsráðgjafa. Hlutverki náms- og starfsráðgjafa er þar skipt 

niður í þrjú meginsvið eða: Ráðgjöf í námi og starfi, ráðgjöf við náms- og starfsval og 

þróunarverkefni. Ráðgjöf í námi og starfi felur í sér ráðgjöf um vinnubrögð, persónulega 

ráðgjöf og stuðning og ráðgjöf hagsmunagæslu og upplýsingamiðlun vegna sérhæfðra 

réttindamála. Í ráðgjöf við náms- og starfsval felst áhugagreining, mat og greining á náms- og 

starfsfærni og miðlun upplýsinga um möguleika og framboð á námi og störfum. Þriðji 

liðurinn í starfslýsingu frá FNS er um þróunarverkefni en undir þann lið flokkast viðhald 

þekkingar, kannanir, rannsóknir, fræðsla og miðlun þekkingar (Félag náms- og starfsráðgjafa, 

2003).          

 Lagasetningar er tengjast náms- og starfsráðgjöf hafa haft mikil áhrif á það með hvaða 

hætti náms- og starfsráðgjöf fer fram og eiga að tryggja hópum eins og grunnskólanemendum 

náms- og starfsráðgjöf. 
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1.2.5 Heildrænar náms- og starfsráðgjafaráætlanir 

Samkvæmt meistararitgerð Sigríðar Dísu Gunnarsdóttur (2006) fer um 53% af tíma náms- og 

starfsráðgjafa í persónulega ráðgjöf í skólum. Þessar niðurstöður gefa til kynna að náms- og 

starfsráðgjafar hafa lítinn tíma til að vera með náms- og starfsfræðslu þar sem mikill tími fer í 

persónulega ráðjgöf.          

 Víða erlendis hafa verið gerðar heildrænar náms- og starfsráðgjafaráætlanir þar sem starf 

náms- og starfsráðgjafa er vel skilgreint og sá tími sem áætlaður er í hvern og einn verkþátt. 

Með heildrænni náms- og starfsráðgjafaráætlun er hlutverk náms- og starfsráðgjafa skilgreint í 

skólum og getur nýst sem matstæki fyrir náms- og starfsráðgjafarþjónustu (Gyspers og 

Henderson, 2006).          

 Til að koma á betra jafnvægi á milli þátta í starfi náms- og starfsráðgjafa getur heildræn 

náms- og starfráðgjafaráætlun nýst náms- og starfsráðgjöfum sem og öllum þeim sem starfa í 

skólum.  

1.2.6  Kennsla í náms- og starfsfræðslu 

Hvernig kennsla í náms- og starfsfræðslu fer fram og með hvaða hætti, fer að miklu leyti eftir 

hugmyndaflugi og þekkingu hvers og eins náms- og starfsráðgjafa. Fram kemur í skýrslu sem 

segir frá greiningu á störfum náms- og starfsfráðgjafa í grunnskólum Reykjavíkur að rúmlega 

64% námsráðgjafanna segja að náms- og starfsfræðsla sé kennd hjá þeim. Í sömu skýrslu 

kemur fram hjá námsráðgjöfum í rýnihópum að náms- og starfsfræðsla þyrfti að byrja fyrr og 

koma þurfi skýrar fram í aðalnámskrá að kenna þurfi náms- og starfsfræðslu (Gagnadeild 

menntasviðs, 2006). Þegar litið er til Finnlands, fá nemendur í 7.-9. bekk 76 klukkustundir í 

náms- og starfsráðgjöf og er hún felld inn í stundaskrá eins og aðrar námsgreinar (European 

lifelong guidance policy network, 2011- 2012).      

 Það námsefni sem helst er stuðst við í grunnskólum er t.d. Margt er um að velja sem 

ætlað fyrir efstu bekki grunnskóla eftir þær Berglindi Helgu Sigurþórsdóttir og Helgu 

Helgadóttir (2004). Það byggir á námsefni með sama heiti sem Guðbjörg Vilhjálmsdóttir 

(1996) samdi og staðfærði á árunum 1993 til 1996. Árið 2011 kom út námsefnið Stefnan sett 

– Um náms og starfsval eftir Helgu Helgadóttir (2011) þar sem námsefnið er bæði á stafrænu 

formi og í formi námsefnis í möppu. Námsefnið á stafræna forminu er að finna á slóðinni 

http://www1.nams.is/stefnan_sett/index.php þar sem nemendur geta tekið gagnvirka 

áhugakönnun, skoðað heimasíður ýmissa stofnanna og framhaldsskóla o.fl. Í möppuna safna 

nemendur gögnum sem þeir afla sér í náms- og starfsfræðslunni. Námsefni fyrir náms- og 

starfsfræðslu er af skornum skammti og þar með má segja að verkfæri vanti.  
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 Víða erlendis eru rafrænar upplýsingagáttir þar sem hægt er að afla sér upplýsinga um 

nám og störf. Hér á landi hefur slík upplýsingaveita ekki enn orðið að veruleika og frekar 

erfitt er að afla sér upplýsinga um það nám og þær námsleiðir sem eru í boði hverju sinni. Það 

er í höndum námsráðgjafa í hverjum og einum skóla að veita nemendum fræðslu um hvað er í 

boði og er það gert með margvíslegum hætti.      

1.3 Úr grunnskóla í framhaldsskóla 

Það eru mikil tímamót þegar unglingur útskrifast úr grunnskóla eftir tíu ára samfellt 

skyldunám. Flestir unglingar halda áfram námi og fara í framhaldsskóla (Hagstofan, e.d.b.) 

eða  eins og tölur frá Hagstofunni segja til um, árið 2005 var nemendafjöldi í 

framhaldsskólum landsins 25.093 nemendur og voru þeir orðnir 29.389 árið 2011. Á sama 

tímabili hefur nemendum á háskólastigi fjölgað um 13% (Hagtíðindi, 2012, janúar). Nú þykir 

áframhaldandi nám því eðlilegt framhald af grunnskólagöngunni.     

 Hér áður fyrr voru tækifæri til náms af skornum skammti og ekki gátu allir farið í nám af 

ýmsum ástæðum. Samkvæmt framhaldsskólalögum er fræðsluskylda hér á landi til 18 ára 

aldurs sem þýðir að allir 16-18 ára nemendur sem vilja sækja nám í framhaldsskóla eiga rétt á 

að komast inn í framhaldsskóla. Þessi breyting kallar á aukna fjölbreytni svo allir geti fundið 

nám við hæfi (Lög um framhaldsskóla, 2008). Eitt af hlutverkum náms- og starfsráðgjafar er 

að veita stuðning og ráðgjöf en það getur skipt sköpum fyrir nemandann og hjálpað honum að 

finna sig í náminu (Kristjana Stella Blöndal o.fl., 2011; OECD, 2004). Sú ráðgjöf verður að 

miðast við þarfir hvers og eins því bóklegt nám hentar ekki öllum, í mörgum tilfellum gæti 

styttra og starfsmiðaðra nám verið betri kostur (OECD, 2012). Nauðsynlegt er að bjóða upp á 

styttri námsleiðir fyrir ungmenni sem ekki kjósa langa formlega menntun, jafnframt þarf að 

auka starfsfræðslu og efla samstarf atvinnulífs og menntastofnana (Menntamálaráðuneytið, 

2010).           

 Ætlast er til að grunnskólinn sinni undirbúningi fyrir næsta skólastig þótt ekki séu nein 

ákvæði um slíkan undirbúning í lögunum. Í Aðalnámskrá grunnskóla er kveðið á um 

undirbúningshlutverk grunnskóla fyrir nám í framhaldsskóla þar sem segir að inntak valnáms 

í 8, 9, og 10 bekk miði meðal annars að skipulegum undirbúningi fyrir nám á 

bóknámsbrautum framhaldsskóla og starfsmenntun, list eða tækninámi.   

 Hér á landi stendur nemendum til boða að fara í bóknám annars vegar og verknám 

hinsvegar. Samkvæmt samanburðarrannsókn Guðbjargar Vilhjálmsdóttur (2000) voru 

nemendur sem fengu náms- og starfsfræðslu ákveðnari um val á námsbraut að vori og höfðu 

aflað sér víðar upplýsinga um nám en þeir sem fengu enga fræðslu. Jafnframt kom í ljós að 
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nemendur sem ekki fengu slíka fræðslu sögðust eiga erfiðara með að taka ákvörðun um námið 

en hinir.            

 Einn þeirra þátta sem nemendur þurfa að gera upp við sig við val á námi eftir grunnskóla 

er hvort þeir fari í bekkjakerfi eða svokallað einingakerfi. Í meistararannsókn Svanhildar 

Svavarsdóttur (2010) kemur fram að yfir helmingur nemenda velur sér nám eftir grunnskóla 

eftir því hvort um er að ræða bekkjakerfi eða einingakerfi.     

 Óákveðni tengd náms- og starfsvali er þekkt vandamál. Þeir Brown og Rector (2008) 

vildu varpa ljósi á ákvarðanatökuvanda og framkvæmdu safngreiningu (e. meta analysis) og 

klasagreiningu (e. cluster analysis). Niðurstöður rannsóknarinnar var fjögurra þátta líkan 

þeirra um óákveðni við náms- og starfsval sem felur í sér eftirfarandi þætti: 

1. Óákveðni og neikvæðar tilfinningar innihalda þætti eins og kvíða og þunglyndi, lágt 

sjálfstraust, almennt óöryggi við að leysa vandamál, skuldbindingaótta og forðun auk 

þeirrar hugmyndar að lífið stjórnist af tilviljun eða 17 ytri þáttum.  

2. Skortur á upplýsingum felur í sér að einstaklingum vantar upplýsingar um 

ákvarðanatökuferlið en einnig vantar þá meiri sjálfsþekkingu, upplýsingar um störf og 

leiðir til að ná í upplýsingar. 

3.  Ágreiningur og hindranir fela í sér ágreining við aðila sem skipta einstaklinginn 

máli varðandi ákvörðunartökuna, skynjun á ytri hindrunum og aðstæðubundnar 

hindranir.  

4. Skortur á því að vera tilbúinn til þess að taka ákvörðun felur meðal annars í sér 

óljósa sjálfsvitund, óskýra sjálfsmynd, lágt mat á eigin færni við ákvarðanatöku, 

óþroskuð viðhorf til náms og starfa, óstöðug markmið auk skorts á hvatningu til að 

skuldbinda sig við náms- og starfsval.      

      

Mikilvægt er að horfa á náms- og starfsfræðslu í grunnskólum þar sem grunnskólinn hefur 

það hlutverk að undirbúa nemendur undir næsta skólastig. Náms- og starfsfræðsla er ekki 

kennd með markvissum hætti í grunnskólum og hér á landi er brotthvarf hátt í samanburði við 

nágrannaþjóðir okkar. Sýnt hefur verið fram á að náms- og starfsfræðsla geti dregið úr 

brotthvarfi.  
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1.4 Rannsóknir á náms- og starfsfræðslu 

Í eftirfarandi köflum fjalla ég um þær rannsóknir sem snúa að viðfangsefni rannsóknar þessa 

verkefnis.  

1.4.1 Íslenskar rannsóknir 

Til að vita hvert við eigum að stefna í því að styðja við starfsferilsþróun ungs fólks með 

fræðslu er nauðsynlegt að skoða hvað vitað er um árangur af náms- og starfsfræðslu hér á 

landi.           

