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Útdráttur 

Markmið þessarar eigindlegu rannsóknar var að fá innsýn í upplifun og reynslu einstaklinga 

sem sjálfviljugir hafa gert breytingar á starfsferli sínum. Í breytingunum felst að setjast aftur á 

skólabekk og ljúka nýju námi ólíku því fyrra og í kjölfarið starfa á vettvangi tengdu því. Tekin 

voru hálf-stöðluð viðtöl við sex einstaklinga af báðum kynjum á aldrinum 32–45 ára. Helstu 

niðurstöður rannsóknarinnar sýna að ákvörðunin um að gera breytingar á starfsferli með því 

að hefja nýtt nám er tekin að vandlega athuguðu máli. Það sem einkennir alla viðmælendur í 

rannsókninni er að á ákveðnum tímapunkti á starfsferlinum stöldruðu þeir við og hugsuðu til 

framtíðar. Ákvörðunin var tekin út frá viðmælendunum sjálfum og hvort að nýr 

starfsvettvangur, starfsaðstæður og laun gætu betur samræmst gildum þeirra og 

forgangsröðun í lífinu. Viðmælendur virðast búa yfir aðlögunarhæfni á starfsferli (career 

adaptability). Víddirnar fjórar í aðlögunarhæfni, það er umhugsun, stjórnun, forvitni og 

sjálfstraust koma í ljós þegar viðmælendur taka stjórnina á eigin starfsferli. Niðurstöður leiddu 

einnig í ljós að ákvörðun um fyrra nám var tekin án mikillar ígrundunar og sú námsleið oft valin 

út frá áhuga og reynslu. Ákvörðunin um að gera breytingar á starfsferlinum var betur ígrunduð 

en valið á seinna námi. Niðurstöður gætu nýst sem innlegg í umræður og rannsóknir á 

breytingum á starfsferlinum. 
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Abstract 

The aim of this qualitative research is to gain insight into the experience of individuals who 

made voluntary career changes. These changes involved deciding on an occupational change 

and subsequently returning to shchool and finishing a degree in a new different field. Open 

semi-standardized interviews were conducted with six individuals between the ages of 32–45. 

The main findings indicate that the decision to make a career change was made after careful 

consideration. The charachterizing features of the participants in the study are that at a 

certain point in their career they paused and gave thought to the future. The decision to make 

a career change was based on the participants themselves and if a new occupation, working 

conditions and salary would be more consistent with their values and priorities in life. The 

participants in the study seem to possess career adaptability. The four career adaptability 

dimensions, i.e. concern,  control, curiosity and confidence are revealed when the participants 

take control of their career. The findings also revealed that the decision regarding previous 

studies had been made without much consideration and that choice of education was often 

based on interests and experience. The decision to make a career change was better 

considerated than the choice of new education. The findings of this research can be useful in 

the discussion and research on career change.   
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Formáli 

Ritgerð þessi er 30 ECTS lokaverkefni til meistaraprófs í náms- og starfsráðgjöf við félags- og 

mannvísindadeild Háskóla Íslands. Markmið rannsóknarinnar er að fá innsýn í upplifun og 

reynslu einstaklinga sem sjálfviljugir hafa gert breytingar á starfsferli sínum. Í breytingunum 

felst að setjast aftur á skólabekk og ljúka nýju námi ólíku því fyrra og í kjölfarið starfa á 

vettvangi tengdu því. Ekki er átt við framhaldsnám sem byggist á fyrra námi heldur hafa þessir 

einstaklingar farið leið sem er ólík þeirri fyrri. Í rannsókninni lýsa sex einstaklingar reynslu sinni 

og aðdraganda þess að þeir gerðu breytingar á starfsferlinum.     

 Ég hef lengi haft áhuga á því hvernig fólk tekur ákvörðun um nám og starf. Hjá sumum 

er það áreynslulaust ferli en öðrum er það flóknara og það tekur þá tíma að finna rétta hillu í 

lífinu. Eftir að hafa fylgst með nokkrum einstaklingum, setjast aftur á skólabekk og hefja nám 

ólíkt því sem þeir höfðu áður fengist við, kviknaði áhugi á að fá innsýn í reynslu þeirra sem hafa 

farið þessa leið. Ég hef staðið í þeim sporum að gera breytingar á starfsferlinum sem fólust í 

því að starfa á gjörólíku sviði en ég menntaði mig fyrir. Það hefur eflaust haft áhrif á val mitt á 

rannsóknarefni.   

 Rannsóknin var unnin undir handleiðslu Sifjar Einarsdóttur og Guðbjargar 

Vilhjálmsdóttur og færi ég þeim mínar bestu þakkir fyrir gagnlegar ábendingar og aðstoð. 

Einnig vil ég þakka viðmælendum í rannsókninni fyrir að gefa sér tíma til að taka þátt. Þá vil ég 

sérstaklega þakka Önnu Björk Sverrisdóttur og Maríu Berglindi Þráinsdóttur fyrir yfirlestur. Að 

lokum þakka ég fjölskyldu minni fyrir ómælda þolinmæði, hvatningu og stuðning í náminu og 

við ritgerðarvinnuna.  
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1 Inngangur 

Starfsval þarf ekki endilega að vera ákvörðun sem tekin er einu sinni á ævinni eða ákvörðun 

sem breytist ekki. Margir endurskoða starfsval sitt, til dæmis til þess að starfa við eitthvað sem 

fellur betur að áhuga og hæfileika (Brown og Lent, 2013; Heppner, 2013). Einstaklingar hafa 

mismunandi væntingar til starfa og geta þróað með sér áhuga og hæfni á nýjum þáttum og í 

kjölfarið sett sér ný markmið yfir starfsævina. Einstaklingur A gæti til dæmis í upphafi 

starfsferilsins viljað meira en nokkuð annað að þéna mikla peninga en áttað sig með tímanum 

á því að það markmið er ekki eins gefandi og það sem samræmist betur hans gildismati. 

Einstaklingur B gæti aftur á móti þurft að taka hvaða vinnu sem í boði er vegna aðkallandi 

fjárhagserfiðleika en með tímanum leitað eftir námi eða þjálfun sem gæti gert honum kleift að 

starfa við það sem er í samræmi við áhuga hans (Lent, 2013a).  

 Flestir skilja hvað felst í hugtakinu starfsferill (e. career) en þrátt fyrir almennan skilning 

á hugtakinu eru ákveðin vandkvæði sem geta fylgt notkun þess. Hugtakið er notað daglega af 

ólíku fólki, í margskonar samhengi og aðstæðum og merking hugtaksins því breið og óljós. Það 

er bæði notað almennt og í ýmsum sérhæfðum aðstæðum eða allt frá starfsráðgjöf með ungu 

fólki og fullorðnum, til áætlanagerðar og stefnumótunar í stjórnkerfinu (Collin, 2007). 

Skilgreiningar á hugtakinu starfsferill eru nokkuð líkar og verða tvær nefndar hér á eftir. 

Algengt er að sú merking sem lögð er í hugtakið starfsferill er að hann inniheldur samfellda 

þátttöku á vinnumarkaði í fullu starfi, sem hefst að lokinni hefðbundinni skólagöngu og 

stendur yfir að starfslokum 40-50 árum síðar (Valcour, Bailyn, Quijada, 2007). Samkvæmt 

Brown og Lent (2013) er starfsferill röð eða safn starfa sem einstaklingur hefur sinnt á 

starfsskeiði sínu. Þannig geta einstaklingar sinnt mismunandi störfum á einum starfsferli.  

 Hægt er að líta á starfsferilinn á tvo vegu; hlutlægan og huglægan (Arthur og Rousseau, 

1996). Hlutlægi starfsferillinn felur í sér röð starfa sem einstaklingur hefur unnið um ævina og 

allir búa yfir hlutlægum starfsferli sem aðrir taka eftir og er lýsing á þeim störfum sem 

einstaklingur hefur unnið. Huglægi starfsferillinn er aftur á móti sú reynsla sem einstaklingur 

fær á starfsferlinum, sú merking sem hann gefur starfsreynslu sinni og sá lærdómur sem hann 

dregur af henni (Savickas, 2002, 2013). Smíði á huglægum starfsferli líkist byggingu sjálfsins. 

Hann birtist úr hugsunum eða hugrænni starfsemi (e. mental activety) sem smíðar sögu um 

aðra þætti lífs einstaklingsins. Huglægi starfsferillinn er sá sem leiðir, stjórnar og viðheldur 

starfsferilshegðuninni (e. vocational behavior). Huglægi starfsferillinn er þannig niðurstaða 
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einstaklingsins í að finna merkingu en ekki að uppgötva staðreyndir sem fyrir eru. Ekki gefa 

allir sér tíma til þess að velta fyrir sér tengingu starfsins nægilega mikið við aðra þætti lífsins 

til þess að byggja huglægan starfsferil. Til þess að hægt sé að byggja huglægan starfsferil þarf 

sjálfskennd (e. self-awareness), sérstaklega sjálfsmeðvitund (e. self-conscius) og íhugun (e. 

reflection) sem saman smíða samfellu frá fortíð, nútíð yfir í framtíð (Savickas, 2005, 2013). 

 Að velja sér starf er meðal þeirra ákvarðana sem hver og einn þarf að taka á ævinni og 

getur haft afleiðingar allt lífið. Hjá einstaklingum sem virðast vera ákveðnir og sáttir við sína 

upphaflegu ákvörðun um starfsferilinn geta jafnvel vaknað efasemdir um hvort 

starfsvettvangurinn samræmist áherslum þeirra og gildum í lífinu (Krumboltz, 2015; Porfeli, 

Lee, Vondracek, 2013; Whiston og Blustein, 2013). Sumir taka þá ákvörðun að bregðast við 

með því að skipta um starf eða gera breytingar á starfsferli sínum. Töluverður munur er á því 

hvort um er að ræða að skipta um starf eða gera breytingar á starfsferli.       

 Þegar einstaklingur skiptir um starf er átt við færslu í nýtt starf, svipað starf eða í starf 

sem telst vera eðlilegt á hefðbundnum starfsferli, til dæmis ef kennari verður skólastjóri (Blau 

2007; Brown og Lent, 2013; Rhodes og Doering, 1983). Í þeim tilfellum þegar einstaklingur 

breytir um starfsvettvang, til dæmis verkfræðingur sem verður kennari eða lögfræðingur 

verður félagsráðgjafi er rætt um að gera breytingar á starfsferli (e. career change). Breyting á 

starfsferli krefst þess hins vegar að umtalsverð breyting verði á hlutverki, ábyrgð, hæfni og 

þekkingu einstaklingsins (Murtagh, Lopes og Lyons, 2011). Þessar ákvarðanir um að gera 

breytingar á starfsferli eru ekki alltaf teknar af einstaklingnum sjálfum heldur geta verið 

óviljandi, vegna óvæntra aðstæðna, jákvæðar eða neikvæðar. Sem dæmi má nefna vegna 

breyttrar starfsgetu einstaklingsins í kjölfar veikinda eða slyss eða vegna uppsagna (Swanson 

og D‘Achiardi, 2005).   

 Erlendar rannsóknir sem gerðar hafa verið meðal einstaklinga sem sjálfviljugir hafa gert 

breytingar á starfsferli hafa leitt í ljós væntingar um að ýmislegt sem snýr að samspili starfs við 

aðra þætti lífsins muni batna við það að gera breytingar. Að eiga möguleika á betri 

launakjörum hefur líklega áhrif á viljann til að gera breytingar á starfsferlinum. Þættir eins og 

að eiga í erfiðleikum með að finna jafnvægi milli starfs og einkalífs (Howes og Goodman-

Delahunty, 2015) og væntingar um betri kjör (Kidd og Green 2006) og meiri starfsánægju 

(Carless og Arnup, 2011) voru nefndir sem ein helsta ástæða þess að viðmælendur íhuguðu að 

gera breytingar á starfsferli sínum.   

 Á Íslandi hafa ekki verið gerðar rannsóknir meðal einstaklinga sem sjálfviljugir hafa gert 
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breytingar á starfsferlinum. Rannsóknir hafa verið gerðar meðal einstaklinga sem hafa þurft 

að gera breytingar í kjölfar atvinnumissis til dæmis vegna uppsagna. Rannsókn Ástu G. Briem 

(2011) fjallaði um reynslu og upplifun viðskipta- og hagfræðinga vegna atvinnumissis í 

bankahruninu 2008. Niðurstöður leiddu í ljós að í kjölfarið þurftu einstaklingar að endurskoða 

fyrri ákvarðanir á starsferli og skipuleggja framtíðina upp á nýtt. Þeir ákváðu að mennta sig 

enn frekar á sviði viðskipta- og hagfræði.  

 Þegar skoðað er hvaða íslenskar rannsóknar hafa verið gerðar er tengjast 

starfsferlinum kemur í ljós að þær fjalla helst um val á námi og námsleiðum. Nýleg rannsókn 

Bjargar Ýrar Grétarsdóttur (2015) fjallar um einstaklinga sem valið hafa sama starf og foreldri 

þeirra. Þar kom í ljós að áhrifaþættir að starfsvalinu voru til dæmis starfsánægja foreldra og 

kynning á starfinu. Einnig má nefna rannsókn Ingibjargar Hönnu Björnsdóttur (2013) sem 

fjallar til dæmis um einstaklinga sem lokið hafa meistaranámi innan félags- og 

mannvísindadeildar sem veitir ekki starfsréttindi við útskrift. Helstu niðurstöður voru á þá leið 

að áhugi var það sem skipti mestu máli við val á námi en auk þess kom í ljós að viðmælendur 

litu ekki á starfsferil sinn sem beina línu heldur voru opnir fyrir því að skipta um störf og auka 

á fjölbreytni starfsferils síns. Einnig er vert að minnast á rannsókn Helgu Konráðsdóttur (2014) 

um áhrifavalda og ákvarðanatöku á starfsferli en þar kom í ljós að ákvarðanataka um náms- og 

starfsval getur verið tilviljunum háð og margar ákvarðanir varðandi nám og störf hafa verið 

teknar í skyndi.  

 Þegar niðurstöður þessara íslensku rannsókna sem nefndar eru hér að ofan eru 

dregnar saman má segja að ákvarðanir um nám og störf eru teknar út frá áhuga eða jafnvel 

vegna fyrirmynda eins og foreldra. Náms- og starfsval getur verið tilviljanakennt þar sem 

skyndiákvarðanir eru teknar. Óvæntir atburðir eins og atvinnumissir geta síðan orðið til þess 

að einstaklingar þurfi að endurskoða ákvarðanatöku á starfsferlinum.  

 Markmið þessarar rannsóknar er að fá innsýn í upplifun og reynslu einstaklinga sem 

sjálfviljugir hafa gert breytingar á starfsferli sínum. Í breytingunum felst að setjast aftur á 

skólabekk og ljúka nýju námi ólíku því fyrra og í kjölfarið starfa á vettvangi tengdu því. Lögð 

var á það áhersla að fá fram þá þætti sem lagðir voru til grundvallar ákvörðuninni um að gera 

þessar breytingar. Með þessari rannsókn fæst innsýn í upplifun og reynslu einstaklinga sem 

sjálfviljugir hafa gert breytingar á starfsferlinum.   
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1.1 Breytingar á atvinnulífinu og kenningar um starfsferil 

Ýmis tækifæri standa þeim til boða sem hafa áhuga á að gera breytingar á starfsferli sínum og 

þá sérstaklega tækifæri til náms á ýmsum skólastigum hvort sem er í fjarnámi eða staðnámi. 

Með breytingum á atvinnulífinu þar sem enginn getur verið öruggur um starf innan sama 

fyrirtækis eða stofnunar alla starfsævina (Fouad, 2007) og fjölgunar á námsleiðum er líklegt að 

starfsferlinn breytist. Til þess að átta sig á hvernig vinnumarkaðurinn er í upphafi 21. aldarinnar 

er gagnlegt að skoða hvaða breytingar hafa orðið á honum síðustu ár og um leið hvernig 

starfsferillinn hefur breyst.  

 Í þessum kafla verður fyrst fjallað um breytingar á atvinnulífi og starfsferli í sögulegu 

samhengi. Því næst verður fjallað um nokkrar kenningar um starfsferilinn til þess að varpa ljósi 

á það hvers vegna einstaklingar ákveða að gera breytingar á starfsferli. 

 

1.1.1 Breytingar á atvinnulífi 

Á síðustu árum hafa orðið breytingar á vinnumarkaði. Tækifæri og möguleikar virðast endalaus 

og erfitt að sjá fyrir hvaða störf verða til í framtíðinni eða hvaða hæfileikum verður leitað eftir. 

Alþjóðavæðing, tækniframfarir og aukning á þeim tækifærum sem einstaklingum standa til 

boða hafa það í för með sér að hver og einn á líklega eftir að skipta nokkrum sinnum um starf 

um ævina (Fouad, 2007; Savickas, 2007).  

 Hugmyndin um starfsferil kom fyrst fram í upphafi 20. aldar sem afleiðing 

iðnbyltingarinnar sem hófst í lok 18. aldar. Fyrir tíma iðnbyltingarinnar tóku flestir sjálfkrafa 

upp störf foreldranna, synir fetuðu í fótspor feðra sinna sem voru til dæmis bændur, skósmiðir 

eða smiðir. Dætur gerðu það sem mæðurnar fengust við, hvort sem það var í sveit eða bæ. 

Starfsval (e. career choice) þekktist varla. Á þessum tíma var ekki talið nauðsynlegt að 

skipuleggja starfsferil sem gerði það að verkum að einstaklingur þurfti ekki að taka neinar 

starfstengdar ákvarðanir því búið var að ákvarða leiðina út frá aðstæðum fjölskyldunnar 

(Duarte, 2009; Reardon, Lenz, Sampson og Peterson, 2009). Áhrif iðnbyltingarinnar voru 

meðal annars fólksflutningar úr sveit í borg sem höfðu það í för með sér að einstaklingar urðu 

að aðlagast nýrri tegund atvinnu, það er að segja verksmiðjuvinnu. Í kjölfarið varð útbreiðsla 

og aukning á fjölbreytni atvinnugreina (e. profession) og jókst þörfin fyrir að aðstoða 

einstaklinga við að finna atvinnu (e. employment) sem greitt var fyrir (Duarte, 2009).   

 Þegar skoðað er hvað einkenndi stöðuna á Íslandi í upphafi 20. aldar má segja að 
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atvinnulífið hafi verið fábreytt og gamaldags á mælikvarða landanna í kring og landbúnaður 

var aðalatvinnuvegurinn. Þrátt fyrir það voru landsmenn tilbúnir til að nýta þau tækifæri sem 

gáfust og fundu leiðir til þess að nýta nýja tækni. Stærstu breytingar á atvinnumálum 

þjóðarinnar urðu með seinni heimstyrjöldinni þegar eftirspurn varð eftir vinnuafli og fjöldi 

Íslendinga fékk vel launaða vinnu. Fram til þessa voru störf árstíðarbundin og vinnandi fólk 

hafði í undantekningartilvikum fasta og trygga vinnu (Helgi Skúli Kjartansson, 2002). Í dag er 

staðan á Íslandi sú að atvinnuhættir hafa tekið örum breytingum. Fiskveiðar, fiskvinnsla og 

landbúnaður hafa dregist saman á undaförnum árum. Ferðaþjónusta og skapandi greinar hafa 

aftur á móti vaxið gríðarlega. Þegar til framtíðar er litið er líklegt að fyrirtækjum og 

atvinnutækifærum sem greiða góð laun fjölgi mest í tengslum við þjónustu. Þar með talið 

hátækni og þekkingariðnaður, líf og læknavísindi og ferðaþjónsta (Forsætisráðuneytið, 2011). 

