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Útdráttur 

Markmiðið með þessari rannsókn var að fá innsýn í upplifun nemenda við Háskóla Íslands 

sem töldu sig eiga í erfiðleikum með náms- og starfsval. Reynt var að varpa ljósi á þá þætti 

sem hafa áhrif á ákvarðanatöku til náms, ásamt því að kanna hvernig náms- og starfsráðgjöf 

getur gagnast í því samhengi. Notast var við þriggja þátta líkan um erfiðleika við náms- og 

starfsval, samkvæmt því eru neikvæðar tilfinningar, skortur á upplýsingum og skortur á því 

að vera tilbúin/nn helstu ástæður að baki erfiðleikum við náms- og starfsval (Brown og 

Rector, 2007). Rannsóknin er eigindleg og byggir á viðtölum við sjö einstaklinga sem voru 

skráðir nemendur við Háskóla Íslands árið 2013 og töldu sig eiga í erfiðleikum með náms- og 

starfsval. Niðurstöður styðja að erfiðleikar við náms- og starfsval á meðal íslenskra nemenda 

falla að þriggja þátta líkani þeirra Brown og Rector.  Neikvæðar tilfinningar höfðu áberandi 

áhrif á náms- og starfsval, þátttakendum fannst þeir hafa slaka sjálfsmynd og hófu nám við 

Háskóla Íslands þrátt fyrir að vera ekki tilbúin til þess. Meirihluti þátttakenda höfðu ekki nýtt 

sér náms- og starfsráðgjöf í Háskóla Íslands. Þeir voru sammála um að nauðsynlegt er að 

kynna þjónustu náms- og starfsráðgjafar betur, hvert hlutverk hennar er og hugsanlegan 

ávinning. Rannsóknin getur gagnast náms- og starfsráðgjöfum í ráðgjöf fyrir einstaklinga sem 

standa frammi fyrir náms- og starfsvali og styrkir stoðir um mikilvægi þess að greina ástæður 

að baki erfiðleikum við náms- og starfsval svo ávinnur ráðgjafar megi vera sem bestur.   
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Abstract 

The purpose of this study was to explore the experience of  people that have been dealing 

with  problems related to  indecision about their career choices and how they have used 

career support services such as counselling. The study was conducted amongst self-

identified undecided students at University of Iceland. This study used the consiturations 

towards Brown and Rector, 2007 four factor model, negative affectivity, lack of informations 

and lack of readiness, 4th factor as a broad conceptual framework, especially the first three 

already validated in Iceland (Anna Ósk Ómarsdóttir, 2011). Semi-structured interviews were 

conducted with seven University students. Results show that the problems they described fit 

the three of the factors. Negative affectivity had remarkable influence on students ability to 

make career choices. Stundent thought of them selves as a person with low self-identity and 

were not ready to start their education in the University of Iceland when they did. The 

participants did not seak much career counseling but agreed that the service needed to be 

better advertised and  how it can be useful. The results of this study might be helpful for 

educational- and career counselors in counseling with people having difficulties in choosing 

their career. It also shows the importance of validating reasons for career choice difficulties 

so that career guidance can be as helpful as possible.   
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Formáli 

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

félags- og mannvísindsdeild Háskóla Íslands. Markmið hennar var að fá betri innsýn í 

ákvörðunartökuvanda einstaklinga varðandi náms- og starfsval, með það að leiðarljósi að 

efla megi þá þjónustu sem náms- og starfsráðgjafar veita nú þegar.    

  Fjöldi nemenda hefur nám við Háskóla Íslands án þess að hafa gert framtíðaráætlanir 

varðandi störf að loknu námi, eru óákveðnir varðandi námsval sitt og algengt er að 

nemendur breiti um námsgrein á milli missera. Þá eru nemendur sem eiga erfitt með að taka 

ákvarðanir varðandi nám og störf og hefja því ekki nám á Háskólastigi. Áhugi minn á 

óákveðni við náms- og starfsval vaknaði á síðustu misserum sem ég starfaði sem 

framhaldsskólakennari og var í námi í náms-  og starfsráðgjöf við Háskóla Íslands. Ég hef sjálf 

farið óhefðbundna leið í námi innan háskólans, skipt um námsgrein og verið lengur en 

margur að ákveða hvaða nám og starfsleið henti mér sem einstakling. Ég tel að þessi reynsla 

hafi opnað fleiri einstaklingum, bæði innan vinahóps og öðrum, leið til að tjá sig um þeirra 

upplifun. Margir hafa komið til tals við mig um þá óákveðni sem þeir upplifa í tengslum við 

náms- og starfsval og hafa ýmsar ástæður legið þar að baki. Á árinu 2011 var þýddur og 

staðfærður matslisti yfir á íslenskar aðstæður sem kannar óákveðni varðandi náms- og 

starfsval. Matslistinn byggir á fjögurra þátta líkani Brown og Rector. Þeir þættir sem nefndir 

eru í því líkani, eru meðal annars þær ástæður sem mér hafa verið tjáðar sem hluti 

ákvörðunartökuvanda, en auk þeirra hafa aðrir þættir verið nefndir í þessu samhengi. Því 

taldi ég áhugavert að kanna þá undirliggjandi þætti sem legið geta að baki óákveðni varðandi 

náms- og starfsval með eigindlegri rannsókn, í von um að varpa enn skýrari mynd af þeim 

ákvarðanatökuvanda og þeirri upplifun sem einstaklingar glíma við. Rannsóknin var unnin 

undir leiðsögn dr. Sifjar Einarsdóttur og Hrafnhildar V. Kjartansdóttur. Þeim færi ég mínar 

bestu þakkir fyrir góða leiðsögn, hvatningu, aðstoð og vinsemd. Að lokum vil ég þakka 

viðmælendum mínum fyrir þátttökuna, einlægni og þann tíma sem þeir gáfu svo þessi 

rannsókn mætti verða að veruleika.  
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1. Inngangur 

Möguleikar til náms og starfa hafa tekið miklum breytingum á síðustu áratugum. Ný 

markaðstækifæri, hnattvæðing og ör tækniþróun hefur meðal annars skapað fjölbreyttan og 

öflugan vinnumarkað sem krefst jafnan viðeigandi menntunar (Stead og Watson, 2006). Það 

er því ekki að ástæðulausu að skólasókn hefur aukist á Íslandi og er háskólanám þar engin 

undantekning. Skráðir nemendur við Háskóla Íslands voru sem dæmi þann 20.október árið 

2004, 8.725 en hafði fjölgað í 13.052 þann 20.október árið 2014 (Háskóli Íslands, 2015). Á 

heimasíðu Háskóla Íslands má einnig sjá að framboð á námsleiðum skólans er umtalsvert 

eða, 165 námsleiðir í grunnnámi og 210 námsleiðir í framhaldsnámi (Háskóli Íslands, 2013). 

Þrátt fyrir námsframboðið sé einna mest í Háskóla Íslands er það ekki eini háskóli landsins og 

má því ætla að framboðið sé töluvert fjölbreyttara. Það er því úr mörgu að velja þegar tekin 

er ákvörðun um nám og störf. Margir taka þessa ákvörðun óhikað, en hún getur reynst 

öðrum flókin og skapar þannig þörf á aðstoð til ákvarðanartöku (Blustein og Flum, 1999). Í 

skýrslu sem unnin var af Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands árið 2008 um skráða 

nemendur við skólann kom fram að 40,3% þátttakanda var mjög sammála þeirri staðreynd 

að þeir hefðu átt erfitt með að velja sér námsgrein í HÍ og 18,6% voru frekar sammála þeirri 

staðreynd (Heiður Hrund Jónsdóttir og Friðrik H. Jónsson, 2008). Ástæðan fyrir því að 

þátttakendur áttu erfitt með að velja sér námsgrein var ekki tekin fram í skýrslunni en ýmist 

getur verið um að ræða óákveðni við náms- og starfsval (e.career indecision) og hinsvegar 

ákvörðunartökuvanda (e.indecicive) einstaklinga (Cohen, Chartrand, & Jowdy, 1995; Santos, 

2001).           

 Ástæður að baki erfiðleikum við náms- og starfsval geta verið margar. Þættir eins og 

skortur á upplýsingum um nám- og störf, slök sjálfsmynd, slæm andleg líðan, takmarkað 

sjálfstraust og skortur á trú á eigin færni til ákvarðanatöku hafa sem dæmi allir verið nefndir 

sem mögulegir áhrifaþættir. Þá geta ýmsir utanaðkomandi þættir og hindranir haft áhrif á 

getu einstaklings til þess að taka ákvörðun um nám og störf (Saka og Gati, 2007). Þar sem 

óígrundað náms- og starfsval virðist geta leitt til brotthvarfs frá námi (Kristjana Stella 

Blöndal, Jón Torfi Jónasson og Anne-Christine Tannhäuser, 2011) þarf að huga vel að þessum 

þáttum. Samkvæmt fyrrnefndri rannsókn við Háskóla Íslands sögðu 68,9% þáttakanda 

ástæðuna fyrir því að hafa hætt eða tekið sé frí frá námi vera vegna fjárhagsaðstæðna eða 
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annarra persónulegra ástæðna og 46,4% þátttakenda sögðu að persónulegir erfiðleikar, s.s. 

námskvíði, óregla, veikindi, sértækir námsörðugleikar o.frv., hefðu haft mjög mikil eða mikil 

áhrif á ákvörðun þeirra um að taka sér hlé frá námi eða hætta. Hér má sjá að stór hluti 

þátttakanda nefnir að þeir þættir sem stuðla að erfiðleikum við náms- og starfsval eru meðal 

annars ástæður að baki brotthvarfi þeirra. Enda var brotthvarf nemenda á fyrsta ári 

grunnnáms við Háskóla Íslands um 57% (Heiður Hrund Jónsdóttir og Friðrik H. Jónsson, 

2008). Til þess að spyrna við svo háu brotthvarfshlutfalli er mikilvægt að takast á við ástæður 

þess og vert að skoða erfiðleika við náms- og starfsval í því samhengi.    

 Eitt af hlutverkum náms- og starfsráðgjafa er að aðstoða ráðþega við að taka farsælar 

ákvarðanir um nám og störf. Á Íslandi hafa náms- og starfsráðgjafar að mestu leyti stuðst við 

áhugasviðskannanir í þeim efnum og ekki haft nein matstæki undir höndum sem greina 

sérstaklega ástæður erfiðleika við náms- og starfsval, hvort sem um ræðir óákveðni eða 

ákvörðunartökuvanda. Sú staðreynd var hvatinn af því að árið 2011 gerði Anna Ósk 

Ómarsdóttir megindlega rannsókn á hugsanlegum ástæðum að baki erfiðleika við náms- og 

starfsval. Anna Ósk kannaði í rannsókn sinni hvort fjögurra þátta líkan Brown og Rector 

(2007) um erfiðleika í náms- og starfsvali mætti nýta við íslenskar aðstæður og notaði til þess 

þáttagreiningu og erlent matstæki. Niðurstöður sýndu að þættirnir neikvæðar tilfinningar, 

skortur á upplýsingum og skortur á því að vera tilbúin/nn væru mögulegar ástæður að baki 

óákveðni við náms- og starfval hér á Íslandi. Þar sem ákvarðanataka getur reynst flókin og 

verið bæði afleiðing og orsök vanlíðan einstaklinga tel ég mikilvægt að skoða nánar hvað 

liggur að baki erfiðleikum við náms- og starfsval og afleiðingar þess.    

 Markmið mitt með þessari rannsókn var að fá innsýn í reynslu og upplifun nemenda við 

Háskóla Íslands sem töldu sig eiga í erfiðleikum með náms- og starfsval. Reynt var að varpa 

ljósi á þá þætti sem hafa áhrif á náms- og starfsval, ásamt því að kanna hvernig náms- og 

starfsráðgjöf getur gagnast í því samhengi. Þá var markmið rannsóknarinnar að kanna hvort 

þættir úr þriggja þátta líkani um óákveðni í náms- og starfsvali (Anna Ósk Ómarsdóttir, 2011) 

mætta greina í upplifun einstaklinga af erfiðleikum með náms- og starsfval.   