 Rannsóknir á náms- og starfsfræðslu hér á landi hafa aðallega verið í höndum Guðbjargar 

Vilhjálmsdóttur prófessors við Háskóla Íslands. Á tímabilinu 1995-1996 framkvæmdi 

Guðbjörg Vilhjálmsdóttir (2000) matsrannsókn þar sem kannað var hvort náms- og 

starfsfræðsla skilaði árangri. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu meðal annars í ljós að 

nemendur sem hlutu náms- og starfsfræðslu voru betur undirbúnir til að velja sér námsbraut 

eftir grunnskóla og höfðu öðlast víðtækari sýn möguleg á framtíðarstörf. Þessar niðurstöður 

undirstrika mikilvægi náms- og starfsfræðslu í grunnskólum.    

 Niðurstöður úr rannsókn Guðbjargar (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2007) þar sem skoðaður 

var árangur af náms- og starfsfræðslu sýndi fram á mikilvægi framfara í skipulagðri hugsun í 

10. bekk. Þegar tekið var tilllit til einkunna og félagslegra breyta gáfu niðurstöður til kynna að 

framfarir í skipulagðri starfshugsun í 10. bekk segja til um brotthvarf úr framhaldsskóla. Í 

sömu rannsókn komu fram áhugaverðar niðurstöður sem tengjast námsfyrirkomulagi í náms- 

og starfsfræðslu. Í ljós kom að skrifleg verkefni höfðu jákvæðari áhrif á nemendur heldur en 

heimsóknir þeirra á vinnustaði.       

 Niðurstöður úr rannsókn Guðbjargar (2010) gefa til kynna að vel skipulögð starfshugsun 

15-16 ára nemenda spáir fyrir um útskrift úr iðnnámi, meðal annars vegna þeirrar náms- og 

starfsfræðslu sem þeir hafa hlotið. Niðurstöður gáfu til kynna að nemendur sem hlotið hafa 

náms- og starfsfræðslu hafa skýrari sýn á náms- og starfsferil sinn heldur en þeir sem ekki 

hafa fengið náms- og starfsfræðslu. Nemendur mátu að fræðslan sem þeir fengu um nám, störf 

og ákvarðanir hafi komið að gagni við að gera sér áætlanir um nám og störf í framtíðinni. 

 Í rannsókn Gerðar G. Óskarsdóttur (2012) voru skil á milli skólastiga skoðuð. Í 

rannsókninni voru meðal annars tekin hópviðtöl við nemendur í 10. bekk grunnskóla og 

nemendur á fyrsta ári í framhaldsskóla. Alls voru þetta 61 nemendi og enginn af þeim sagðist 

hafa átt kost á reglubundinni náms- og starfsfræðslu í 10. bekk. Fram kom að almennt vildu 

nemendur fá meiri kynningu, oftar og fyrr á skólagöngunni.    

 Fram kemur í meistararannsókn Sigríðar Dísu Gunnarsdóttir (2006) að náms- og 
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starfsfræðsla sé kennd í fjórðungi skóla á grunnskólastigi og á framhaldsskólastigi. Yfirleitt sé 

náms- og starfsfræðsla kennd í 10. bekk og áhersla lögð á vettvangsheimsóknir. Fjöldi 

nemenda á bak við hvert stöðugildi náms- og starfsráðgjafa í grunn- og framhaldsskólum er 

allt frá því að vera frá 180-1100 nemendur.       

 Svanhildur Svavarsdóttir (2010) rannsakaði í meistararannsókn sinni á hverju 10. 

bekkingar byggja val sitt á framhaldsskólanámi. Fram kom að einungis fjórðungur nemenda 

fékk mjög miklar eða frekar miklar upplýsingar í náms- og starfsfræðslu.    

 Í meistararitgerð Aðalheiðar Skúladóttur í náms- og starfsráðgjöf (2012) gerði hún 

eigindlega rannsókn þar sem hún skoðaði reynslu og upplifun náms- og starfsráðgjafa í 

grunnskólum af náms- og starfsfræðslu og ávinningi hennar. Allir viðmælendur hennar komu 

inn á að að þeir vildu sjá náms- og starfsfræðslu frá upphafi skólagöngu og að hún væri 

stígandi allt til loka skólagöngunnar.  

1.4.2 Erlendar rannsóknir 

Nauðsynlegt er að skoða hvað vitað er um árangur af náms- og starfsfræðslu erlendis. 

Rannsókn þeirra Brown, S. D., Ryan, C. N. E., Brecheisen, J., Castelion, P., Budisin, I., 

Miller, M. og Ednes, L. (2003) sýndu fram á að það séu einkum fimm þættir sem skipta máli 

sem inngrip í náms- og starfsfræðslu, það er vinnubækur og skriflegar æfingar, 

einstaklingsleiðsögn og endurgjöf, upplýsingaleit um nám og störf, fyrirmyndir og að efla 

stuðning. 

Þeir Brown og Ryan Krane (2000) framkvæmdu eftirgreiningu á 62. rannsóknum á náms- 

og starfsfræðslu. Niðurstöður þeirra sýndu að fimm þættir væru áhrifaríkastir í náms- og 

starfsfræðslu það er skriflegar æfingar, einstaklingstúlkun og viðbrögð við áhugasviðsprófum, 

upplýsingar um nám og störf, fyrirmyndir og athygli á að byggja stuðning (e. attention to 

building support). Töldu þeir að ef notast væri við þessa þætti þá yrði ávinningur náms- og 

starfsfræðslu meiri fyrir nemandann.         

 Í rannsókn þeirra McWhirter, Rasheed og Crothers (2000) voru áhrif níu vikna náms- og 

starfsfræðslu skoðuð með tilliti til nokkurra breyta sem eru í kenningu SCCT, eins og 

hæfileikann til að skilgreina áhugamál, staðsetja upplýsingar um nám og störf, öðlast færni í 

viðtalstækni og atvinnuleit. Niðurstöðurnar sýndu meðal annars að eftir þessar níu vikur 

höfðu nemendur öðlast meiri trú á eigin starfsfærni.      

 Þeir Frans Meijers, Marinku Kuijpers og Chad Gundi (2013, mars) rannsökuðu nýlega 

áhrif náms- og starfsfræðslu á 12-19 ára nemendur í Hollandi. Þátttakendur í rannsókninni 

voru 3.499 talsins og komu úr 34 skólum. Niðurstöður þeirra sýndu að aukin starfshæfni (e. 
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career competencies) nemenda hvatti þá áfram í námi, efldi gæði námsvals og stuðlaði að því 

að nemendur völdu starfsnám við hæfi.      

 Ofangreindar rannsóknir sýna allar fram á að náms- og starfsfræðsla hafi jákvæð áhrif á 

starfsferilsþróun einstaklinga.     

 

1.5 Rannsóknarspurningar 

Upplifun og reynsla grunnskólanemenda sem fengið hafa náms- og starfsfræðslu hefur ekki 

verið rannsökuð áður hér á landi. Með því að varpa ljósi á notendur þjónustunnar er hægt að 

fá innsýn í þá þætti náms- og starfsfræðslunnar sem þeim finnst skipta máli og nýta 

niðurstöðurnar til að skoða hvað það er sem virkar vel, hvað virkar illa og hvað þarf að bæta.

 Á undanförnum árum hefur verið lögð meiri áhersla á náms- og starfsfræðslu í 

grunnskólum. Í lífsleikni hluta Aðalnámskrár grunnskóla frá árinu 2007 er meiri áhersla lögð 

á náms- og starfsfræðslu en áður var gert (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2007). 

Fræðsla um nám- og störf verður stöðugt mikilvægari þar sem framboð af námi og störfum 

tekur miklum breytingum.          

 Tilgangurinn með rannsókninni er að skoða upplifun og reynslu nemenda í 10. bekk sem 

hlotið hafa náms- og starfsfræðslu. Megin rannsóknarspurningarnar eru:  

- Hvers vegna velja nemendur í 10. bekk náms- og starfsfræðslu?  

- Hver eru viðfangsefni náms- og starfsfræðslu? 

- Hvernig finnst nemendum að standa eigi að náms- og starfsfræðslu í grunnskólum? 

- Hvað hafa nemendur lært um nám og störf í náms- og starfsfræðslu? 

- Hvernig hefur náms- og starfsfræðslan undirbúið nemendur undir val á námi eftir 

grunnskóla? 

Í þessari rannsókn tók ég viðtöl við sjö nemendur sem stunduðu nám í þremur grunnskólum á 

höfuðborgarsvæðinu og luku 10. bekk vorið 2013. Nemendurnir eiga það allir sameiginlegt að 

hafa fengið náms- og starfsfræðslu í skólanum sínum veturinn 2012-2013. 
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2 Aðferð 

Í rannsóknininni eru notaðar eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. qualitative research methods) 

sem nýtast vel til að skoða upplifun viðmælenda. Rannsakandinn fær tækifæri til að kynnast 

frá fyrstu hendi merkingu í lífi fólks, hvernig það skynjar sig og upplifir (Berg, 2009). Þær 

henta því vel umræddu viðfangsefni þar sem nemendur, sem eru að ljúka við 10. bekk í 

grunnskóla, segja frá upplifun sinni á náms- og starfsfræðslu. Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

henta vel til að ná fram upplifun og reynslu nemendanna af náms- og starfsfræðslu, skoða 

hvers vegna þau völdu sér að fara í náms- og starfsfræðslu og hvort náms- og starfsfræðslan 

hafi hjálpað þeim að taka ákvörðun um nám að loknum grunnskóla. Þannig er hægt með 

eigindlegum rannsóknaraðferðum að afla gagna og rannsaka viðfangsefnið í sínu félagslega 

samhengi og reyna að skýra hvernig einstaklingarnir byggja sjálf sitt og túlka aðstæður og 

umhverfi (Neuman, 2011).         

 Tekin voru hálf-stöðluð viðtöl (e. semistandardizes interviews) sem er ákveðin aðferð 

gagnaöflunar og er hún notuð til að fá þátttakendur rannsóknarinnar til að lýsa reynslu og 

upplifun sinni og segja sögu sína með eigin orðum. Í slíkum viðtölum er stuðst við ákveðinn 

viðtalsramma en leyfilegt og í raun ætlast til að fara út fyrir hann eftir því sem viðmælendur 

kjósa að segja frá (Berg, 2009). Þannig gat rannsakandi verið með ákveðnar fyrirfram 

hugmyndir en svo bættist ýmislegt við í umræðuefni viðmælenda því um er að ræða líf 

einstaklings sem er algjörlega ókunnur rannsakanda og misjafnt hvað hverjum þykir 

mikilvægt að segja frá. 

2.1 Viðmælendur 

Í rannsókninni tóku þátt sjö unglingar sem koma úr þremur grunnskólum á 

höfuðborgarsvæðinu. Allir unglingarnir áttu það sameiginlegt að vera að ljúka 

grunnskólanámi og hafa verið í náms- og starfsfræðslu að einhverju leyti skólaárið 2012-

2013. Við val á grunnskólum skoðaði ég heimasíður grunnskóla ásamt því að mér var bent á 

hvar náms- og starfsfræðsla væri í boði fyrir nemendur í 10. bekk. Ég hafði samband við 

náms-og starfsráðgjafa þessara skóla og þeir bentu mér á nemendur sem höfðu áhuga á að 

taka þátt í rannsókninni. Í rannsókninni eru skólarnir aðgreindir sem skóli A, B og D. Hér að 

neðan má sjá svör náms- og starfsráðgjafa skólanna við spurningum sem sendar voru til þeirra 

með tölvupósti varðandi fjölda kennslustunda, námsefni, hlutfall vettvangsferða og 

áhugasviðskannanir: 
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Skóli A:  

Í skóla A var náms- og starfsfræðsla kennd sem valgrein í 10. bekk. Kenndar voru tvær 

samliggjandi kennslustundir allt skólaárið, eða um 60 kennslustundir yfir skólaárið. 