 Breytingar sem orðið hafa á starfsferlinum sem slíkum er að hann hefur breyst úr því 

að vera það sem kallað er fyrirsjáanlegur eða línulegur starfsferill yfir í að starfsferillinn sé laus 

við takmarkanir (e. boundaryless career) og verði breytilegur (e. protean career) (Arthur og 

Rousseau, 1996; Savickas, 2011). Þegar fjallað er um starfsferil sem er laus við takmarkanir er 

átt við að hann er ekki bundinn við eina stofnun eða fyrirtæki. Þetta hefur breyst frá því að 

einstaklingar gátu verið í sömu stöðu alla ævi innan sama fyrirtækis og þá er starfsferillinn 

kallaður línulegur. Þetta er ekki þannig lengur og geta fyrirtæki og stofnanir ekki lofað 

einstaklingum ævistarfi eða neinu nálægt því (Arthur og Rousseau, 1996). Tölur frá 

Bandaríkjunum sýna að einstaklingar á aldrinum 18-48 ára eiga að meðaltali eftir að skipta um 

starf 12 sinnum á þessum 30 árum. Þar af er helmingurinn af störfunum unnin fyrir 25 ára 

aldur (Bureau of Labor Statistics, 2015). Þessar tölur sýna að ekki er lengur venja að starfa alla 

ævi á sama stað heldur er eðlilegt að skipta um starf á nokkurra ára fresti. Tölur af þessu tagi 

eru ekki til fyrir Ísland en ætla má að þær séu svipaðar hér á landi.   

 Starfsferillinn nú til dags er lausari við takmarkanir því einstaklingum standa mun fleiri 

möguleikar og tækifæri til boða á starfsferli sínum en áður. Breytilegur starfsferill 21. 

aldarinnar er starfsferill sem er knúinn áfram af einstaklingnum sjálfum frá einum tíma til 

annars, um leið og einstaklingurinn og umhverfið breytist. Í orðinu breytilegur felst 

sveigjanleiki, hreyfanleiki (e. versatile) og aðlögun (Hall, 1996). Með breytilegum starfsferli 

einstaklingsins er átt við að innri gildi einstaklingsins er leiðarvísir og mælikvarði á velgengni 

fyrir starfsferil einstaklingsins og að einstaklingurinn stjórnar sjálfur starfsferlinum með virkum 

hætti (Briscoe og Hall, 2006). Breytingar sem orðið hafa á starfsferlinum eru þær að hann hefur 
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farið úr því að þróast innan fyrirtækis eða stofnunar yfir í það að þróunin færist yfir á 

einstaklinginn sjálfan. Það er hann sem tekur stjórnina á sínum starfsferli og þarf að vera 

vakandi yfir þeim möguleikum sem bjóðast í síbreytilegu umhverfi (Savickas, 2011).   

 Einstaklingum sem vilja taka stjórn á starfsferli sínum með því að gera breytingar og 

fara í nám standa ýmsir möguleikar til boða. Fleiri möguleikar en áður standa til boða og ýmsar 

leiðir eru færar hvort sem um er að ræða nám á framhalds- eða háskólastigi. Einnig er vert að 

minnast á þau tækifæri til náms sem standa fullorðnu fólki með litla formlega menntun til 

boða. Símenntunarstöðvar, framhaldssfræðsla og frumgreinanám geta skipt miklu máli fyrir 

hópa sem hafa litla skólagöngu að baki og hafa löngun til þess að mennta sig. Þegar tölur frá 

Hagstofu Íslands um fjölda brautskráðra 30 ára og eldri af til dæmis framhaldsskólastigi eru 

skoðaðar kemur í ljós að á skólaárinu 1995 til 1996 útskrifuðust 589 einstaklingar úr dagskóla, 

kvöldskóla eða fjarnámi. Til samanburðar útskrifuðust tæplega helmingi fleiri skólaárið 2011 

til 2012, eða 1023 einstaklingar. Þegar litið er á fjölda 30 ára og eldri sem brautskráðust úr 

námi á háskólastigi má sjá að á skólaárinu 1995 til 1996 útskrifuðust 509 einstaklingar 

samanborið við 1783 einstaklinga skólaárið 2011 til 2012 (Hagstofa Íslands, e.d.). Þessar tölur 

gefa vísbendingar um að mikil aukning hafi orðið á fjölda þeirra sem ljúka námi á 

fullorðinsárum. Fleiri valkostir, auðveldara aðgengi að menntun og aukinn sveigjanleiki hjá 

atvinnurekendum til þess að stunda nám með vinnu gætu verið hluti af skýringunum á þessari 

aukningu.   

 Starfsferillinn hefur einnig tekið breytingum en helstu breytingar sem orðið hafa eru 

þær að hugmyndin um að einstaklingur starfi hjá einu fyrirtæki allan sinn starfsferil á ekki 

lengur við. Þannig eru rótgrónar hugmyndir um starfsferil og atvinnu að breytast frá því að líta 

á starfsferil sem ákvörðun sem tekin er snemma í lífinu yfir í að líta á starfsferil sem röð 

ákvarðana um nám og störf sem einstaklingar taka um ævina. Hver einstaklingur á aðeins einn 

starfsferil sem er einstakur fyrir hvern og einn og hægt er að vera í mismunandi störfum á 

starfsferli sínum (Brown og Lent, 2013; Fouad, 2007; Savickas, 2007). Þess vegna hafa 

kennismiðir um starfsferilinn í auknum mæli haldið fram þeirri hugmynd að starfsferill sé ekki 

aðeins starf (e. occupation) eða vinna (e. job) heldur einnig ævilangt ferli í því að ákveða 

hvernig einstaklingur vill lifa lífi sínu. Þannig er starfsferillinn einstakur fyrir hvern og einn 

(Reardon, Lenz, Sampson og Peterson, 2009).   

 Til þess að skilja betur það breytilega og virka (e. dynamic) ferli sem á sér stað á 

starfsferli einstaklinga er vert að minnast á starfsferilsþróun (e. career development) en það 
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er ferli sem hefst í æsku og tekur yfir meirihluta ævinnar og nær hámarki við starfslok. Formleg 

og óformleg reynsla leiðir til þess að einstaklingurinn þróar með sér áhuga og þekkingu á 

starfaheiminum (e. world of work). Starfsferilsþróun er ekki aðeins einn atburður heldur má 

frekar líta á hana sem ferli sem á sér stað með tímanum og þá aðlögun sem fullorðnir 

einstaklingar verða að gera um leið og sjálfsþekking og þekking á starfaheiminum eykst. 

Einstaklingur þarf að samræma þessa auknu þekkingu og útkoman verður hegðun hans á 

starfsferli (e. career behavior). Í þeim tilvikum þegar einstaklingur endurskoðar val sitt á 

starfsferli samanstendur starfsferilsþróun hans af reynslu hans fyrir og eftir að ákvörðunin 

hefur verið tekin ásamt reynslu hans á meðan á valinu stendur (Brown og Lent, 2013; Herr, 

Cramer og Niles, 2004). Um einstakling sem er talinn stjórna eigin starfsferilsþróun með 

virkum hætti er sagt að hann hafi stjórn á starfsferlinum (e. career management). Hann sér 

fyrir og lagar sig að nýjum tækifærum og reynir að koma í veg fyrir eða stjórna aðstæðum sem 

geta mögulega verið neikvæðar (Brown og Lent, 2013).  

 Starfsumhverfi hefur tekið stöðugum breytingum. Möguleikar eru fjölbreyttir og 

atvinnan er oft fléttuð saman við önnur svið lífsins og því þarf að skoða samhengið og það 

flókna samspil sem þar er á milli. 

1.1.2 Kenningar um starfsferilinn 

Þegar starfsferilskenningar voru settar fram á 20. öldinni var starfsumhverfið ólíkt því sem það 

er í dag og á margan hátt einfaldara (Blustein, 2011; Fouad, 2007; Porfeli og Vondracek, 2009). 

Í dag er þörf á nýjum kenningum sem fela í sér víðari sýn sem skýrir það flókna, gagnverkandi 

samband sem er á milli atvinnu og annarra þátta lífsins (e. life domains) (Blustein, 2011). 

Kenningar um starfsferilinn hafa leitast við að skýra hvað mótar hann og hvernig hann þróast 

með það að augnamiði að gera náms- og starfsráðgjöf markvissari. Eitt af því sem 

starfsferilskenningar skoða er hvernig einstaklingar taka ákvarðanir á starfsferli.  

 Til þess að skýra betur hvaða þættir hafa áhrif á ákvarðanir sem einstaklingar taka á 

starfsferli sínum verður sagt frá kenningum nokkurra fræðimanna um starfsferilinn. 

Kenningarnar voru valdar með tilliti til markmiða rannsóknarinnar til þess að reyna að varpa 

ljósi á það hvers vegna einstaklingar taka ákvörðun um að gera breytingar á starfsferli sínum. 

Undirstöðukenning rannsóknarinnar er hugsmíðakenning Savickas um byggingu starfsferilsins 

sem er nefnd starfshyggjukenning (e. career construction theory). Einnig verður fjallað um 
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kenningu Supers um ævilanga þróun starfsferilsins. Að lokum verður fjallað um félagsnáms- 

kenningar Lent, Brown og Hackett og kenningu Krumboltz um áhrif tilviljana.  

 Parsons (1909) hefur verið kallaður faðir náms- og starfsráðgjafar. Hann bjó í Boston 

og stofnaði fyrstu ráðgjafarskrifstofuna. Hann skrifaði Choosing a vocation, fyrstu bókina um 

náms- og starfsráðgjöf. Á stuttum starfsferli starfaði hann á fjölbreyttum starfsvettvangi og 

endaði starfsferil sinn á að aðstoða ungt fólk og fullorðna við að taka upplýstar ákvarðanir 

varðandi starfsval (Parsons 1909). Kenning Parsons fellur undir einkenna- og þáttakenningar 

(e. trait and type theories) sem ganga út á að einkenni einstaklinga er hægt að mæla með 

prófum (e. trait). Þættir (e. type) vísa til persónueinkenna sem einstaklingur þarf að búa yfir til 

þess að ná árangri í starfi. Að lokum eru þessir tveir þættir metnir saman (Sharf, 2013). 

 Samkvæmt Parsons þyrftu einstaklingar að hafa þrjá þætti í huga til þess að geta tekið 

skynsamlegar ákvarðanir varðandi störf: Í fyrsta lagi að skilja sjálfan sig, skilja eigin hæfni, 

hæfileika, áhuga, möguleika og metnað. Í öðru lagi að þekkja skilyrði og kröfur til árangurs, 

kosti og ókosti, umbun, tækifæri og framtíðarmöguleika í mismunandi störfum. Að lokum 

þyrfti að kanna röklegt samhengi milli þessara tveggja flokka staðreynda (Parsons, 1909; 

Gummere, 1988). Þó að þessi nálgun sé yfir hundrað ára gömul á hún enn við þegar rætt er 

um starfsval og hefur mikið verið tekin inn í seinni tíma formlegra kenninga um 

starfsferilsþróun og ráðgjöf (Brown og Lent, 2013).  

 Önnur kenning sem komin er til ára sinna en getur skýrt hvers vegna einstaklingar gera 

breytingar á starfsferlinum en það er kenning Donalds Supers um ævilanga þróun 

starfsferilsins (e. life span development theory) sem hann setti fram 1950. Super skipti náms- 

og starfsferlinum niður í fimm lífsstig út frá aldri. Þau eru: Vaxtarstig (e. growth) frá 0-14 ára, 

könnun (e. exploration) frá 15-22 ára, koma sér fyrir (e. establishment) frá 25-45 ára, halda sér 

við (e. maintenance) og starfslok (e. disengagement) frá 65 ára (Hartung, 2013; Super 1990). 

Super lýsti síðan þróuninni þannig að fimm helstu lífsstigin sýndu bæði stóra hringrás (e. 

maxicycle) sem ætti sér stað yfir alla ævi og væri samansett af mögulegum litlum hringrásum 

(e. minicycle). Um leið og komið væri á nýtt lífsstig væri farið í gegnum litlu hringrásirnar, það 

er vöxt, könnun, að koma sér fyrir, viðhald og starfslok. Jafnvel væri hægt að fara í gegnum 

litlu hringrásirnar við nýja áskorun án tillits til þess hvort farið væri inn á nýtt lífsstig (Philips, 

2015). Á tímum þar sem tíðari breytingar eru gerðar á starfsferlinum en áður er ekki lengur 

hægt að tala um aldurstengd stig í starfsferilsþróuninni. Kenning Super á þó við þegar talað er 

um endurskoðun (e. recycling). Þegar einstaklingar gera breytingar á starfsferlinum í miðri 
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stóru hringrásinni eins og til dæmis á stiginu þar sem verið er að koma sér fyrir, er farið í 

gegnum litlu hringrásina með því að fara aftur á könnunarstigið og fara aftur í gegnum 

hringrásina þangað til komist er að niðurstöðu um starf sem hentar (Stone, 2005). Ekki er litið 

á endurskoðun sem mistök eða eitthvað sem hefur orðið vegna rangra leiðbeininga heldur 

þvert á móti er þetta eitthvað sem búist er við og þykir eðlilegur atburður. Endurskoðun er því 

eðlileg niðurstaða í þroskaferli því sjálfsmynd (e. self-concept) einstaklings þróast í takt við 

reynslu hans. Því megi segja að hugmyndir um að breytingar á starfsferli eigi sér stað allt lífið 

(Barclay, Stoltz og Chung, 2011; Bobek, Hanson, Robbins, 2013; Smart og Peterson, 1997). 

 Mark L. Savickas er einn þeirra fræðimanna sem síðustu ár hefur fjallað um breyttar 

aðstæður á vinnumarkaði og um hversu flókið það getur verið fyrir einstaklinga að taka 

ákvarðanir um starfsferilinn vegna þeirra fjölda hlutverka sem hver og einn tekst á við í lífinu. 

Vegna breyttra aðstæðna á vinnumarkaði þar sem ekki er hægt að vera öruggur í starfi eins 

lengi og hver vill og þar sem mörg tækifæri og möguleikar standa til boða þeim sem hafa áhuga 

á að gera breytingar. Kenning Savickas á vel við þegar fjallað er um einstaklinga sem taka sjálfir 

stjórnina á sínum starfsferli því í henni er lögð áhersla á hve margslunginn og 

einstaklingsbundinn starfsferillinn getur verið og því verður fjallað um kenninguna hér.  

 Kenning Savickas um starfsferilinn er nefnd starfshyggjukenning (e. career construction 

theory). Samkvæmt henni er starfsferill sú hugsmíð einstaklingsins sem leggur persónulega 

merkingu í minningar, núverandi reynslu og væntingar um framtíðina með því að samtvinna 

þær í lífsþemu (e. life themes) sem myndar samband starfs við aðra þætti lífs (e. work life) hans 

(Savickas, 2005; Savickas, et.al, 2009). Í kenningunni felst hvernig einstaklingur byggir upp 

starfsferil sinn í gegnum persónulegar og félagslegar hugsmíðar og myndar þannig eigin 

hugmynd um raunveruleikann. Þegar einstaklingur segir frá starfsferli sínum er hann um leið 

að segja frá túlkun sinni á raunveruleikanum. Starfsferillinn er ekki til staðar frá byrjun heldur 

er hann byggður upp yfir langt tímabil þegar einstaklingar taka ákvarðanir (Savickas, 2005).

 Savickas leggur áherslu á byggingu sjálfsins (e. self-construction) í gegnum starf og í 

gegnum samskipti við aðra. Sjálfið þroskast ekki af sjálfu sér heldur er það hugsmíð sem verður 

til með virkum hætti í samvinnu við aðra. Fólk þarf á hvort öðru að halda til þess að skilja sjálft 

sig og þann heim sem það lifir í. Sjálfið er þannig smíðað utan frá og inn á við, en ekki öfugt og 

því er það einkum reynslan sem einstaklingurinn hefur öðlast í gegnum samskipti við aðra sem 

er mikilvæg. Forsenda þess að einstaklingi líði vel er sú að hann taki sjálfur stjórnina í sínu lífi 

með því að tengja saman hugmyndir um hver hann er og hvað hann er að fást við (Savickas, 
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2002, 2005, 2011, 2013).   

 Í starfshyggjukenningunni er lögð áhersla á þrjá þætti: Starfamanngerð (e. vocational 

personality), lífsþemu og aðlögunarhæfni á starfsferli (e. career adaptability). Savickas lítur til 

kenningar John Hollands (1997) um starfsáhuga og ólíkar starfmanngerðir (Savickas, 2005). Í 

þeirri kenningu er áhugasviðum og starfsumhverfi skipt upp í sex svið. Þau eru handverkssvið 

(e. realistic), vísindasvið (e. investigative), listasvið (e. artistic), félagssvið (e. social), 

athafnasvið (e. enterprising) og skipulagssvið (e. conventional) og þeim raðað í ákveðna 

stafakóða (RIASEC). Hægt er að nota þessa flokka til þess að draga saman einkenni 

einstaklingsins, þar með talið færni, áhuga, gildi og getu til þess að taka þátt í starfahlutverkum 

(e. work roles). Samkvæmt Holland er hægt að kortleggja áhugasvið einstaklinga og leita 

samræmis og samsvörunar við ákveðið starfsumhverfi (Holland, 1997). Savickas tekur fram að 

áhugi er síbreytilegur en ekki stöðugur eiginleiki og nýtir sér áhugasvið Hollands til þess að 

skilja betur hvernig einstaklingar hafa byggt upp starfsferil sinn og sjálfsmynd (Savickas, 2005; 

Sharf, 2013). Hugtakið lífsþema á uppruna til kenningar Adlers og til kenningar Supers um 

þróun starfsferilsins (Sharf, 2013). Lífsþemu geta gefið til kynna hvernig einstaklingur leysir 

vandamál, leitast við að bæta sjálfan sig og öðlast öryggi í lífinu um leið og hann byggir upp 

starfsferil sinn (Del Corso og Rehfuss, 2011).   

 Þriðji þátturinn í starfshyggjukenningunni er aðlögunarhæfni á starfsferli en í henni 

felst viðhorf, hæfni og sú hegðun sem einstaklingar nota til þess að finna starf sem hentar 

þeim (Savickas 2005). Í fræðunum er fjallað um pörun eða samsvörun einstaklings og 

umhverfis (e. person-environment fit) og skoðað hvernig samspili einstaklings og umhverfis er 

háttað við starfsval og starfsþróun. Savickas leggur hvorki áherslu á einstaklinginn sjálfan né 

umhverfið heldur á bandstrikið á milli bókstafanna P og E og gerir ráð fyrir að leitin að starfi 

sem hentar hverjum og einum taki aldrei enda því að bygging starfsferilsins er sálfélagslegt 

ferli sem verður til út frá sjálfinu og samfélaginu. Samsvörunarferlinu lýkur aldrei því 

einstaklingurinn og umhverfið taka hvorutveggja breytingum (Savickas, 2005). Savickas notar 

hugtakið aðlögun á starfsferli um þær aðstæður þegar einstaklingur gengur í gegnum einhvers 

konar breytingar í starfi, sem getur verið hvenær sem er á starfsferlinum. Aðlögunarhæfnin 

segir einnig til um hversu tilbúinn einstaklingurinn er til að aðlagast breyttum aðstæðum og 

finna sér farveg í starfi sem fellur að áhuga hans (Savickas, 2005, 2013). Af þessu má ráða að 

einstaklingar sem sjálfviljugir gera breytingar á starfsferli sínum gera það til þess að bregðast 

við breytingum sem hafa orðið á þeim sjálfum eða í umhverfinu.  
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 Starfshyggjukenningin skilgreinir fjórar meginvíddir aðlögunarhæfni á starfsferli. 

Víddirnar eru umhugsun (e. concern), stjórnun (e. control), forvitni (e. curiosity) og sjálfstraust 

(e. confidence). Í töflu 1 sjást víddir aðlögunarhæfni á starfsferli og þau viðhorf, hæfni og 

hegðun sem lýsa hverri vídd aðlögunar. Fjórði dálkurinn sýnir þá hegðun sem getur komið upp 

þegar aðlögunarvandamál standa í vegi fyrir framvindu á starfsferli (Savickas, 2013).  