1.1. Náms- og starfsval og ráðgjöf  um val á námi og störfum 

Ákvarðanataka einstaklinga um nám og störf getur reynst krefjandi og flókið ferli sem vanda 

þarf til, enda mikilvæg ákvörðun í lífi hvers einstaklings (Blustein og Flum, 1999). Sé 

ákvörðunin vel ígrundð, tengd áhuga, viðhorfum, gildum og markmiðum, eykur það líkurnar 
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á persónulegri vellíðan og samfélagslegri ánægju einstaklinga (Creed, Patton og Prideaux, 

2004; Masdonati, Massoudi og Rossier, 2009). Svo hægt sé að skilja betur 

ákvörðunartökuferlið getur verið gott að greina hvað það er sem hefur áhrif á námsval og í 

hvaða samhengi valið er framkvæmt.  Mikilvægt er að fólk þekki sjálft sig og styrkleika sína 

(Blustein og Flum, 1999), hafi aðgang að nauðsynlegum upplýsingum um nám og störf og fái 

að lokum aðstoð til að velja störf sem hæfa þeirra einstaklingsbundnu persónueinkennum 

(Sif Einarsdóttir, 2005). Við höfum flest alist upp við umræður um framtíðarstefnu varðandi 

atvinnu, með öðrum orðum, spurninguna hvað ætlarðu að verða þegar þú verður stór? 

Sókrates lét meðal annars eftirfarandi orð falla varðandi ákvarðanatöku um náms- og 

starfsferil (Sölvína Konráðs, 2004):  

,,Það er ekki til verðugra umræðuefni en það, hvað einstaklingur skuli verða, við hvaða starfa hann 

skuli verja lífi sínu, og af hve miklu kappi, bæði á sínum yngri árum og efriʻʻ 

Viðfangsefnið náms- og starfsval hefur verið rannsakað mikið á síðustu hálfu öld og er 

mikilvægt bæði hvað varðar sálræna og félagslega menningu. Viðfangsefnið hefur einnig 

verið mjög aðgengilegt til rannsóknar, því hvað er einfaldara en að spyrja hreinlega um 

framtíðaráform einstaklingsins? (Rojewski, 2005). En þó svo spurningin sé einföld eru svörin 

það síður.            

 Það hvernig hver og einn einstaklingur velur sér nám og störf er æði misjafnt. Margir 

einstaklingar velja sér nám og störf að vel ígrunduðu máli. En niðurstöður rannsókna hafa 

sýnt að ungmenni taki sjaldnast rökvísa ákvörðun, heldur miðast val þeirra oft út frá nánasta 

umhverfi og getur verið undir áhrifum frá foreldrum, systkinum, kennurum og vinum 

(Brimrose og Barnes, 2007; Fjóla Þórdís Jónsdóttir, 2013; Jón Torfi Jónasson og Kristjana 

Stella Blöndal, 2002; Kniveton, 2004; Metheny, McWhiter og O‘Neil, 2008). Sumir 

einstaklingar taka ákvörðun strax á unga aldri, halda sig við hana og gefa ekki öðrum 

möguleikum gaum, þrátt fyrir aukinn þroska eða breyttar aðstæður. Ákvörðun annarra 

byggist að hluta til á tilviljun og skyndiákvörðunum. Einstaklingar velja þá námið að illa 

ígrunduðu máli, námið hljómar spennandi og það er jafnvel ,,vinsælt“ á meðal jafningja eða 

hátt skrifað í þjóðfélaginu (Bright, Pryor og Harpham , 2005; Ingibjörg Hanna Björnsdóttir, 

2013;  Pryor og Bright, 2007 og 2011). Þá eru enn aðrir, aðallega konur sem velja sér nám út 

frá aðstæðum og þörfum annarra en ekki út frá eigin löngunum og áhuga (Fitzgerald og 

Crites, 1980;  Helga Eysteinsdóttir, 2006). Hvort sem náms- og starfsval fer fram í samráði við 
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aðra eða alveg óháð áliti annarra getur það verið flókið ferli sem reynir á einstaklinginn og 

hefur jafnvel áhrif á samfélagið í heild. Leitast hefur verið við að skýra náms- og starfsval út 

frá kenningarlegu sjónarmiði. Hér verður fjallað nánar um nokkrar kenningar sem hafðar 

voru til hliðsjónar við undirbúning rannsóknarinnar.  

1.1.1. Kenningar um þróun starfsferils, val og ákvarðanatöku 

Snemma á 20. öldinni þegar starfsval varð fjölbreyttara í Bandaríkjunum sáu ráðgjafar fram á 

mikilvægi þess að aðstoða ungt fólk við að velja sér starf við hæfi (Savickas, 2010). Í kjölfarið 

komu fram fjölmargar kenningarlegar nálganir varðandi náms- og starfsval, en engin ein 

kenning svarar öllum spurningum um það hvernig einstaklingar standa að ákvörðun sinni 

varðandi náms- og starfsferil. Hér verður fjallað um kenningar sem horfa til mikilvægi 

sjálfsþekkingar, persónugerðar og trú á eigin færni, þar sem erfiðleikar við náms- og starfsval 

hafa meðal annars verið tengdir þeim þáttum.      

 Ein fyrsta kenningin um starfsferilþróun (e. career development theories) er líklega 

einkenna- og þáttakenningu (e. trait og factor kenningu) Frank Parson (1909/2005),  en 

kenning hans mótaði upphaf í rannsóknum á náms- og starsfráðgjöf. Samkvæmt Parson eru 

einstaklingar hæfir til að taka ákvarðanir að eigin frumkvæði. Ef valið á að verða árangursríkt, 

þarf að huga að eftirfarandi þremur þáttum: Í fyrsta lagi þarf viðkomandi að hafa góða 

þekkingu á sjálfum sér, þar með talið hæfni, færni og áhuga. Í öðru lagi þarf hann að hafa 

góða þekkingu á kröfum, skilyrðum og framtíðarhorfum og í þriðja og síðasta lagi, geta beitt 

rökréttri hugsun varðandi tengsl á milli þessara þátta. Kenning Parson er ekki heildstæð 

nálgun, en markar vissulega fyrsta hugtakaramma í ákvörðunartöku einstaklinga og er enn 

mikilvæg hugmynd fyrir nútíma náms- og starfsráðgjöf (Hartung og Blustein, 2002). Í anda 

einkenna- og þáttakenningu Parson kom John L, Holland (1973, 1985) fram með kenningu 

sína um persónugerð og starfsumhverfi. Hann telur, líkt og aðrir, mikilvægt að aðstoða 

einstaklinga við velja sér störf sem leiða til velgengni og ánægju. Þessu til grundvallar, leggur 

Holland mikla áherslu á persónugerð einstaklinga. Samkvæmt Holland (1966, 1977, 1997) er 

hægt að flokka persónugerðir og starfsumhverfi í ákeðin sex svið, eða: Handverkssvið 

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

athafnasvið (e. enterprising) og skipulagssvið (e.conventional). Ákveðið starfsumhverfi laðar 

að einstaklinga á sama sviði og þannig myndast ákveðið samræmi (Cotter og Fouad, 2010). 

Með auknu samræmi milli persónugerðar annarsvegar og starfsumhverfis hinsvegar, má 
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búast við því að einstaklingur verði ánægður í námi og starfi. Samkvæmt Holland eiga þeir 

einstaklingar sem þekkja áhuga sinn og skoðanir, einfaldara með að finna störf í samræmi við 

þeirra persónugerð. Einstaklingar sem sýna hinsvegar fram á lítinn stöðugleika og óljósan 

áhuga, skortir upplýsingar um sjálfan sig og umhverfið, lenda frekar í ákvörðunartökuvanda 

varðandi náms- og starfsval (Cotter og Fouad, 2010; Holland, 1977). Náms-  og 

starfsráðgjafar á Íslandi notast gjarnan við matstæki sem byggja á kenningu Holland. Það á 

sérstaklega við þegar ráðþegar eru leitandi og áhugi þeirra er óljós. Má þar nefna 

áhugsviðskannanir eins og Strong, Bendill I,  Bendill II og Í leit að starfi sem öll hafa sannað 

mikilvægi sitt í að aðstoða einstaklinga við að finna viðeigandi nám og/ eða starf í samræmi 

við þeirra persónugerð (Spokane og Cruza-Guet, 2005). Gagnrýni á kenningar þeirra Parson 

og Holland hefur meðal annars beinst að því að litið sé á starfsval sem einn stakan atburð og 

að horft sé framhjá þróuninni sem leiðir að starfsákvörðun og þeirri þróun sem fylgir í 

kjölfarið. 

Þróunarkenning (e. life-span theory) Super frá árinu 1953 og Kenning Lindu Gottfredson 

(1981) um afmörkun og málamiðlun (e. Circumscription and Compromise Theory) varpa ljósi 

á að ferlið sem leiðir að ákvarðanatöku í tengslum við náms- og starfsval sé ævilangt. 

Hugmyndin um okkur sjálf tekur þó breytingum með tilheyrandi reynslu, þannig við verðum 

að aðlaga og móta sjálfsmynd okkar á hverju stigi til að finna viðeigandi starfssjálf. 

Einstaklingurinn er því alltaf að leitast eftir hinu fullkomna samræmi í tengslum við sjálfan sig 

og starf (Kidd, 2003). Super talaði um fimm þroskastig einstaklinga: Vöxt (e.growth), könnun 

(e.exploration), staðfestingu (e.establishment), viðhald (e.maintenance) og starfslok 

(e.decline). Á hverju stigi þarf einstaklingurinn að þekkja sjálfan sig og vera reiðubúin að 

takast á við ákveðin þroskaverkefni og hlutverk á árangursríkan hátt. Í lífinu höfum við fjölda 

hlutverka, mismörg á hverju þroskastigi, en Super telur nauðsynlegt að skoða starfsferil 

einstaklinga í tengslum við þessi hlutverk (Kidd, 2003). Á meðan sumir gefa sér tíma til að 

taka ákvarðanir á mjög ígrundaðan hátt, eru aðrir sem fara hraðar í gegnum þetta ferli 

(Super, 1980). Super vill meina að náms- og starfsval geti verið tilviljun háð en því er 

Gottfredson ekki sammála og segir þróunina ekki tilviljunarkennda eða háða einstaka 

atburðum, heldur liður í ákveðnu ferli.      

 Félagsleg hugræn kenning um starfsferil (e. Social cognitive career theory (SCCT)) Lent, 

Brown og Hacket (2000) fer frekar nýja leið í að útskýra hvernig fólk öðlast áhuga, tekur 

ákvarðanir og nær árangri bæði í námi og starfi. Kenningin beinir sjónum sínum að því ferli 
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sem er undanfari starfsvals. Þá leggur hún áherslu á víxlverkun hugrænna breyta og annarra 

breyta sem tengjast einstaklingnum og umhverfinu. Samkvæmt kenningasmiðunum geta því 

fjölmargir þættir haft áhrif á þróun starfsferils (Lent, Brown og Hackett, 2000). Kenningin 

leggur áherslu á þrjá mikilvæga áhrifaþætti á náms- og starfsval sem eru, trú á eigin færni 

(e.self efficacy), væntingar um árangur (e.outcome expectations) og markmið (e.goals). Mest 

áhersla er lögð á trú á eigin færni þar sem átt er við trú einstaklingsins á eigin getu og 

hæfileika til að ná settum markmiðum (Brown og Lent, 2006). Í SCCT er gert ráð fyrir að bæði 

kynferði og kynþáttur geti haft áhrif á hvernig fólk skynjar möguleika sína til starfa. Er þá 

bæði átt við að félagsleg staða geti haft áhrif á það hvaða hindranir fólk sér á veginum, hvaða 

möguleika það sér í stöðunni og hvar það á von á stuðningi við starfsval sitt (Lent, Brown og 

Hackett, 2000). Grunnur SCCT liggur í félags-kenningu (e.social cognitive theory) Bandura þar 

sem lögð er áhersla á heildstætt og gagnvirkt samspil á milli fólks, hegðunar og 

umhverfisþátta (Brown og Lent 2006; Lent og Brown, 2001).     