Námsefnið var frumsamið af náms- og starfsráðgjafa en einnig notaðist hann við námsefni af 

vef námsgagnastofnunnar (www.nams.is). Nemendur tóku áhugasviðskönnunina Í leit að 

starfi og fengu einstaklingsviðtöl eftir að búið var að lesa í niðurstöður. Vettvangsferðir voru 

um það bil ¼ af tímanum. 

Skóli B:  

Í skóla B var náms- og starfsfræðsla kennd sem valgrein í 10. bekk á vorönn. Kennd var ein 

kennslustund í viku, eða um 15 kennslustundir yfir skólaárið. Notast var við námsefnið 

Stefnan sett, valið efni úr eldri bókum (Ég og atvinnulífið o.þ.h.), fjarkennsluefni af Moodle 

og efni sem var frumsamið af náms- og starfsráðgjafanum. Allir nemendur tóku Stefnan sett 

og stór hluti hópsins tók áhugasviðskönnunina Bendil. Vettvangsferðir voru um það bil ⅓ af 

tímanum. 

Skóli D:  

Í skóla D var náms- og starfsfræðsla kennd sem valgrein í 10. bekk á vorönn. Kenndar voru 

tvær samliggjandi kennslustundir allt skólaárið, eða um 60 kennslustundir yfir skólaárið.  

Notast var við námsefnið Stefnan sett og efni sem var frumsamið af náms- og 

starfsráðgjafanum. Allir nemendur tóku áhugasviðskönnunina Bendil. Vettvangsferðir voru 

um það bil tvær klukkustundir af tímanum. 

Í rannsókninni hef ég gefið viðmælendum mínum eftirfarandi gælunöfn og gefur fyrsti 

stafurinn í nafni viðmælenda til kynna úr hverjum af þremur skólunum hann kemur: 

Arnar: Foreldrar hans eru fráskilin. Hann á sex systkini. Foreldrar hans eru bæði með 

háskólapróf í viðskiptafræði.  

Axel: Hann á eina eldri systur og eina hálfsystur. Móðir hans er jarðfræðingur og faðir hans 

er forritari. 

Anna: Á eina yngri systur. Faðir hennar er bifvélavirki og móðir hennar vinnur í banka. 

Brynja: Foreldrar Brynju eru fráskilin. Faðir hennar býr erlendis ásamt stjúpmóður Brynju 

og þremur litlum hálfsystrum. Brynja býr hjá móður sinni og stjúpföður ásamt þremur litlum 
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hálfsystkinum. Stjúpbróðir Brynju býr úti á landi. Móðir hennar er bókasafnsfræðingur, 

stjúpfaðir hennar er með iðnmenntun, faðir hennar er verkamaður og stjúpmóðir hennar 

leikskólakennari. 

Bára: Foreldrar Báru eru fráskilin. Hún á tvíburabróður og einn eldri bróður. Móðir hennar 

er bókasafnsfræðingur og faðir hennar rekur eigið fyrirtæki. 

Baldur:Foreldrar hans eru fráskilin. Faðir hans býr erlendis ásamt þremur eldri 

hálfsystkinum. Hann býr með móður sinni, stjúpföður og tveimur yngri hálfsystkinum. Móðir 

hans rekur sitt eigið fyrirtæki og stjúpfaðir hans er bifvélavirki. 

Diljá: Diljá á tvo eldri bræður. Móðir hennar er lyfjafræðingur og faðir hennar er 

tölvunarfræðingur. 

2.2 Framkvæmd og úrvinnsla 

Ég hafði samband símleiðis við viðmælendur og við ákváðum stað og stund þar sem viðtalið 

gæti farið fram. Viðtölin fóru fram í skóla viðkomandi, í einhverri stofu þar sem var ró og 

næði, á kaffihúsi eða á kaffistofunni í Háskólabíói. Ég notaðist við hálf-opin viðtöl þar sem ég 

var með fyrirfram tilbúinn viðtalsramma (sjá fylgiskjal 1) í viðtalinu en var jafnframt með 

svigrúm til að spyrja spurninga sem kviknuðu í viðtalinu sjálfu.    

 Viðtölin voru mislöng eða allt frá því að vera í kringum 20 mínútur í að vera um 40 

mínútur. Ég notaðist við forrit í símanum mínum til að taka viðtölin upp og afritaði þau síðan 

samdægurs eða í síðasta lagi daginn eftir. Viðtölin fóru fram í maí og júní 2013. Viðmælendur 

fengu afhent leyfisblað sem foreldrar þeirra undirrituðu og gáfu leyfi fyrir þátttöku barna 

sinna í rannsókninni. Þar var tilgreint að allar upplýsingar væru trúnaðargögn. Rannsóknin var 

tilkynnt til persónuverndar (S6537/2013) en fullrar nafnleyndar var gætt í rannsókninni og 

nöfnum breytt. 

2.3 Siðferðisleg álitamál 

Í eigindlegum rannsóknum er rannsakandi rannsóknartækið og setur sitt mark á rannsóknina 

(Berg, 2009). Mismunandi ástæður geta verið fyrir því að fólk velur sér tiltekin 

rannsóknarefni en ég held að þau séu oft frekar persónuleg, í það minnsta má segja að mitt 

rannsóknarefni sé það. Í námsráðgjafarnámi mínu var ég í starfsþjálfun í grunnskóla á 

höfuðborgarsvæðinu þar sem náms- og starfsfræðsla er í boði sem valgrein fyrir nemendur í 

10. bekk. Eftir að hafa fengið að fylgjast með þeirri kennslu þá spurði ég sjálfa mig, af hverju 

náms- og starfsfræðsla stæði ekki öllum nemendum til boða?     
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 Við greiningu gagnanna lagði ég mig fram um að reynast þeim og viðmælendum eftir 

fremsta megni trú en þó er óraunhæft að aðskilja mína persónu frá rannsókninni og mín 

sjónarmið gætu haft áhrif í túlkuninni. 
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3 Niðurstöður 

Markmið rannsóknarinnar var að öðlast innsýn í upplifun og reynslu nemenda af náms- og 

starfsfræðslu í 10. bekk. Í viðtölunum var lögð áhersla á að fá fram hvað hafði áhrif á val 

þeirra á náms- og starfsfræðslu og hvaða gildi náms- og starfsfræðslan hafði fyrir val þeirra á 

nám eftir grunnskóla. 

Niðurstöðum viðtalanna er skipt niður í fjóra kafla með þemu og sögu viðmælenda að 

leiðarljósi. Í fyrsta kafla er fjallað um náms- og starfsfræðslu í grunnskóla, viðmælendur vilja 

sjá náms-og starfsfræðslu byrja fyrr, þeir fá innsýn í fjölbreyttar námsleiðir og störf og telja að 

náms- og starfsfræðsla hjálpi þeim að taka ákvörðun um val á framhaldsskóla. Annar kafli 

fjallar um ástæðu fyrir vali á náms- og starfsfræðslu þar sem komið er inn á óákveðni með 

náms- og starfsval og áhrif foreldra. Þriðji kaflinn fjallar um hvernig tímarnir í náms- og 

starfsfræðslu voru byggðir upp, hvaða námsefni/verkefni var notað í tímum, hvernig 

starfskynningar voru, fyrirlestrar og áhugasviðskannanir og upplýsingaöflun á netinu. Fjórði 

kaflinn fjallar um val viðmælenda á framhaldsskóla og þá þætti sem hafa áhrif á val þeirra. 

 

3.1 Náms- og starfsfræðsla í grunnskólum 

Þegar náms- og starfsfræðsla viðmælenda minna í grunnskóla var skoðuð komu upp 

eftirfarandi þemu: þeir vilja sjá hana byrja fyrr, hún gefur innsýn inn í fjölbreyttar námsleiðir 

og störf og hún hjálpar nemendum að taka ákvörðun um val á framhaldsskóla. 

Viðmælendur voru spurðir hvort þeir hafi fengið einhverja náms- og starfsfræðslu í 

grunnskóla áður en þeir völdu sér að fara í náms- og starfsfræðslu í vali í 10. bekk. Enginn af 

viðmælendunum gat sagt að hann hafi fengið einhverja reglulega náms- og starfsfræðslu þar 

til þeir völdu sér að fara í náms- og starfsfræðslu í 10. bekk.  

Bára minntist þess þó að hafa fengið einhverja fræðslu um nám og störf í lífsleikni og 

umsjón en segir að sú fræðsla hafi aðallega snúist um það hvort skólarnir væru með 

bekkjarkerfi eða fjölbrautakerfi, ekkert hafi verið farið dýpra í þá umræðu: 

Mér fannst þetta rosalega ómerkileg kynning þú veist…eins og í 
lífsleikni og umsjón og svona...þá var þetta bara eitthvað...þessir 
skólar eru bekkjarkerfi og þessir fjölbrautakerfi, hvort vilt þú fara 
í?...Þú veist það var ekkert bara hvernig er kerfið þarna og hvernig 
er félagslífið þarna…bara svona bekkjakerfi og fjölbrautakerfi. 

 

Bára talaði einnig um að hún hefði aldrei fengið náms- og starfsfræðslu í grunnskóla ef hún 

hefði ekki valið sér náms- og starfsfræðslu í 10. bekk og sagði kennarana bara ekkert hafa 
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verið að pæla í þessu. Þegar Arnar hugsaði til baka um það hvort hann hafi fengið einhverja 

fræðslu um nám og störf í yngri bekkjum grunnskóla minnist hann þess að hafa verið látinn 

vita af menntaskólakynningu í 9. bekk. Diljá talaði um að hún hefði svo sannarlega farið í 

náms- og starfsfræðslu í 8. og 9. bekk ef það hefði verið í boði. Axel mundi eftir einhverri 

fræðslu hér og þar í grunnskóla en minntist á mikilvægi þess að náms- og starfsfræðslan væri 

markviss, eða eins og hann orðar sjálfur: „Uhh...það hafa verið svona inn á milli einhver 

fræðsla...en það er betra að hafa út allt árið...í staðinn fyrir svona einn og einn. “ 

 Baldur og Brynja töluðu um að hafa aldrei fengið neina fræðslu um nám og störf og að 

þau hafi ekki vitað neitt um þetta þegar þau byrjuðu í náms- og starfsfræðslu, eða eins og 

Brynja segir sjálf: „Ég vissi ekki neitt...ég var hérna í x-skóla og ég vissi ekki neitt...og 

uhh...bara vissi ekki neitt um einhverja skóla eða einhverjar vinnur eða eitthvað svoleiðis. “ 

Þegar Anna var spurð út í þá náms- og starfsfræðslu sem hún hafi fengið í grunnskóla þá 

hugsaði hún sig aðeins um og sagðist ekki hafa fengið neina náms- og starfsfræðslu og hafi 

alltaf verið að skoða nám og störf sjálf. 