Tafla 
 

LýsLýLý  Tafla 1. Lýsing á fjórum víddum aðlögunarhæfni á starfsferli  
 

 
Vídd 
aðlögunar-
hæfni  

 
Viðhorf og 
skoðanir  

 
Hæfni  

 
Hegðun sem 
notuð er til að 
takast á við 
vanda  

 

 
Vandamál á 
starfsferli  

 
Umhugsun  

 
Ráðagerð  
(Planful)  

 
Áætlanagerð  
(Planning)  

 
Vita af (Aware)  
Taka þátt 
(Involved)  
Undirbúa 
(Preparing)  

 

 
Skeytingarleysi  
(Indifference)  

Stjórn  Afgerandi  
(Decisive)  

Ákvörðun  
(Decision 
Making)  

Ákveðinn 
(Assertive)  
Agaður 
(Disciplined)  
Viljasterkur 
(Willful)  

 

Óákveðni  
(Indecision)  

Forvitni  Spurull  
(Inquisitive)  

Könnun  
(Exploring)  

Gera tilraunir 
(Experimenting)  
Taka áhættu 
(Risk taking)  
Rannsaka 
(Inquiring)  

 

Óraunsær  
(Unrealism)  

Sjálfstraust  Áhrifaríkur  
(Efficacious)  

Vandamálalausn  
(Problem 
Solving)  

Þolgóður 
(Persistent)  
Kappsamur 
(Striving)  
Iðinn 
(Industrious)  

Heftur  
(Inhibition) 

Heimild: KANS. Könnun á aðlögunarhæfni á náms- og starfsferli: Handbók, bls. 10, höfundar: Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir og Andrea G. Dofradóttir, e.d,  Reykjavík: Námsmatsstofnun. 

 

 Einstaklingi sem býr yfir aðlögunarhæfni á starfsferlinum er umhugað um framtíð sína 

á starfsferlinum. Hann hefur stjórn á persónulegum starfsferli sínum og gerir sér grein fyrir að 



18 

hann beri sjálfur ábyrgð á smíði hans. Hann lætur í ljós forvitni með því að kanna hvaða 

möguleika sjálfið hefur í framtíðarstarfi og að lokum hefur hann nægilegt sjálfstraust til þess 

að geta á árangursríkan hátt tekið viðeigandi ákvarðanir varðandi nám og störf. 

Aðlögunarhæfni á starfsferlinum eykst samhliða víddunum fjórum, það er umhugsun, stjórn, 

forvitni og sjálfstraust. Góð aðlögunarhæfni ýtir undir vilja og hæfni til að stjórna eigin 

starfsferli. Starfsáhugi, aðlögunarhæfni á starfsferli og lífsþemu þurfa að mynda samræmi og 

stuðla að árangursríkri starfsþróun (Savickas, 2005, 2013).  

 Hugmyndir Parsons og kenningar Savickas og Super eiga vel við þegar fjallað er um 

einstaklinga sem hafa tekið þá ákvörðun að gera breytingar á starfsferlinum. Parsons lagði 

meðal annars áherslu á samspil einstaklingsins við umhverfið og að hann tæki ákvarðanir út 

frá persónulegum þáttum eins og áhuga og hæfileikum og tæki mið af þeim möguleikum sem 

byðust hverju sinni. Samkvæmt kenningu Savickas taka sjálfið og umhverfið stöðugum 

breytingum og því má segja að ferlið við að finna starf sem hentar einstaklingnum taki aldrei 

enda. Hugmynd Supers um að endurskoðun var á sama veg. Samkvæmt honum var 

endurskoðun á starfsferli eðlilegur þáttur í ævilangri þróun starfsferilsins. Annað sem vert er 

að hafa í huga í kenningu Savickas þegar kannað er hvað einkennir einstaklinga sem sjálfviljugir 

gera breytingar á starfsferli, er aðlögun. Þeir sem taka stjórn á starfsferli sínum eru líklegir til 

þess að búa yfir aðlögunarhæfni til þess að gera sér grein fyrir því að það er einstaklingurinn 

sjálfur sem þarf að gera breytingar og hafa nægilegt sjálfstraust til þess að fylgja þeim eftir.  

 Fleiri en Savickas hafa fjallað um það flókna samspil sem er á milli einstaklingsins og 

umhverfis sem skýrt gæti hvers vegna einstaklingar ákveða að gera sjálfviljugir breytingar á 

starfsferlinum. Nefna má félags- og hugræna starfsþróunarkenningu (e. social cognitive career 

theory - SCCT) Lent, Brown og Hackett sem byggir á félagsnámskenningu Bandura (e. social 

cognitive theory) (Lent, 2005). Félags og hugræna starfsþróunarkenningin er yfirgripsmikill 

rammi sem varpar ljósi á samspil þriggja þátta (trúar á eigin getu, væntingar um árangur og 

markmiða) við umhverfisbreytur (hindranir og hvatningu), aðstæður einstaklings og reynslu. 

Þáttunum er raðað upp með nýrri nálgun um það hvernig einstaklingar þróa með sér 

starfsáhuga (e. vocational interest) og taka ákvörðun um störf (e. occupational choice). Einnig 

er fjallað um breytingar á fyrri ákvörðun og að síðustu að ávinna sér velgengni og stöðugleika 

á starfsferlinum (Lent, 2005). Lykilhugtak innan kenningarinnar er trú á eigin getu og hefur sýn 

einstaklingsins á eigin hæfileika og getu mikil áhrif á náms- og starfsval (Lent, 2005). Ef trúin á 

sjálfan sig er ekki fyrir hendi getur það haft þau áhrif að einstaklingnum tekst ekki að ná þeim 
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árangri sem stefnt er að.  

 Möguleikar einstaklinga til starfa og leiðir til þess að þroskast eru undir áhrifum margra 

þátta, þar á meðal persónuleikaeinkenna (áhuga, hæfni og gilda), náms og félagslegrar reynslu 

og bjargráða, tækifæra og hindrana sem umhverfið lætur í té. Leiðirnar sem einstaklingurinn 

fer í starfi (e. occupational paths) eru mótaðar ekki aðeins vegna þessara afla, heldur vegna 

flókins samspils þarna á milli (Lent, 2013b). Þegar upphaflega ákvörðunin varðandi 

starfsferilinn hefur verið tekin eru líkur á að sú ákvörðun verði tekin til endurskoðunar þar sem 

umhverfi og einstaklingurinn eru síbreytileg heild. Nýjar aðstæður og möguleikar gætu komið 

í ljós sem ekki var hægt að sjá fyrir þegar upphaflega ákvörðunin var tekin. Til dæmis gætu 

gildi og áhugi hafa breyst (Lent, 2013b). Þannig getur SCCT átt við þegar leitað er skýringa á 

því hvers vegna einstaklingar taka ákvörðun um að gera breytingar á starfsferlinum.  

 Fleiri kenningar hafa komið fram um starfsferilinn en þær fjalla um aðrar hliðar 

starfsferilsins. Sem dæmi má nefna félagsnámskenningu John D. Krumboltz en hann taldi 

hendingu oft ráða því hvaða leið einstaklingur velur í lífinu. Í stuttu máli má segja að mannleg 

hegðun sé afurð af takmarkalausri reynslu sem einstaklingur öðlast bæði í gegnum skipulagðar 

og óskipulagðar aðstæður þar sem einstaklingur finnur sjálfan sig. Þær aðstæður sem 

einstaklingur finnur sjálfan sig í eru að hluta til hlutverk hans í aðstæðum sem hann hefur enga 

stjórn á og að hluta til í aðstæðum sem hann hefur átt frumkvæðið að. Hægt er að líta á hverja 

stöðu sem kemur upp sem hugsanlegan möguleika, ef einstaklingurinn getur komið auga á 

hann og notfært sér hann. Samspilið milli skipulagðra og óskipulagðra athafna er svo flókið að 

afleiðingarnar eru nánast ófyrirsjáanlegar og hægt að kalla hendingu eða tilviljun (e. 

happenstance) (Krumboltz, 2009). Einstaklingar geta haft áhrif á tilviljunina með því að tileinka 

sér eiginleika sem miða að því að vera opnir fyrir áhrifum tilviljana í lífinu og vera undir það 

búnir að takast á við óvænta hluti. Þessir fimm þættir eru forvitni, þrautseigja, sveigjanleiki, 

bjartsýni og áhætta (Krumboltz, 2009).  

 Krumboltz hélt því einnig fram að starfsferill og persónulegir þættir væru samtvinnaðir. 

Starf getur verið fullnægjandi í sjálfu sér en það getur til dæmis skilið eftir lítinn tíma fyrir 

ánægjulega tíma með fjölskyldunni (Krumboltz, 2009). Einstaklingar sem gera breytingar á 

starfsferlinum geta verið ánægðir í starfi sínu en samspil við aðra þætti lífsins, eins og 

fjölskyldulíf, gengur ekki upp. Annað dæmi um hvernig atvinnan fléttast við önnur svið lífsins 

er hvernig líðan einstaklings sem er atvinnulaus hefur á fjölskylduna annars vegar og sjálfsálit 

hans sjálfs hins vegar (Fouad, 2007). 
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 Hér hefur verið fjallað um nokkrar starfsferilskenningar í því skyni að varpa ljósi á það 

hvernig hægt er að skýra hvers vegna ákvörðun um að gera breytingar á starfsferli er tekin. Af 

ofangreindu er ljóst að það getur verið flókið að taka ákvarðanir á starfsferlinum og ekki er til 

ein einföld skýring á því heldur er um samspil margra þátta að ræða. Þegar helstu áherslur 

kenninganna, sem fjallað hefur verið um hér að framan, eru bornar saman má segja að allar 

fjalli þær um samspil einstaklingsins og umhverfis þar sem mismunandi er eftir áherslum 

kenningana hvaða þættir eru dregnir fram.  

 Kenningar Savickas, Supers og SCCT gera ráð fyrir að einstaklingurinn (sjálfið) geti 

breyst, bæði áhugi og gildi. Super gerir ráð fyrir að sjálfsmynd einstaklinga þróist í takt við 

reynslu og því væri það eðlilegt að endurskoða fyrri ákvarðanir. SCCT tekur einnig tillit til 

umhverfis og væntinga til viðbótar persónubundnu þáttum. Ákveðin tilviljun getur einnig ráðið 

því að einstaklingur gerir sjálfviljugur breytingar á starfsferli sínum eins og kenning Krumboltz 

fjallar um. Á þann hátt að einstaklingur sé opinn fyrir möguleikum og undir það búinn að takast 

á við óvænta hluti.   

1.2 Ákvarðanataka á starfsferli 

Kenningar um starfsferilinn nægja ekki einar og sér til þess að skýra hvernig og hvers vegna 

einstaklingar taka sjálfviljugir ákvörðun um að gera breytingar á starfsferlinum. Þær láta í té 

upplýsingar um hvernig útskýra má ákvörðunartöku á starfsferlinum og hvernig starfsferillinn 

þróast (Stone, 2005) en ekki hvaða ferli einstaklingar fara í gegnum þegar ákvarðanir eru 

teknar. Flestir eru meðvitaðir um að vegna nýrra starfstækifæra eða aðstæðna á vinnumarkaði 

geta nýir möguleikar opnast og taka því mikilvægar ákvarðanir á starfsævi sinni. Fáir fara í 

gegnum ákvarðanaferlið aðeins einu sinni og eru í sömu stöðunni allan sinn starfsferil 

(Savickas, 2007).  

 Til þess að varpa ljósi á  ferlið sem einstaklingar fara í gegnum til þess að taka 

ákvarðanir á starfsferli varð kenning Gati og Asher (2011) fyrir valinu. Þeir settu fram líkan sem 

inniheldur þrjú skref til þess að skýra hvernig einstaklingar taka ákvörðun á starfsferlinum sem 

nefnt er PIC (e. prescreening, in-depth exploration og choice) sem mætti þýða á íslensku sem 

forval, ítarlega könnun og að lokum val. Hvert skref inniheldur mismunandi markmið, ferli og 

útkomu: 
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1. Forval: Á þessu stigi er möguleikar á starfsferli kannaðir. Möguleikar sem einstaklingur 

kannar helst eru þeir sem honum þykja ákjósanlegir fyrir hann sjálfan til þess að finna 

valkosti sem virðast viðráðanlegir og vert er að kanna frekar. 

2. Ítarleg könnun: Á þessu stigi eru valkostirnir kannaðir enn frekar til þess að fækka þeim 

möguleikum sem koma til greina. Einnig er kannað hvað þarf að gera til þess að 

framfylgja hverjum valkosti. 

3. Val: Í þessu síðasta skrefi eru kostir og gallar kannaðir og valinn sá kostur sem helst 

kemur til greina. Niðurstaðan sem fengin er byggir á samanburði á valmöguleikum sem 

til greina koma (Gati og Asher, 2001).  

Ef einstaklingur er ekki öruggur með valið sem í ljós kom að væri besti valkosturinn er ráðlagt 

að fara aftur í skref tvö til þess að afla frekari upplýsinga (Gati og Levin, 2015).  

 Með líkaninu er reynt að sýna fram á það virka, breytilega og gagnvirka ferli sem 

ákvörðun á starfsferlinum er. Líkanið lætur í té kosti kerfisbundinna og greinandi ferla en er á 

sama tíma í samræmi við það hvernig einstaklingum er eðlislægt að hugsa (Sharf, 2013). 

Líkanið getur átt við þegar einstaklingur stendur frammi fyrir mörgum valmöguleikum eins og 

til dæmis val á námi eða starfi. Með örlitlum áherslumun er hægt að yfirfæra líkanið yfir á 

aðrar aðstæður þar sem einstaklingur stendur frammi fyrir mörgum valkostum (Gati og Asher, 

2001).  

1.3 Rannsóknarspurningar 

Þegar rannsóknir og kenningar um starfsferilinn eru skoðaðar má sjá að starfsferillinn er 

samofinn athöfnum daglegs lífs. Persónulegir þættir, gildi einstaklingsins, markmið og fleira 

eru lagðir til grundvallar ákvörðunum sem teknar eru á starfsferlinum. Samkvæmt Savickas 

(2013) þarf aðlögunarhæfni að vera til staðar hjá einstaklingum til þess að geta brugðist við 

áskorunum og breytingum á starfsferli. Í síbreytilegu starfsumhverfi er það mikilvægt.   

 Þegar dregnar eru saman niðurstöður erlendra rannsókna meðal einstaklinga sem 

sjálfviljugir hafa gert breytingar á starfsferlinum eru það helst þættir eins og von um betri kjör, 

starfsaðstæður, meiri starfsánægju og betra jafnvægi milli einkalífs og starfs sem hafa áhrif á 

ákvörðunina um að gera breytingar (Carless og Arnup, 2011; Howes og Goddman-Delahunty, 

2015; Kidd og Green, 2006).   

 Markmið þessarar rannsóknar er að fá innsýn í reynslu og upplifun einstaklinga sem 

sjálfviljugir hafa gert breytingar á starfsferli sínum. Í breytingunum fólst að setjast aftur á 
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skólabekk og ljúka nýju námi ólíku því fyrra og í kjölfarið starfa á nýjum vettvangi tengdu því. 

Ekki er átt við framhaldsnám sem byggir á fyrra námi heldur luku viðmælendur námi sem var 

ólíkt því sem þeir höfðu áður lokið. Lögð var á það áhersla að fá fram þá þætti sem voru lagðir 

til grundvallar ákvörðuninni um að gera þessar breytingar.    

 Meginrannsóknarspurningar sem voru lagðar til grundvallar við rannsóknina voru 

eftirfarandi: 

 Hvernig lýsa einstaklingar sem eiga það sameiginlegt að hafa sjálfviljugir gert 

breytingar á starfsferlinum reynslu sinni?  

 Hverjar eru meginástæður þess að einstaklingar gera sjálfviljugir breytingar á 

starfsferli? 

 Hvernig birtist aðlögunarhæfni á starfsferli þegar ákvörðun um fyrra og seinna 

námsval er borin saman? 
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2 Aðferð 

Markmið rannsóknarinnar er að fá innsýn í upplifun og reynslu einstaklinga sem sjálfviljugir 

hafa gert breytingar á starfsferli sínum. Í breytingunum felst að setjast aftur á skólabekk og 

ljúka nýju námi ólíku því fyrra og í kjölfarið starfa á vettvangi tengdu því. Lögð var á það áhersla 

að fá fram þá þætti sem voru lagðir til grundvallar ákvörðuninni um að gera þessar breytingar.Í 

rannsókninni var notast við eigindlega rannsóknaraðferð (e. qualitative research method) því 

þessi rannsóknaraðferð hentar þar sem markmiðið er að reyna að öðlast betri skilning á 

sameiginlegri reynslu þátttakenda.  

 Markmið rannsóknaraðferðarinnar er að skilja eða útskýra hegðun og skoðanir, greina 

(e. identify) ferli og skilja reynslu fólks í samhengi. Þegar þessi aðferð er notuð gefst 

rannsakanda tækifæri til að rannsaka upplifun og reynslu einstaklinga á nákvæman hátt. Með 

eigindlegri rannsóknaraðferð er hægt að finna þá merkingu sem fólk gefur reynslu sinni. 

Eigindleg aðferðafræði byggir á heimspekilegum grunni fyrirbærafræðinnar (e. 

phenomenology) en fyrirbærafræðilegar rannsóknir lýsa því hvaða merkingu einstaklingar 

leggja í þá reynslu sem þeir hafa á fyrirbæri eða hugtaki. Í rannsóknum sem byggja á 

fyrirbærafræðilegum grunni er markmiðið ekki að reyna að skýra veruleikann út frá ákveðnum 

kenningum með afleiðslu (e. detuctive reasoning) heldur byggja þær á reynslu hvers og eins 

þátttakanda og með aðleiðslu (e. inductive reasoning) og þannig eru fundnar skýringar á 

fyrirbæri eða hugtaki sem verið er að rannsaka. Rannsakandi beinir athyglinni að því að lýsa 

því hvað allir viðmælendur eiga sameiginlegt út frá ákveðinni reynslu af fyrirbærinu og þannig 

lætur fyrirbærafræði í té dýpri skilning á því sem verið er að rannsaka (Creswell, 2007; 

Hennink, Hutter og Bailey, 2011). Með því að nota eigindlega rannsóknaraðferð eru 

viðmælendur fáir til þess að fá meiri dýpt í viðfangsefnið (Esterberg, 2002). Í þessari rannsókn 

er viðfangsefnið eða fyrirbærið sem verið er að rannsaka breytingar á starfsferlinum.    

 Í rannsókninni eru notuð hálfopin einstaklingsviðtöl. Þegar viðtöl eru hálfopin ákveður 

rannsakandi hvaða spurningar eru lagðar fram í þeim tilgangi að fá fram upplifun viðmælenda. 

Rannsakandinn stjórnar þannig viðtalinu að nokkru leyti og eru spurningar orðaðar á þann hátt 

að viðmælendur eiga auðvelt með að stjórna því hversu ítarleg svör þeir gefa hverju sinni 

(Hennink o.fl. 2011). Í þessari rannsókn var viðtalsrammi hafður til hliðsjónar og því eru 

viðtölin hálfopin. Hann er notaður til þess að leiða viðtölin á ákveðna braut en ekki til þess að 

stjórna þeim (Brinkmann og Kvale, 2015; Esterberg, 2002). 
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2.1 Þátttakendur 

Rannsóknin byggir á hálfopnum viðtölum við sex einstaklinga sem sjálfviljugir hafa gert 

breytingar á starfsferli sínum. Þau skilyrði sem viðmælendur þurftu að uppfylla voru að hafa 

lokið námi, verið á vinnumarkaði og á ákveðnum tímapunkti ákveðið að fara í nám ólíku því 

fyrra, lokið því og starfa þar sem sú menntun nýtist. Miðað var við að viðmælendur væru að 

minnsta kosti þrítugir að aldri til þess að hafa öðlast reynslu í starfi sem tengdist fyrri menntun. 

 Viðmælendur í rannsókninni voru sex á aldrinum 32–45 ára; fjórar konur á aldrinum 

32–45 ára og tveir karlmenn 38 og 43 ára. Til þess að gæta nafnleyndar og trúnaðar eru þeir 

nefndir öðrum nöfnum en þeir í raun bera og verða kynntir stuttlega hér á eftir.   

Arnar Magnússon er 44 ára gamall með meistaragráðu í véla- og rafeindaverkfræði. Hann er 

með sveinspróf í bifvélavirkjun sem hann lauk á sama tíma og námi í frumgreinadeild. Áður 

rak hann verkstæði í nokkur ár. Arnar hefur þurft að yfirstíga hindranir á námsferli sínum sem 

helst má rekja til þess að hann greindist seint með lesblindu. Nú starfar hann sem 

verkfræðingur. 