 Fjöldi annarra kenninga varðandi ákvarðanatöku við náms- og starfsval hafa komið upp 

á yfirborðið frá miðri síðustu öld og margar þeirra eru þekktar á meðal íslenskra náms- og 

starfsráðgjafa. Má þar nefna starfsaðlögunarkenningu (e. Work adjustment theory) Lofquist 

og Dawis (1969) og félagsnámskenningu Krumboltz (1979). Í sameiningu gefa þessar 

kenningar til kynna ýmsa þætti sem hafa áhrif á náms- og starfsval og erfiðleikar við náms- 

og starfsval geti stafað af margs konar tilfinningalegum, hugrænum, sálrænum og 

félagslegum þáttum. Því  er mikilvægt að einstaklingum í ákvörðunartökuferli sé sinnt á 

faglegan hátt meðal annars af náms- og starfsráðgjöfum.   

1.1.2. Náms- og starfsráðgjöf í tengslum við náms- og starfsval 

Mikil fjölbreytni er nú orðin í náms- og starfsvali og valið verður sífellt flóknara með 

tilheyrandi frelsi. Það er því mikilvægt að náms- og starfsráðgjöf standi öllum til boða, fyrir 

vellíðan einstaklinga, skólakerfið, efnahagslífið og þjóðfélagið í heild (Ágústa E. Ingþórsdóttir, 

Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Sigríður Bíldal, 2008-2009). Samkvæmt lögum um grunn- og 

framhaldsskóla eiga allir nemendur rétt á náms- og starfsráðgjöf. Eitt af markmiðum náms- 

og starfsráðgjafar er að efla færni einstaklinga í að þekkja langanir sínar og gildi, ásamt því að 

auka færni þeirra til að taka farsælar ákvarðanir um nám og störf (siðareglur náms- og 

starfsráðgjafa, e.d.). Mikilvægi náms- og starfsráðgjafar og ávinningur hvað þetta varðar 

hefur sýnt sig samkvæmt niðurstöðum rannsókna (Brown og Rayn Krane, 2000; Oliver og 
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Spoken, 1988).  Nemendur sem fá slíka ráðgjöf bæta færni sína og auka trú sína á eigin færni 

til ákvarðanatöku um nám og störf (O´Brien, Kopala og Martinez-Pons, 1999; Whiston og 

Aricak, 2008).  Hvaða hópi einstaklinga ráðgjöfin gagnast best er hinsvegar erfitt að segja 

(Brown o.fl, 2003). Einstaklingar sem eru óákveðnir varðandi náms- og starfsval geta sem 

dæmi þurft lítið inngrip sér til leiðsagnar. Hinsvegar segja Masdonati o.fl (2009) að svo smátt 

inngripi hafi lítil sem engin áhrif á einstaklinga sem eru ekki tilbúnir að taka ákvörðun (e. lack 

of readiness) eða eiga í ákvörðunartökuvanda. Það er því mikilvægara að einblína á aðra og 

mikilvæga forvinnu, svo sem að skilgreina hvað það er sem veldur því að einstaklingar eru 

ekki tilbúnir til ákvörðunar (Gordon, 2007). Sé það gert hefur náms- og starfsráðgjöf jákvæð 

áhrif á þá einstaklinga sem eiga í ákvörðunartökuvanda. Þeir eiga í kjölfar ráðgjafar jafn gott 

með að velja sér nám og störf og samanburðarhópur, eða einstaklingar sem telja sig ákveðna 

í sínu vali (Masdonati o.fl., 2009).        

 Enginn vafi er á því að náms- og starfsráðgjöf skilar árangri.  Þeir Brown og Rector 

(2007) segja að þrátt fyrir að góður árangur sé af náms- og starfsráðgjöf þurfi hugsanlega að 

finna einhvern ramma sem gæti nýst flestum ráðþegum. Núverandi ráðgjöf takmarkast oft af 

einni kenningarlegri nálgun eins og kenningu Hollands og áhugasviðskönnunum svo sem 

Strong og Bendil. Þannig er hætt við því að horft sé fram hjá raunverulegum þáttum að baki 

erfiðleikum við náms- og starfsval. Þættirnir geta hinsvegar verið margir og samhengislausir 

sem gerir ráðgjöfina flókna. Enda nær ómögulegt að ætla að allir þeir sem sæki ráðgjöf hafi 

sömu persónueinkenni og þarfir (Saunders, Peterson, Sampson og Reardon, 2000). Þó ekki 

hafi verið sett fram nein ákveðin aðferð sem miðar að því að aðstoða einstaklinga í 

erfiðleikum með náms- og starfsval gerði Ryan (1999) þó tilraun til þess. Hann beitti 

allsherjargreiningu (e.meta-analyses) á 62 rannsóknir. Rannsóknirnar fjölluðu um skilvirkni 

náms- og starfsráðgjafar í tengslum við ákvarðanartöku um náms- og starfsval. Höfundar 

rannsóknanna höfðu kóðað 19 ráðgjafarþætti og áttu þátttakendur, samtals 7725 

einstaklingar að merkja við hvort tiltekin ráðgjafarþáttur hefði verið í boði fyrir þá eða ekki. 

Að lokum stóðu fimm þættir upp úr sem þátttakendur töldu að gætu verið gagnlegir við að 

aðstoða þá varðandi náms- og starfsval. Þessir fimm þættir voru í fyrsta lagi, vinnubækur og 

skriflegar leiðbeiningar, þar sem ráðþeginn er beðinn að skrá markmið sín og 

framtíðaráform. Í öðru lagi, einstaklingsmiðuð leiðsögn og endurgjöf, til dæmis varðandi 

markmið og framtíðaráform. Í þriðja lagi upplýsingar um nám og störf, í fjórða lagi aðstoð við 

skipulagningu og í fimmta og síðasta lagi, stuðningur í ákvarðanatöku um nám og störf.  
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Brown og Ryan Krane (2000) sögðu þessa fimm ráðgjafaþætti ekki bara vera mikilvæga 

náms- og starfsráðgjöf eina og sér, heldur sköpuðu þeir betri heildstæða ráðgjafaráætlun ef 

þeir væru nýttir saman. Brown, o.fl (2003) tala einnig um árangur þess að skrá niður 

markmið sín og fá endurgjöf í gegnum ferlið. Þá þurfa ráðgjafar að miðla og leiðbeina 

einstaklingum við að leita sér upplýsinga um nám og störf. Ráðþegar þurfa auk þess að fá 

ráðrúm til að meta upplýsingarnar, bera þær saman við áhuga sinn og fá stuðning til að taka 

ákvörðun (Gati, Krausz og Osipow, 1996).  Brown og McPartland (2005) bentu á að þrátt 

fyrir að náms- og starfsráðgjöf geti verið flókið ferli, virðast margir ráðgjafar grípa til þess að 

kynna fleiri náms- og starfsmöguleika, í stað þess að takast á við raunverulegan vanda 

ráðþegans. Ráðþegar eru nefnilega ekki endilega að leita að frekara námsframboði, heldur 

skortir þá aðstoð vegna hugsanlegra undirliggjandi þátta að baki erfiðleika við að taka 

ákvörðun um nám og störf eins og áður hefur verið nefnt. Samkvæmt Holland geta 

einstaklingar sem eru hæfir og áhugasamir á fjölmörgum sviðum sem dæmi  lent í 

erfiðleikum við val þar sem margskonar nám og störf heilla þá (Gordon, 2007). Það er því 

nauðsynlegt svo ráðgjöfin verði sem skilvirkust að spyrja ráðþegann hvaða markmið hann 

hafi með ráðgjöfinni.           

 Lífsánægja er afleiðing af meðvituðu og fordómalausu ákvörðunartökuferli, þar sem 

einstaklingur ber saman núverandi lífsskilyrði og gildi. Þar sem orsakir ákvörðunartökuvanda 

geta verið í eðli sínu ólíkar, þarf ráðgjöfin að vera einstaklingsmiðuð út frá vanda og lífi hvers 

og eins. Þetta getur þó orðið vandasamt í framkvæmd (Brown o.fl, 2012; Kidd, 2003) og 

áskorun fyrir náms- og starfsráðgjafa. Flestir eru þó sammála um nauðsyn þess að greina 

nákvæmlega þá þætti sem búa að baki erfiðleikum við náms- og starfsval svo ráðgjöfin verði 

markviss og árangursrík (Brown og Rector, 2008). 

1.2. Erfiðleikar við náms- og starfsval 

Ýmsar skilgreiningar hafa verið settar fram varðandi erfiðleika við náms- og starfsval. 

Samkvæmt Maríu Dóru Björnsdóttur (2007) er ákveðinn einstaklingur sá sem getur tilgreint 

það nám eða starf sem hann óskar sér, en óákveðinn einstaklingur getur það ekki. Til frekari 

útskýringar vísa erfiðleikar við náms- og starfsval til þess að einstaklingar standa frammi fyrir 

að geta ekki með góðu mótið valið sér viðunandi nám og/eða störf, hver sú sem ástæðan er 

(Chartrand, Rose, Elliot, Marmarosh og Caldwell, 1993; Gati, Krausz og Osipow, 1996; Crites, 

1969; Kelly og Lee, 2002). Tyler (1953) segir mikilvægt að skilgreina, hvort einstaklingurinn sé 
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óákveðin (e. undecided) eða forðist að taka ákvarðanir (e. indecicive). Þetta eru lykilhugtök í 

þessari rannsókn og verða hér eftir nefnd erfiðleikar við náms- og starfsval þegar ekki eru 

gerð skil á milli þessara tveggja þátta. Í fyrri rannsóknum gerðu flestir rannsakendur 

greinarmun á tímabundinni og þroskatengdri óákveðni (e.simple or developmental 

indecision) annarsvegar og hinsvegar langvarandi og viðvarandi erfiðleikum við að velja sér 

nám og störf eða ákvörðunartökuvanda (e.generalized indecision) (Callahan & Greenhaus, 

1992; Cohen o.fl., 1995; Santos, 2001). Sú fyrrnefnda er tímabundin hluti af okkar eðlilega 

þroskaferli og gengur út á það að finna náms- og starfsmarkmið, líkt og Super fjallar um í 

kenningu sinni hér að framan. Þetta ástand leysist yfirleitt af sjálfum sér þegar nemendur 

öðlast aukna sjálfsvitund og byrja að kanna mögulegar leiðir í náms- og starfsvali (Guay, 

Ratelle, Senécal, Larose og Deschenes, 2006; Kelly og Shin, 2009). Hin síðarnefnda er erfiðara 

viðfangs, hún er þrautseig og getur varað yfir ævina alla. Hún hefur ekkert með eðlilegt 

þroskaferli að gera og leysist sjaldan af sjálfu sér án aðstoðar. Algengast er að talað sé um 

ákvörðunartökuvanda, þegar einstaklingar standa frammi fyrir erfiðleikum við að velja sér 

viðunandi nám og/eða störf(Chartrand, Rose, Elliot, Marmarosh og Caldwell, 1993; Crites, 

1969; Gati o.fl., 1996; Kelly og Lee, 2002).  Þá hefur langvarandi ákvörðunartökuvandi verið 

tengdur neikvæðum eiginleikum, eins og skort á sjálfstrausti, félagslegum erfiðleikum, 

svartsýni, vanlíðan og slakri frammistöðu í námi. Auk þess tengist ákvörðunartökuvandi 

almennum erfiðleikum við að taka ákvarðanir, þó lítilvægar séu (Brown og Rector, 2008; 

Kelly og Shin, 2009). Osipow (1983) nefndi fjórar mögulegar ástæður fyrir 

ákvörðunartökuvanda einstaklinga. Í fyrsta lagi þegar starfsval er í litlu samræmi við áhuga, 

færni og gildi einstaklingsins, í öðru lagi getur verið um að ræða þroskatengdan 

ákvörðunartökuvanda, í þriðja lagi andlegan óstöðugleika og í fjórða lagi geta einstaklingar 

átt í erfiðleikum með að velja á milli tveggja góðra kosta.    