 

3.1.1 Vilja sjá hana byrja fyrr 

Í öllum þremur skólunum var náms- og starfsfræðsla kennd sem valgrein í 10. bekk. Öllum 

viðmælendum nema Önnu, sem fannst fínt að hafa fyrirkomulagið með þeim hætti eins og 

það er, vildu sjá náms- og starfsfræðslu byrja fyrr í grunnskóla. Arnari fannst of seint að byrja 

að kynna nemendum fyrir möguleikum í námi og starfi í 10. bekk og segir: „En mér finnst að 

þetta ætti að byrja aðeins fyrr...útaf því að það eru margir sem hugsa ekki neitt út í þetta 

þangað til í 10. bekk...og þá er kannski...mér finnst að það ætti kannski að byrja að fræða 

fyrr...fræða fólk fyrr um þetta. “ 

 Flestum fannst að það væri of seint að byrja í 10. bekk þegar stutt væri í að velja þyrfti 

framhaldsskóla. Bára vill sjá náms- og starfsfræðslu byrja í 7. bekk og talaði hún einnig um að 

þau þyrftu að pæla meira í þessu og það þyrfti að minna þau betur á þetta. Axel fannst 

fyrirvarinn vera of stuttur og Ívari fannst að náms- og starfsfræðsla ætti að vera valfag í 8., 9. 

og 10. bekk eða eins og hann segir sjálfur: „Mér finnst að það eigi að byrja að kenna þetta í 

8. bekk...þá hefurðu miklu meiri tíma til að hugsa um hvað þú vilt vera og hvað þú vilt 

gera...mér finnst að þetta ætti bara að vera valfag fyrir 8, 9 og 10. bekk. “ 

 Brynja og Diljá voru báðar sammála um að náms- og starfsfræðslan ætti að byrja í 9. bekk 

og lýsir Diljá þessu á eftirfarandi hátt: „Þannig að mér finnst að það ætti að vera svona einn 
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tími í viku í skólanum þar sem maður er að fræðast um svona…uhmm...kannski byrja bara 

svona í 9. bekk. “ 

 

3.1.2 Gefur nemendum innsýn í fjölbreyttar námsleiðir og störf. 

Viðmælendur voru ekki í neinum vafa þegar þeir voru spurðir út í það hvort þeir hafi fengið 

innsýn inn í einhver störf sem þau vissu ekki að væru til eða eitthvað nám sem þau vissu lítið 

um. Allir viðmælendurnir, nema Arnar sem talaði um að hafa kynnt sér þetta sjálfur, töluðu 

um að hafa fengið innsýn inn í ný störf þegar þau fóru á vettvang í starfskynningar, eða eins 

og Brynja segir: 

Uhh...já...þegar við fórum í Saga-Film þá...eða sko ég vissi 
ekki...það er svo mikið af fólki sem er að vinna að 
einhverju...sem að…já við fórum á RÚV og þá var alveg fullt af 
einhverju svona...eða það eru svo margir að gera svona sitthvora 
hluti og…ég vissi ekkert að það væri svona stórt og það er alveg 
fullt af einhverjum störfum sem ég vissi alls ekkert um...sem 
var alveg frekar flott. 

 

Anna talaði um aukinn skilning eftir að hafa farið í heimsókn á lögreglustöðina: 

...svo var líka rosa gaman að fara á lögreglustöðina...að skoða 
þar…það var rosa gaman...þú veist svo var kynnt fyrir okkur þegar 
hérna mótmælin voru…þá skildi ég betur hvað hafði verið að 
gerast...skilurðu...hvernig mótmælin voru.... 
 

Baldur talaði einnig um breytta sýn eftir að hafa skoðað fyrirtæki sem sérhæfir sig í að 

framleiða tölvuleiki: „Uhh...já þegar við heimsóttum tölvufyrirtækið...þá sá ég að þeir vinna 

miklu meira en ég hélt...ég hélt að þettta væri bara svona frívinna...mæta og gera eitthvað og 

fara...en þeir eru allan daginn...og á næturnar líka. “ 

Flestir viðmælendurnir töluðu um að hafa fengið heimsókn í tíma og fannst Diljá 

áhugavert að sjá hversu fjölbreytt störf eru unnin í Latabæ eða eins og hún segir sjálf: „í 

síðasta tímanum um Latabæ...þá kom maður til okkar og kynnti fyrir okkur öll störfin í 

Latabæ...það var mjög áhugavert. “ 

Diljá talaði um að hún hafi unnið stórt verkefni í tímunum þar sem hún bjó til kynningu á 

því námi og þeirri braut sem hún hafði hugsað sér að velja sér í menntaskóla. Með því hafi 

hún fengið að vita mun meira um námið sem hún hugðist fara í. Bára minntist á kennslustund 

þar sem námsráðgjafinn kynnti fyrir nemendum ólík störf og störf sem muni verða þörf á í 

framtíðinni eða eins og hún segir sjálf: „Já, hún sagði okkur nokkrum sinnum frá þar sem 
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hérna...vantar mikið af fólki í störf...að vinna...það var einhver svona verkfræði og eitthvað 

svoleiðis...og mér hafði langað líka áður fattarðu….“ 

Ákvörðun Önnu um val á framhaldsskóla breyttist frá því að hún byrjaði í náms- og 

starfsfræðslu eins og hún sagði: „Já...eiginlega, ég var alltaf búin að að vera að skoða þetta 

svona sjálf…þú veist hvað mig langaði að gera  skilurðu…en nú er ég eiginlega alveg búin að 

breyta sko þú veist hvað mig langar að gera. “ 

Þegar Axel byrjaði í náms- og starfsfræðslu var hann ákveðinn í að fara í skóla sem byði 

upp á nám þar sem tónlist kæmi við sögu. Þegar hann var spurður út í hvort hann hafi fengið 

innsýn inn í störf sem hann vissi lítið um áður þá segir hann: „Uhh...ja ég hugsaði 

öðruvísi…en það hefur ekki bætt áhugann á einhverju öðru. “ 

 

3.1.3 Hjálpar nemendum við að taka ákvörðun um val á framhaldsskóla 

Þeir viðmælendur sem ekki höfðu verið vissir um hvert þeir ættu að fara eftir grunnskóla 

töluðu um að náms- og starfsfræðslan hafi hjálpað til við ákvörðunartökuna, eins og Bára 

segir: „...og þetta hjálpaði mér mikið að ákveða hvert ég vildi fara...þú veist...einblína á það 

sem...þú veist...hvað ég vildi fara og hvaða skóli hentar því sem ég vil...þetta hjálpaði mjög 

mikið við það….“ 

Axel og Anna breyttu ákvörðun sinni um val á framhaldsskóla eftir að þau fóru í náms- 

og starfsfræðslu. Axel sagðist vera sáttari með þann skóla sem hann sótti um heldur en þann 

sem hann var með í huga þegar hann byrjaði í náms- og starfsfræðslu. Anna lýsir upplifun 

sinni svona: „Já…ég ætlaði að fara held ég í Iðnskólann í Hafnarfirði...eitthvað að læra 

svona snyrtifræði eða Tækniskólann eða eitthvað…ég er núna þú veist...annað hvort Kvennó 

eða MH. “ 

Þegar Diljá byrjaði í náms- og starfsfræðslu var hún með tvo skóla í huga og það var ekki 

fyrr en eftir að hún fór á opið hús í báðum skólunum að hún tók ákvörðun. Brynja talar um 

hversu óákveðin hún var með val á framhaldsskóla þegar hún byrjaði í náms- og starfsfræðslu 

og segir náms- og starfsráðgjafann hafa hjálpað sér mikið og segir jafnframt: „Og núna er ég 

alveg ákveðin í hvaða menntaskóla ég ætla að fara í …ég vissi alls ekki hvaða skóla ég vildi 

fara í...var mjög óákveðin en nú er ég alveg viss...já þetta hjálpaði mér mjög mikið. “ 
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3.2 Ástæða fyrir vali á náms- og starfsfræðslu 

Þegar ástæður viðmælenda fyrir vali sínu á náms- og starfsfræðslu voru skoðaðar komu 

eftirfarandi þemu fram: óákveðni með náms- og starfsval, foreldrar. 

 

3.2.1 Óákveðni með náms- og starfsval 

Aðalástæðan fyrir því að viðmælendur höfðu valið að fara í náms- og starfsfræðslu var 

óákveðni/óvissa með náms- og starfsval. Flest þeirra vissu ekki um þá möguleika sem í boði 

voru eftir grunnskóla. Anna talaði um að hún hafi  ekkert vitað hvað hana langaði að gera og 

hafi því fundist sniðugt að velja sér náms- og starfsfræðslu. Þegar Brynja var spurð um ástæðu 

þess að hún valdi sér náms- og starfsfræðslu segir hún: 

 

Já, því ég var ekki viss hvaða skóla ég vildi fara í og ekki heldur 
hvað ég vildi gera í framtíðinni...og ég bara vissi þú veist...ekki 
hvaða skóla...þú veist…þarna hvað átti að láta mann gera og 
svona...og ég bara vissi mjög lítið um þetta allt saman…. 

 

Þar sem Baldur stóð í þeim sporum að vita ekki í hvaða skóla hann ætti að fara í þá valdi hann 

að fara í náms- og starfsfræðslu til að hann fengi einhverja hugmynd um hvert hann vildi fara. 

Diljá hefur alltaf pælt mikið í framtíðinni að hennar sögn og valdi að fara í náms- og 

starfsfræðslu til að sjá hvaða leiðir væru í boði, eða eins og hún segir sjálf:  

 

...þetta er bara svona…ég hef bara einhvernveginn metnað fyrir 
framtíðinni minni...hef alltaf verið stelpan sem pælir mikið í því 
sem hún vill gera í framtíðinni…og ég veit...með því að læra þá er 
ég að tryggja framtíð mína...spennandi að sjá hvaða leiðir eru í 
boði. 

 

Bára tók meðvitaða ákvörðun um að fara í náms- og starfsfræðslu og var búin að velta vali á 

framhaldsskóla lengi fyrir sér og segir jafnframt: 

 

Ég hef alltaf verið með rosalega mikinn kvíða fyrir þessu…og ég á 
ógeðslega erfitt með að taka ákvarðanir...ég þarf að hugsa í ár áður 
en ég tek ákvörðun...og þetta hjálpaði mikið að ákveða hvert ég 
vildi fara...þú veist...einblína á það þú veist...hvað ég vil og hvaða 
skóli hentar því sem ég vil. 
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Axel segist hafa valið sér náms- og starfsfræðslu af forvitnissökum, hann vissi ekkert hvað 

þetta væri og langaði að sjá hvað væri gert í þessu námskeiði.  

 

3.2.2 Foreldrar 

Viðhorf foreldra til náms- og starfsfræðslu hjá þeim fjórum viðmælendum sem rætt höfðu um 

valið við foreldra sína var mjög jákvætt eins og kemur fram hjá Diljá: „Já algjörlega 

sko…mamma hjálpaði mér eiginlega...þau sögðu að þetta væri bara möst...maður græðir á 

því. “ 

Anna talar um að hafa fengið hvatningu frá mömmu sinni að fara í náms- og 

starfsfræðslu. Hún kemur einnig utan af landi og foreldrar hennar óvissir um hvernig 

fyrirkomulagið er varðandi val á námi eftir grunnskóla. Foreldrar Brynju mæltu með þessu 

þegar hún kynnti fyrir þeim þau valfög sem í boði voru og foreldrar Báru bentu henni á að 

fara í þetta fag þar sem þau vissu hversu óákveðin hún væri, eða eins og hún sagði: „Já, eða 

þú veist þegar við vorum að byrja að ákveða í byrjun hérna...í lok 9. bekkjar...fyrir sumarið 

þá var þetta í boði og mömmu og pabba fannst þetta mjög sniðugt af því að þau vita alveg 

hvað ég er óákveðin….“ 

Axel segist ræða opinskátt um námsval sitt við foreldra sína. Baldur talar um að hafa ekki 

fengið neina sérstaka hvatningu frá foreldrum sínum til að fara í náms- og starfsfræðslu, hann 

hafi alveg tekið ákvörðun sjálfur. 

 

3.3 Náms- og starfsfræðsla 

Þau meginþemu sem komu fram þegar farið var yfir hvað gert var í kennslustundum í náms- 

og starfsfræðslu voru: fyrirlestrar, námsefni/verkefni, starfskynningar, áhugasviðskannanir og 

upplýsingaöflun á netinu.  