Brynja Sveinsdóttir er 45 ára gömul og hefur nýlokið meistaranámi á félagsvísindasviði við 

Háskóla Íslands. Hún er hárgreiðslumeistari og starfaði við greinina í nokkur ár. Hún lauk 

diplómanámi fyrir starfsfólk leikskóla og í kjölfarið lauk hún kennaranámi og kenndi í 

grunnskóla í mörg ár.  

Kristján Björnsson er 38 ára gamall lögreglumaður. Hann er smiður og starfaði við smíðar þar 

til fyrir þremur árum þegar hann fór í Lögregluskóla Ríkisins.  

Lilja Helgadóttir er 32 ára gömul, meistaranemi í rekstrarverkfræði. Hún er lærður 

hárgreiðslusveinn og starfaði við greinina í nokkur ár. Hún lauk námi í frumgreinadeild áður en 

hún hóf nám í verkfræði. Að loknu B.S. gráðu í verkfræði starfaði hún á nýjum starfsfvettvangi 

þar sem menntun hennar nýttist að einhverju leyti og gerir enn samhliða meistaranáminu. 

Nanna Finnsdóttir er 44 ára gömul, viðskiptafræðingur með meistaragráðu. Hún er með 

kennarapróf úr Kennaraháskóla Íslands með íþróttir sem valgrein og kenndi í grunnskóla í þrjú 

ár. Hún starfar í fjármálageiranum.  

Sigrún Gunnarsdóttir er 32 ára gömul og hefur lokið B.S. gráðu í heilbrigðisverkfræði. Hún er 

þroskaþjálfi og starfaði með einhverfum börnum og unglingum í nokkur ár. Nú kennir hún 

börnum og unglingum forritun.  
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2.2 Framkvæmd 

Rannsóknin hófst í september 2014 og lauk í apríl 2015. Til þess að fá viðmælendur sem 

uppfylltu skilyrði til þátttöku var ákveðið að nota veltiúrtak (e. snowball sample) en þá var 

rannsakanda bent á þátttakendur af vinum og kunningjum (Hennink, o.fl., 2011). Haft var 

samband við viðmælendur í gegnum tölvupóst, skilaboð á samskiptavefnum Facebook eða 

símleiðis. Viðmælendur voru beðnir um að stinga upp á hentugum stað og tímasetningu fyrir 

viðtölin. Í tveimur tilvikum voru viðtöl tekin í Háskólanum í Reykjavík, eitt viðtalið var tekið á 

vinnustað viðmælanda, eitt á heimili rannsakanda, eitt á heimili viðmælanda og að lokum var 

eitt viðtal tekið á kaffihúsi. Viðtölin voru mislöng; allt frá því að vera um 20 mínútur upp í 90 

mínútur. 

 Í viðtölunum var stuðst við viðtalsramma (fylgiskjal 1) sem byggður var á 

rannsóknarspurningum en þess þó gætt að heyra upplifun hvers og eins. Við gerð 

viðtalsrammans var kenning Savickas (2005, 2013) um aðlögun á starfsferli höfð til hliðsjónar 

og þá sérstaklega víddirnar fjórar, umhugsun, stjórnun, forvitni og stjálfstraust. Til þess að 

kanna hvernig aðlögunarhæfni birtist hjá einstaklingum sem sjálfviljugir gera breytingar á 

starsferlinum voru þeir beðnir um að lýsa náms- og starfsferli sínum og aðdraganda að 

námsvali. Viðmælendur voru einnig spurðir út í það hverjar þeir teldu vera meginástæður þess 

að þeir ákváðu að fara aftur í nám. Að lokum voru þeir spurðir hver staða þeirra er í dag út frá 

námi og starfi. Viðtölin voru hljóðrituð á farsíma, færð yfir í tölvu og afrituð orðrétt samdægurs 

eða daginn eftir. Afritun lauk tveimur eða þremur dögum síðar og að henni lokinni var viðtölum 

eytt.  

2.3 Úrvinnsla gagna 

Úrvinnsla gagna byggir á aðferðum grundaðrar kenningar. Aðferðir grundaðrar kenningar eru 

hentugar meðal annars til þess að rannsaka reynslu, tilfinningar og hvatningu (Charmaz, 2006). 

Gögn eru kóðuð með orðum og hugtökum sem vísa til umræðuefnis, hugmyndar, skoðunar og 

fleira sem finna má í gögnum (Hennink, o.fl., 2011). Kóðun gagna samkvæmt aðferð 

grundaðrar kenningar er að kóða hverja línu í gögnunum og með því byrjar rannsakandinn að 

byggja upp greiningu á gögnunum. Í því felst að koma auga á það sem sagt er og meta 

samhengið (Charmaz, 2006; Hennink o.fl., 2011). Markmið kóðunar er að flokka þær 

upplýsingar sem koma fram í frásögn viðmælenda í þemu (Creswell, 2007).   

 Í þessari rannsókn var kóðunin gerð í tveimur skrefum, fyrst með opinni kóðun og því 
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næst með markvissri kóðun. Í opinni kóðun er hver lína í viðtalsnótum lesin til þess að greina 

og setja fram hugmyndir, þemu eða annað sem vekur athygli. Næst er markvissri kóðun beitt 

en þá eru viðtalsnóturnar lesnar aftur yfir með ákveðin þemu í huga. Með því að nota þessa 

aðferð fæst yfirlit yfir gögnin sem auðveldar greiningu (Emerson, Fretz og Shaw, 1995).  

2.4 Siðferðileg álitamál 

Þegar leitað var til viðmælenda um þátttöku í rannsókninni var útskýrt í stuttu máli hvert 

markmið rannsóknarinnar væri. Áður en viðtölin hófust var framkvæmd viðtalsins útskýrð, 

engin svör væru rétt og að einungis væri leitast eftir að fá innsýn í upplifun þeirra. Einnig var 

þeim tjáð að þeim væri frjálst að hætta þátttöku hvenær sem væri. Í rannsóknum þurfa 

viðmælendur að gefa upplýst óþvingað samþykki en í því felst að þeir eiga að búa yfir 

nægjanlegri þekkingu um rannsóknarviðfangsefnið þannig að þeir geti gefið upplýst svar um 

þátttöku. Þeim var afhent samþykkisblað (fylgiskjal 2) sem þeir lásu yfir, skrifuðu undir og gáfu 

með því samþykki sitt og fengu allir viðmælendur afrit af samþykkisblaði. Til þess að gæta að 

nafnleynd og verndun persónuupplýsinga var nöfnum breytt. Þetta er í samræmi við þau 

siðferðilegu álitamál sem þarf að hafa í huga í rannsóknum með fólki samkvæmt Brinkmann 

og Kvale (2015) og Hennink o.fl. (2011). Að auki var rannsóknin tilkynnt til Persónuverndar.

 Í eigindlegum rannsóknum er rannsakandinn mælitækið og því er óhjákvæmilegt að 

hann setji mark sitt á rannsóknina (Brinkmann og Kvale, 2015). Í viðtölunum var þess gætt að 

hugmyndir rannsakanda um efnið hefðu ekki áhrif í viðtölunum. Við greiningu gagnanna var 

eftir fremsta megni reynt að gæta hlutleysis og reynt að láta skoðanir rannsakanda og 

hugmyndir ekki hafa áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar.  
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3 Niðurstöður 

Markmið rannsóknarinnar var að fá innsýn í upplifun og reynslu einstaklinga sem sjálfviljugir 

hafa gert breytingar á starfsferli sínum. Í breytingunum fólst að setjast aftur á skólabekk og 

ljúka nýju námi ólíku því fyrra og í kjölfarið starfa á vettvangi tengdu því. Lögð var á það áhersla 

að fá fram þá þætti sem voru lagðir til grundvallar ákvörðuninni um að gera þessar breytingar. 

Í þessum kafla verður farið yfir helstu niðurstöður rannsóknarinnar. Kaflanum er skipt í fjóra 

hluta út frá þeim meginþemum sem komu í ljós við greiningu og úrvinnslu gagnanna. Fyrsti 

hlutinn nefnist ákvörðun um fyrra nám en þar verður fjallað um aðdraganda að ákvörðun um 

fyrra námsval og hver upplifun viðmælenda var af skólagöngunni. Annar hlutinn nefnist 

aðdragandi og áhrifaþættir að ákvörðun um breytingar á starfsferli en þar verður skoðað 

hvaða þættir höfðu áhrif á ákvörðun viðmælenda að hefja nýtt nám og hvernig staðið var að 

vali á því. Þriðji hlutinn nefnist ákvarðanataka um seinna nám. Síðasti kaflinn nefnist horft um 

öxl og fram á veginn en þar verður fjallað um það hvernig viðmælendur upplifa stöðu sína í 

dag og hvernig fyrra nám og starf hefur að þeirra mati nýst þeim eftir breytingarnar.   

3.1 Ákvörðun um fyrra nám  

Þegar skoðað var hvernig viðmælendur lýstu aðdraganda að ákvörðun á vali á fyrra námi sínu 

var einkennandi hversu lítil ígrundunin var og fáir möguleikar og leiðir kannaðar. Einnig kom 

fram að viðmælendur glímdu við erfiðleika af ýmsum toga tengda skólagöngunni. Tvö 

meginþemu komu fram í viðtölunum; ákvörðun án ígrundunar og erfiðleikar á skólagöngu.  

3.1.1 Ákvörðun án ígrundunar 

Segja má að skólaganga viðmælenda hafi verið nokkuð hefðbundin, að minnsta kosti framan 

af, þar sem eitt skólastig tók við af öðru hjá flestum. Tveir viðmælendur fóru í framhaldsskóla 

og að loknu stúdentsprófi hófu þeir háskólanám. Eftir grunnskólapróf luku fjórir viðmælendur 

námi í iðngrein en tveir þeirra fóru hins vegar fyrst á vinnumarkaðinn.  

 Þegar skoðað er hvernig viðmælendur stóðu að fyrra námsvali virðist sem ákvörðunin 

hafi verið lítið ígrunduð og tekin án þess að kanna og velta fyrir sér fleiri möguleikum af mikilli 

alvöru. Með fyrra námsvali er átt við það þegar viðmælendur annaðhvort tóku ákvörðun um 

háskólanám að loknu stúdentsprófi eða hvaða iðnnám varð fyrir. Karlarnir sem báðir eru 

iðnmenntaðir fóru þá leið sem lá beinast við í framhaldi af því sem þeir höfðu áður fengist við. 
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Arnar var búinn að vera meira og minna í kringum málmgreinar frá því að hann var ungur og 

því fannst honum það rökrétt framhald að velja rennismíði að loknu grunnskólaprófi:  

 
Þetta var náttúrulega bara auðveldasta í framhaldi af því sem maður hafði 
verið svona hægt og rólega að tengjast…Ég hafði alltaf haft svo sem 
ágætis tilfinningu fyrir þessum störfum og unnið eða semsagt verið að 
brasa í skellinöðru og öðru veseni heima … þannig að það var auðvelt að 
fara yfir í þennan vélaiðnað  

 

 Kristján vann í byggingarvinnu sumarið eftir grunnskóla þar sem hann ílentist og fór 

ekki í skóla fyrr en ári síðar. „Byrja að smíða þegar ég er svona 16 ára, fer í skóla í kjölfarið, þú 

veist fer að læra smíðar í kjölfarið á því en ætlaði svo sem aldrei að enda sem smiður“. Hann 

segist upphaflega hafa hugsað smíðina sem byrjunina að því að læra að verða arkitekt. Hann 

og kona hans fluttu til útlanda þar sem hann ætlaði að læra byggingarfræði til þess að eiga 

betri möguleika á að komast inn í arkitektanám. Persónulegar aðstæður réðu því að ekkert 

varð af þessum áformum og hjónin fluttu heim aftur. Þegar heim var komið hélt Kristján áfram 

að smíða og var sáttur við val sitt á starfi. . 

 Brynja og Lilja voru báðar að flýta sér að verða fullorðnar og langaði til þess að fara að 

vinna og fá laun. Þær lýstu því báðar að þær hafi verið að leika sér að klippa og greiða hár 

þegar þær voru yngri. Ákvörðunin um að fara í hársnyrtinám var því tekin út frá því sem þær 

höfðu áhuga á og þær veltu hvorugar fleiri möguleikum fyrir sér. Brynja hóf ekki nám í 

hárgreiðslu fyrr en um tvítugt sem þykir frekar seint samkvæmt því sem þær segja. Þegar 

Brynja rifjaði upp hvernig sú ákvörðun að fara í hárgreiðslunámið var tekin sagðist hún hafa 

verið búin að stefna á nám í hárgreiðslu frá því hún var barn:  

 
Ég vissi einhvern veginn innst inni að ég myndi örugglega fara í 
hárgreiðsluna. Ég var búin að stefna þangað eiginlega alveg frá því ég var 
stelpa, sko. Mikið alltaf að eitthvað að fikta í hári og gera eitthvað með 
hár … Kannski átti ég bara að fara í þetta svona bara til að prufa það því 
ég var alltaf að hugsa um það. 

 

Ekkert annað kom til greina þrátt fyrir að hún hafi fengið starfsreynslu á ýmsum sviðum á 

árunum milli sextán ára og tvítugs. Brynju gekk vel í grunnskóla en það hvarflaði ekki að henni 

að fara í bóknám þrátt fyrir að námið hafi legið vel fyrir henni. Stærðfræði var til dæmis 

námsgrein sem henni þótti sérstaklega leiðinleg. Hún var staðráðin í að ljúka 
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hárgreiðslunáminu þó svo að hún hafi tekið sér ársfrí frá námi til þess að vera „Au-Pair“. Við 

heimkomuna kom ekki annað til greina en að ljúka náminu og hún íhugaði ekki aðra kosti í 

stöðunni.   

 Lilju fannst bóknám ekki heldur spennandi valkostur þegar kom að því að velja hvað 

tæki við að loknum grunnskóla. Hársnyrtinámið höfðaði til hennar vegna þess að í því fólst ekki 

einungis skólanám heldur einnig starfsnám. Á þeim tíma þurftu væntanlegir nemar að vera 

komnir með samning á stofu til þess að verða teknir inn í námið. Það hafði einnig áhrif að faðir 

hennar gat notað sambönd sín og aðstoðaði hana við að komast á samning á stofu sem 

fjölskyldumeðlimur rak.  

 Fleiri viðmælendur en Brynja og Lilja tóku ákvörðun út frá áhuga en Sigrún tók 

ákvörðun um nám út frá þeirri námsgrein sem hún hafði mestan áhuga á í menntaskóla. Hún 

hóf nám í verkfræði strax að loknu stúdentsprófi því henni hafði alltaf þótt gaman að læra 

stærðfræði:   

 

Svo einhvern veginn fékk ég áhuga á verkfræðinni þegar ég var í náminu í 
menntaskólanum, eða bara í lokin í rauninni bara þú veist á seinustu 
önninni. Þannig að ég svona, þá fór maður að skoða í kringum sig og 
eitthvað og þá var þetta bara þú veist stærðfræðin og þetta var svona það 
sem mér fannst skemmtilegast að gera. 

 

Hún minntist ekki á að hafa kannað fleiri möguleika en það hafi þó blundað í henni að verða 

kennari þar sem móðir hennar er kennari og að hún hafi alltaf verið mikið fyrir börn. Hún 

útilokaði þann möguleika og rifjaði upp hversu móðir hennar, sem var einstæð, hafði alltaf 

þurft að vinna mikið til þess að geta séð fyrir fjölskyldunni og henni þótti það ekki 

eftirsóknarvert.   

 Námið á fyrstu önn í verkfræðinni gekk illa frá byrjun og hún ákvað að hætta um 

áramótin eftir að hafa fallið í nokkrum greinum. Fyrir hálfgerða tilviljun fékk Sigrún vinnu í 

skammtímavistun í gegnum vin sinn þar sem hún starfaði síðan með börnum með mikla 

einhverfu og hegðunarraskanir og kunni vel við starfið. Ákvörðun um að hefja nám í 

þroskaþjálfun þá um haustið var tekin án mikillar umhugsunar þar sem hún hafði áður útilokað 

þann möguleika að verða kennari, störf með svipaða tekjumöguleika.  

 Af viðmælendunum sex er Nanna líklega sú eina sem velti fyrir sér fleiri en einum 

möguleika að loknu stúdentsprófi. Nönnu langaði til að starfa við áhugamál sitt á sviði íþrótta 
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og skoðaði til dæmis nám eins og sjúkraþjálfun og læknisfræði. Viðskiptafræði var einnig inni 

í myndinni en það var síðan íþróttakennaranám sem varð fyrir valinu:   

 

… en ég er náttúrulega íþróttamaður líka og það blundaði líka mjög mikið 
í mér að fá að starfa við mitt áhugamál þannig að það var svona pínu það 
sem varð fyrir valinu að ég fór þá leið, svona til að byrja með.  
 
 

Eftir útskrift úr menntaskóla átti Nanna von á sínu fyrsta barni og fór þá út á vinnumarkaðinn 

í eitt ár. Fæðing barnsins átti mögulega þátt í því að hún hafi ekki ígrundað námsval sitt betur 

og hún valdi nám sem var stutt og þótti fjölskylduvænt.   

 Segja má að ákvörðun um fyrra námsval hafi verið lítið ígrunduð. Flestir 

viðmælendanna völdu sér námsleið sem þeim þótti eðlilegust út frá áhuga eins og konurnar 

eða á því sviði sem lá beinast við miðað við fyrri reynslu eins og karlarnir. Enginn viðmælenda 

nefndi að hafa fengið aðstoð við námsval með því að leita til náms- og starfsráðgjafa eða tekið 

áhugasviðspróf. Ekki kom fram munur á aðdraganda að námsvali hjá þeim sem fóru beint í 

iðnnám að loknum grunnskóla eða þeim sem höfðu haft meiri tíma til þess að velta fyrir sér 

framhaldinu eins og þeir viðmælendur sem tóku stúdentspróf eða fóru á vinnumarkaðinn 

fyrst.   

3.1.2 Erfiðleikar á skólagöngu  

Þegar viðmælendur ræddu fyrsta námsval sitt kom ekki einungis fram að ákvörðunin hefði 

verið tekin án mikillar ígrundunar heldur komu einnig í ljós erfiðleikar á skólagöngu. 

Viðmælendur nefndu skólaleiða og námserfiðleika sem tengdust neikvæðri upplifun á 

skólagöngunni.  

 Brynja og Nanna eru sammála um að námið hafi verið skemmtilegt og að námstíminn 

hafi verið ánægjulegur. Sömu sögu er að segja af Kristjáni sem gekk vel í námi og útskrifaðist 

með hæstu einkunn úr smíðanáminu. Lilja, Sigrún og Arnar þurftu hins vegar öll að kljást við 

ýmsa erfiðleika á skólagöngu. Það sem einkenndi þau síðarnefndu var að þessir erfiðleikar 

höfðu áhrif á ákvarðanatöku þeirra á framhaldsnámi.  

 Skólaleiðinn birtist á ólíkan hátt og á mismunandi tíma hjá Lilju og Sigrúnu. Hjá Lilju 

sést það best að við lok grunnskóla hafði hún lítinn áhuga á að fara í framhaldsskóla til þess að 

taka stúdentspróf og sagðist vera komin með nóg af skóla og námi. „Ég var bara komin með 

ógeð af skólanum“. Þar af leiðandi hljómaði fjögurra ára bóknám lítið spennandi í hennar 
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eyrum. Hjá Sigrúnu, sem alltaf hafði verið ágætis námsmaður, var þessu öðruvísi háttað. Henni 

gekk illa á fyrstu önninni í verkfræði og  leitaði skýringa á því hvers vegna fór sem fór. Að 

hennar mati var þetta samspil af skólaleiða og að ekki hafi reynt á hana sem námsmann fyrr 

en í háskólanámi. Hún hafði alla skólagönguna þurft að hafa lítið fyrir námi sem breyttist þegar 

hún hóf nám í verkfræði:   

 

… og það var líka rosalega erfitt fyrir mig að sætta mig við það, þegar ég 
fattaði það að ég var ekki að fara ná, þetta væri ekki að fara að ganga 
þarna í verkfræðinni. Það tók mig rosa langan tíma bara að sætta mig við 
það að ég væri ekki að fara eftir nákvæmlega eins og þetta er lagt upp. Þú 
veist þú ferð í þetta, svo ferðu í Háskólann og svo klárarðu og svo eignast 
þú þrjú börn.  