 Erfiðleikar við náms- og starfsval geta komið fram hvenær sem er í 

ákvörðunartökuferlinu og verið af mismunandi toga. Vandamál geta verið til staðar áður en 

eiginlegt ákvörðunartökuferli hefst. Þá getur viðkomandi verið almennt óákveðinn, ekki 

tilbúinn til að taka ákvarðanir eða skort hvatningu. Hugmyndir um nám og störf geta þá verið 

óþroskaðar og haft truflandi áhrif. Í ákvörðunartökuferlinu sjálfu glíma einstaklingar helst við 

vandamál eins og skort á upplýsingum um sjálfan sig og störf, neikvæðar tilfinningar ásamt 

ýmsum hindrunum og ágreining sem ýta undir mis umfangsmikla erfiðleika við náms- og 

starfsval (Amir og Gati, 2006; Brown, ofl, 2003). Óákveðnir ráðþegar eru breiður hópur, með 
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ólíkan bakgrunn og vandamál. Þar sem fjöldi einstaklinga hefur nám án þess að hafa gert upp 

við sig hvert þeir stefna, eru margir sem skipta um námsgrein eftir að nám er hafið og enn 

aðrir sem hefja ekki nám eða hverfa frá námi vegna óígrundaðs námsvals (Kelly og Shin, 

2009). Nemendur geta haft blendnar tilfinningar varðandi það að vera í erfiðleikum með að 

velja sér nám og störf og afsaka gjarnan stöðu sína. Tilfinningar eins og kvíði, neikvæðni, 

vonleysi og hræðsla, eru til að mynda ekki óalgengar í tengslum við erfiðleika við náms- og 

starfsval. Það sem skiptir máli er að einstaklingurinn sé meðvitaður um vandann og tilbúinn 

að takast á við hann. Þar spilar ákvörðunarstíll einstaklinga stórt hlutverk ásamt trú þeirra á 

eigin færni til að taka ákvarðanir (Amir og Gati, 2006). Einstaklingsmiðuð nálgun ætti því að 

vera í fyrirrúmi, þar sem viðeigandi ráðgjafarmeðferð er beitt (Gordon, 2007). Fái 

viðkomandi ekki aðstoð, getur það leitt til vanhugsaðra ákvarðana með misgóðum 

afleiðingum fyrir einstaklinginn og samfélagið í heild (Amir og Gati, 2006).  Mikilvægi 

ráðgjafar er því óumdeilt en ráðgjafar verða að þekkja mismunandi ástæður 

ákvörðunartökuvanda og leiðir til lausna, með það að markmiði að aðstoða einstaklinga við 

að þróa hæfni og sjálfsöryggi til að taka sjálfstæðar ákvarðanir (Kelly og Shin, 2009).  

1.2.1. Staða mála hérlendis  

Íslenskar rannsóknir innan greinarinnar eru fáar og ekki margar sem taka á erfiðleikum við 

náms- og starfsval. Ástæðan gæti hugsanlega verið sú að náms- og starfsráðgjöf er tiltölulega 

ung fræðigrein á Íslandi og aðeins nokkur ár síðan nám í náms- og starfsráðgjöf var skipulagt 

sem meistaranám. Árið 2013 höfðu þrjár íslenskar rannsóknir verið gerðar í tengslum við 

matstæki sem greint gætu erfiðleika við náms- og starfsval og áhrifaþætti þar að baki (Anna 

Ósk Ómarsdóttir, 2011; Arna Björk Birgisdóttir, Ragnhildur Skjaldardóttir og Rannveig 

Óladóttir, 1995; María Dóra Björnsdóttir, 2007). Fjallað verður stuttlega um þessar 

rannsóknir þar sem atriði úr þessum matstækjum voru höfð til grundvallar við þróun fjögurra 

þátta líkans þeirra Brown og Rector.        

 Árið 1995 þýddu og forprófuðu þær Arna Björk Birgisdóttir, Ragnhildur Skjaldardóttir 

og Rannveig Óladóttir (1995) mælitækið Career factors inventory (CFI). Markmið CFI 

mælitækisins var að búa til margþátta og traust sálfræðilegt matstæki sem greint getur þætti 

er stuðla að erfiðleikum við náms- og starfsval. Matstækið byggir á ýmsum kenningarlegum 

forsendum sem allar gera ráð fyrir mikilvægi upplýsinga, auk persónulegra- og 

tilfinningalegra þátta sem geta auðveldað eða hindrað ákvarðanir um nám og störf 
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(Chartrand, Robbins, Morrill og Boggs, 1990). Í stuttu máli sagt nýtist CFI ráðgjöfum við að 

greina á milli skjólstæðinga sem skortir sjálfsþekkingu eða upplýsingar um nám og störf, eru 

kvíðnir eða þeirra sem eiga almennt erfitt með að taka ákvarðanir. CFI mælir fjóra 

meginþætti óákveðni í náms- og starfsvali samkvæmt Chartrand, o.fl (1990) eða kvíða, 

almenna óákveðni, þörf fyrir upplýsingar og sjálfsþekkingu sem allt eru þættir sem hafðir eru 

til grundvallar í þessari rannsókn. Listann lögðu þær fyrir 328 háskólanemendur, á aldrinum 

20-51 árs, 119 karla og 208 konur. Niðurstöður þeirra bentu til þess að nemendur við 

Háskóla Íslands ættu almennt ekki í erfiðleikum varðandi náms- og starfsval. Þá upplifðu þeir 

ekki kvíða í tengslum við valið, voru almennt ákveðnir og skorti hvorki upplýsingar um nám 

eða störf. Þeir sem hinsvegar virtust eiga í erfiðleikum við val voru marktækt kvíðnari vegna 

náms- og starfsvals, almennt óákveðnari og skorti upplýsingar um sjálfan sig og störf.  

 María Dóra Björnsdóttir (2007) kannaði áreiðanleika og réttmæti spurningarlista CTI 

(Carrier Thoughts Inventory) um ákvörðunartökuferli ráðþega í náms- og starfsráðgjöf. CTI er 

bandarískur spurningarlisti sem metur hversu tilbúnir ráðþegar eru að taka ákvörðun um 

nám og störf. Þá kannar hann einnig hamlandi hugsanir við ákvarðanatöku, ásamt því að 

meta hvers konar ráðgjöf nýtist þörfum hvers og eins. CTI listinn er hannaður út frá CIP 

kenningunni (e. Cognitive information processing theory) en CIP leggur áherslu á að fólk þurfi 

að skilja hugsanir sínar og hegðun, auk þess að efla aðlögunarhæfni sína til að geta tekið 

árangursríkar ákvarðanir um nám og störf. Ráðgjafar sem starfa í anda kenningarinnar, leitast 

við að aðstoða ráðþega að bera kennsl á hentug störf, velja úr þeim og taka ákvarðanir. Eitt 

af markmiðum rannsóknarinnar var að kanna hvort þrír undarkvarðanir, óstöðugleiki við 

náms- og starfsval (e.decision making confusion), skuldbindingarótti (e. committment 

anxiety) og ytri áhrifaþættir (e. external conflict) kæmu fram hjá íslenskum nemendum á 

svipaðan hátt og í erlendum rannsóknum. Hagnýtt notagildi þess að íslensk útgáfa CTI greini 

á milli þessara hópa, felst í því að efla viðeigandi ráðgjöf í samræmi við þarfir einstaklinga 

þegar þeir leita til námsráðgjafa Háskóla Íslands. Þátttakendurnir voru 314 háskólanemendur 

og 93 ráðþegar náms-og starfsráðgjafar Háskóla Íslands, á aldrinum 17-67 ára, 239 konur og 

75 karlar. Niðurstöðurnar bentu til þess að CTI listann megi nota til að endurskoða og koma á 

meiri hagkvæmni í náms- og starfsráðgjöf fyrir íslenska háskólanema.   

 Hér hafa verið nefndar tvær rannsóknir á matstækjum sem gætu verið ganglegar fyrir 

náms- og starfsráðgjöf við ráðþega sem eiga í erfiðleikum við náms- og starfsval. En 

erfiðleikar við náms- og starfsval er raunverulegur áhættuþáttur að baki  
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brotthvarfi úr námi, þar sem rannsóknir benda til þess að ein af ástæðum brotthvarfs sé 

óígrundað náms- og starfsval og er því mikilvægt í þessu samhengi (Bjargey Gígja Gísladóttir, 

2009; Þórhalla Gunnarsdóttir, 2006).  Brotthvarf nemenda er flókið hugtak og má skilgreina á 

marga vegu. Á Íslandi er brotthvarf oft skilgreint þannig að það nái bæði yfir þá sem ekki 

hefja nám í framhaldsskóla sem og til þeirra sem ljúka ekki námi. Hagstofa Íslands kýs að 

skilgreina brotthvarf á sama hátt og OECD til að hafa réttmætari samanburðartölur við önnur 

OECD lönd en sú skilgreining felst í því að fylgja eftir nemendum sem byrja í námi og ljúka því 

ekki (Hagstofa Íslands, 2011; Lamb og Markussen, 2011; Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristjana 

Stella Blöndal, 2005). Ef við horfum til framhaldskólanna er brotthvarf úr námi meira hér á 

landi en í nágrannaríkjum okkar og flestum öðrum OECD löndum eða sambærilegt (Hagstofa 

Íslands, 2011; Jóhanna Margrét Eiríksdóttir, 2013). Um það bil 40% árgangsins sem fæddist 

1975 hafði ekki lokið námi við 24 ára aldur og eru það sambærilegar niðurstöður og fyrir 

árgangana sem fæddust 1969 og 1982 (Hagstofa Íslands, 2011; Jón Torfi Jónasson og 

Kristjana Stella Blöndal, 2002). Minna er til af tölfræðilegum upplýsingum um brotthvarf 

nemenda við Háskóla Íslands, hlutfallið var kannað af Hagstofu Íslands árið 2004 og var þá 

brotthvarf háskólanema 14,7% árið 2003. Náms- og starfsval grunn- og  framhalds-

skólanemenda hefur fengið meiri hljómgrunn en rannsóknir varðandi nám á háskólastigi, 

enda mikilvægt að hefja náms- og starfsfræðslu um leið og færi gefst. Hinsvegar má ekki 

gleyma því að þar sem ástæður erfiðleika við náms- og starfsvals eru margþættar þarf að 

huga að þessum þáttum í gegnum allt námsferlið og í raun ævina alla, því tel ég mikilvægt að 

náms- og starfsvali á háskólastigi sé veitt meiri athygli.  

1.3. Fjögurra þátta líkan Brown og Rector  

Brown og Rector (2008) eru þeirrar skoðunar að þau matstæki sem áður höfðu verið þróuð 

til að meta erfiðleika við náms- og starfsval nái ekki yfir alla þá þætti sem geta legið að baki 

erfiðleikum við náms og starfsval. Þá er líklegt að margir þættir séu enn ótaldir. Brown og 

Rector (2007) tóku því saman fjölda rannsókna sem höfðu verið gerðar á undirliggjandi 

óákveðniþáttum varðandi nám og störf og hófu allsherjargreiningu (e. meta-analysis). 

Upphaflega voru 28 birtar rannsóknir (fylgnifylki) skoðaðar sem fólu í sér í það minnsta einn 

þátt varðandi óákveðni við náms-og starfsval. Í það minnsta 50 mismunandi þættir og þrír til 

átta undirliggjandi þættir voru greindir í tengslum við náms- og starfsvalserfiðleika 

einstaklinga. Annarsvegar var um að ræða breytur sem eiga rætur að rekja til 
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starfsþróunarkenninga, eins og trú á eigin færni, starfsþroski, ímynd, sjálfsmynd, 

ákvörðunartökustíll og ótti við skuldbindingu. Hinsvegar voru breytur ótengdar 

starfsþróunarfræðum eins og kvíði, sjálfstraust, persónuleiki og þunglyndi sem dæmi (Brown 

og Rector, 2007). Þessar breytur flokkuðu þeir niður eftir algengi og innbyrgðis tengslum. Að 

þáttagreiningunni lokinni gáfu niðurstöður þeirra til kynna að eftirfarandi fjórir þættir hafa 

áhrif á ákvörðunartökuvanda einstaklinga. Óákveðni og neikvæðar tilfinningar, skortur á 

upplýsingum, ágreiningur og hindranir og að lokum, skortur á því að vera tilbúinn.   