 

3.3.1 Fyrirlestrar 

Þegar viðmælendur voru spurðir út í tímana í náms- og starfsfræðslu þá sagði Bára frá einum 

fyrirlestri náms- og starfsráðgjafans: 

 

Og hún hélt fyrirlestur um það að við ættum að gera eitthvað sem 
við viljum en ekki það sem mamma og pabbi vilja að við 
gerum...þá getur maður lent bara í einhverju ógeðslega leiðinlegu 
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starfi eða farið í leiðinlegt nám...og bara fjallaði um svona kosti og 
galla...fyrirmynd...áhugamálin mín og svoleiðis…. 

 

Axel sagði: 

Uhh...það var verið að...til dæmis var verið að kynna fyrir okkur 
framhaldsskóla…hvernig það virkar...þú veist...hvernig kerfin 
eru…hvernig það er valið inn…hvernig við sækjum um og 
allskonar og svo var bara...já...svo var verið að opna augun okkar 
hvernig er að hafa starf og hérna ég veit það ekki...hvernig á að 
sækja um starf og svona...allt sem tengist námi og starfi. 

 

3.3.2 Námsefni/verkefni 

Þegar viðmælendur voru spurðir út í hvort þeir hafi verið með eitthvað ákveðið námsefni í 

náms- og starfsfræðslu þá töluðu Brynja og Axel um að þau hafi verið með verkefnablöð, eða 

vinnublöð eins og Axel segir: „Uhh...fengum bara svona verkefnablöð…ekki neitt mjög 

ákveðið. “ 

Diljá talaði um námsefni á vefnum: 

 

Já við vorum á einhverri svona síðu...man ekki hvað hún 
heitir...það er alveg stolið úr mér...en þá settu þau bara inn þú veist 
plönin...bara hvaða verkefni væru að koma og svona...og eitt var til 
dæmis draumastarfið held ég...ég gerði einhverja svona stuttmynd 
og svona…að ég væri til í að verða söngvari. 

 

Anna ræddi um verkefni sem fólst í því að búa til manneskju og sögu hennar, það er 

söguaðferð: 

 

Mér fannst svolítið gaman þegar bara…þú veist...við bjuggum til 
manneskju...þú veist...teiknuðum hana upp og bjuggum til sögu á 
bak við...mér fannst það...síðan áttum við að kynna þær...og þær 
voru...vorum að tala um skilurðu...er gott fyrir manneskjuna að 
gera þetta? Þú veist eins og henni langaði að gera…. 

 

Þegar viðmælendur sögðu frá því hvað þeim þótti hafa verið áhugaverðast í náms- og 

starfsfræðslu þá talaði Bára um ferilskrána sem hún bjó til: 

 

Umm…mér fannst bara mjög áhugavert...líka eins og…við 
gerðum okkar eigin ferilskrá...það eru ógeðslega margir byrjaðir að 
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vinna núna og ég er í fyrstu vinnunni minni núna...og maður er að 
kynna sér betur hvernig maður á að byggja upp ferilskrá...og þegar 
maður byrjar að hugsa út í þetta þá byrjar maður að pæla hvað 
skatturinn er og þannig...já mér fannst mjög merkilegt að hafa gert 
ferilskrána...og það var líka bara mjög gaman…líka þú veist maður 
þarf svo að byrja að pæla í þessu svo fljótlega þegar maður er 
kominn í unglingadeildina af því að maður fær vinnu svo 
fljótlega…. 

 

Anna og Brynja töluðu um að hafa fengið kennslu í því hvernig best sé að læra undir próf og 

nemendur hafi skoðað hvaða námsstíl þau höfðu með því að taka könnun á hvaða sviði 

hentaði þeim best að læra eða eins hún sagði: „Og síðan erum við líka búin að taka aðra 

svona könnun…hvaða svið til að læra...hvað okkur finnst mest…það eru svona tölur…þú veist 

þú ert með 5 í þessu og 10 í þessu….“ 

Brynja minntist einnig á að þau hafi skoðað áhugamál sín og horft á styrkleika sína: og 

sagði: „Fyrst vorum við svona að tala um menntaskólana…og gerðum fullt af svona 

könnunum...og þú veist hvað...við vorum að segja í hverju við vorum góð í og svona 

áhugamál....já og síðan vorum við að læra um skólana….“ 

 

 

3.3.3 Starfskynningar 

Allir viðmælendur lýstu reynslu sinni af því að hafa farið í náms- eða starfskynningar. Baldur 

sagði frá upplifun sinni af því að heimsækja lögregluna og fyrirtæki sem framleiðir tölvuleiki 

og segir það hafi verið mjög flott og gaman að skoða það. Brynja sagði: „Við fórum á Saga-

Film...við ætluðum á Landspítalann en það virkaði ekki. Og á 

lögreglustöðina...og...fórum...uhh...það var eitthvað eitt í viðbót...það var gaman að sjá 

hvernig þetta virkar allt saman….“ 

Upplifun Önnu á starfskynningum lýsti hún með eftirfarandi hætti: „Þegar maður fór 

á kynningar eða eitthvað þá vakti það áhuga. “ 

Diljá fannst merkilegt að fá að sjá ólík störf: 

 

Ég veit ekki alveg hvað ég ætla að verða samt...þú veist...maður 
fékk að skoða svo fjölbreytt…það var Landspítalinn, 
Borgarleikhúsið og þú veist…CCP...þannig að það var mjög 
merkilegt að sjá, skoða þetta allt. 
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Brynja talaði um upplifun sína þegar það kom skiptinemi í heimsókn: „Uhmm…það var 

áhugaverðast þegar neminn kom…þarna skiptineminn...og sagði frá..þú veist reynslunni sinni 

þegar hún fór til útlanda...og var svona skiptinemi…og hvernig lífstíllinn er annarsstaðar….“ 

Bára og Axel fóru og skoðuðu Tækniskólann með sínum hóp og lýsir Axel heimsókninni 

þannig: „Uhh…við fórum í heimsókn...t.d. í Tækniskólann...fórum þangað og 

skoðuðum...sáum hvaða greinar eru og skoðuðum allt. “ 

 

3.3.4 Áhugasviðskannanir 

Í öllum þremur skólunum tóku viðmælendur áhugasviðskönnun, sem þó var framkvæmd með 

ólíkum hætti á milli skóla. Allir viðmælendurnir höfðu gaman af því að fara í 

áhugasviðskönnunina. Bára sagði frá því að hún hafi tekið áhugasviðspróf og niðurstaðan hafi 

ekkert komið henni á óvart en sagði suma hafa orðið mjög hissa því þeir lentu í iðnflokki og 

þá hafi náms- og starfsfráðgjafinn spjallað við þá nemendur og útskýrt hvað niðurstöðurnar 

gætu þýtt. Þegar Baldur var spurður út í áhugasviðspróf sagði hann: „Uhh...það var allt í 

lagi...en ég var ekkert nógu...þú veist…ég var ekkert alveg sammála því sem kom út...það kom 

að ég ætti að fara í eitthvað listnám...og það er ekki alveg ég...ég hef smá áhuga á grafískri 

hönnun….“ 

Þegar Brynja var búin að fara í áhugasviðspróf þá upplifði hún það svona: 

 

Jú, það var spurt fullt af einhverjum spurningum og þá sá ég alveg 
svona hvernig þetta var og þannig að ég hafði bara mikinn…eða 
þannig...fattaði bara að ég hafði mikinn áhuga á sálfræði…ég gerði 
mér ekki grein fyrir því…. 

 

Áhugasviðsprófið virtist opna nýjar víddir hjá viðmælendum eins og kemur fram hjá Diljá: 

„Við tókum það bara einu sinni...mér datt samt ekki í hug að ég væri vísindamaður 

beint…eða þú veist...svona...jú jú...ég er alveg opin fyrir því….“ Anna mundi ekki hvað kom 

nákvæmlega út úr áhugasviðsprófinu og hvað flokkarnir heita en hún mundi að starfið sem 

passaði við hana væri eins og til dæmis rithöfundur, snyrtifræðingur eða eitthvað í sambandi 

við kvikmyndir, svo segir hún: „Þetta er allt sem mig langaði að gera og ég er búin að vera 

alveg að gera kvikmyndir með vinkonum mínum...og erum að skrifa...einhverjar svona stuttar 

sögur og svona….“ Niðurstöðurnar sem Axel fékk út úr áhugasviðsprófinu komu honum á 

óvart og sagði hann þær bara „vera út úr kú” fyrir honum. Einnig komu niðurstöðurnar Arnari 

á óvart: eins og hann segir: „Ég var ekkert alveg sammála því sem kom út...ég veit það 
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ekki...það kom að ég ætti að fara í eitthvað listnám og það er ekki alveg ég (hlátur).“ Diljá 

segir að hún hafi verið með fæst stigin á listasviði og flest stigin á vísindasviði. Hún er sátt við 

niðurstöðurnar þó hún sé ekki búin að finna framtíðarstarfið ennþá.  

 

3.3.5 Upplýsingaöflun á netinu 

Viðmælendur rannsóknarinnar eru af þeirri kynslóð sem elst upp við greiðan aðgang að 

tölvum, internetinu, snjallsímum og tækni sem við sem eldri erum skiljum ekki alltaf hvað er. 

Víða erlendis eru öflug upplýsingakerfi á netinu þar sem einstaklingar geta leitað sér 

upplýsinga um nám og störf á einum og sama stað. Hér á landi hefur slík síða ekki komið til 

framkvæmda ennþá. Þegar viðmælendur voru spurðir út í það hvort að það hafi verið notast 

eitthvað við internetið í náms- og starfsfræðslunni þá sagði Axel til dæmis: „Já, við fórum inn 

á nokkrar síður eins og MS, MR og vorum að skoða svona hvað þyrfti til að komast inn….“ 

Arnar mundi ekkert sérstaklega eftir að það hafi eitthvað verið notað, en sagði að þau hafi 

skoðað skóla á netinu. Í skóla D. sem Diljá var í voru nemendur látnir fá aðgang að heimasíðu 

og segir hún: „…og svo fengum við aðgang að svona síðu...það var alveg bara fínt…sko...líka 

bara notar maður google bara meira núna. “ 

 

3.4 Val á framhaldsskóla 

Umræðan um framhaldsskóla stóð viðmælendum mínum nærri þar sem þau voru í þann mund 

að ljúka við 10. bekk og voru að bíða eftir að fá úr því skorið í hvaða skóla þau höfðu komist 

inn í. Það er ekki sjálfgefið að komast inn í þann skóla sem sótt er um sem fyrsta val, því 

þurfa nemendur að sækja um annan skóla sem annað val og fer það svo eftir þáttum eins og 

einkunnum, búsetu og fleiru, hvort þau komist inn í þann skóla sem þau setja í fyrsta val. Þau 

þemu sem tengdust vali á viðmælenda á framhaldsskóla voru: kvíði/stress, viðhorf til 

„vinsælu skólanna” og „óvinsælu skólanna”, bekkjarkerfi og einingarkerfi, félagslíf og vinir. 

 

3.4.1 Kvíði/stress. 

Þegar rætt var um hvað tæki við eftir grunnskólann var ljóst að viðmælendur voru spenntir að 

klára grunnskólann og fara í framhaldsskóla. Þrátt fyrir mikla spennu þá birtist einnig kvíði 

og/eða stress á meðal nokkurra viðmælenda. Þegar Arnar byrjaði í náms- og starfsfræðslu var 

hann búinn að ákveða hvað hann ætlaði að verða. Hann ætlaði í langskólanám. Arnar kom 
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fyrir sem mjög opinn og félagslyndur einstaklingur sem hafði tekið þátt í ýmsum listrænum 

atburðum og var hann kvíðinn/stressaður yfir því að komast ekki inn í skólann sem hann setti 

í fyrsta val. Margir sækja um í þann skóla og hafði Arnar ekki fengið góðar einkunnir yfir 

veturinn. Foreldrar Arnars eru báðir vel menntaðir.  Þegar leið á viðtalið kom í ljós að mikil 

pressa var á að hann færi í þennan tiltekna skóla þar sem báðir foreldrar hans og „allir” í hans 

fjölskyldu höfðu farið í þennan skóla. 