 

Það var áfall fyrir hana að lenda í miklum vandræðum með námið frá fyrsta degi og hún greip 

til örvæntingafullra ráða eins og að fá að afrita skiladæmi hjá öðrum. Hún átti erfitt með að 

standa undir eigin væntingum og markmiðum og henni fannst hún vera að bregðast sjálfri sér 

og öðrum.   

 Námserfiðleikar á skólagöngunni birtust einnig á ólíkan hátt hjá viðmælendum. Lilja 

lýsti því hvernig henni leið á námstímanum og að hún hafi ekki haft nægilegan þroska til þess 

að takast á við þær áskoranir sem hún mætti á þeim hársnyrtistofum þar sem hún starfaði sem 

nemi. Henni hafi ekki gengið vel að aðlagast í starfi sem hársnyrtir þar sem mikilvægt er að 

hafa mikla þjónustulund. Lilju gekk illa að fóta sig í samskiptum við yfirmenn og segist hafa 

haft „allt á hornum sér“ á þessum aldri. Hún kunni ekki að standa á rétti sínum og hafði ekki 

þroska til þess að svara fyrir sig. „Þar var maður bara seldur út þú veist á þriðja ári í hárgreiðslu 

og maður var bara seldur út sem sveinn. Maður var að klippa og setja strípur og allt fyrir fullt 

verð“. Þrátt fyrir þetta ákvað hún að ljúka náminu til þess að hafa prófskírteini því henni fannst 

eins og það væri ekki hægt að hætta þegar svo stutt væri eftir af námstímanum. Hún gerði sitt 

besta og lauk náminu með litla trú á eigin getu sem hársnyrtisveinn og hafði lítinn áhuga á að 

starfa við fagið. Hún lét samt á það reyna og eftir að samstarfskona sýndi að hún hefði trú á 

henni, hvatti hana áfram og kom fram við hana eins og jafningja fór hún að hafa gaman af 

starfinu.     

 Upplifun Arnars af skólagöngunni er annars eðlis en hjá konunum tveimur. Hann er eini 

viðmælandinn sem átti í erfiðleikum með nám og greindist með mikla lesblindu á 
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fullorðinsárum. Hann segir að nú væri hann sennilega einnig greindur ofvirkur. Hann hefur alla 

tíð átt erfitt með að læra íslensku og dönsku en staðið sig ágætlega í öðrum námsgreinum. 

Þegar kom að því að taka ákvörðun um hvað tæki við að loknum grunnskóla segir hann:  

 

En þannig var að það var svona hálfvegis búið að sannfæra mann um það 
að kannski nám var ekkert fyrir mann. Ætti kannski bara að klára iðnnám 
og láta bara þar við sitja.  

 

Arnar fór á milli iðngreina sem ef til vill má rekja til þess að of mikið var búið að einblína á veiku 

hliðar hans og þar af leiðandi hafi hann ekki verið hvattur til þess að skoða aðra möguleika. 

Skólaganga hans hafði gengið brösuglega sem hafði þær afleiðingar að hann veigraði sér við 

að fara aftur í skóla. „Og mögulega hoppaði ég þarna yfir í blikksmíðina um tíma úr 

rennismíðinni út af því hérna, því þá var komið að skóladæminu og það hafði ekki reynst of 

vel“.   

 Þegar dregnar eru saman helstu niðurstöður um val á fyrra námi hvort sem um er að 

ræða háskólanám eða iðnnám að loknum grunnskóla, eiga viðmælendur það sameiginlegt að 

hafa tekið ákvörðun um fyrra nám án mikillar fyrirhafnar og vangaveltna. Þegar ákvarðanir 

Kristjáns, Arnars og Lilju sem fóru í iðnnám 16 og 17 ára eru bornar saman við ákvarðanir 

Nönnu, Sigrúnar og Brynju, sem allar höfðu haft nokkur ár til þess að velta fyrir sér 

framhaldinu, kemur í ljós að ekkert þeirra virðist hafa ígrundað námsval sitt vel. Í gögnunum 

kom skýrt fram að ákvörðun var tekin út frá því sem þau töldu eðlilega og rökrétta leið að fara 

miðað við aðstæður á þeim tíma.        

 Upplifun og reynsla viðmælenda af skólagöngunni er bæði jákvæð og neikvæð. Segja 

má að skólaganga helmings viðmælenda hafi verið ánægjuleg og án sérstakra vandkvæða. 

Aðrir viðmælendur lentu í erfiðleikum á skólagöngu sem varð til þess að upplifun á 

skólagöngunni varð að hluta til neikvæð. Skólaleiði og námserfiðleikar höfðu áhrif á fyrra 

námsval viðmælenda. Það sést vel á vali Lilju sem ákvað að fara í hársnyrtinám því hún gat ekki 

hugsað sér að fara nám sem eingöngu var bóknám og Arnars sem hafði litla trú á því að hann 

gæti lært.  

3.2 Aðdragandi og áhrifaþættir að ákvörðun um breytingar á starfsferli 

Þegar skoðað var hvað varð til þess að viðmælendur veltu fyrir sér að gera breytingar á 

starfsferlinum kom í ljós að þeir höfðu allir velt því fyrir sér hvernig þáverandi starf 
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samræmdist væntingum þeirra um framtíðina. Meginþemað sem fram kom var 

starfsaðstæður. Viðmælendur eiga það sameiginlegt að nefna starfsaðstæður sem ástæður 

þess að þeir ákváðu að gera breytingar á starfsferlinum með því að hefja nýtt nám til þess að 

geta skipt um starfsvettvang. Aðstæður í þáverandi starfi voru hjá flestum líkamlega og/eða 

andlega krefjandi þar sem mikil vinna fór ekki endilega saman við það sem skilaði sér í 

launaumslagið.  

3.2.1 Starfsaðstæður 

Arnar, Kristján, Lilja og Brynja voru sammála um að líkamlegt álag fylgdi fyrra starfi þeirra. Það 

sem þau nefndu helst var að líkaminn væri atvinnutækið sem hefur í för með sér að það getur 

verið erfitt að eldast í starfi eins og Kristján lýsti á eftirfarandi hátt: 

 

… af því að þá yrði maður bara með ónýtan líkama og … hérna þú veist 
allir þessir karlar, vantar á þá puttana, hnén og axlirnar ónýtt og allt … þú 
veist vera með ónýtan líkama fyrir aldur fram … eins og ég er búinn að 
vinna með svo mörgum af þessum körlum sem lifa á verkjalyfjum og 
annað og orðnir ónýtir og … maður þarf að varast vitleysuna sem að hinir 
gera. 

 

Erfitt getur reynst að eldast í starfi sem iðnaðarmaður því þar er oft borgað eftir afköstum en 

það getur verið erfitt þegar margra ára líkamleg vinna er farin að setja mark sitt á líkamann.   

 Þó að störf hársnyrta virðast ólík störfum málmiðnaðarmanna og smiða eru þau sama 

marki brennd því þeim fylgir líkamlegt álag. Lilja og Brynja voru sammála um að það væri 

slítandi að þurfa að standa lengi og þær nefndu einnig vöðvabólgu og bakverki. Vinnudagarnir 

geta oft verið langir og áreiti mikið og þá sérstaklega á annasömum dögum. Það sama gildir 

um umönnunarstörfin sem Sigrún sinnti. Hún upplifði ekki aðeins líkamlegt álag í starfi sínu 

sem þroskaþjálfi heldur einnig andlegt álag:  

 

Það er náttúrulega rosalega krefjandi og ég kom alveg oft heim á kvöldin 
bara ótrúlega þreytt og hérna kannski bara búið að hrækja á mann. Og 
það var búið að þú veist lemja mann yfir daginn og maður var náttúrulega 
útklóraður.  

 

Sigrún velti því fyrir sér hvernig þetta starf gæti samræmst framtíðaráætlunum þar sem 

samræma þyrfti fjölskyldulíf og krefjandi starf. Það er ekki þægileg tilhugsun að koma uppgefin 
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heim eftir vinnudaginn og hafa ekki orku til þess að sinna öðrum hlutverkum í lífinu eins og að 

vera móðir og maki. Starfsumhverfi þar sem hægt er að eiga von á því að vera laminn og 

klóraður getur verið bæði andlega og líkamlega krefjandi. Að starfa við þessar aðstæður getur 

tekið á til lengdar sem getur leitt til kulnunar í starfi:   

 

Fór allt í einu að hugsa bara að þetta þú veist ég gæti þetta núna, það væri 
ekkert mál en strax og ég væri komin með einhvern annan. Þarna var ég 
ein og strax og ég væri komin með maka eða barn þá væri þetta ekki í 
rauninni það sem ég myndi vilja bjóða þeim upp á og líka bara hérna, þetta 
krafðist náttúrulega bæði svona andlega og líkamlega mikið af manni, 
mikils af manni og maður fékk náttúrulega ekkert voðalega mikið borgað.  

 

 Fleiri viðmælendur en Sigrún hugleiddu hvernig þáverandi starf samræmdist 

fjölskyldulífi, bæði út frá vinnutíma og launum. Til þess að geta lifað ágætu lífi sá Lilja fram á 

að þurfa að vinna langa vinnudaga og þegar hún gerði sér betur grein fyrir því fór hún að 

endurskoða stöðu sína:   

 

… og svo líka bara hugsaði ég bara líka launalega séð, framtíðina, 
fjárhagslegt öryggi og allt það. Hvað á maður að gera?... Einhvern veginn 
pældi maður í því hvort að þetta væri framtíðin. 

 

Lilja velti einnig fyrir sér fleiri þáttum en þeim hvort starfið samræmdist fjölskyldulífi. Henni 

þótti það yfirþyrmandi tilfinning að vera komin með nokkurra ára starfsreynslu aðeins 25 ára 

gömul og upplifa sig fasta í starfinu til framtíðar:   

 

En svo var ég búin að vera í þrjú ár hérna heima þá einhvern veginn fannst 
mér ég vera bara, ég einhvern veginn var komin með góðan kúnnahóp og 
… ég hugsaði bara ókey, ég er 25 ára og hvað svo, eða er ég bara ætla ég 
bara að vera hér, já þangað til ég verð 67 ára… ég hugsaði með mér, vá ég 
veit ekki hvort ég geti verið bara svona þangað til ég verð 67 ára. 

 

Þegar Lilja bar kjör sín saman við vini og kunningja sem ekki voru búnir að vera á vinnumarkaði 

í nokkur ár eins og hún fannst henni hafa það ágætt miðað við að vera aðeins 25 ára gömul. 

En þegar hún velti fyrir sér hvernig hún kæmi til með að hafa það 10 til 20 ár fram í tímann 

fannst henni kjörin ekki nógu góð. Það voru því tekjumöguleikar sem höfðu mestu áhrifin á 
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ákvörðun Lilju um að gera breytingar á starfsferli.   

 Launin skipta ekki alla viðmælendur máli og þá eru það aðrir þættir sem vega þyngra. 

Kristján uppgötvar að það er margt annað í lífinu sem skiptir meira máli en að vera með góð 

laun. Hann starfaði sem smiður í 18 ár, vann mikið og vinnudagarnir voru langir. Hann fór oft í 

vinnuna áður en börnin vöknuðu á morgnana og kom heim á kvöldin rétt til þess að ná að 

kyssa þau góða nótt. Þegar þriðja barnið fæddist tók hann fæðingarorlof og ákvað í framhaldi 

af því að loka fyrirtæki sínu. Fæðingarorlofið teygðist í tæpt ár og hann naut þess að vera heima 

með börnunum. Honum gafst góður tími til þess að endurskoða stöðu sína. „Eftir að ég fór að 

fatta að, eða ég væri að missa af krökkunum, þá hérna hugsaði ég út í það að ég ætlaði að 

finna eitthvað sem hentar fjölskyldulífinu“.   

 Arnar lagði heldur ekki áherslu á það að hafa góð laun og tók ekki ákvörðun um að gera 

breytingar vegna betri tekjumöguleika. „Snýst ekki bara um peningana. Þetta snýst um að gera 

eitthvað sem maður hefur gaman af, prufa þetta og það er betra að sjá eftir að hafa prófað 

heldur en hitt“. Hann var búinn að reka verkstæði í nafni föður síns í mörg ár og haft ágætlega 

upp úr því. Hann langaði að ná sér í sveinspróf og ákvað að reyna á það.  

 Nanna, sem starfaði sem grunnskólakennari, upplifði starfsaðstæður á annan hátt en 

aðrir viðmælendur. Eins og áður hefur komið fram var það líkamlegt og andleg álag, langir 

vinnudagar og kjör sem hinir viðmælendurnir lýstu. Nanna hins vegar lýsti þeim viðhorfum 

sem ríktu meðal þeirra kennara sem hún hitti strax í vettvangsnámi og var einnig ríkjandi á 

þeim vinnustað sem hún hóf störf á að loknu námi. Hún rifjaði upp að á þessum tíma var mikil 

neikvæðni meðal kennara, verkfall í umræðunni og kjör kennara slæm. Henni hafi brugðið 

þegar hún fékk fyrsta launaseðilinn sinn því að launin voru léleg og lægri en hún hafði átt von 

á:  

 

Í þessum fyrstu heimsóknum mínum sko þarna í starfsþjálfun þá var svona 
meira kannski á kennarastofunni það var einhvern veginn bara erfitt. Það 
voru allir svona frekar þungir og fúlir og það var svolítið mikið þannig að 
allir voru tuðandi yfir ákveðnum verkefnum og launum. Og þetta svolítið 
dró úr. Það var einmitt verið að tala um þetta unga fólk sem var að koma 
inn með hugsjónirnar og allt það og allir búnir að gefast upp eftir eitt ár. 
Þetta var allt eitthvað svona einhvern veginn niðurdrepandi. 

 

Þrjú ár liðu áður en Nanna tók ákvörðun um að hana langaði ekki til þess að hlusta á neikvæða 

umræðu um starf sitt alla sína ævi og vera sífellt ósátt við kjör sín. Þegar Nanna hugsaði um 
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framtíð sína sem kennari áttaði hún sig á hve slæm áhrif þetta neikvæða andrúmsloft sem var 

ríkjandi á þessum tíma hafði á hana. Hún og gerði sér grein fyrir að þetta starfsumhverfi 

hentaði henni ekki til frambúðar. „Aðstæður voru þarna þannig að þær ýttu mér út á hina 

brautina. Ég ákvað að nýta tækifærið … ég hafði engan áhuga á að enda útbrunnin“. Þar sem 

hún var enn ung og hafði tækifæri til þess að gera eitthvað í málunum ákvað hún að nýta sér 

það.  

 Hjá Nönnu var það neikvætt viðhorf kennara til starfsins sem hafði þau áhrif að henni 

leið ekki vel í því starfsumhverfi. Sigrún lýsti því hins vegar hvernig viðhorf annarra var til 

þroskaþjálfara og starfsvettvangs þeirra. Henni þótti viðmótið vera á þann veg það væri 

hetjuskapur að velja þetta starf og starfsvettvang og hún þurfti oft að svara því hvers vegna 

hún hefði „bara“ valið þetta starf. Eins og hún orðaði það: „Ég var komin með svolítið leið á 

þessu svona meðaumkun yfir því að vera í mínu starfi“. Eitt þeirra atriða sem hún nefndi sem 

ástæðu þess að hún hafi ákveðið að gera breytingar á starfsferlinum var að hana langaði í starf 

sem væri „borin meiri virðing fyrir“ þar sem hún þyrfti ekki að réttlæta starfsval sitt.  

 Þegar skoðað er hvernig viðmælendur lýstu fyrra starfi og starfsvettvangi kom í ljós að 

enginn upplifði óánægju í starfi sínu eða líkaði illa við það. Enginn minntist á að hafa gengið 

illa í fyrra starfi. Þeir voru á einu máli um að starfið hafi veitt þeim ánægju og þeim hafi þótt 

það skemmtilegt. Eins og Kristján sagði: „Skemmti mér rosalega vel. Hitti ógeðslega mikið af 

skemmtilegu fólki“. Allir voru sáttir í þáverandi starfi og eins og Lilja sagði: „Ég var ekkert að 

fara að hætta í hárgreiðslunni“.   

 Þegar dregnar eru saman helstu niðurstöður um aðdraganda að breytingum á 

starfsferli kemur í ljós að ákvörðunin um að gera breytingar á starfsferlinum var vel ígrunduð. 

Enginn af viðmælendunum tók ákvörðun í fljótfærni heldur veltu fyrir sér ýmsum þáttum og 

voru það starfsaðstæður og von um betri launakjör sem höfðu hvað mest vægi þegar þeir 

íhuguðu að gera breytingar á starfsferlinum. Starfsaðstæður voru ólíkar eftir því í hvaða starfi 

viðmælendur voru og gat verið um að ræða starfsanda á vinnustað eða hvort starfið væri 

líkamlega og/eða andlega krefjandi. Viðmælendur veltu fyrir sér hvernig þáverandi starf og 

starfsaðstæður samræmdust fjölskyldulífi og væntingum þeirra um framtíðina. Von um betri 

starfsaðstæður vógu þyngra en starfsánægjan.  



37 

3.3 Seinna nám 

Þegar skoðað er hvernig viðmælendur lýsa aðdraganda að ákvörðun um seinna nám komu 

fram tvö meginþemu; ígrunduð ákvörðun og jákvæð upplifun á námstímanum. Viðmælendur 

eiga það sameiginlegt að hafa tekið ákvörðun um að hefja nám aftur af yfirvegun og meiri 

ígrundun en þegar ákvörðun um fyrra námsval var tekin. Jákvæð upplifun í seinna námi 

einkennir frásagnir viðmælenda.  

3.3.1 Ígrunduð ákvörðun 

Viðmælendur stóðu á ólíkan hátt að seinna námsvali sínu og segja má að misjafnt er hversu 

vel ígrundað það er. Það var allt frá því að vera tilviljanakennt yfir í að vera ákvörðun sem tekin 

var að vandlega athuguðu máli. Nokkrir viðmælendur tóku ákvörðun eftir að hafa skoðað fleiri 

en einn möguleika. Til dæmis kom til greina hjá Sigrúnu að nýta þroskaþjálfanámið sem grunn 

og fara í framhaldsnám eins og til dæmis talmeinafræði eða jafnvel að bæta við tveimur árum 

í fötlunarfræði en hvorugur kostanna þótti henni fýsilegur. Launalega séð fannst henni það 

lítill hvati að bæta við sig meistaragráðu og fá tækifæri bjóðast til þess að starfa annars staðar 

en hjá ríki eða borg. Þegar hún rifjar upp val á náminu man hún ekki nákvæmlega hvernig það 

kom til að heilbrigðisverkfræði varð fyrir valinu. Upphaflega sá hún möguleika í því að 

samþætta þekkingu í þroskaþjálfun og heilbrigðisverkfræði með það fyrir augum að nýta 

tæknina til þess að hjálpa einstaklingum sem eiga erfitt með að tjá sig:  

     

Ef ég myndi fara í námið þá þurfti ég í rauninni að réttlæta það fyrir sjálfri 
mér að ég þyrfti á því að halda og hvernig það myndi nýtast mér og jafnvel 
akkúrat að námið sem ég var búin að eyða þremur árum í og þú veist og 
vinna síðan fullt, að það myndi líka einhvern veginn tengjast þessu.  

 

Líklega hafi skýringin verið sú að hana langaði til þess að láta reyna á verkfræðina aftur eftir 

að hafa gengið illa í fyrra skiptið. Hún taldi þó ástæðuna vera þá að þarna sameinuðust tvær 

greinar sem henni þóttu skemmtilegar:   

  

Ég man ekki af hverju það kom til þá þegar ég ákvað þetta, þá var ég búin 
að heyra að það væri sem sagt heilbrigðisverkfræði sem var líffræði og 
verkfræði þú veist saman og þetta eru svona það sem mér finnst 
skemmtilegast, það sem ég féll í þarna fyrst, þannig að ég ákvað bara 
allavegana að prufa, og hérna ég fékk ársleyfi, námsleyfi bara til að koma 
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mér af stað og athuga hvort það ætti við mig og svoleiðis og svo bara, já 
átti þettta mjög vel við mig þannig að ég hélt áfram.   