 Anna Ósk Ómarsdóttir (2011) gerði rannsókn sem hafði það markmið að kanna hvort 

matslisti um fjögurra þátta líkan Brown og Rector (2007) um óákveðni í náms- og starfsvali 

mætti nýta við íslenskar aðstæður. Matslistinn eða The Career indecsision Profile (CIP) byggir 

á þeim fjórum þáttum Brown og Rector (2007) sem nefndir voru hér að framan. Rannsóknin 

var unnin í samstarfi við höfunda líkansins eða þá Dr. Steven D. Brown og Dr. Christopher C. 

Rector. Spurningalistinn var þýddur frá ensku yfir á íslensku, því næst var listinn forprófaður 

á fjórum nemendum og lagfærður út frá athugasemdum frá þeim og annars höfunda CIP 

listans. Spurningalistinn samanstóð af 167 atriðum og áttu nemendur að merkja við hversu 

sammála eða ósammála þeir voru fullyrðingunum. Úrtakið var 372 einstaklingar, 289 konur 

og 106 karlar, 150 framhaldsskólanemendur á lokaári og 222 háskólanemar á 1.ári í námi. 

Niðurstöðurnar voru í kjölfarið þáttagreindar og í framhaldinu gerð tillaga til breytinga í 

kjölfar niðurstaðna við íslenskar aðstæður. Þegar tekið var tilllit til áreiðanleika kom í ljós að í 

fjögurra þátta lausn komu eingöngu tveir þættir fram, þeir eru neikvæðar tilfinningar og 

skortur á upplýsingum, þátturinn skortur á að vera tilbúinn klofnaði í tvennt, í óöryggi og 

skort á samviskusemi, en ágreiningur og hindranir mældust ekki. Miðað við niðurstöður gaf 

þriggja þátta lausn betri niðurstöður, þá komu fram þættirnir óákveðni, neikvæðar 

tilfinningar, skortur á upplýsingum og skortur á því að vera tilbúinn. Hvorug lausnin gaf því til 

kynna þáttinn ágreining og hindranir í íslenskri fyrirlögn. Þetta má að hluta til skýra út frá 

menningarmuni þar sem fæst íslensk ungmenni upplifa samfélags- og fjárhagslegar hindranir 

þegar kemur að námi. Námið er að mestu nemendunum að kostnaðarlausu og flestir geta 

framfleytt sér á vinnu með námi og/eða með námslánum (Abrams o.fl. 2013). Á mynd 1 

má sjá líkan þessarra fjögurra þátta og undirflokka þeirra. Hér á eftir mun ég fjalla um hvern 

þátt fyrir sig og þannig útskýra hvað býr að baki hverjum þætti.  
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Mynd 1. Fjögurra þátta líkan Brown og Rector  

 

1.3.1. Óákveðni / neikvæðar tilfinningar 

Þrátt fyrir að margir sem leita sér ráðgjafar séu óákveðnir og ekki komnir langt í þroskaferlinu 

varðandi náms- og starfsferil sinn, eru aðrir sem eru óákveðnir vegna ýmissa neikvæðra 

tilfinninga (Kelly og Pulver, 2003 ; Saka og Gati, 2007 ; Saka o.fl, 2008). Samkvæmt Brown og 

Rector (2007) einkennist fyrsti þátturinn af eiginleika- og ástandskvíða, þunglyndi og 

taugaveiklun, skort á sjálfstrausti, sálrænni þrautseigju og almennum erfiðleikum við að leysa 

vandamál. Þá felur þessi fyrsti þáttur einnig í sér skuldbindingarótta, forðun og ósjálfstæði, 

örlagatrú eða áhrifa ytri þátta (Brown og Rector, 2007). Þessi þáttur bendir á að óákveðnir 

einstaklingar geti komið fram með fjöldamörg og flókin viðfangsefni í ráðgjöf. Líklega eru þeir 

gagnrýnir á sjálfa sig, kvíðnir og finnst þeir ekki geta tekið ákvarðanir sjálfir. Þeir sækjast eftir 

því að þeim sé sagt hvað þeir eigi að gera, fremur en að takast á við vandann (Brown og 

Rector, 2008). Þeir einstaklingar sem flokkast í fyrsta þáttinn eiga oftar við langvarandi 

óákveðni að glíma í náms- og starfsvali, og í lífinu almennt. Í fyrsta lagi hafa þeir tilhneigingu 

til að dvelja við og hafa áhyggjur af hugsanlega neikvæðum afleiðingum ákvarðanna sinna og 

hins vegar hefur sú tilhneiging að vera neikvæður áhrif á allt ákvörðunartökuferlið. Þessir 

einstaklingar einblína oftar á neikvæðar hliðar möguleikanna, eru ósáttir við það val sem er í 

•Eiginleika- og ástandskvíði, þunglyndi og taugaveiklun 

•Skortur á sjálfstrausti, sálræn þrautsegja, erfiðleikar við að leysa vandamál 

•Skuldbindingarótti, forðun, ósjálfstæði 

•Örlagatrú eða aðrir ytri þættir 

Óákveðni/Neikvæðar 
tilfinningar 

•Skortur á upplýsingum um nám og störf 

•Skortur á sjálfsþekkingu Skortur á upplýsingum 

•Ágreiningur við einstaklinga sem hafa áhrif á líf og líðan viðkomandi 

•Skynjun á ytri hindrunum 

•Aðstæðubundnar hindranir 
Ágreiningur og hindranir 

•Óstöðug markmið 

•Skortur á trú á eigin færni 

•Skuldbindingarótti 

•Óþroskað viðhorf til náms 

•Óskýr sjálfsmynd 

Skortur á að vera 
tilbúin/n 
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boði og sjá gjarnan fáa spennandi valmöguleika. Einstaklingarnir taka oftar ótímabærar 

ákvarðanir, þrátt fyrir að vera ekki sáttir, gjarnan vegna áhrifa frá öðrum (Brown, o.fl, 2011). 

1.3.2. Skortur á upplýsingum  

Annar þáttur í líkani Brown og Rector (2007) gefur greinilega til kynna skort á upplýsingum. Í 

þessum þætti geta einstaklingar  átt í erfiðleikum með að taka staðfastar ákvarðanir og halda 

sig við þær. Þeir sem flokkast undir þennan þátt eru ekki endilega að leita eftir fleiri eða 

nýjum möguleikum, heldur skortir þá oft upplýsingar til að greina á milli nokkurra eða jafnvel 

tveggja þátta. Margir þeirra telja fjölda náms- og starsfgreina áhugaverðar og spennandi og 

getur því fundist þeir færa ákveðna fórn með því að velja eitt fram yfir annað (Brown, o.fl, 

2011). Einstaklinga gæti einnig skort upplýsingar um störf og leiðir til að nálgast nýjar 

upplýsingar eða jafnvel upplýsingar um sjálfa sig. Skortur á upplýsingum endurspeglast í 

erfiðleikum með að samþætta og tileinka sér hugmyndir um sjálfan sig og störf (Brown og 

Rector, 2008). Samkvæmt Holland byggir árangursríkt val til dæmis á því að viðkomandi hafi 

góða þekkingu á sjálfum sér, en einstaklinga sem skortir upplýsingar um sjálfa sig eins og 

gildi, áhuga og færni lenda frekar í ákvörðunartökuvanda varðandi náms- og starfsval. 

1.3.3. Ágreiningur og hindranir 

Einstaklingar geta orðið fyrir fjölmörgum hindrunum við að taka ákvarðanir um nám og störf 

eins og þriðji þáttur í líkani Brown og Rector (2007) felur í sér. Einstaklingar geta þannig verið 

í ákveðnum deilum við mikilvæga einstaklinga í lífi sínu, sérstaklega þegar valið stendur um 

milli tveggja valkosta. Þá gætu kröfur annarra verið aðrar en þeirra persónulegu óskir. Ytri 

hindranir geta einnig komið í veg fyrir val á ákjósanlegum valkosti. Hindranir geta verið ýmsar 

og aðstæðubundnar, þættir sem nefndir hafa verið eru sem dæmi kynþáttur, kyn, fjárhagsleg 

staða, viðhorf fjölskyldu eða aðrar takmarkanir á menntun kynbundnar og fleiri (Creed, o.fl, 

2004). Samkvæmt Gottfredson (1981) og Luzzo (1996) geta einstaklingar yfirstigið hindranir 

með því að greina hverjar þær eru og takast á við þær. Það hvernig einstaklingurinn tekst á 

við hindranir hefur heilmikið um það að segja hvort einstaklingurinn teljist jákvæður eða 

neikvæður. Jákvæður einstaklingur gæti litið á hindranir sem áskorun á meðan neikvæður 

einstaklingur upplifir vonleysi í tengslum við hindranir (Lazarus, 1991).  
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1.3.4. Skortur á því að vera tilbúin/nn 

Fjórði þátturinn er skilgreindur sem skortur á því að vera tilbúinn til að taka ákvörðun um 

nám og störf. Markmið eru óstöðug, viðhorf til náms og starfs óþroskuð og einstaklinga 

skortir oft hvatningu til að skuldbinda sig ákveðnu námi eða starfi. Einstaklingar hafa þá 

gjarnan óskýra mynd af sjálfum sér og treysta ekki á hæfni sína til að taka ákvarðanir (Brown 

og Rector, 2008). Ráðþegar sem mælast hátt á þessum þætti gætu mögulega verið á þeim 

aldri að hafa ekki náð þroska til að til að taka ákvarðanir. Hugtakið trú á eigin færni kemur 

hér inn sem mikilvægur þáttur í að velja sér nám-  og störf (Bandura, 1997). Með hugtakinu 

er átt við trú einstaklinga á eigin færni til að framkvæma ákveðna starfsemi eða aðgerð og 

þannig ná góðum árangri sem er einnig mikilvæg áhersla í SCCT kenningu þeirra Lent, o.fl. 

(2000). Hæfni ein og sér nægir með öðrum orðum ekki til að ná hámarksárangri heldur 

þurfum við að trúa á færni okkar svo hún nýtist sem best þar með talið í náms- og starfsvali 

(Bandura, 1986). Taylor og Betz (1983) hönnuðu matstæki sem metur hversu mikla trú 

einstaklingar hafa á færni sinni til að: Setja sér markmið, afla sér upplýsinga, leysa vandamál, 

skipulagningu og mat þeirra á sjálfum sér. Matstækið sýnir fram á það að einstaklingar sem 

eru með minni trú á eigin færni eiga í meiri erfiðleikum en almennt gerist með að taka 

ákvarðanir um nám og störf.  

1.4. Rannsóknarspurningar 

Umfjöllun hér að framan hefur miðað að því að skýra þá þætti sem geta valdið erfiðleikum 

við náms- og starfsval og liggja til grundvallar markmiðum rannsóknarinnar. Markmið hennar 

var að fá innsýn í reynslu og upplifun nemenda við Háskóla Íslands sem töldu sig eiga í 

erfiðleikum með náms- og starfsval. Með eigindlegri rannsóknaraðferð taldi ég mig geta 

fengið skýrari mynd af því hvaða þættir hafa áhrif á náms- og starfsval einstaklinganna, hvort 

greina mætti þættina neikvæðar tilfinningar, skort á upplýsingum og skort á því að vera 

tilbúin/nn sem samkvæmt Önnu Ósk Ómarsdóttir (2011) hafa áhrif á erfiðleika við náms- og 

starfsval.  Ásamt því var markmið rannsóknarinnar að kanna upplifun einstaklinga af náms- 

og starfsráðgjöf í tengslum við erfiðleika við náms- og starfsval. Þær rannsóknarspurningar 

sem leitað var svara við voru eftirfarandi:      
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 Hvaða þættir höfðu áhrif á náms- og starfsval einstaklinga sem töldu sig eiga í 

erfiðleikum með náms- og starfsval? 