Þegar Brynja byrjaði í náms- og starfsfræðslu hafði hún ekki hugmynd um í hvaða skóla 

hún ætti að fara í eftir grunnskóla og ekki heldur hvað hana langaði til að verða. Hún er 

sterkur námsmaður og fór í náms- og starfsfræðslu eftir að foreldrar hennar höfðu mælt með 

því. Brynja hafði ekki áhyggjur af einkunnum en var samt stressuð yfir því að komast ekki inn 

í skólann sem hún valdi í fyrsta val, eða eins og hún segir sjálf: 

 

Ég er mjög stressuð hvernig þetta kemur allt út...ég verð alveg sátt 
ef ég kemst í skóla númer tvö...en ég verð alveg pirruð ef ég kemst 
ekki í fyrsta skóla...það er alveg smá pressa...maður er búinn að 
segja öllum hvaða skóla maður sótti um og það eru allir að búast 
við að maður komist inn…. 

 

Bára hefur að eigin sögn alltaf átt erfitt með að taka ákvarðanir og er ákvörðun um nám að 

loknum grunnskóla engin undantekning. Foreldrar hennar hvöttu hana til að fara í náms- og 

starfsfræðslu til að eiga auðveldara með að velja hvert hún vildi fara að loknum grunnskóla. 

Bára segist hafa upplifað kvíða/stress yfir því að þurfa að velja sér framhaldsskóla og að hún 

hafi farið til náms- og starfsráðgjafans og rætt málin. Hún var með áhyggjur af einkunnum og 

áhyggjur af því hvað myndi gerast ef hún væri ekki með nógu góðar einkunnir. Báru segist 

hafa liðið betur eftir að hafa rætt við hana og áttað sig á að ef hún kæmist ekki í þann skóla 

sem hún setti í fyrsta val, þá færi hún í annan skóla sem væri ekkert síðri en sá sem hún ætlaði 

sér að fara í.  

 Anna talaði um að það væru margir þættir sem yllu stressi/kvíða yfir því að taka 

ákvörðun um hvaða framhaldsskóla hún ætti að velja, hún segir: „Þetta er rosalega 

stressandi...þannig að já...líka bara...skólarnir eru svo misjafnir...fer líka eftir því hvort 

maður vill bekkjarkerfi eða ekki. “  

 Þrír viðmælenda minna Diljá, Baldur og Axel voru ekkert kvíðin/stressuð yfir því hvort 

þau kæmist inn í skólann sem þeir settu í fyrsta val. Axel sagði að ef hann kæmist ekki inn þá 

færi hann bara í einhvern annan og myndi sækja um aftur um áramótin. Diljá var með mjög 
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góðar einkunnir og var alveg viss um að hún kæmist inn í þann skóla sem hún sótti um sem 

fyrsta val. 

 

3.4.2 Viðhorf til „vinsælu“ skólanna og „óvinsælu“ skólanna. 

Í umræðunni um framhaldsskóla töluðu flestir viðmælendurnir annars vegar um hina 

svokölluðu „vinsælu” skóla sem eru fáir skólar á höfuðborgarsvæðinu sem mikil ásókn er í og 

svo hins vegar „óvinsælu” skólana sem hafa orð á sér fyrir að vera skólar sem nemendur 

sækja sem eru með námsörðuleika, lágar einkunnir úr grunnskóla eða nemendur sem ekki 

hafa komist inn í fyrsta eða annað val. Viðhorfin komu mjög greinilega í ljós í viðtölunum. 

Bára, Diljá og Arnar hafa sótt um að fara í skóla sem er í talsverðri fjarlægð frá heimili þeirra. 

Ástæðuna fyrir því segir Bára vera að hana langi að kynnast nýjum krökkum og að 

heimaskólinn sé mjög lítill, svo segir hún: 

 

Jú…kannski eins og krakkar sem eru með eitthvað svona…þú 
veist...eins og námsverið...það eru krakkar sem eru með svona…til 
dæmis mikla lesblindu...eða eitthvað svoleiðis...þau setja oftar 
fjölbrautaskóla í fyrsta val og oftast x-skóla held ég…. 

 

Arnar talar um að hann sé lítið að hanga með krökkunum sem ætla að fara í heimaskólann, 

svo segir hann: „Það er komin svolítil svona steríótýpa um x-skóla um að það séu bara 

tossarnir sem fara bara þangað og þannig...ef engir vegir eru opnir þá fer maður þangað. “ 

Brynja talar um skóla sem er með orð á sér að vera svokallaður „brotthvarfs-skóli“ og þeir 

sem ekki komast í 1. eða 2. skólann sem þeir völdu séu sendir í þennan skóla. Svo segir hún: 

„Og það eru ekki margir sem ætla í einhverja svona fjölbrautaskóla...svona eins og x og y og 

svona.“ 

Í viðtölunum töluðu viðmælendur um menningu innan skóla, að ólíkir hópar nemenda 

færu í ákveðna skóla eða eins og Bára lýsir því hvernig menning skólans heillaði hana: „En 

mér finnst líka bara eins og stelpurnar haga sér og hvernig þær klæða sig í x...hvernig 

menningin þar er...eins og...er bara svo flott...og svo líst mér líka bara svo vel á 

náttúrufræðibrautina þar...það var líka út af því.“ 

Diljá er mjög metnaðarfull stelpa, það kom greinilega fram í viðtalinu. Henni finnst 

gaman að læra og stefnir á langskólanám. Þegar hún er spurð út í hvort hún haldi að allir stefni 

á nám eftir grunnskóla, þá kemur fram viðhorf hennar til heimaskólans og annara „óvinsælla” 
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skóla: „Ég er náttúrulega með krökkum sem ég veit að ætla í skóla...en ég hangi ekki mikið 

með krökkum sem eru að fara í x (heimaskólann) eða eitthvað svoleiðis...en jú jú það eru 

einhverjir að fara í x (heimaskólann)…einhverjir í y….“ 

Anna kemur utan af landi og var sú eina af stelpunum sem ekki var með fyrirfram 

myndaðar skoðanir af því hvernig skólarnir væru. Hún talaði um þetta hafi verið svo nýtt fyrir 

þeim þar sem hún væri elst í systkinaröðinni og ekki hafi þurft að hugsa út í þessa hluti því þar 

sem móðir hennar bjó hafi ekki verið svona mikið val í boði. Baldur var einnig mjög opin 

varðandi skólana, setti einn af „óvinsælu“ skólunum í annað val. Það eina sem Axel hugsaði 

um var hvort að skólinn væri með nám við hans hæfi, þ.e. eitthvað nám sem tengdist tónlist. 

Hann var ekkert að spá í neitt annað. 

 

3.4.3 Bekkjarkerfi og einingarkerfi. 

Einn af þeim þáttum sem hafa áhrif á hvaða framhaldsskóla eða menntaskóla nemendur velja 

sér eftir grunnskóla er hvort skólarnir séu með svokallað bekkjarkerfi þar sem nemendur eru 

samferða bekknum sínum í gegnum námið eða svokallað einingarkerfi þar sem nemendur taka 

ákveðið margar einingar til að ljúka námi sínu. Þeir geta þá gert það á sínum hraða og eru ekki 

alltaf með sömu bekkjarfélögum í námskeiðum. 

 Þeir nemendur sem höfðu skoðun á því hvort kerfið yrði fyrir valinu töldu allir að 

bekkjarkerfið væri betri kostur. Það hvort kerfið væri í skólunum sem Diljá og Brynja völdu 

skipti þær ekki máli. Axel talaði ekkert um kosti og galla kerfanna en hann fer í skóla með 

bekkjarkerfi þar sem það er í boði í skólanum sem hann valdi. 

 Þegar Baldur stóð frammi fyrir því að velja sér skóla í fyrsta og annað val þá valdi hann 

skólann með tilliti til þess að það var bekkjarkerfi í skólanum. Eins var með Báru og lýsir hún 

sinni ákvörðun svona: 

 

Mér langar meira í bekkjarkerfi...þá er maður með bekknum...og 
þá er þetta eins og svona einn stór vinahópur...eða það hefur maður 
heyrt…ég er líka svo stressuð að í svona fjölbrautakerfi…að ég 
muni ekki kynnast mikið af fólki fattarðu...þú veist...ég vil bara 
byrja í bekkjarkerfi…finnst ég vera öruggari þarna...af því að ég 
þarf svo mikið að það sé að halda utan um mig...ég er stressuð líka 
að þurfa að raða einingum upp...og lendi svo seinasta árið með allt 
í stærðfræði...þannig að ég vil byrja í bekkjarkerfi. 
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Anna ræddi um þá togstreitu sem getur verið þegar velja þarf á milli kerfa í námi annars vegar 

og tegundar náms: 

 

Þannig að já...líka bara...skólarnir eru svo misjafnir...fer líka eftir 
því hvort maður vilji bekkjarkerfi eða ekki...og hvort að þú  
veist...skólinn sem er með bekkjarkerfi sé með það sem þér langar 
til að læra...eins og tungumál og þannig…mér langar rosalega 
mikið til dæmis að læra spænsku...en ég væri samt til í 
bekkjarkerfi…og það er ekkert einhver skóli…. 

 

3.4.4 Félagslíf í skólunum. 

Val viðmælenda minna á framhaldsskóla fór einnig eftir því hvernig félagslífinu við skólann 

var háttað. Þessi þáttur skipti Brynju og Diljá ekki miklu máli en þegar Arnar var spurður 

hvers vegna hann valdi skólann sem hann setti í fyrsta val þá svaraði hann: „Aðallega bara 

félagslífið...og...líka náttúrulega námið.“ 

Baldri sýndist skólinn sem hann setti í fyrsta val vera skemmtilegur skóli. Líf Axels snýst 

um tónlist og hann var ekki lengi að taka ákvörðun um val á framhaldsskóla þegar stelpa sem 

hann var að vinna með sagði honum frá öflugu tónlistarlífi og hljómsveitarkeppnum í einum 

skólanna. Anna talaði um að henni fyndist vanta að nemendur 

framhaldsskólanna/menntaskólanna kæmu með kynningar á félagslífi sinna skóla í náms- og 

starfsfræðslu.  

Bára var með jákvætt viðhorf varðandi félagslíf í framhaldskólum/menntaskólum: 

 

Það er ekki bara gaman í einum menntaskóla...þú veist...ef þú 
tekur þátt í félagslífinu þá er gaman...þannig að þú veist...ég veit 
það ekki...það er svipað nám í öllum skólum og þú veist...maður 
þarf bara að taka þátt í félagslífinu þá er gaman…. 