 

 Þegar Lilja gerði sér grein fyrir að hún ætlaði að gera breytingar á starfsferli sínum 

fannst henni hún standa frammi fyrir tveimur valmöguleikum. Annars vegar kom til greina að 

opna eigin stofu eða fara í nýtt nám. „Ég skoðaði mjög mikið þegar ég ákvað, var að pæla í 

þessu“. Lilja ákvað eftir nokkra umhugsun að hefja nám í frumgreinadeild þannig að fleiri dyr 

stæðu opnar fyrir henni. Að loknu námi í frumgreinadeildinni kom að því að velja hvað tæki 

við og virtist vera viss um hvaða svið kæmi til greina og íhugaði ekki fleiri möguleika:  

 

Stærðfræði og raungreinar og allt það hefur alltaf heillað mig svolítið og 
verkfræðin í Háskólanum í Reykjavík heillaði mig mjög mikið… Ég fann 
alveg hvað ég var sterk í raungreinunum í frumgreinadeildinni og ég pældi 
ekkert í neinu öðru en verkfræði eða því tengdu … Það var alltaf bara 
svona eitthvað verkfræðitengt. 

 

Það tók hana hins vegar tíma að finna réttu námsleiðina í verkfræði. Hún kynnti sér hvað 

fjármálaverkfræði hafði upp á að bjóða en hóf svo nám í heilbrigðisverkfræði og þegar sú grein 

stóðst ekki væntingar hennar upplifði hún sig týnda á meðan hún var að velta fyrir sér hvaða 

leið hana langaði til að fara. Niðurstaðan varð nám sem var blanda af rekstrarverkfræði og 

stærðfræði og hún sagði: „Tók þetta svolítið bara my way“.              

 Ekki tóku allir viðmælendur ákvörðun eftir að hafa skoðað og velt fyrir sér ýmsum 

möguleikum. Hjá sumum var valið auðvelt. Nanna var nokkuð örugg um hvaða stefnu hún vildi 

taka og ákvörðunin um að hefja nám í viðskiptafræði kom í sjálfu sér ekki á óvart:   

 

Það blundaði alltaf í mér. Mig langaði þarna að afla mér þessarar 
menntunar, þannig að það var líka bara áhugi, áhugamál, mitt áhugasvið. 
Líka eins og íþróttirnar og annað. Það var eitthvað sem mig langaði að 
læra.   

 

Viðskiptafræði var einn af þeim möguleikum sem hún velti fyrir sér að loknu stúdentsprófi en 

á þeim tímapunkti valdi hún nám sem tengdist öðru áhugamáli hennar, íþróttum.  

 Tveir viðmælenda ákváðu upphaflega að fara í nám með önnur markmið í huga en að 

skipta um stefnu á starfsferlinum. Arnar ákvað að fara í skóla til þess að ljúka við sveinsprófið 

og síðar meistarapróf. Þá var hann búinn að reka verkstæði í nafni föður síns í mörg ár og 
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langaði til þess að vera eiginn herra, hafa sjálfur stjórn á sínu lífi og ekki vera upp á aðra 

kominn. Hann ætlaði að taka meistarapróf til þess að mega sjálfur „hafa kalla í vinnu“ eins og 

hann orðaði það: „Ég vildi hafa stjórnina aðeins sjálfur, ekki vera „leppaður“ og ákvað því að 

fara í nám og bara láta mig hafa það“.   

 Þegar Arnar hóf nám á fyrstu önninni í Iðnskólanum í Reykjavík uppgötvaði hann að 

hann ætti ekki í miklum vandræðum með námið. Hann fékk þá áhuga á að kanna þann 

möguleika að fara í frekara nám og í framhaldi af því fór hann í Tækniskólann í frumgreinadeild. 

„Þegar ég byrjaði í Tækniskólanum þá var náttúrulega kominn áhugi fyrir því að læra eitthvað 

áfram“.  Valið á verkfræði var ekki erfitt því hann gerði sér grein fyrir að hann langaði til þess 

að læra eitthvað tæknitengt og hann átti auðvelt með að læra stærðfræði. Hann ætlaði 

upphaflega í skóla til þess að ljúka sveinsprófi en lauk þess í stað meistaranámi í verkfræði í 

Danmörku.      

 Svipaða sögu má segja af Brynju en upphafið af því að fara yfir á aðra braut á 

starfsferlinum má rekja til þess þegar fyrsta barn hennar byrjaði í leikskóla. Hún fékk aðeins 

leikskólapláss hálfan daginn fyrir dóttur sína og ákvað því að sækja um starf á sama leikskóla 

til þess að dóttir hennar fengi leikskólapláss allan daginn. Hún var með ákveðna áætlun í huga 

þegar hún hóf störf á leikskólanum:   

 

Ég hætti bara í raun og veru bara á hárgreiðslustofunni í smá tíma og fer að 
vinna allan daginn á leikskóla, kem stelpunni með mér inn allan daginn, hætti 
svo bara og fer aftur að klippa. Það var planið. En svo var bara eitthvað við 
leikskólastarfið sem að var skemmtilegt og heillandi.  

 

Fljótlega eftir að Brynja hóf störf á leikskólanum bauðst henni að fara á námskeið fyrir 

starfsfólk leikskóla. Þar sem hún var með ungt barn á þessum tíma fannst henni þetta kjörið 

tækifæri til þess að læra meira um þroska barna. Í framhaldi af því benti leikskólastjórinn 

Brynju á diplómanám í leikskólafræðum. Þá þurfti hún að vega og meta kosti þess að halda 

áfram á þessari braut eða snúa aftur í hársnyrtistarfið. Þægilegri vinnutími og betri 

starfsaðstaða var það sem réð úrslitum. „Ég þurfti svona að velta þessu svolítið fyrir mér. Af 

því að það er dálítið erfitt að slaufa einhverju sem maður hafði líka gaman að“. Eftir því sem 

leið á námið í leikskólafræðum fann hún að hana langaði til þess að gera meira og sjá meiri 

árangur af starfi sínu en mögulegt er í starfi á leikskóla. Eftir þetta var ekki aftur snúið og Brynja 

hélt áfram að læra eftir að hafa fengið diplóma í leikskólafræðum og tók 
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grunnskólakennarapróf.  

 Val á námi var í sumum tilfellum nokkuð tilviljanakennt þar sem viðmælendur höfðu 

upphaflega haft aðrar fyrirætlanir en að skipta um stefnu á starfsferlinum. Þannig má segja að 

tilviljun hafi ráðið því að Kristján varð lögreglumaður. Þegar hann tók ákvörðunina um að 

hætta að starfa sem smiður var hann ekki búinn að gera það upp við sig hvaða leið hann langaði 

til þess að fara. Að loknu 11 mánaða fæðingarorlofi þar sem hann hafði haft nægan tíma til að 

íhuga hvað hann langaði til þess að taka sér fyrir hendur, ákvað hann að fara í nám í 

frumgreinadeild. Þannig gæti hann haldið öllum möguleikum opnum en hann útlilokaði að fara 

í nám sem tæki hann mörg ár að ljúka. Í miðjum prófum í frumgreinadeildinni var auglýst 

inntökupróf í Lögregluskóla Ríkisins. Hann þekkti vel til lögreglustarfsins þar sem bæði bróðir 

hans og nokkrir vinir eru lögreglumenn. Það sem réði úrslitum var að hann gerði sér grein fyrir 

hvers konar starf og starfsumhverfi hentaði honum best og hann áleit að lögreglustarfið 

hentaði fjölskyldulífinu betur:  

 

Þannig að ég hugsaði alltaf að ég verð að finna mér eitthvað. Ég get ekki 
verið skrifstofumaður. Af því að ég get bara ekki setið kyrr. Ég verð að 
finna mér eitthvað sem ég get þú veist verið á ferðinni og verið þá, þú 
veist gert eiginlega það sem mér langar. Það er eiginlega ástæðan fyrir því 
að ég valdi þetta löggudæmi sko … Þannig að ég hitti vel rosalega vel á 
það, því það þetta hentar mér mjög vel. 

 

Hann var búinn að velta því fyrir sér í einhvern tíma að sækja um Lögregluskólann en á ákveðnu 

tímabili var ekki tekið inn í skólann og því þurfti hann að bíða eftir því að tekið væri inn. Þegar 

inntökuprófið var auglýst hugsaði hann sig ekki lengi um, sótti um og lagði námið í 

frumgreinadeildinni til hliðar. Kristjáni fannst það mikill kostur að námið tæki aðeins eitt ár og 

væri blanda af bóklegu námi og starfsþjálfun.  

 Þegar viðmælendur lýsa aðdraganda og ákvörðun um seinna nám kemur í ljós að 

aðeins einn þeirra nefndi að hann hefði tekið áhugasviðspróf eða fengið einhverja aðstoð við 

námsvalið. Arnar tók áhugasviðspróf í Tækniskólanum sem staðfesti það sem hann vissi og því 

kom niðurstaðan honum ekki á óvart. „Ég átti að verða verkfræðingur, enda var það svo sem 

þangað sem ég stefndi … já, þannig að í mínu tilfelli var aldrei neinn vafi“. Aðrir viðmælendur 

tóku ákvörðun á eigin spýtur en nokkrir nefndu að hafa rætt ákvörðunina við fjölskyldu og vini. 
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3.3.2 Jákvæð upplifun á námstímanum 

Þegar skoðað er hvað einkenndi upplifun viðmælenda í seinna námi kemur í ljós að hún er 

frábrugðin upplifun þeirra í fyrra námi. Í fyrra námi var upplifun viðmælenda af skólagöngunni 

bæði á jákvæðum og neikvæðum nótum þar sem neikvæð upplifun tengdist skólaleiða og 

námserfiðleikum. Frásagnir viðmælenda af upplifun af seinna námi einkennast aftur á móti af 

ánægju í námi og löngun til þess að standa sig.   

 Eins og áður hefur komið fram býr Arnar yfir þeirri reynslu að hafa greinst með 

lesblindu á fullorðinsárum. Upplifun hans af fyrri skólagöngu var neikvæð og það hafði mikil 

áhrif á hann að fólk í kringum hann hafði ekki trú á honum og hann hafði ekki heldur mikla trú 

á sjálfum sér. Arnar var svo lánsamur að þegar hann hóf nám að nýju þá fékk hann kennara 

sem höfðu þekkingu á lesblindu og fyrir tilstuðlan þeirra fór hann í greiningu og fékk þann 

stuðning sem þá var í boði. „Og eins og mig grunaði þá var þetta ekkert mál, burt séð frá 

tungumálanáminu og hérna fann það að ég gat lært og hafði gaman af því“. Um leið og Arnar 

upplifði litla sigra í náminu og komst að því að námið lægi vel fyrir honum jókst trú á eigin getu 

og einnig sjálfstraustið:  

 

Það var aðallega, það var eiginlega búið að sannfæra mann um það að 
maður ætti kannski að finna sér eitthvað annað og hérna já fann að þetta 
var ekkert mál, fann að mig langað að vita meira og læra meira.  

 

Þegar Arnar fann að hann gæti lært fékk hann löngun til þess að læra meira og hafði ánægju 

af náminu. Hann upplifði í fyrsta skipti hvatningu og stuðning frá kennurum. 

Lesblindugreiningin, stuðningur og aukin trú á eigin getu varð til þess að hann fann hjá sér 

löngun til þess að læra meira sem hann og gerði.  

 Fleiri viðmælendur en Arnar áttu í erfiðleikum á skólagöngunni en af öðrum toga. 

Erfiðleikar Sigrúnar fólust í því að hún sem var að eigin sögn góður námsmaður féll á fyrstu 

önn í verkfræði og hætti í kjölfarið námi. Í máli Sigrúnar kom fram að það hafi verið töluvert 

áfall fyrir hana að takast á við það að mistakast og bregðast eigin væntingum. Þegar hún hóf 

nám í verkfræði að nýju var hugarfarið allt annað en þegar hún hóf nám strax að loknu 

stúdentsprófi. Hún var ákveðin í að láta þetta ganga og til þess að undirbúa sig sem best fór 

hún á undirbúningsnámskeið í stærðfræði og eðlisfræði. Í þetta sinn upplifði hún að hún væri 
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að gera þetta fyrir sjálfa sig og ákvörðunin var alfarið hennar:   

 

Þetta var einhvern veginn bara gert allt út frá mínum þú veist forsendum 
… ég var að gera þetta fyrir sjálfa mig núna … ef ég ætlaði að gera þetta 
þá þyrfti ég að gera þetta af alvöru einhvern veginn.  

 

Meira var í húfi en áður og Sigrún tók námið af mun meiri alvöru og var tilbúin til þess að leggja 

meira á sig en þegar hún var tvítug og nýútskrifuð úr menntaskóla. Hugarfarið var allt annað 

en áður og hún var tilbúin til þess að takast á við námið.  

 Þegar viðmælendur fara í nám að nýju þurfa þeir að takast á við nýjar áskoranir. Þá eru 

þeir orðnir eldri en þeir voru þegar þeir luku fyrra námi og komnir með skuldbindingar og fleira 

sem þurfti að taka tillit til. Viðmælendurnir eiga það sameiginlegt að hafa verið ákveðnir í því 

að gera það sem þurfti til þess að fylgja eftir þeirri ákvörðun að gera breytingar á starfsferli 

sínum og hefja nýtt nám.  

 Brynja og Nanna þurftu báðar að leggja ýmislegt á sig á námstímanum. Brynja eignaðist 

son í miðju B.Ed námi sínu. Hann fæddist í mars eftir að Brynja hafði legið inni á meðgöngudeild 

í þrjár vikur. Þrátt fyrir að önnin hafi verið erfið og krefjandi var hún staðráðin í að láta allt 

saman ganga upp og ljúka önninni sem hún og gerði:  

 

Og svo var þetta bara lang lang mest töff önnin sko af því að drengurinn 
var, fór náttúrulega á vöku og hérna og var svona magabarn alltaf á 
handlegg og hérna ég var samt í fullu námi og ég skyldi bara gjöra svo vel. 
Þetta var mín ákvörðun, ég ætlaði ekki að vera að fara að slaufa einhverju 
og vera að koma apríl, þannig að ég kláraði þetta. 

 

Brynja tók stærstan hluta námsins í fjarnámi með fullri vinnu sem þýddi skipulag og sjálfsaga. 

„Já, það bara gekk rosa vel og það var bara auðvitað brjálað álag … Ég var svo ótrúlega ákveðin 

í þessu“. Nanna þurfti einnig að hafa dálítið fyrir námi sínu í viðskiptafræðinni. Þegar hún rifjaði 

upp námstímann sagði hún að þetta hefði stundum verið erfitt þar sem hún fékk fyrra nám 

metið sem gerði það að verkum að námið var hálfgert púsluspil. Hún fylgdi ekki neinum 

ákveðnum hópi í gegnum námið og hafði því lítinn stuðning af samnemendum og þurfti alfarið 

að treysta á sjálfa sig:   

 



43 

Þetta var ógeðsleg vinna, en einhvern veginn komst ég bara í gírinn og 
vantaði stundum hina áfangana af hinni önninni og allt þetta, en þetta 
hafðist alltaf … ég var alveg ákveðin í því að ég ætlaði að gera þetta. Það 
var bara ekkert annað í stöðunni.  

 

Auk þess var Nanna búin að setja sér það markmið að halda áfram í meistaranám og til þess 

þurfti hún ákveðna meðaleinkunn. Líkt og hjá Lilju og Brynju var Nanna ákveðin í að láta þetta 

ganga og var tilbúin til þess að leggja mikið á sig til þess að stunda námið og standa sig. Með 

auknum þroska breytist hugarfar viðmælenda og tekist er á við áskoranir á annan hátt en áður 

eins og Brynja lýsir: „Maður var kannski öðruvísi hugsandi þá heldur en í dag … Maður breytist 

með aldrinum og þroska og áherslur verða bara aðrar“.  

 Þó að námið hafi reynt á ýmsa þætti eins og skipulag og ekki síður á andlegan styrk 

viðmælenda minntust þeir allir á það að þeim þætti gaman í náminu. Að finnast skemmtilegt í 

námi virðist skipta miklu máli sérstaklega í ljósi þess að viðmælendur ákveða að hefja nýtt 

nám. Kristján lýsti upplifuninni þegar hann hóf námið í Lögregluskólanum og í starfsþjálfuninni: 

„Þá eiginlega byrjar allt partýið, sko. Þetta er bara skemmtilegasta sem ég hef gert. 

Lýsingarnar á ánægju í námi voru svipaðar hjá Sigrúnu, Brynju og Lilju sem lýsti upplifun sinni 

á námstímanum á eftirfarandi hátt:  

 
Mér finnst alltaf voða gaman í námi og mig langar til þess að læra … og 
náttúrulega líka það að verða meira, fá meiri sérfræðikunnáttu í því sem 
manni finnst skemmtilegt að gera.   
 

 

 Þegar dregnar eru saman helstu niðurstöður um seinna námsval og upplifun á 

námstímanum má segja að viðmælendur hafi almennt séð tekið ákvörðun af meiri ígrundun 

samanborið við fyrra námsval. Í þetta sinn var námið ekki valið út frá því sem beinast lá við út 

frá fyrri reynslu heldur tóku viðmælendur meðvitaða ákvörðun. Hjá viðmælendum þar sem val 

á námi virðist vera tilviljunum háð hafa þeir samt sem áður þurft að taka ákvörðun um að halda 

áfram á sömu braut og velt fyrir sér hvort þeir stefndu í átt sem þeir voru sáttir við. Aðrir 

viðmælendur völdu sér námsleið sem var einn af þeim valkostum sem þeir stóðu frammi fyrir 

þegar þeir tóku ákvörðun um fyrra nám.   

 Upplifun viðmælenda í seinna náminu er á einn veg, en þeir eiga það sameiginlegt að 

hafa verið ákveðnir í að standa sig í náminu. Að hefja nýtt nám krefst meira af viðmælendum 
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en þegar þeir voru í fyrra náminu. Þeir eru búnir að taka ákvörðun um að gera breytingu á 

starfsferlinum með því að segja skilið við fyrri starfsvettvang og fara aftur í skóla og því eru 

kröfurnar sem þeir gera til sín meiri. Þannig voru viðmælendur tilbúnir til þess að leggja 

ýmislegt á sig til þess að standa sig. Þrátt fyrir að hafa verið undir álagi á námstímanum og að 

námið hafi oft á tíðum verið krefjandi upplifðu allir viðmælendur ánægju í námi.   

3.4 Horft um öxl og fram á veginn 

Þegar skoðað er hvernig viðmælendur lýsa og upplifa stöðu sína í dag kom fram að reynsla 

þeirra úr fyrra starfi og starfsvettvangi hefur nýst þeim öllum á nýjum vettvöngum. Einnig kom 

fram hvaða væntingar viðmælendur hafa til framtíðarinnar. Meginþemu sem komu fram í 

viðtölunum voru tvö; fyrri reynsla og framtíðarsýn. 

3.4.1 Fyrri reynsla 

Þó að viðmælendur hefji nýtt nám ólíkt því fyrra sem byggist ekki á fyrra námi eiga þeir það 

allir sameiginlegt að gefa fyrri reynslu merkingu og tengja við núverandi starf. Flestir 

viðmælendanna nefna það hvað reynsla af störfum sem krefjast mannlegra samskipta hafi 

komið sér vel fyrir þá í því sem þeir hafa tekið sér fyrir hendur á starfsferlinum.  

 Hjá karlmönnunum sem báðir hafa starfað sem iðnaðarmenn hefur reynsla þeirra úr 

fyrri störfum nýst vel í nýjum störfum. Kristján sem rak smíðafyrirtæki með félaga sínum og 

hefur einnig reynslu af því að vera verkstjóri sagði að hann hafi farið víða í tengslum við starfið 

og verið í samskiptum við ólíka einstaklinga. Þetta hafi sérstaklega komið sér vel í starfi sem 

lögreglumaður þar sem hann hittir alla flóru mannlífsins og einstaklinga í misjöfnu ástandi og 

við ólíkar aðstæður. Reynsla Arnars sem iðnaðarmaður hefur einnig nýst honum vel. 

Núverandi starf krefst þess að hann sé í miklum samskiptum við iðnaðarmenn út um allan 

heim og þá kemur sér vel að hafa reynslu og þekkingu á því sviði. Hann talar einnig um þá 

reynslu að hafa haft menn í vinnu og að það hafi skilað sér í því að hann hafi fljótlega fengið 

mannaforráð á nýjum starfsvettvöngum.   