 Hvernig lýsa einstaklingar reynslu sinni af því að eiga í erfiðleikum með náms- og 

starfsval? 

 Hver var upplifun einstaklinga af náms- og starfsráðgjöf í tengslum við náms- og 

starfsval? 
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2. Aðferð 

Við rannsóknina var notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. Qualitative research 

methods) sem henta vel þegar kanna á upplifun, reynslu og hegðun þeirra einstaklinga sem 

rannsóknin beinist að. Þar sem markmið mitt með þessari rannsókn var að fá dýpri þekkingu 

og skilning á upplifun einstaklinga sem telja sig eiga í erfiðleikum með náms- og starsfval var 

rannsóknin unnin í anda fyrirbærafræðilegrar nálgunar (e.phenomenology).  Fyrirbærafræði 

er ætlað að auka skilning á mannlegum fyrirbærum, upplifun og reynslu, líkt og upplifun af 

því að vera í erfiðleikum með náms- og starfsval. Leitast var eftir því að skilja hvað 

sameiginlegu reynslu þátttakendur höfðu af því að velja sér nám og störf ásamt reynslu 

þeirra af náms-  og starfsráðgjöf. Fyrirbærafræði  byggir á þeim skilning að sýn einstaklinga 

mótist af eigin reynslu og túlkun. Hún veitir þannig ómetanlegt innsæi í heim einstaklinga 

með það að leiðarljósi að bæta mannlega þjónustu (Groenewald, 2004).    

 Við gerð rannsóknarinnar voru tekin hálfstöðluð viðtöl (e. semistructured interviews) 

en þau fela í sér að notast er við viðtalsramma (viðhengi III) sem markar ákveðið 

umræðuefni. Spurningarnar eru venjulega settar fram í ákveðinni röð, en viðmælandanum er 

jafnframt gefið rými til að tjá skoðun sína og hugmyndir. Þannig verður umræðan opnari, 

gefur færi á nýjum útgangspunktum, auk þess að varpa meiri dýpt og skilning á viðfangsefni 

rannsóknarinnar (Berg, 2009 ; Esterberg, 2002). 

2.1.Þátttakendur 

Rannsóknin byggir á viðtölum við sjö einstaklinga sem skráðir voru í nám við Háskóla Íslands 

og töldu sig eiga í erfiðleikum með náms- og starfsval. Notast var við markmiðsúrtak 

(e.purposful sampling) en þá velur rannsakandinn úrtak sem hæfir markmiði 

rannsóknarinnar (Esterberg, 2002; Neuman, 2003; Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 

2003). Þar sem erfiðleikar við náms- og starfsval var viðfangsefni rannsóknarinnar voru 

þátttakendur valdir með tilliti til þess. Þátttakendur þurftu að vera skráðir í nám við Háskóla 

Íslands, hafa lokið að lágmarki 40 ECTS einingum úr einni námsgrein, vera skráðir í aðra 

námsgrein á misseri rannsóknarinnar, en telja sig enn vera óákveðnir varðandi náms- og 

starfsval. Þessi viðmið voru sett með tilliti til þess að rannsóknir sýna að fjölmargir nemendur 

hefja nám þrátt fyrir að hafa ekki tekið ígrundaða ákvörðun um nám og störf (Reese og 
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Miller, 2006). Þá gefur það vísbending um ákvörðunartökuvanda að einstaklingar sem skipt 

hafa oft um námsgreinar séu þrátt fyrir það enn óvissir varðandi náms- og starfsval (Gordon, 

2007; Kelly og Shin, 2009).        

 Þátttakendurnir voru á aldrinum 25-36 ára, þrír karlmenn og fjórar konur. Hér á eftir 

verður gert grein fyrir þeim nemendum sem voru þátttakendur í rannsókninni. Til þess að 

tryggja nafnleynd og gæta fyllsta trúnaðar var nöfnum þátttakanda breytt og þeim 

persónulegu upplýsingum sem rekja mátti til þeirra.  

 Þorfinnur er 25 ára gamall nemandi á viðskiptasviði Háskóla Íslands. Hann er í sambúð og 

barnlaus. Hann starfar með náminu við þjálfun en hafði hugsað sér það sem hlutastarf til 

framtíðar þar til nýlega. Þorfinnur hóf nám sitt við Háskóla Íslands á Hugvísindasviði, færði 

sig á kennslusvið og er nú nemandi á viðskiptabraut. Hann lauk stórum hluta fyrra náms 

en hyggst nú ljúka því námi sem hann stundar í dag. Þorfinnur er fæddur á Íslandi og hefur 

mestan part lífs síns búið á höfuðborgarsvæðinu. Hann á systkini og kemur frá menntuðu 

fólki. Báðir foreldrar hans hafa háskólamenntun auk framhaldsmenntunar.   

 Kristín Arna er 27 ára gömul, í sambúð en barnlaus. Hún hefur alla tíð haft unun af 

náttúrunni og dýrum og stefndi því á nám á náttúruvísindasviði. Hún segir sig vera góðan 

nemanda og leitandi eftir upplýsingum sem hafa þó nýst henni misvel. Hún hóf nám sitt 

við náttúruvísindasvið við Háskóla Íslands. Þar sem henni fannst það ekki henta sér fór 

hún í stutt nám erlendis sem skilaði henni ekki prófgráðu. Þegar heim kom skráði Kristín 

sig á nýtt nám en því námi lauk hún ekki. Í dag er hún nemandi í félags-og 

mannvísindadeild. Henni líkar námið sem hún er í mjög vel og stefnir á að klára það nám 

og jafnvel framhaldsnám á því sviði. Foreldrar hennar eru báðir með háskólamenntun. 

 Sigurrós er 35 ára gömul, einstæð og á tvö börn. Hún hefur alla tíð verið í vandræðum 

með að velja sér fag sem hentar henni. Hún hefur áhuga á mjög mörgu og telur sig vera 

góðan nemanda. Sigurrós hefur lokið námi á heilbrigðisvísindasviði, auk námi á 

menntavísindasviði og er nú að ljúka námi sínu til mastersgráðu. Hún er þó enn óviss um 

að hafa valið rétta fagið og finnur sig enn leitandi. Hún hefur einu sinni hætt í námi á miðri 

leið en annars valið að klára það nám sem hún hefur lagt stund á.  Foreldrar hennar hafa 

hvorugt framhaldsskóla- eða háskólamenntun. 

 Óliver er 25 ára gamall, giftur en barnlaus, fæddur og uppalinn í Bandaríkjunum. Hann 

kom til Íslands í leit að tilbreytingu og ævintýrum, auk þess til að auka víðsýni sína. Hann 
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hefur alla tíð stefnt hátt varðandi menntun, en hlotið litla hvatningu til þess nema frá 

sjálfum sér. Hann stefnir á nám innan heilbrigðisvísindasviðs en er nú í hlutanámi á 

félagsvísindasviði. Hann hefur lokið menntun á sviði hugvísinda en stefnir ekki á 

framhaldsmenntun í þeirri grein, né að starfa við hana. Hann mætir þó ýmsum hindrunum 

sökum óákveðni og ríkisborgararétt varðandi nám sitt. Móðir hans var vel menntuð en 

faðir hans sem hefur alið hann að mestu leyti upp er ómenntaður. 

 Ólöf Hrefna er 27 ára gömul, einstæð og á eitt barn. Hana hefur löngum langað að læra 

margt. Hún hefur unun af tungumálum, menningu og sköpun. Hún hefur því reynt að 

finna sér nám sem gæti sameinað þennan áhuga. Þar sem hún átti erfitt með að velja á 

milli tveggja valkosta hóf hún nám á bæði félagsvísindasviði og hugvísindasviði. Hún er 

langt komin með bæði námin en er enn óviss um framhaldið. Móðir Önnu er með 

háskólamenntun og hefur stutt hana og hvatt mikið í náminu. 

 Markús er 36 ára gamall, giftur og á eitt barn. Hann hefur fjórum sinnum byrjað í námi í 

Háskóla Íslands og skipt þrisvar um námsgrein, en er nú í námi við raunvísindadeild. Alla 

tíð hefur hann talið sig vera að velja rétt og fór í háskólanám án mikillar umhugsunar um 

aðra námsmöguleika. Hann stefndi á ákveðið starf frá unga aldri en komst að því á 

fullorðinsárum að það myndi ekki henta honum. Hann er enn leitandi og veit ekki hvaða 

nám myndi henta honum best. Foreldrar Markúsar eru bæði með meistaragráðu úr 

Háskóla Íslands.  

 Ásta er 32 ára, gift og á þrjú börn. Hún er í þriðju námsgrein sinni við skólann, og er nú 

nemandi á sviði félagsvísinda. Ásta segist vera sátt í sínu námi núna, en að öllum líkindum 

sé það vegna þess að hún vilji klára eitthvað. Hún á foreldra sem hvetja hana mikið og vill 

ekki valda þeim vonbrigðum með því að hætta í þessu námi. Hún ætlar því að klára námið 

og finna leið til að nýta það til framhaldsmenntunar eða á vinnumarkaði. Foreldrar Ástu 

eru bæði með háskólagráðu. 

2.2. Framkvæmd 

Vinna við rannsóknina hófst í nóvember, 2011. Leitað var eftir áhugasömum þátttakendum 

með því að senda fjöldapóst á nemendur Háskóla Íslands í gegnum vefpóstforritið Uglan 

(Viðhengi I). Tölvupósturinn var sendur út í mars 2012, þar sem nemendur stóðu frammi fyrir 

árlegri skráningu í námskeið fyrir næsta skólaár. Fjórtán svör frá nemendum bárust í gegnum 

tölvupóst og í kjölfarið hafði ég samband við þá símleiðis. Við fyrsta símtal var ljóst að tveir 
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nemendur féllu ekki innan þátttökuskilyrða og voru því útilokaðir frá rannsókninni.                      

 Flestir þátttakendurnir tóku vel í viðfangsefni rannsóknarinnar og ákveðið var hvar og 

hvenær viðtölin gætu farið fram, ýmist í gegnum tölvupóst eða símleiðis. Þar sem 

þátttakendur áttu það sameiginlegt að vera nemendur við Háskóla Íslands var þeim boðið að 

koma til viðtals við Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn svo vegalengdin yrði sem 

styðst, allir þátttakendur þáðu það. Þar sem breytingar urðu á aðstöðu til viðtala innan 

bókasafnsins var viðmælendum boðið á kaffihús í Reykjavík sem hafði aðstöðu til viðtala og 

öll viðtölin fóru fram þar, nema eitt sem tekið var á bókasafninu. Einn þátttakandi mætti ekki 

á tilsettum tíma og einn afboðaði sig vegna veikinda. Þegar haft var samband við þá aftur 

höfðu þeir ákveðið að draga sig úr rannsókninni.      

 Tekin voru hálfstöðluð viðtöl við sjö einstaklinga og hvert viðtal varði frá 60-90 

mínútum. Við upphaf viðtala var þátttakendum tilkynnt að gætt yrði fyllsta trúnaðar við 

meðferð gagna og að þeim yrði tryggð nafnleynd. Einnig var þeim greint frá því að 

rannsóknin hefði verið tilkynnt til persónuverndar (nr.7590). Þátttakendum var síðan boðið 

að skrifa undir eyðublað varðandi upplýst samþykki (Viðhengi II), en tilgangur upplýsts 

samþykkis er að greina þátttakendum frá markmiðum og ferli rannsóknarinnar og þeirri 

hugsanlegu áhættu sem gæti falist í þátttöku. Þátttakendum var einnig bent á að þeir gætu 

dregið samþykki sitt til baka hvenær sem væri á rannsóknarstiginu.    