 

3.4.5 Vinir 

Viðmælendur voru allir á sama máli þegar spurt var um hvort þeir teldu að vinir hafi áhrif á 

val á framahaldsskóla. Eins og Arnar orðar það: „Já, það eru mjög margir sem gera það, 

bara svona fara með straumnum út af því að vinir manns eru að fara þangað og kannski 

ekkert að pæla í þessu í 10. bekk. “ 

Axel er mikill tónlistarmaður og stefnir hann á að fara í framhaldsskóla þar sem hann 

getur farið á tónlistarbraut, þetta segir hann í umræðunni um áhrif vina á val á framhaldsskóla: 
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„...eða þú veist það eru geðveikt margir sem eru bara að elta vinahópinn…mér finnst það 

svoldið skrítið...en það eru sumir sem gera þetta ekki...en það eru flestir sem fara bara í 

þennan skóla af því þeir eru að elta vinina.“ 

Brynja kom fram með áhugaverðan punkt í þessari umræðu: „Já ef þeir vita ekki neitt um 

skólana þá fara þeir örugglega bara oftast í skólann sem vinir þeirra fara í...eða þú 

veist...fylgja hópnum...þú veist...ef þeir vita ekki þú veist hvert þeir eigi að fara og svoleiðis.“ 
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4 Umræða 

Markmið þessarar rannsóknar var að heyra upplifun og reynslu nemenda í 10. bekk 

grunnskóla af náms- og starfsfræðslu. Leitast var við að fá fram ástæður viðmælenda fyrir vali 

á náms- og starfsfræðslu, hvað viðmælendur eru að gera í náms- og starfsfræðslu, hverjar 

skoðanir viðmælenda eru á náms- og starfsfræðslu ásamt því að skoða hvort viðmælendur telji 

náms- og starfsfræðslu góðan undirbúning fyrir að velja sér nám að loknum grunnskóla. Í 

upphafi rannsóknarinnar leitaði ég mér upplýsinga um grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu þar 

sem náms- og starfsfræðsla er kennd með reglubundnum hætti og kom það mér á óvart hversu 

erfiðlega það gekk. Það gefur vísbendingar um að í mörgum skólum séu nemendur ekki að fá 

markvissa náms- og starfsfræðslu.       

 Rannsókn Kristjönu Stellu Blöndal og fleiri (2011) sýndi fram á að náms- og 

starfsfræðsla er einn af þeim þáttum sem stuðlar að minna brotthvarfi ungmenna úr 

framhaldsskólum. Á þeim tíma þar sem brotthvarf úr framhaldsskólum er með því hæsta sem 

þekkist samkvæmt skýrslu OECD (2012) þá undrar maður sig á því af hverju ekki hefur verið 

meiri áhersla lögð á náms- og starfsfræðslu. Markviss náms- og starfsfræðsla ætti að vera jafn 

mikilvæg og hver önnur námsgrein í grunnskóla og ætti jafnframt að vera skilgreind í 

Aðalnámskrá grunnskóla.          

 Hér á eftir mun ég svara rannsóknarspurningum mínum í rannsókninni. 

 

4.1 Hvers vegna velja nemendur í 10. bekk náms- og starfsfræðslu? 

Hér verður leitast við að svara rannsóknarspurningunni Hvers vegna velja nemendur í 10. 

bekk náms- og starfsfræðslu? Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að ástæður viðmælenda fyrir 

vali á náms- og starfsfræðslu í 10. bekk voru af ýmsum toga eins og óákveðni með náms- og 

starfsval, hvatning frá foreldrum, forvitni,  metnaður fyrir framtíðinni og að fá staðfestingu á 

fyrirframákveðnu námsvali. 

 

4.1.1 Óákveðni með náms- og starfsval. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að óákveðni með náms- og starfsval var helsta 

ástæðan fyrir því að viðmælendur völdu sér að fara í náms- og starfsfræðslu eða hjá öllum 

viðmælendum að einum undanskyldum. Samkvæmt Krumboltz (1998) getur óákveðni með 

náms- og starfsval þýtt að nemendur séu með opinn huga varðandi framtíð sína. Óákveðni er 

því ekki endilega neikvætt fyrirbæri. Viðmælendur töluðu um að þeir hafi einfaldlega ekki 
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vitað neitt um hvað þeir vildu og hvað þeim stæði til boða. Allir viðmælendur 

rannsóknarinnar voru í náms- og starfsfræðslu í fyrsta sinn á skólagöngu sinni og minntust 

þess ekki að hafa fengið markvissa náms- og starfsfræðslu áður.    

 Námsleiðir eru margar og kennsluformið fjölbreytt, til að mynda töluðu langflestir 

viðmælenda minna um að það sem skipti þá máli væri hvort skólarnir væru með bekkjarkerfi 

eða einingarkerfi. Fleiri þættir eins og námsleiðir í boði, félagslíf og fleira eru atriði sem 

nemendur horfa í. Það eru því margir þættir sem nemendur þurfa að horfast í augu við þegar 

taka á í fyrsta sinn ákvörðun um nám.       

 Í fjögurra þátta líkani Brown og Rector (2008) nefnist fjórði þátturinn skortur á því að 

vera tilbúinn til að taka ákvörðun. Þar eru þættir eins og óljós sjálfsvitund, óskýr sjálfsmynd, 

lágt mat á eigin færni við ákvarðanatöku, óþroskað viðhorf til náms og starfa, óstöðug 

markmið auk skorts á hvatningu til að skuldbinda sig við náms- og starfsval. Viðmælendur í 

rannsókninni minni segja óákveðni um námsval eftir grunnskóla vera helstu ástæðu sína fyrir 

vali á náms- og starfsfræðslu. Langflestir tala um að þeir vilji sjá náms- og starfsfræðslu byrja 

fyrr í grunnskóla, það sé of seint að byrja í 10. bekk.      

 Ýmsar rannsóknir benda til þess að nemendur sem hafi ígrundað námsval sitt og sett sér 

skýr framtíðarmarkmið séu líklegri til þess að ljúka námi (Jón Torfi Jónasson og Kristjana 

Stella Blöndal, 2002; Tinto, 1993). Það hve margir nemendur hætta námi á fyrstu árum 

framhaldsskólans getur vísað til óákveðni í námsvali, að nemendur hafi ekki ígrundað 

námsval sitt nægilega vel og ef til vill ekki fundið áhuga sínum og gildum réttan farveg í námi 

(Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002; Tinto, 1993).    

 Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að það skiptir viðmælendur miklu máli hvort um 

bekkjarkerfi eða einingarkerfi sé að ræða í þeim framhaldsskóla sem þau vilja fara í eftir 

grunnskóla. Þá finnst þeim einingarkerfið flókið, þau eru hrædd um að „týnast“ í því kerfi og 

fannst meira öryggi fólgið í því að vera í bekkjarkerfi. Fram kom að hver og einn 

framhaldsskóli hafi ákveðið orð á sér á meðal viðmælenda minna og viðmælendur eru tilbúnir 

að fara langa vegalengd í skóla sem hefur orð á sér fyrir að vera vinsæll þar sem 

framhaldsskólinn í þeirra heimabyggð hefur orð á sér að vera „brotthvarfsskóli“. Rannsóknin 

sýnir að skólar með bekkjarkerfi eru vinsælli en skólar sem bjóða upp á einingarkerfi. Þessar 

niðurstöður má tengja við félagslegt stigveldi skólanna og virðing fyrir bekkjarkerfi er meiri 

en fyrir skólum með einingarkerfi. 
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4.1.2 Kvíði 

Meirihluti viðmælenda töluðu um að hafa fundið fyrir kvíða fyrir því sem tæki við eftir 

grunnskólann og nefndu þá jafnframt að þeir vissu lítið um hvað væri í boði. Einn 

viðmælandinn var búinn að ákveða nám eftir grunnskóla en fór í náms- og starfsfræðslu til að 

fá einskonar staðfestingu á að hann væri að velja sér rétta leið.     

 Það sem fram kemur í rannsókninni minni er að mikill meirihluti viðmælenda talar um að 

hafa fundið fyrir kvíða og óvissu í tengslum við náms- og starfsval. Viðmælendur töluðu um 

að hafa fundist sá tími til að snúa við blaðinu námslega vera naumur til að standast þær kröfur 

sem framhalds- og menntaskólarnir setja og hefðu viljað fá þessar upplýsingar fyrr. Bendir 

það til þess að nemendur séu ekki tilbúnir að velja sér námsleið eftir grunnskóla.  

 Einnig kemur fram í rannsókninni að viðmælendur tala um kvíða fyrir því að komast ekki 

í þann skóla sem þeir settu í fyrsta val og kvíða því að þurfa að fara í einhvern af „óvinsælu“ 

skólunum.  

 

4.1.3 Hvatning frá foreldrum. 

 

Allir viðmælendur nema einn höfðu fengið hvatningu frá foreldrum sínum til að fara í náms- 

og starfsfræðslu. Áhugavert var að sjá að foreldrar flestra viðmælenda höfðu mælt með þessu 

fagi sem valgrein og sögðu börnum sínum að þetta væri mikilvægt.    

 Þátttaka foreldra í menntun og skólagöngu barna sinna skiptir miklu máli og getur dregið 

úr brotthvarfi barna sinna úr námi (Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristjana Stella Blöndal, 

2005). Þá vaknar upp sú spurning hjá mér hvort foreldrar taki á einhvern hátt þátt í náms- og 

starfsfræðslunni eða viti hvað börnin eru að gera í náms- og starfsfræðslunni. Þennan þátt held 

ég að sé vert að skoða nánar.  

      

4.2 Hvernig fóru kennslustundir í náms- og starfsfræðslu fram? 

Það vakti áhuga minn að vita hvernig kennslan í náms- og starfsfræðslu er uppbyggð og hvað 

viðmælendum mínum fannst um einstaka efnisþætti námskeiðsins. Hér er því leitast við að 

svara rannsóknarspurningunni: Hvernig fóru kennslustundir í náms- og starfsfræðslu fram?  
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4.2.1 Námsefni 

Ekki er um margt að velja þegar kemur að námsefni til að nota í náms- og starfsfræðslu. Það 

námsefni sem þó er til er gott og aðgengilegt. Það vakti áhuga minn að náms- og 

starfsráðgjafarnir voru allir að notast við heimagert námsefni bendir til þess að náms- og 

starfsráðgjafar séu sífellt að „finna upp hjólið” og að samvinna þeirra á milli í tengslum við 

náms- og starfsfræðslu sé ef til vill af skornum skammti. Til dæmis væri sniðugt að hafa 

miðlægan vettvang þar sem náms- og starfsráðgjafar geta séð hvað aðrir náms- og 

starfsráðgjafar eru að nýta í kennslu, hvert þeir eru að fara í vettvangsferðir og fleira. Þetta 

væri áhugavert að skoða betur.  

 

4.2.2 Starfskynningar 

Rannsóknin leiddi í ljós að viðmælendur voru ánægðir með að fara í vettvangsheimsóknir til 

fyrirtækja og sáu þar hin ýmsu störf sem þeir vissu ekki að væru til áður. Viðmælendur töluðu 

um að heimsóknir á vettvang hafi opnað augu þeirra fyrir nýjum störfum sem þau vissu ekki 

að væru til. Viðmælendur töluðu meðal annars. um að þeir heimsóttu RÚV hafi þau orðið 

vitni að því hversu mörg störf liggja að baki gerð sjónvarpsefnis. Eins fannst þeim heimsókn í 

tölvuleikjafyrirtæki áhugaverð og sáu þar margt sem kom þeim á óvart. 

 

4.3 Hvernig finnst nemendum að standa eigi að náms- og starfsfræðslu í 
grunnskólum? 

Allir viðmælendur mínir voru í náms- og starfsfræðslu í fyrsta sinn á skólagöngu sinni á 

síðasta ári grunnskólans. Reynsla þeirra af námskeiðinu var góð hjá öllum viðmælendunum 

og vildu langflestir viðmælendanna sjá náms- og starfsfræðslu byrja fyrr á skólagöngunni. 

Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður úr rannsókn Gerðar G. Óskarsdóttur (2012) 

þar sem viðmælendur í rannsókninni vildu almennt fá meiri kynningar, oftar og fyrr á 

skólagöngunni. Viðhorf nemenda í grunnskóla til náms- og starfsfræðslu hefur ekki verið 

skoðað áður hér á landi.          
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4.4 Hvernig hefur náms- og starfsfræðslan undirbúið nemendur undir 
val á námi  eftir grunnskóla? 