 Í starfi Brynju og Lilju voru mikil samskipti við fjölbreyttan hóp viðskiptavina en í því 

fólst meðal annars að hlusta á þá og lesa í einstaklinginn. Lilja lýsti þessum samskiptum á 

eftirfarandi hátt:   

 

Það sem nýtist mér er bara þessi mannlegu samskipti sem ég lærði í 
hárgreiðslunni og hérna einhvern veginn bara að ná til fólks og spjalla og 
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skiptir engu máli hvert maður fer, maður kemur alltaf til með að nýta það. 
Og það kemur alltaf til með að nýtast manni. … eins og ég segi þá er 50% 
mannleg samskipti og 50% flott klipping. Þannig að í rauninni sko bara þá 
helmingurinn af því sem ég lærði þarna er ég að taka með mér. 

 

Það sem einkennir viðmælendur er að þeir sjá allir hvernig reynsla úr fyrra starfi nýtist þeim á 

einn eða annan hátt. Þegar farið er yfir á nýjan starfsvettvang bætist þekking við þá sem er 

þegar til staðar og þannig er fyrri reynsla nýtt. Nanna er þeirrar skoðunar að öll menntun nýtist 

sama hvaða menntun það er og lítur ekki á breytingar sem hún gerði á starfsferlinum eins og 

hún hefði byrjað upp á nýtt:  

  

Ég leit einhvern veginn ekki endilega á þetta svona að ég væri að byrja 
upp á nýtt. Ég einhvern veginn var bara að bæta við mig menntun. Ég 
meina, ég er alltaf með kennaramenntun og ég er alltaf með þann grunn 
sem að bara nýtist mér alveg heilmikið í mínu starfi og hefur gert það og 
bara alveg hingað. Þarna og ég meina, ég vil trúa því að ég var ekki að 
byrja upp á nýtt, þó ég hafi kannski tekið u-beygju með áherslum og öll 
menntun nýtist mér. Eða ég lít á það þannig … Ég er alltaf að gera eitthvað, 
er með eitthvað sem ég er örugglega að nota, eitthvað sem ég hef lært í 
Kennó. Ég er alveg viss um það … Það skiptir engu máli í rauninni hvaða 
grunn þú hefur, það er alltaf hægt að byggja ofan á allt.   
      

 

 Sigrún kemst að sömu niðurstöðu og Nanna og taldi að hún væri að nýta sér alla þá 

menntun og reynslu sem hún hafði öðlast í fyrra námi og starfi. Hún nefndi einnig að hún hefði 

lært mikið um sjálfa sig við það að falla í fögum á fyrstu önninni í Háskólanum:  

 
Maður tapar aldrei á því og ég sé ekkert eftir þessum tíma sem ég fór í 
þetta, til dæmis þetta eina ár sem fór í það að falla í fögum, þú veist ég 
lærði alveg á því.  

 

Þetta hafi orðið til þess að hún hafi lært að það færi ekki alltaf allt eins og ætlað var í upphafi 

og þrátt fyrir að henni þætti eins og hún hefði brugðist eigin væntingum og annarra væri það 

ekki það versta sem gæti gerst.   

 Þegar viðmælendur hugsa tilbaka og íhuga hvernig fyrri reynsla nýtist þeim nú kemur í 

ljós að þeim þykja ákvarðanir þeirra á starfsferli hafa verið teknar á skynsaman hátt. Lilju 

fannst til dæmis leiðin sem hún fór, það er að læra fyrst hárgreiðslu, hafa verið rétta leiðin. 
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Það kom sér fjárhagslega vel fyrir hana að geta starfað á hársnyrtistofu með náminu og í öllum 

fríum.   

 

Þegar ég hugsa tilbaka þá fannst mér, finnst mér ég hafa verið að gera 
þetta pínu rétt sko, út af því ég meina ég vann í hárgreiðslunni, ég var með 
steddí tekjur, ég var alltaf með vinnu og bara ég var í mjög góðum málum 
í háskólanáminu út af því að ég var með þetta iðnnám, svo var ég alltaf að 
vinna með.  
 

3.4.2 Framtíðarsýn 

Það sem einkennir alla viðmælendur er ánægja með þá ákvörðun sem þeir tóku um að gera 

breytingar á starfsferlinum með því að hefja nýtt nám, ljúka því og starfa síðan við það. 

Viðmælendurnir voru sammála um að engin eftirsjá væri af því að hafa farið í fyrra nám og 

hafa allir orð á því að þeir myndu engu breyta ættu þeir kost á því. Eins og Arnar orðaði það:  

 

Ég sé alls ekki eftir neinu sko, alls ekki. Ég sé ekki eftir því að hafa ekki gert 
þetta fyrr … mér finnst þetta mjög gaman. Þetta er búið að vera svona hálfgert 
ævintýri að mörgu leyti. 

 

Kristján er einnig sáttur við þá ákvörðun sína að hafa hætt að starfa sem smiður og orðið 

lögreglumaður. Hann lagði á það áherslu að það væri mikilvægt að vinnan veitti honum 

ánægju. „…Þetta er einhvern veginn miklu skemmtilegra sko. Þetta á nú allt að vera 

skemmtilegt. Annars verður maður bara að hætta“. Sú ánægja sem Kristján upplifði í nýju starfi  

sem lögreglumaður tengdist að hluta til því að honum tækist betur að samræma starf og 

fjölskyldulíf og það væri ómetanlegt í hans augum.              

 Væntingar viðmælenda til framtíðarinnar eru á svipaða leið að flestir þeirra sjá fyrir sér 

að halda áfram á sömu braut. Það er að starfa við það sem tengist seinna námi þeirra. Lilja og 

Brynja eru langt komnar í sínu meistaranámi. Að lokinni útskrift vonast þær til að fá góða vinnu 

þar sem meistaranámið nýtist þeim. Væntingar Lilju snúast auk þess um að geta lifað ágætu 

lífi í starfi sem hún er ánægð í. Sigrún hefur lokið B.S. gráðu í verkfræði og er í starfi þar sem 

seinni menntun hennar nýtist. Hún stefnir á meistaranám erlendis og er að skoða hvaða 

möguleikar bjóðast. Það sem kemur til greina er nám sem tengist bæði forritun og rafmagni. 

Hún er spennt fyrir framtíðinni og lítur svo á að gráða í verkfræði opni margar dyr fyrir henni.  
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Núna get ég farið að vinna á svo mörgum stöðum af því að þetta tengist 
allt svona mikið þú veist það bara ef þú ert komin með verkfræðigráðuna 
þú ert komin með þessa stærðfræði og allt þetta á bak við. Þá er svo 
auðvelt að fá vinnu í rauninni við allt sem tengist tölum.  

 

 Aðeins tveir viðmælendur útiloka ekki að snúa aftur í fyrra starf á einhverjum 

tímapunkti í lífinu. Nanna er sátt við stöðu sína í dag en segir að hún geti vel hugsað sér að 

starfa við kennslu einhvern tímann aftur ef aðstæður leyfa. Henni hafi þótt þetta skemmtilegt 

starf og gefandi að vera innan um börn. Núverandi starf hennar í fjármálageiranum veitir henni 

ánægju og það býður upp á mörg tækifæri og krefjandi verkefni. Nönnu langar til þess að fá 

meiri reynslu í stjórnun og jafnvel bæta við sig námskeiðum á því sviði. Kristján segir að það 

eina sem geti fengið hann til þess að fara aftur í smíðarnar er launin. Hann hafi starfað sem 

smiður á miklum uppgangstímum þar sem verkefnin voru næg:   

 

Og ég græddi svo rosalega mikið á þessu. Við hérna, við vorum alveg, 
eða ég, með gífurlegar tekjur af þessu. Það er eiginlega það eina sem 
gæti fengið mig af stað aftur í smíðarnar. Sérstaklega núna þegar allt er 
að fara af stað og við erum búin að upplifa hvað er hægt að græða á 
þessu það er það eina, af því að þú veist. Af því að ég er ekki með góð 
laun í lögreglunni sem lögreglumaður. 
 

 

Að mati Kristjáns eru launin og tekjumöguleikar eini ókosturinn við starfið sem lögreglumaður. 

Takmarkaðir möguleikar eru á aukavinnu og hún bjóðist aðeins ef samstarfsmenn slasist eða 

veikist.  

 Aðeins einn viðmælandi sagðist stundum sakna gamla starfsins. Þó að Lilja sé mjög 

ánægð með ákvörðun sína um að gera breytingu á starfsferlinum viðurkennir hún að það sé 

helst erillinn og samskiptin við viðskiptavinina sem hún sakni mest úr hársnyrtistarfinu. „Ekki 

það, ég sakna oft hárgreiðslunnar. En ég myndi ekki vilja fara að vinna við þetta aftur í dag, 

fulla vinnu, sko“.  

 Þegar dregnar eru saman helstu niðurstöður varðandi núverandi stöðu viðmælenda 

kemur í ljós að allir sjá hvernig reynsla úr fyrra starfi nýtist þeim á nýjum starfsvettvangi. 

Viðmælendur líta svo á að öll reynsla nýtist á einn eða annan hátt þó að þeir starfi á ólíkum 

vettvangi en áður. Með því að gefa fyrri reynslu sinni merkingu í núverandi aðstæðum er 

auðveldara að meta ákvörðunina um að gera breytingu á starfsferlinum sem rétta ákvörðun. 
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Þannig má segja að viðmælendur réttlæti breytingarnar sem þeir hafa gert á starfsferlinum og 

fyrri reynsla hafi ekki verið til einskis. Enginn viðmælendanna segist sjá eftir ákvörðunum 

sínum á starfsferlinum hvort sem um er að ræða fyrra nám eða það seinna. Sú leið sem þeir 

fara á starfsferlinum er rétta leiðin að þeirra mati og þau hefðu ekki viljað gera þetta á neinn 

annan hátt. Hvorki á öðrum tímapunkti í lífinu né að velja aðra leið.      

 Ánægja með að hafa gert breytingar á starfsferlinum einkennir viðmælendur og aðeins 

tveir þeirra útiloka ekki að starfa aftur á sama vettvangi og þeir gerðu áður. Allir viðmælendur 

eru sáttir við stöðu sína og ætla að halda áfram á sömu braut. Viðmælendur höfðu ólíkar 

væntingar til framtíðarinnar og markast af stöðu þeirra í dag. Þeir viðmælendur sem eru að 

ljúka meistaranámi vonast til að fá störf við hæfi þar sem menntun þeirra nýtist og þau 

markmið sem aðrir viðmælendur hafa til framtíðarinnar er að starfið veiti þeim ánægju. Enginn 

viðmælendanna nema Sigrún, sem stefnir á meistaranám í verkfræði, hafði áform um að 

mennta sig frekar nema ef vera skyldi sérhæfð námskeið sem tengjast núverandi starfi.  
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4 Umræður 

Markmið þessarar rannsóknar var að fá innsýn í upplifun og reynslu einstaklinga sem 

sjálfviljugir hafa gert breytingar á starfsferli sínum. Í breytingunum fólst að setjast aftur á 

skólabekk og ljúka nýju námi ólíku því fyrra og í kjölfarið starfa á vettvangi tengdu því. Lögð 

var á það áhersla að fá fram þá þætti sem voru lagðir til grundvallar ákvörðuninni um að gera 

þessar breytingar. Rannsóknarspurningar sem lagt var upp með í upphafi tóku mið af því að 

kanna hvaða ástæður lágu að baki þeirri ákvörðun viðmælenda að gera sjálfviljugir breytingar 

á starfsferlinum og hver upplifun þeirra var. Til þess að kanna hvort og hvernig aðlögunarhæfni 

birtist hjá einstaklingum sem gera breytingar á starfsferli var fyrra og seinna námsval skoðað.

 Meginniðurstöður rannsóknarinnar leiða í ljós að ákvörðun um að gera breytingar á 

starfsferli með því að hefja nýtt nám er tekin að vandlega athugðu máli. Ákvörðunin er tekin 

út frá einstaklingnum sjálfum og hvort að nýr starfsvettvangur, starfsaðstæður og laun gætu 

betur samræmst gildum hans og forgangsröðun í lífinu. Einnig sýna niðurstöður að ákvörðun 

um fyrra nám er tekin án mikillar ígrundunar og sú námsleið oft valin út frá því sem lá beinast 

við út frá áhuga og fyrri reynslu. Ákvörðunin sjálf að gera breytingar er tekin að vandlega 

athguðu máli og ákvörðunin um seinna námsval er yfirleitt tekin út frá fleiri þáttum og af meiri 

ígrundun en sú fyrri.  

4.1 Breytingar á starfsferli, ástæður og upplifun 

Ákvörðun um að gera breytingar á starsferli með því að hefja nám að nýju er ekki tekin í skyndi. 

Það sem einkennir alla viðmælendur í rannsókninni er að þeir hafa á ákveðnum tímapunkti á 

sínum starfsferli staldrað við og hugsað til framtíðar. Viðmælendur taka ákvörðun um fyrra 

nám og störf án mikillar ígrundunar og án þess að hafa velt mörgum möguleikum fyrir sér. Það 

er ekki fyrr en þau uppgötva að þau eru komin á stað í lífinu sem gengur ekki upp fyrir þau að 

þau ákveða að setjast við stjórnvölinn á eigin starfsferli og gera breytingar sem eru í betra 

samræmi við væntingar þeirra og gildi í lífinu.  

 Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að ákvörðunin sjálf að gera breytingar á 

starsferlinum var flóknari og með lengri aðdraganda en valið á seinna náminu sjálfu. Fyrsta 

skrefið í ákvörðunarferlinu að gera breytingar á starfsferlinum var þegar viðmælendur gerðu 

sér grein fyrir að þáverandi starf samræmdist ekki þeirra framtíðarsýn. Á forvalsstiginu í PIC 

líkaninu um ákvarðanatöku (Gati og Asher, 2001) könnuðu viðmælendur hvaða möguleika þeir 

höfðu. Möguleikarnir sem þeir stóðu frammi fyrir var hvaða leið þeir ættu að fara til þess að 
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gera breytingar eða eins og í tilfelli Sigrúnar sem þurfti að velja sér námsleið. Lilja kannaði 

einnig margskonar möguleika áður en hún tók ákvörðun um að hefja nám í frumgreinadeild. 

 Ákvörðunin um að gera breytingar á starfsferlinum var tekin út frá einstaklingunum 

sjálfum og hvort nýr starfsvettvangur, starfsaðstæður og tekjumöguleikar gætu betur 

samræmst gildum þeirra og forgangsröðun í lífinu. Niðurstöður leiddu í ljós að ákvörðunin sjálf 

var vel ígrunduð og nokkrir þættir, sem viðmælendur áttu sameiginlega, spiluðu þar inn í. 

Krefjandi starfsaðstæður og tekjumöguleikar voru tvö veigamikil atriði sem tekið var tillit til 

þegar ákvörðun um að gera breytingar á starfsferli var tekin. Viðmælendur nefndu aðstæður 

sem fylgdu þáverandi starfsvettvangi þó að þær væru af ólíkum toga. Þeir sem voru 

iðnmenntaðir var tíðrætt um það líkamlega álag sem getur fylgt því að líkaminn er eitt helsta 

verkfæri þeirra í starfi. Þetta getur orðið erfitt þegar fólk eldist. Bæði Lilja og Nanna sem voru 

hvorugar með iðnmenntun töluðu einnig um krefjandi aðstæður í sínu starfi en nefndu önnur 

atriði, eins og neikvæðni í starfsstéttinni sjálfri og líkamlegt ofbeldi. Nanna fann að sú 

neikvæðni í kennurum sem var ríkjandi á hennar vinnustað og almennt í samfélaginu hafði ekki 

góð áhrif á hana og gerði sér grein fyrir að hún yrði að finna sér annan starfsvettvang á meðan 

hún hafði tækifæri til. Sigrún sem var þroskaþjálfi hafði heldur ekki löngun til þess að vera til 

frambúðar í starfi þar sem hún gat átt von á því að verða fyrir ofbeldi.  

 Meirihluti viðmælenda nefndi von um betri laun sem eina af helstu ástæðum þess að 

vilja gera breytingar á starfsferlinum og mennta sig á öðru sviði. Athyglisvert er að hvorugur 

karlmannanna nefndi laun í því samhengi. Þeir nefndu frekar ástæður eins og þær að  

starfsaðstæður væru krefjandi. Kvenkynsviðmælendur í rannsókninni gerðu sér grein fyrir að 

vinnan sem innt var af hendi, álagið sem fylgdi starfinu og í sumum tiltilfellum langir 

vinnudagar samræmdist ekki þeim launum sem þær vonuðust eftir að fá. Þær áttuðu sig á því 

að þær langaði ekki til þess að starfa lengur við þessar aðstæður. Niðurstöðurnar samræmast 

vel niðurstöðum rannsóknar Murtagh, Lopes og Lyons (2011) á upplifun kvenna sem gert 

höfðu breytingar á starfsferlinum. Þær höfðu allar skoðað líf sitt í heild, bæði litið til baka og 

einnig hugsað til framtíðar. Ákvörðunin um að gera breytingar á starfsferlinum var skref í áttina 

að framtíð sem þær vonuðust til að eiga.   

 Þegar niðurstöður rannsóknarinnar eru bornar saman við áherslur þróunarkenninga á 

borð við kenningu Super má sjá að samkvæmt kenningu hans er það viðurkennt að í 

starfsferilsþróun felist mun meira en val á starfi. Í staðinn grundvallast starfsferilsþróun á því 

hvernig samspil vinnu og mismunandi lífshlutverka er háttað (Brown og Lent, 2013; Heppner, 



51 

2013). Á tímum þar sem tíðari breytingar eru gerðar á starfsferlinum en áður er ekki lengur 

hægt að tala um aldurstengd stig í starfsferilsþróuninni. Þegar einstaklingar gera breytingar á 

starfsferlinum til dæmis á stiginu „að koma sér fyrir“ á hugtak Super um endurskoðun vel við 

og er eðlileg á þroskaferli einstaklings. Þegar einstaklingar hafa tekið ákvörðun um að gera 

breytingar fara þeir aftur í gegnum lífsstigin til þess að finna starf sem hentar þeim. Byrjað er 

á könnunarstiginu þar sem möguleikar eru kannaðir eins og í þessari rannsókn (Barclay, Stoltz 

og Chung, 2011; Bobek, Hanson, Robbins, 2013; Smart og Peterson, 1997).  

 Savickas gerir einnig ráð fyrir að einstaklingar endurskoði náms- og starfsval sitt. Hann 

skýrir ástæður þess að þannig að sjálfið og umhverfið breytist stöðugt og því sé eðilegt að 

endurskoða fyrra val. Forgangsatriði og gildi breytast og viðmælendur spyrja sig hvort að þeir 

séu á réttri braut í lífinu.  

 Í þessari rannsókn áttu allir viðmælendur það sameiginlegt að hafa hugsað um 

núverandi aðstæður og hugsað til framtíðar með það í huga hvernig lífi þeir vildu lifa. Í 

rannsókn Markey og Parks (1989) nefndu einstaklingar sem skipt höfðu um starf að eigin 

frumkvæði einkum þrjár ástæður fyrir breytingum: Betri laun, bætt starfsaðstaða eða upphefð 

sem fylgdi starfinu. Þessar niðurstöður og sérstaklega eru það tvö fyrstu atriðin sem ríma 

einnig ágætlega við niðurstöður í þessari rannsókn. Til þess að geta skipt um starfsvettvang og 

eiga von um að geta fundið starf sem hentaði betur þeirra framtíðarvonum, ákváðu 

viðmælendur að hefja nýtt nám ólíkt fyrra námi sem þeir höfðu lokið. Þessar niðurstöður eru 

í samræmi við rannsókn sem gerð var meðal nýnema við Háskóla Íslands. Þar kom í ljós að með 

háskólanámi vildu þeir auka þekkingu sína, persónulegan þroska, tekjumöguleika og 

framtíðarhorfur (Þórhallur Arnar Guðlaugsson, 2012).   