 Þeir Brown og Rector (2007) hönnuðu matstæki (CIP) sem inniheldur 167 atriði til 

grundvallar mats á erfiðleikum við náms- og starfsval. Matstækið spannar helstu ástæður 

sem nefndar hafa verið að baki erfiðleikum við náms- og starfsval. Anna Ósk Ómarsdóttir 

(2011) þýddi og staðfærði matslistann og var stuðst við þá útgáfu við gerð viðtalsramma 

(viðhengi III) sem notaður var í viðtölunum. Þar sem leitast var meðal annars eftir því að 

kanna hvort þátttakendur upplifðu að neikvæðar tilfinningar, skortur á upplýsingum og 

skortur á því að vera tilbúinn úr þriggja þátta líkani Önnu Óskar hefði áhrif á náms- og 

starfsval, taldi ég að matstækið væri vel til þess fallið að nýta til viðmiðunar við þessa 

rannsókn. Niðurstöður samkvæmt matstækinu benda á að þessir þættir séu þeir sem hafa 

hvað mest áhrif á erfiðleika við náms- og starfsval. Þess var þó gætt að viðmælendur fengu 

rými til að tjá sig óhindrað og bæði spyrjanda og viðmælanda var frjálst að víkja frá 

rammanum til þess að upplifun og áherslur viðmælanda fengi að ráða ferðinni. 
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2.3. Úrvinnsla gagna 

Úrvinnsla gagna hófst samhliða gagnasöfnun. Viðtölin voru tekin upp á stafrænt upptökutæki 

og afrituð orðrétt. Samhliða afritun á viðtölunum voru skráðar hugleiðingar sem kunnu að 

hafa vaknað upp að loknu viðtali eða meðan á viðtali stóð (A.R). Að lokinni heildarskráningu 

með athugasemdum voru gögnin 327 blaðsíður. Við gagnagreiningu notaðist ég við grundaða 

kenning (e. grounded theory) þar sem sú nálgun gefur rannsakandanum færi á að vinna úr 

gögnunum á kerfisbundin hátt samhliða gagnaöflun (Charmaz, 2006). Þá var notast við opna 

kóðun (e. open coding) til þess að greina meginþemu og í kjölfarið var notuð markviss kóðun 

(e. selective coding) til að rýna betur í þemun og draga fram aðalatriði (Neuman, 2011).

 Takmarkanir á þessari rannsókn eru að þátttakendur voru fáir og einnig voru þeir valdir 

af hentugleika sem getur haft áhrif á niðurstöðurnar, því er ekki hægt að alhæfa 

niðurstöðurnar yfir á þýðið. Eins var farið af stað í rannsóknina með fyrirfram ákveðnar 

hugmyndir og það getur haft áhrif á niðurstöðurnar og túlkun þema. 
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3. Niðurstöður 

Markmið rannsóknarinnar var að fá innsýn í reynslu og upplifun nemenda við Háskóla Íslands 

sem töldu sig eiga í erfiðleikum með náms- og starfsval. Reynt var að varpa ljósi á þá þætti 

sem hafa áhrif á náms- og starfsval, ásamt því að kanna hvernig náms- og starfsráðgjöf getur 

gagnast í því samhengi. Þá var markmið rannsóknarinnar að kanna hvort þættir úr þriggja 

þátta líkani um óákveðni í náms- og starfsráðgjöf (Anna Ósk Ómarsdóttir, 2011) mætta 

greina í upplifun einstaklinga af erfiðleikum með náms- og starsfval. Nokkur meginþemu 

komu fram eftir að viðtölin höfðu verið greind og voru þau í samræmi við niðurstöður Önnu 

Óskar Ómarsdóttur (2011) um að þriggja þátta líkan hentaði miðað við íslenskar aðstæður 

eða, neikvæðar tilfinningar, skortur á upplýsingum og skortur á því að vera tilbúin. Hindrun 

sem er fjórði þáttur í líkani þeirra Brown og Rector (2008 ) var ekki hægt að greina að 

undanskildum einum þátttakanda sem hafði ekki íslenskan ríkisborgararétt. Öfugt við 

hindranir virtist auðvelt aðgengi að námi á Íslandi hafa áhrif á að nemendur tóku ekki 

ígrundaða ákvörðun um námsval sitt. Í þessum kafla verða kynntar niðurstöður 

rannsóknarinnar á upplifun einstaklinga varðandi erfiðleika við náms- og starfsval, þar sem 

helstu niðurstöður eru í samræmi við þriggja þátta líkanið verða þær settar fram samkvæmt 

þeirri flokkun. 

3.1. Neikvæðar tilfinningar 

Greina mátti neikvæðar tilfinningar hjá öllum viðmælendum rannsóknarinnar, hvort sem það 

mátti rekja til orsakar eða afleiðingar ákvörðunartökuvanda. Allir þátttakendurnir höfðu á 

námsárum sínum upplifað kvíða, vanmáttartilfinningu, vonbrigði og þá tilfinningu um að vera 

bregðast öðrum og sjálfum sér. Þrír þátttakendur töluðu um að hafa tilhneigingu til að vera 

neikvæðir frá barnæsku, þeir hafi þurft að takast á við þunglyndi og/eða kvíða og voru vissir 

um að það hafi haft áhrif á það hversu erfitt það reyndist þeim að velja nám og störf. 

Samkvæmt Brown og Rector (2007) einkennist þessi fyrsti þáttur eða neikvæðar tilfinningar 

af kvíða, þunglyndi, skort á sjálfstrausti og erfiðleikum við að leysa vandamál. Þá eiga 

einstaklingar í erfiðleikum með að treysta á sjálfan sig og láta ytri þætti gjarnan hafa áhrif á 

val sitt og ákvarðanir.  
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Kristín og Sigurrós hafa báðar verið greindar með þunglyndi og kvíða og hafa leitað til 

sálfræðings sér til aðstoðar. Áður en þær leituðu aðstoðar voru þær stöðugt að skipta um 

skoðun varðandi námsval, eftir því hvernig þeim leið, hvort þær höfðu trú á sér þann daginn, 

voru jákvæðar eða vonlitlar. Aðstoð sálfræðinganna hafi hinsvegar hjálpað þeim. Kristín 

segir: 

Stundum ætla ég bara í eitthvað [nám] og ég held það sé skemmtilegt, ég 
hef til dæmis kannski hitt einhvern sem sagði að það [námið] væri gaman 
og ég sé mig svo þar. Mér finnst það líka skemmtilegt og hugmyndin 
heillandi…. Svo þegar það skellur einhver leiðindi yfir og vanlíðan er þetta 
svo glatað, og verst þegar maður er byrjaður í náminu og er að halda það 
út af því maður byrjaði nú einu sinni á því…. Þá rúllar þetta upp, manni 
líður illa að vera í námi sem maður veit að hentar manni ekki, líður illa ef 
maður þarf að hætta, eyða pening í ekkert, segja öllum að maður hafi 
hætt, enn einu sinni, bara líða illa…. Sálfræðingurinn hjálpaði þó. 

Þá talaði Kristín um að þegar henni líður vel gangi henni betur að taka ákvarðanir um nám og 

væri sáttari við sig. Sumarið áður en hún tók fyrst ákvörðun varðandi háskólanám var hún 

greind félagsfælin sem hafði mikil áhrif á hvað hún treysti sér til að starfa við og þar af 

leiðandi á námsval hennar. Hún talaði um að lykilforsenda þess að taka farsæla ákvörðun 

væri að takast á við andlega líðan „reyna að díla við kvíðann og gera eitthvað í mínum 

málum spilaði inn í hvað mér fór að ganga mikið betur, ég tók aðra stefnu í lífinu og held ég 

sé að fara að klára þetta nám “. Sömu sögu hafði Sigurrós að segja: 

Ég hef verið að fara í gegnum vinnu með sálfræðing í leiðinni og allt þetta 
hefur bara hjálpað mér og ég er mun sjálfsöruggari núna en ég var, hvort 
sem það sé vegna þess að mér líður betur í náminu núna eða hvort mér 
líði betur í sálinni og þess vegna gangi mér betur í náminu og er ekki eins 
óákveðin. 

Ásta sagðist hafa fundið fyrir því að hún væri þessi ,,neikvæði persónuleiki “ sem hafði haft 

áhrif á náms- og starfsval hennar og sennilega hefði lítið sjálfstraust líka haft áhrif á líðan 

hennar og mat á aðstæðum. 

 Mér hefur oft fundist ég vera svolítið vonlaus, og svona til að koma mér 
eitthvað áfram og örugglega til að upphefja mig…. Mér fannst ég verða að 
fara í nám í háskóla, annars væri ég bara ekkert, svona eins og mér leið oft 
þegar ég var yngri. Svo þegar átti að koma að því að velja var svo mikið 
[margir námsmöguleikar] í boði og mér fannst í raun ekkert áhugavert, 
ekki frekar en annað á þessum tíma þegar ég byrjaði í Háskólanum…. Þá 
var bara að velja það sem lúkkaði best, svona til að geta sagt öðrum hvað 
ég var að gera flott, til að upphefja sjálfan mig…. Ég hélt ég gæti bara látið 
það ganga, svona til að aðrir sæju ekki hversu glötuð ég var, skilurðu?.... 
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Mér fannst þetta leiðinlegt nám og mér leið bara ekkert vel. Svo varð ég 
enn stressaðari þegar ég fór að hugsa um að skipta, hvað þá?      

Þátttakendurnir áttu það sammerkt að eiga andlega erfitt með að hætta í námi og segja 

öðrum frá því og höfðu mikla tilhneigingu til að finna leiðir til að réttlæta breytingu á 

námsvali fyrir sér og öðrum ,,Mér fannst ég glataður, ljótt á cv og hvað átti ég að segja 

öðrum, á ég bara alltaf að vera á fyrsta ári, gaurinn sem klárar aldrei neitt, sá mig enginn 

annar svona, en svona sá ég mig sjálfan“ Óliver og Ólöf voru þau einu sem höfðu ekki verið 

að takast á við kvíða, vanlíðan eða þunglyndi áður en þau tóku ákvörðun um hvaða 

háskólanám yrði fyrir valinu. Þau voru þó sammála um að klára ekki nám og vera að skipta 

um námsgreinar væri krefjandi og reyndi á andlegu hliðina. Það hefði valdið þeim óöryggi og 

þegar kæmi að valdögum fylltust þau pirring og kvíða. Vanlíðanin væri þó fljót að hverfa 

þegar þau hefðu tekið ákvörðun hverju sinni. Þorfinnur segir að hann sjái það núna eftir á, 

þegar honum líður vel og finnst hann vera komin á rétta braut í námi sínu, hvað honum leið 

illa á meðan hann var óákveðinn:  

  
Þegar ég var svona óákveðinn var ég á barmi taugaáfalls, þetta var 
hrikalegt álag…. Ég missti bestu vinkonu mína vegna hegðunar, ég 
skammast mín hvernig ég var. Ég höndlaði ekki álag, brást við öðruvísi en 
ég gerði áður og öðruvísi en ég geri núna. Ég fann fyrir þeirri tilfinningu að 
vita ekki hvað var að fara að gerast…. Þetta hafði gríðarleg áhrif, ég var allt 
annar einstaklingur, bæði hvernig ég ólst upp og ég vildi vera…. Maður 
getur ekkert tekið neina ákvörðun um nám eða neitt þegar maður er 
svona 

 

Allir þátttakendurnir voru sammála um að ákvarðanataka og rökhugsun verði erfiðari þegar 

líðanin er ekki góð ,,eins og maður sé í tunnu í sjálfum sér“ sagði Kristín. Markús, Kristín og 

Sigurrós telja að vanlíðan smitist út í allt og allir þátttakandanna sögðu að líklega hafi þau 

tekið óígrundaða ákvörðun um námsval til að ljúka því af, þar sem ,,Illu væri best aflokið“ 

afþví óákveðni valdi kvíða og óþægindum sem minnki þegar ákvörðun hafði verið tekin, þrátt 

fyrir að þau teldu hana ekki endilega réttu ákvörðunina. 