Hér leitast ég við að svara rannsóknarspurningunni Hvernig hefur náms- og starfsfræðslan 

undirbúið nemendur undir val á  námi  eftir grunnskóla? Í rannsókninni kemur fram að náms- 

og starfsfræðslan hafi hjálpað viðmælendum, sem höfðu verið óvissir um náms- og starfsval, 

að taka ákvörðun um val á framhaldsskóla. Tveir viðmælenda breyttu ákvörðun sinni um val á 

framhaldsskóla eftir að hafa verið í náms- og starfsfræðslu. Heimsóknir viðmælenda í 

framhaldsskólana með náms- og starfsráðgjöfum virðast hafa hjálpað þeim að taka ákvörðun 

um val á skóla og töluðu viðmælendur um ólíka menningu innan hvers og eins skóla.  

 Allir viðmælendur rannsóknarinnar nema einn töluðu um að hafa fengið innsýn inn í störf 

sem þau vissu ekki að væru til eða nám sem þau vissu lítið um í náms- og starfsfræðslunni. 

Einnig minntust nemendur á að þau hafi fengið meiri innsýn í það hvað felst í störfunum og 

sáu hversu krefjandi sum störf voru í raun og veru. Viðmælendur í skóla D töluðu um að 

náms- og starfsráðgjafinn hafi sagt þeim í hvaða störfum sé vöntun á fólki og í hvaða störfum 

sé ekki vöntun af fólki.        

 Niðurstaða rannsóknarinnar sýnir fram á gildi náms- og starfsfræðslu hjá nemendum í 10. 

bekk grunnskóla. Viðmælendur vilja sjá náms- og starfsfræðslu byrja fyrr í grunnskóla. Því 

miður er náms- og starfsfræðsla ekki kennd í öllum skólum landsins þrátt fyrir að samkvæmt 

lögum um grunnskóla (2008) eiga börn rétt á náms- og starfsráðgjöf. 

 Viðmælendur rannsóknarinnar voru í lok námskeiðsins allir búnir að ákveða hvaða 

námsleið þeir ætluðu sér eftir grunnskólann. Þeir viðmælendur sem voru óákveðnir með val á 

námi eftir grunnskóla þegar þeir byrjuðu í náms- og starfsfræðslu töluðu um að þátttaka í 

námskeiðinu hafi hjálpað þeim mikið við að taka ákvörðun. Þessi niðurstaða er í samræmi við 

niðurstöður rannsóknar Guðbjargar Vilhjálmsdóttur (2000) þar sem í ljós kom að nemendur 

sem  höfðu fengið náms- og starfsfræðslu í 10. bekk voru ákveðnari um námsbraut en þeir 

sem fengu enga fræðslu.  

 Félagslíf og menning innan framhalds- og menntaskólanna skipti viðmælendur mína 

miklu máli sem samræmist niðurstöðum Svanhildar Svavarsdóttur (2010) þar sem niðurstöður 

hennar leiddu í ljós að það sem skipti nemendur mestu máli við val á  framhaldsskóla væri að 

félagslíf skólans sé talið skemmtilegt og skólinn sé talinn vera góður skóli. Vakti það athygli 

mína að enginn af viðmælendum mínum talaði um að hafa fengið kynningu á félagslífi 

skólanna. Þar sem þessi þáttur skiptir nemendur miklu máli við val sitt á framhaldsskóla þyrfti 

að leggja meiri áherslu á slíkar kynningar í náms- og starfsfræðslu.  
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 Áhugavert fannst mér að sjá hversu langa vegalengd nemendur voru tilbúnir að fara til að 

fara í þann skóla sem þau ætluðu sér þó svo að heimaskólinn væri staðsettur nálægt heimili 

þeirra. Í langflestum tilvikum voru viðmælendur að velja sér „vinsælan” skóla sem var með 

gott orð á sér þar sem félagslífið var talið gott. Þessar niðurstöður koma heim og saman við 

niðurstöður Svanhildar Svavarsdóttur (2010) þar sem fram kemur að nálægð við heimili skipti 

nemendur ekki mestu máli þegar þeir nemendur eru spurðir um mikilvægustu aðalástæðu fyrir 

vali á framhaldsskóla. Í rannsókn Jóns Torfa Jónassonar og Kristjönu Stellu Blöndal (2002) 

sýndu niðurstöður hins vegar að nálægð við heimili skipti mestu máli.   

 Starfslýsing náms- og starfsráðgjafa (2003) er orðin tíu ára gömul, margt hefur breyst á 

þessum árum og tilefni til að endurskoða starfslýsinguna.     

 Tilefni er til að vinna með viðhorf nemenda til svokallaðra „óvinsælu” og „vinsælu” 

skóla. Viðmælendur rannsóknarinnar voru margir hverjir með miklar og stórar skoðanir á 

„óvinsælu“ skólunum og töldu þá síðri en aðra skóla. Tel ég þessa þróun áhyggjuefni og eru 

náms- og starfsráðgjafar í stöðu þar sem þeir geta haft mikil áhrif á þessa þróun til hins betra 

með því að kynna betur námsfyrirkomulagið í bæði „óvinsælu“ og „vinsælu“ skólunum. 

Nemendur hafa oft ekki kynnt sér námsfyrirkomulag skólanna og velja sér þá leið sem jafnvel 

hentar þeim illa. Þeir geta svo lent í vandræðum í námi seinna meir þar sem 

námsfyrirkomulagið hentar þeim ekki. 

 

4.5 Hefur náms- og starfsfræðslan opnað sýn nemenda fyrir námi og 
störfum? 

Það kom í ljós í rannsókninni minni að langflestir viðmælenda minna segjast hafa fengið 

innsýn inn í fjölbreyttar námsleiðir og störf í náms- og starfsfræðslu. Þessar niðurstöður eru í 

samræmi við samanburðarrannsókn Guðbjargar Vilhjálmsdóttur (2000) á 297 unglingum í 10. 

bekk sem leiddi í ljós að þeir nemendur sem fengu náms- og starfsfræðslu höfu aflað sér víðar 

upplýsinga um nám en þeir sem fengu enga fræðslu og komu fram greinilegar framfarir hjá 

nemendum í því að hugsa skipulegar um störf. Nemendur mátu að fræðslan sem þeir fengu 

um nám og störf og ákvarðanir hafi komið að gagni við að gera sér áætlanir um nám og störf í 

framtíðinni. 
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5 Lokaorð 

Í þessari rannsókn var reynt að fá innsýn inn í upplifun og reynslu nemenda sem höfðu valið 

sér náms- og starfsfræðslu sem valfag í grunnskóla til að heyra þeirra viðmót til fagsins og sjá 

hvort þátttaka í faginu hafi haft áhrif á val þeirra á framhaldsskóla.    

 Megin niðurstöður eru þær að almennt töldu nemendur að þeir hafi haft gagn af náms- og 

starfsfræðslunni og að hún hafi opnað augu þeirra fyrir námi og störfum sem þau vissu lítið 

um áður. Fram kom að nemendur voru að fá markvissa náms- og starfsfræðslu í fyrsta sinn á 

grunnskólagöngu sinni og vilja þau öll sjá hana byrja fyrr, nema einum sem fannst þetta fínt 

eins og þetta er. Áhugavert er að sá nemandi sem fannst þetta vera fínt eins og þetta var var sá 

nemandi sem skipti um stefnu eftir að hafa verið í náms- og starfsfræðslu. Einnig kom fram í 

rannsókninni að nemendur voru almennt ánægðir með vettvangsheimsóknir og heimsóknir í 

framhaldsskólana en vilja sjá að nemendur framhaldsskólanna komi til þeirra með kynningu á 

félagslífi skólanna. Óákveðni með náms- og starfsval og kvíði var áberandi hjá nemendum 

sem virðist tengjast því hversu seint nemendur fá markvissa náms- og starfsráðgjöf.  

 Áður hefur komið fram að brotthvarf nemenda úr framhaldsskólum er hátt hér á landi 

miðað við önnur lönd (OECD, 2012). Brotthvarf úr skóla hefur marga ókosti fyrir bæði 

einstaklinginn og samfélagið allt. Þar sem sýnt hefur verið fram á að með náms- og 

starfsfræðslu megi draga úr brotthvarfi þá finnst mér að náms- og starfsfræðsla eigi að vera 

skilgreind í aðalnámskrá grunnskóla sem skyldufag í gegnum grunnskólagöngu hvers og eins 

nemanda. Með því tel ég að hægt sé að spara samfélaginu mikla fjármuni og að við myndum 

fjárfesta til framtíðar. 
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6 Fylgiskjal 1 

Viðtalsrammi 

1. Geturðu sagt mér aðeins frá sjálfum/sjálfri þér? 
(aldur- fjölskylda- fyrirmynd þín- áhugamál- menntun/störf foreldra ). 
 

1. Voru sérstakar ástæður fyrir því að þú valdir þér  náms- og starfsfræðslu? 
- Hvatning frá foreldrum? 
- Skyldufag/valfag? 
- Vinirnir? 
- Óákveðni v. náms- og starfsval? 
 

2. Geturðu lýst því fyrir mér sem er gert í náms- og starfsfræðslu? 
 -     Námsefni? 
- Vettvangferðir? 
- Heimsóknir? 
- Áhugasviðspróf? 

 
3. Hefur náms- og starfsfræðslan veitt þér innsýn í nám/störf sem þú vissir lítið um áður?      

-       Með hvaða hætti? 
 

4. Hefur náms- og starfsfræðslan gert þér auðveldara fyrir með að taka ákvörðun um í 
hvaða skóla þú ætlar að fara í eftir grunnskóla? 
- Hvernig þá? 
 

5. Þegar þú lítur til baka til yngri bekkja í grunnskólanum, manstu þá eftir að hafa fengið 
fræðslu um nám og störf og/eða um framhaldsskólann og það framboð sem er þar? 
- Ef já, þá hvað? 
 

6. Sumum finnst að það eigi að byrja snemma að fræða grunnskólanemendur um nám og 
störf svo þeir geti frekar tekið rökstudda ákvörðun að loknum grunnskóla, öðrum 
finnst nóg að þeir fái kynningar í 10. bekk upp á svona 10-20 tíma. Hvað fyndist þér 
rétt að gera í þessu- ef þú mættir ráða? 
 

7. Hvað lærðir þú í náms- og starfsfræðslu um áhuga þinn, leikni, gildi og viðhorf sem 
skipta máli í lífi og starfi? 
 

8. Finnst þér að skólinn hafi veitt þér nægan undirbúning til að taka upplýsta ákvörðun 
um nám að loknum grunnskóla (og starfi í framtíðinni)? 
 

9. Hvað var það í náms- og starfsfræðslunni sem þér fannst áhugaverðast? 
 

10. Hvað var það í náms- og starfsfræðslunni sem þér fannst ekki áhugavert? 
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11. Varstu ákveðinn/ákveðin í því hvert þú ætlaðir eftir grunnskólann,  þegar þú byrjaðir í 

náms- og starfsfræðslu?          
Hefur það eitthvað breyst? 
 

12. Veitti skólinn þér nægilega aðstoð til að þú gætir gert upp hug þinn um nám og starf í 
framtíðinni? 
 

13. Hvatti skólinn þig til að ræða náms- og starfsval við foreldra þína? / Fékkstu 
hvatningu í náms- og starfsfræðslunni til að ræða við foreldra þína og kennara um 
náms- og starfsval þitt? 
 

14. Eitthvað sem þú vilt segja að lokum?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