4.2 Fyrra og seinna námsval 

Þegar fyrra námsval er skoðað virðast viðmælendur hafa valið það sem lá beinast við og án 

mikillar umhugsunar. Þeir höfðu fæstir velt fyrir sér öðrum möguleikum og var það frekar að 

þeir gerðu sér grein fyrir að þá langaði til dæmis ekki að fara í bóknám eins og til dæmis Lilja 

og Brynja sem völdu hársnyrtinám. Sú niðurstaða er í samræmi við niðurstöður rannsóknar 

Helgu Konráðsdóttur (2014) um ákvarðanir á starfsferlinum. Þar voru niðurstöður hennar á þá 

leið að ákvarðanir á starfsferlinum geti verið tilviljunum háðar og stundum teknar án mikillar 

umhugsunar. Þegar niðurstöður rannsóknarinnar eru skoðaðar má sjá tilviljanakennt námsval 

hjá viðmælendum bæði í tengslum við fyrra nám og seinna. Sigrún velur til dæmis 
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þroskaþjálfanámið án mikillar ígrundunar, eftir að hafa starfað á sambýli í hálft ár og Brynja 

endar í námi í Kennaraháskólanum fyrir hálfgerða tilviljun. Í kenningu Krumboltz (2009) er 

tilviljun einnig mikilvægur þáttur og einstaklingar þurfa að vera opnir fyrir þeim möguleikum 

sem tilviljanir hafa í för með sér og geta nýtt sér þær.  

 Þegar aðdragandi að fyrra námsvali og því seinna er borinn saman kemur í ljós að 

ákvörðun um seinna námsval er almennt tekin af meiri yfirvegun og fleiri þættir lagðir til 

grundvallar. Þegar ákvörðunin um seinna námsval er tekin eru viðmælendur orðnir eldri og 

farnir að átta sig betur á því hvers konar lífi þeir kjósa að lifa. Þeir átta sig allir á því að starfið 

og lífshlutverkin eru samofin. Það sést best á því þegar þeir máta þáverandi starfshlutverk við 

þá framtíðarsýn sem þeir hafa. Þrjár af fjórum kvenkynsviðmælendum í þessari rannsókn mátu 

það sem svo að fyrra starf samræmdist ekki fjölskyldulífinu eða væntanlegum áformum um að 

stofna fjölskyldu. Annar karlmannanna lagði á það áherslu að ástæða þess að hann tók 

ákvörðun um að gera breytingar á starfsferlinum með því að hefja nýtt nám væri til þess að 

starfið myndi samræmast betur þörfum fjölskyldunnar. Niðurstöður rannsóknar Fjólu Þórdísar 

Jónsdóttur (2013) um áhrifaþætti á starfsval eru á sama veg, en þar kom fram að konur lögðu 

frekar áherslu á að starfið væri fjölskylduvænt en karlar.  

 Niðurstöður rannsóknarinnar gefa vísbendingar um að viðmælendur hafi yfir að búa 

góða aðlögunarhæfni á starfsferli. Það kemur í ljós þegar aðdragandi að fyrra og seinna 

námsvali er borinn saman en þar kemur í ljós að aðlögunarhæfni á starfsferli hefur aukist en 

hún eykst samhliða víddunum fjórum (Savickas, 2013). Fyrsta víddin, umhugsun, er 

mikilvægasta víddin í aðlögunarhæfni á starfsferli. Í henni felst hugsunin að það skiptir máli að 

búa sig vel undir framtíðina (Savickas, 2013). Ef umhugsunina vantar kemur hún fram sem 

skeytingarleysi. Þegar aðdragandi að fyrra námsvali er skoðaður sést að flestir velja það sem 

liggur beinast við án mikillar umhugsunar og því vantar umhugsunina. Lítil ígrundun á námsvali 

má einnig segja að sé skortur á forvitni sem er þriðja víddin í aðlögunarhæfninni. Með forvitni 

opnast hugurinn gagnvart ýmsum möguleikum. Ef skortur er á forvitninni eru möguleikar og 

aðstæður ekki kannaðir nægilega vel (Savickas, 2013).  

 Hæfnin til þess að stjórna eigin starfsferli kemur í ljós þegar viðmælendur gera 

breytingar á starfsferlinum með því að hefja nýtt nám (sjá Savickas, 2013). Það sést best á því 

að víddirnar fjórar í kenningu Savickas um aðlögunarhæfni á starfsferli eiga við. Allir 

viðmælendur hugsuðu um framtíðina (umhugsun) út frá þáverandi starfi. Kristján notaði til 

dæmis fæðingarorlof sitt til þess að hugsa um framtíðina. Þeir könnuðu hvernig þeir sjálfir 
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pössuðu við það umhverfi sem fylgdi því starfi sem þeir voru í (forvitni). Hver og einn þeirra 

gerði sér grein fyrir því að þeir eru höfundar að eigin starfsferli og voru tilbúnir til þess að taka 

stjórnina og smíða starfsferil sinn sjálf (stjórnun). Lilja tók til dæmis stjórnina þegar hún fann 

sína námsleið i verkfræðinni. Viðmælendurnir höfðu allir nægilegt sjálfstraust til þess að taka 

ákvarðanir um að gera breytingar á starfsferli og fylgja þeim síðan eftir. Til þess að fylgja eftir 

eigin ákvörðunum þarf sjálfstraust og trú á að það takist (Savickas, 2013).   

 Ákveðnin, námsviljinn og áhuginn sem einkenndi hugarfar allra viðmælenda tel ég að 

geti einnig verið hluti af því að búa yfir aðlögunarhæfni á starfsferlinum. Þeir voru staðráðnir í 

því að taka stjórn á eigin starfsferli og gera það sem þurfti til þess sýnir einnig sjálfstraust. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að viðmælendur eru dæmi um einstaklinga sem tekið hafa 

á virkan hátt stjórnina í eigin lífi sem sést á því að á ákveðnum tímapunkti hafa þeir allir áttað 

sig á því að þáverandi starf samræmdist ekki hugmyndum sem þeir höfðu gert um framtíð sína 

og ákváðu því að gera breytingar.   

 Þegar skoðað er hvað einkennir viðmælendur rannsóknarinnar sem taka þá ákvörðun 

um að gera breytingar á starfsferlinum má segja að trúin á eigin getu, væntingar um árangur 

og markmið eru í anda félags- og hugrænu starfsþróunarkenningar Lent, Brown og Hackett 

(Lent, 2005) eigi vel við. Samspilið þar á milli skiptir máli þegar tekin er ákvörðun um náms- og 

starfsval. Saga Arnars er gott dæmi um hve mikil áhrif trúin á eigin getu getur haft á náms- og 

starfsval og sést best á því þegar hann fer aftur í nám og uppgötvar að hann getur lært. Þá 

eykst trúin á eigin getu og hann heldur áfram í námi með ný háleitari markmið. Lilja upplifði 

hvatningu frá samstarfskonu sinni sem varð til þess að trúin á eigin getu jókst og hún varð 

ánægð í starfi sínu sem hársnyrtir.  

 Það sem kom einna helst á óvart var að enginn viðmælendanna minntist á eftirsjá eða 

að hafa tekið ranga ákvörðun í upphafi starfsferilsins. Þeir gátu allir séð hvernig reynslan sem 

þeir höfðu öðlast í fyrra starfi nýttist þeim í núverandi starfi. Mannleg samskipti var það sem 

oftast var nefnt að kæmi alltaf að góðum notum á næstum hvaða vettvangi sem er. Í rannsókn 

Helgu Konráðsdóttur (2014) kom einnig í ljós að engin eftirsjá var hjá viðmælendum varðandi 

náms- og starfstengdar ákvarðanir. Þetta er í takt við áherslur starfshyggjukenningar Savickas 

en samkvæmt henni gera einstaklingar sér grein fyrir að þær aðstæður sem þeir eru í á 

starfsferlinum þróast vegna reynslu úr fortíðinni sem síðan tengist núverandi aðstæðum og 

verða að væntingum um framtíðina (Savickas, 2005).   
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4.3 Starfsferillinn á 21. öldinni 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að viðmælendur eru dæmi um einstaklinga sem taka 

stjórnina á starfsferli sínum. Þeir ákveða að gera breytingar á starfsferlinum með því að fara í 

nýtt nám og í kjölfarið starfa á vettvangi ólíkum þeim fyrri.    

 Breytingar sem líklega munu verða á starfsferlinum á næstu árum eru þær að 

einstaklingar munu gera fleiri breytingar á starfsferli en áður. Einstaklingar munu velja út frá 

áhuga, kunnáttu, hæfni eða gildum og finna til löngunar til þess að vilja sameina persónulegar 

þarfir við þarfir fjölskyldunnar. Æviskeiðið lengist og margir eldri einstaklingar munu velja að 

halda áfram að starfa, ef til vill við önnur störf en sem þeir fengust við á yngri árum. Þessi 

þróun mun einnig verða til þess að áframhaldandi þörf verður fyrir nám og þjálfun fyrir þá 

einstaklinga sem finnst það nauðsynlegt bæði til að viðhalda kunnáttu og að læra nýja hluti. 

Þess vegna verður nauðsynlegt að búa yfir hæfni sem hægt er að yfirfæra á nýjar aðstæður og 

til þess að takast á við umbreytingar (Harris-Bowlsbey, 2002). Þegar ákvarðanir eru teknar 

varðandi nám eða starf er mikilvægt fyrir einstakling að þekkja sjálfan sig, gildi, áhuga og hæfni 

til þess að geta tekið upplýsta ákvörðun (Herr, Cramer og Niles, 2004).   

 Áhugavert er að skoða stefnu European lifelong guidance policy network (ELGPN) sem 

er samstarfsnet um stefnumótun í ævilangri náms- og starfsráðgjöf (e. lifelong guidance) og  

Ísland er aðili að. Þar er bent á að aukin tíðni breytinga sem einstaklingar þurfa að standa 

frammi fyrir um ævina, ásamt fjölbreytni í námi og á vinnumarkaði verði til þess að 

einstaklingar þurfi sjálfir að smíða á virkan hátt sinn starfsferil. Líklegt er talið að nauðsynlegt 

verði að búa yfir leikni til þess að stjórna eigin menntun og breytingum á starfsferli þar sem 

einstaklingar verða frekar stjórnendur á eigin starfsferli (ELGPN, 2010). Sama má segja um 

stefnu Efnahags - og framfarastofnunarinnar OECD sem Ísland er einnig aðildarríki að. Vegna 

þróunar á vinnumarkaði og fjölgunar á tækifærum er áhersla lögð á nám alla ævi (e. lifelong 

learning). Þess vegna er stefna OECD ríkjanna í náms- og starfsráðgjöf sú að nauðsynlegt er að 

koma á faglegri fræðslu sem miðar að því að aðstoða nemendur við að þróa með sér hæfni til 

að stjórna eigin náms- og starfsferli (e. career management skills) (OECD, 2003, 2010).   

 Í Hvítbók um umbætur í menntun sem Mennta- og menningarmálaráðuneytið gaf út 

árið 2014 er að finna stefnu stjórnvalda um breytingar í menntakerfinu. Þar er tekið fram að í 

takt við öra framþróun krefjist þátttaka í atvinnulífi og samfélagi 21. aldar aukinnar 

aðlögunarhæfni og sífellt þurfi að endurnýja þekkingu. Áhersla er lögð á að það sé ekki 

endilega lengd skólagöngu sem sé mælikvarðinn, heldur hvaða hæfni einstaklingurinn hafi 
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tileinkað sér að námi loknu og hvernig hann getur hagnýtt hæfnina til þess að geta tekist á við 

ný viðfangsefni alla ævi. Ungt fólk þarf að vera undir það búið að taka þátt í samfélagi og 

atvinnulífi sem er stöðugt að breytast. Þar stendur einnig að menntun hvers manns verði metin 

út frá því hve hæfur hann er til að lifa og starfa í mannlegu samfélagi þannig að líf hans verði 

með hverjum degi meira virði fyrir hann sjálfan og aðra (Mennta- og menningar-

málaráðuneytið, 2014).   

 Savickas og félagar (Savickas, et.al, 2009) benda á að vegna aukinna tengsla milli starfs 

og fjölskyldulífs og víxlverkunar þar á milli er orðið áberandi, þegar fólk ræðir um hæfni sína 

og væntingar, að rætt sé um hvernig finna eigi jafnvægi þar á milli. Ein helsta afleiðing þess er 

að mikilvægt er að sjá fyrir sér lífsferlið (e. life trajectories) þar sem einstaklingar verða 

höfundar að eigin lífi og þar með talið að starfsferlinum. Það verður ekki aðeins ungt fólk sem 

spyr spurningarinnar: Hvað ætla ég að gera í lífi mínu? Heldur skiptir það alla máli. Eitt af því 

sem hefur breyst frá því á 20. öldinni er að þá var starfsferillinn mótaður af ríkjandi félagslegum 

normum. Fyrst átti að mennta sig, síðan vinna og loks stofna fjölskyldu. Félagsleg aðlögun og 

viðurkenning byggðist fyrst og fremst á þessum hugmyndum. Nú á dögum, eða að minnsta 

kosti í hinum vestræna heimi, er hægt að sjá meiri fjölbreytni sem er langt frá hefðbundnum 

leiðum. Fólk á öllum aldri fer aftur í nám, missir vinnuna, skilur við maka sinn án þess að það 

hafi áhrif á félagslega viðurkenningu (Savickas, et.al, 2009).   

 Af framansögðu má sjá að einstaklingar verða frekar höfundar að eigin lífi og því 

mikilvægt að búa yfir hæfni til þess að stjórna eigin starfsferli. Þegar þessi atriði er borin saman 

við þær áherslur sem nefndar eru í Hvítbók um umbætur í menntun (Mennta- og 

menningarmála-ráðuneytið, 2014) sést að þær eru svipaðar. Að mikilvægt sé að búa yfir 

aðlögunarhæfni til þess að geta tekið þátt í samfélagi og atvinnulífi 21. aldar.   

 Starfsferillinn í dag krefst meira af einstaklingnum og hentar líklega ekki öllum. Það 

sem er einkennandi í dag er að ekki er hægt að treysta á öruggt starf í traustu fyrirtæki eða 

stofnun. Meiri áhersla er á liðleika, sveigjanleika starfsmanna og tímabundin verkefni sem 

hefur orðið til þess að starfsmenn upplifa óöryggi og kvíða (Duarte, 2009). Því er mikilvægt að 

undirbúa hvern og einn á þann hátt að geta svarað spurningunni hvaða starf hæfir best því lífi 

sem ég vil lifa? (Savickas, 2005).   

 Út frá ofangreindum niðurstöðum er vonast til að rannsóknin gefi ágæta hugmynd um 

þá þætti sem einstaklingar sem sjálfviljugir hafa gert breytingar á starfsferlinum leggja til 

grundvallar þeirri ákvörðun. Helstu annmarkar rannsóknarinnar voru þeir að viðmælendur 
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voru fáir og því ekki hægt að alhæfa út frá niðurstöðunum enda er markmið eigindlegrar 

rannsóknar ekki að alhæfa heldur gefa innsýn í sameiginlega reynslu. Einnig voru viðmælendur 

með ólíka menntun og bakgrunn sem gerði samanburð erfiðari. Í framhaldi af þessari rannsókn 

væri áhugavert að gera langtímarannsókn þar sem einstaklingum sem sjálfviljugir hafa gert 

breytingar á starfsferlinum er fylgt eftir. Þannig gæti fengist ágæt mynd af þróun starfsferilsins. 

Einnig væri fróðlegt að einblína aðeins á hóp iðnmenntaðra sem gert hafa breytingar á 

starfsferlinum með það markmið að að reyna að finna mögulegar skýringar á því hvers vegna 

erfitt getur verið að laða ungt fólk í iðnnám.   

 Þrátt fyrir að niðurstöður rannsóknarinnar hafi ekki alhæfingargildi gefa þær ákveðnar 

vísbendingar. Frásagnir viðmælenda veita innsýn í reynslu og upplifun einstaklinga sem 

sjálfviljugir hafa gert breytingar á starsferlinum og eru niðurstöður því innlegg í rannsóknir sem 

fjalla um starfsferilinn. Í niðurstöðum og umræðu hefur komið fram að viðmælendur gerðu 

breytingar á starfsferlinum vegna þess að á ákveðnum tímapunkti hugsuðu þeir til framtíðar. 

Þeir vildu eiga kost á betra lífi og sýndu hæfni til að taka stjórnina á eigin starfsferli með því að 

fara í nýtt nám, ólíkt því fyrra. Einn helsti lærdómur sem draga má af niðurstöðum þessarar 

rannsóknar er að það sé eðlileg niðurstaða í samspili einstaklings og umhverfis að gera 

breytingar á starfsferlinum þar sem atvinnan er samofin athöfnum daglegs lífs. Einstaklingar 

sem hafa löngun til þess að gera breytingar á starfsferlinum standa ýmsir möguleikar til boða 

og það er svo undir þeim sjálfum komið að fylgja eftir draumum sínum.  
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Fylgiskjal I - Viðtalsrammi 

 
Viðtalsrammi sem stuðst var við:  
 
Bakgrunnsupplýsingar: 

     - Viltu segja mér aðeins frá sjálfum/sjálfri þér?     
     - Aldur, áhugamál, fjölskylduaðstæður. 
 
Námsferill: 

     - Geturðu sagt mér frá skólagöngu þinni?  
     - Hvernig gekk þér í námi?  
     - Hvað námsgreinar þóttu þér skemmtilegastar?  
     - Hvernig leið þér í skóla? 
     - Stuðningur við nám heima fyrir? 
 
Starfsferill: 

     - Geturðu lýst fyrir mér starfsferli þínum? Frá upphafi til dagsins í dag. 
 
Fyrra námsval: 
     - Þegar þú hugsar til baka, hvernig tókstu ákvörðun um hvað þú ættir að gera að loknum   
       grunnskóla? 

 
Eftir því sem við á:  

- Hvernig tókstu ákvörðun um framhaldsnám að loknu stúdentsprófi? 
- Hvaða möguleika kynntir þú þér? 
- Hver var reynsla þín í fyrra námi? 
- Hvað kemur upp í hugann þegar þú hugsar tilbaka? 
- Hver heldur þú að sé skýringin á því að þú valdir aðra námsleið í upphafi? 

Annað námsval: 

- Hverjar telur þú vera meginástæður þess að þú fórst aftur í nám? 
- Geturðu lýst því hvernig þú áttaðir þig á því að þú vildir breyta um stefnu? 
- Leitaðir þú þér aðstoðar við að taka þessa ákvörðun? 
- Hvernig leið þér þegar þú varst búin/nn að taka ákvörðunina? 
- Hver voru viðbrögð fólks í nánasta umhverfi þegar þú varst búin að taka ákvörðun um að  
   hefja nýtt nám, ótengt því námi sem þú hafðir áður lokið? 
- Stuðningur/hvatning/neikvæðar raddir/efasemdir? 
- Upplifun í náminu?  
- Samanborið við upplifun í fyrra námi.  
 

Staðan í dag: 

- Hvernig myndir þú lýsa stöðu þinni í dag? 
- Áform um frekara nám? 
- Endurmenntun/námskeið? 
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 Fylgiskjal II - Samþykkisblað 

 
Háskóli Íslands             Rannsakandi: 
Félagsvísindasvið                                                                               Greta Jessen 
Félags- og mannvísindadeild         300873-4809 
                              Meistaranemi í 
                                                                    í náms- og starfsráðgjöf  
 
 
 
Trúnaðaryfirlýsing og samþykki vegna þátttöku 
 
 
 
 
 
Farið verður með öll gögn þessarar rannsóknar sem trúnaðarupplýsingar. Þátttakendum verða 
gefin gervinöfn og öllum gögnum verður eytt að lokinni afritun og greiningu viðtala. Auk þess 
verður gætt til hins ítrasta að ekki verði unnt að rekja persónugreinanlegar upplýsingar aftur 
til þátttakenda í meistararitgerðinni. Þátttakanda er frjálst að hætta þátttöku í rannsókninni 
hvenær sem á viðtali stendur. 
 
 
 
Ég undirritaður/undirrituð samþykki hér með að gerast þátttakandi í meistararannsókn um 
upplifun þeirra sem fyrst hafa lokið einu námi og tekið hafa ákvörðun um að hefja nýtt nám 
ólíkt því fyrra. 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
Dagsetning og staður 

 
 
 

____________________________ 
Undirskrift þátttakanda 

 
 
 

____________________________ 
Undirskrift rannsakanda 