 3.1.1. Erfiðleikar við að leysa vandamál 

Flestir áttu það sammerkt að eiga almennt erfitt með að leysa vandamál í lífinu. Viðhorfið 

,,þetta reddast“ var mjög algengt á meðal þeirra, eða þá að vandamálinu var sópað undir 

teppið þar til taka varð ákvörðun. Sigurrós og Ólöfu finnst ekkert mál að taka ákvarðanir um 

minniháttar málefni svo sem varðandi kvöldmatinn, ferðalög eða annað sem hefur ekki 
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langtímaáhrif, og það sama mátti segja um Ástu, Þorfinn og Markús. Ef vandamálin eru 

hinsvegar stór og hafa áhrif, sérstaklega tilfinningalega, áttu þau erfitt með að takast á við 

þau. Óliver var sá eini af viðmælendum sem sagðist ekki sópa vandamálum undir teppið ,,ég 

vil skoða allar hliðar og það strax, en þá verður það orðið svo viðamikið að ég enda stundum 

í flækju“. Algengara var þó að vandamálin fengu að liggja óáreitt þar til var komin var pressa 

um að taka ákvörðun, með tilheyrandi kvíða og vanlíðan. Ákvörðunin var því oftar en ekki 

tekin í flýti til að losna undan utanaðkomandi pressu og erfiðum tilfinningum, Þorfinnur og 

Markús segja:  

... ég er mjög óskipulagður persónuleiki, nema þegar ég er beint að læra…. 
Með markmiðssetningu er ég mikill sveimhugi, ég er að spá í einu og 
dreyma um það, svo fer ég að hugsa um annað og þá er ég allt í einu búin 
að skipta um skoðun…. Það hjálpar náttúrulega ekki þegar ég er að taka 
einhverja ákvörðun. Vera alltaf einhvernveginn að spá í öllu og engu 

Ég á erfitt með að taka ákvörðun og ég fæ alltaf mikinn valkvíða þegar ég 
þarf að taka ákvarðanir um eitthvað sem skiptir mig raunverulega máli. 
Almennt á ég bara erfitt með að taka ákvarðanir…. Það fer eftir hvað ég er 
að taka ákvörðun um, oftast er lokaákvörðunin af tilfinningalegum toga.   
… það skipti í raun miklu máli eins og með bókmenntafræðina, ég gerði 
það eftir tilfinningum en áður hafði ég farið eftir skynsemi sem hentar mér 
sennilega betur. 

Flestum þátttakendum þótti mjög auðvelt að leysa vandamál og aðstoða við ákvarðanatöku 

annarra en þegar kæmi að sínum eigin kæmi upp gamall kunnur hnútur í kviðnum með 

tilheyrandi óþægindum, þó mismikill eftir eðli vandamálsins. 

3.1.2. Skortur á sjálfstrausti og áhrif ytri þátta 

Allir þátttakendur voru sammála því að skortur sjálfstrausti og á trú á eigin færni væri þeirra 

eigin innri hindrun í náms- og starfsvali. Hinsvegar hindraði skortur á trú á eigin færni ekki 

þátttakendur í því að hefja nám, en olli kvíða um hvort þau hefðu valið rétta stefnu varðandi 

náms-og starfsval. Flestir þátttakandanna leituðu eftir samþykki frá öðrum þegar taka átti 

ákvarðanir sem varð oftast til þess að viðkomandi varð öruggari í vali sínu, vonin var sú að 

aðrir hefðu svör eða hugmyndir um næstu skref, Ólöf segir ,,Ég gat bara ekki ákveðið þetta 

ein, ekki séns, ég var bara að farast úr vanlíðan“. Markús er sammála Ólöfu og leitar þá helst 

til foreldra sinna ,,alltaf þegar mér dettur eitthvað nýtt í hug og næ að sannfæra sjálfan mig 

fer ég til mömmu og pabba og athuga hvað þeim finnst. Stundum eru þau sammála, 

stundum snúa þau mér algjörlega við og ég veit ekki hvað ég var að pæla“. Sigurrós og 
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Þorfinnur voru sammála því að þegar kom loks að því að ekki var um flúið að velja námsleið 

eða næstu skref þá hafi þau drifið í því að velja til þess að ljúka því. Þau töldu sig hafa 

hugleitt möguleikana vel og verið að velja rétt, en þó með utanaðkomandi aðstoð.  

Ég veit ekki hvað það var [af hverju hún gat ekki ákveðið sig] ég var 
eitthvað búin að vera velta þessu fyrir mér fram og aftur, en svo eftir því 
sem ég rúllaði þessu [hugsununum] meira þá varð þetta flóknara…. Ég 
spurði mömmu og pabba, systkini mín, talaði oft um þetta við vini mína    
…ég held samt að ég hafi talað í svo mikilli sannfæringu að allir voru 
sammála mér. Ég nennti bara ekki að skoða þetta meira 
[námsmöguleikana], en gat ekki tekið ákvörðun ein…. Mér fannst betra að 
hafa svona back up. 

Ef ég þarf að taka ákvörðun tek ég hana stundum sjálfur en stundum, eða 
oftast leita ég eftir stuðning frá öðrum, fer eftir því hvort einstaklingurinn 
sem ég treysti er til staðar. Ef það er eitthvað sem ég er óöruggur með fer 
ég til bróður míns og fæ svona tilfinningu fyrir hans líkamlegu tjáningu 
hvort hann styður eða er ekki sammála ákvörðuninni, ef hann er ekki 
sammála henni þá treysti ég mér ekki einhvernveginn sjálfur til að standa 
með minni ákvörðun og fer að efast um að ég sé að gera rétt…. þannig já, 
ætli þetta hafi ekki áhrif. 

 Flestir þátttakendurnir upplifðu á einhverjum tímapunkti að vera alveg vissir um að 

þeir væru að velja rétt, en hræddust að verða seinna ósátt við val sitt. Þá væri  gott að hafa 

leitað til einhvers annars og gera viðkomandi meðsekan í vali sínu eins og Þorfinnur, Ásta og 

Markús sögðu ,,þá væri þetta ekki bara mér að kenna og stuðningurinn við að skipta aftur 

yrði meiri, samúðin meiri“. Þessi staðreynd bendir til þess að skortur á sjálfstrausti hafi háð 

þátttakendum rannsóknarinnar. Aðeins einn þátttakandi, Óliver hafði tekið ákvarðanir um 

nám upp á eigin spítur, án þess að bera það undir vini eða aðstandendur ,,mér finnst bara 

ótrúlega truflandi að vera að velta öllu upp með öðrum, kannski er ég líka alltaf búinn að 

sannfæra mig svo mikið að ég vil ekki heyra eitthvað annað og sjá enn fleiri möguleika, 

kannski hefði það bara verið best samt“.    

 Þátttakendurnir áttu það sameiginlegt að ytri þættir hefðu einhver áhrif á náms- og 

starfsval. Hrós um góða frammistöðu í ákveðinni námsgrein hafði til dæmis áhrif á námsval í 

háskólanum og stefndi Þorfinnur á raungreinanám þar sem honum hafði mikið verið hrósað 

fyrir hæfileika á því sviði. Honum fannst því að hann ætti að velja nám í tengslum við það og 

það jók líka sjálfstraust hans. Þá höfðu foreldrar, vinir og aðrir mikilvægir aðilar í lífi fólks 

áhrif á hvaða nám þeir kusu. Ásta ætlaði sér sem dæmi alltaf að verða hjúkrunarfræðingur, 

en það að allir voru hissa og sögðust ekki sjá hana fyrir sér í þeim geira lét hana efast og hún 
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ákvað að hætta við það nám ,,það hefur greinilega ósjálfráð áhrif á mann að hlusta á aðra, 

ég meina, ég ætlaði alltaf að vera hjúkka, þroskaþjálfi eða eitthvað, en allir bara, þú, nei, 

passar ekkert við þig. Þá bara hætti ég við og varð bara á núll reit, þannig jú sennilega hafa 

utanaðkomandi þættir áhrif á mann“. Óliver talaði um að hann vildi fara í nám sem gæfi 

góðar tekjur að því loknu. Hann vildi ekki vera í sömu stöðu og faðir hans sem þyrfti stöðugt 

að spara og hefði lítið á milli handanna. Honum var því sama hvað hann myndi velja svo lengi 

sem það gæfi vel, en hann var í vandræðum með að velja á milli mögulegra valkosta.  

 Fjórir af þáttakendunum töluðu um mikilvægi þess að tilheyra hóp og vera 

þátttakendur í félagslífinu, það yki hjá þeim sjálfstraustið og vellíðan. Þeim fannst með 

öðrum orðum félagsleg vellíðan spila stóran sess í því að ákvarða hvaða nám hentaði þeim. 

Þorfinnur talaði um að ef umhverfið væri skemmtilegt væri námið það oft líka, þá væri 

maður minna leitandi ,,Sko, þegar það er gaman í náminu þá skiptir þetta engu, maður er 

líka bara fara og hitta vini, klára þetta bara, síðan dettur inn þetta reddast hugsun, ég finn 

eitthvað að gera við þetta nám“. Þátttakendurnir töluðu um að það að vera utanveltu og 

vinalaus skapaði vanlíðan og óöryggi í náminu sem leiddi til þess að áhuginn minnkaði og 

viðkomandi fór að efast um að hafa tekið rétta ákvörðun um námsval. Svona lýsir Markús 

líðan sinni sem varð til þess að hann skipti um námsbraut þrisvar sinnum. 

… æi ég hef einhvern vegin oft verið að byrja á einhverju, enda svo einn að 
labba gangana og passa bara ekki með neinum þarna í náminu. Þá fór ég 
bara einhvað að efast um að ég fittaði í þennan geira, skilurðu? Ég er bara 
einn út í horni, ótrúlega óþægilegt í hópaverkefnum, bara svona lonely 
fealing skilurðu? …. Ég veit ekki hvort maður er ekki rétt stilltur eða námið 
henti manni bara ekki. Allaveganna var þetta ekki að smella og mér leið 
ekki vel. 

Þorfinnur talaði um að hafa liðið eins og Markúsi og þá skipt um nám. Hann telur sig vera í 

réttu námi núna og segir félagslífið og samskipti við aðra spila stórt hlutverk þar. 

Ég held að lykilþáttur í þessu sé skortur á félagslífi, manni líður þá illa…. 
þannig að þú kynnist einstaklingum í náminu þínu, eða eignast vini eða 
félaga þá ferðu að mæta í tíma…. þá ertu allt í einu farinn að læra á 
fimmtudagskvöldi. Það er bara vegna þess að félagarnir eru svo 
skemmtilegir að það er bara gaman og manni finnst námið gaman. Maður 
fær loksins svona ,ahh, tilfinningu, núna gerði ég loksins eitthvað rétt. 

Kristín Arna talaði um að efast stöðugt um ákvörðun sína ef hún varð einmanna eða átti 

erfitt með að eignast vini. Áður en námið hófst hafði hún verið þess fullviss að 

líffræðivettvangur hentaði henni. Hún taldi að við þennan geira störfuðu einstaklingar með 
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svipuð áhugamál og hún og hefðu því svipuð persónueinkenni. Þegar á reyndi var það ekki 

raunin. Í kjölfarið missti Kristín áhuga á náminu og vanlíðan hennar jókst svo um munaði. 

Ég hlakkaði svo til [að hefja námið], ég valdi eiginlega bara námið því mér 

fannst það heillandi, rómantískt og eitthvað þannig…. hélt ég myndi 

eignast vini sem væru líkir mér. En mér fannst ég ekki passa inn í hópinn, 

vá hvað ég var svekkt, annaðhvort var ég gölluð, þau öll eða námið [löng 

þögn]…. Ég var eitthvað svo mikið failure [misheppnuð]. Eftir það varð ég 

bara ekkert dugleg að læra, hékk þarna í tvö ár og reyndi, en svo nennti ég 

þessu ekki lengur…. ég var svo bara komin á byrjunarreit, en leið verr með 

sjálfa mig  

3.2. Skortur á upplýsingum 

Annar þáttur í líkani Brown og Rector (2007) gefur greinilega til kynna skort á upplýsingum 

sem mátti einnig greina hjá þátttakendum. Þá skorti gjarnan upplýsingar um nám og störf en 

einnig skorti þá sjálfsþekkingu, svo sem á gildum og áhuga til þess að geta nýtt sér þær 

upplýsingar sem þeir höfðu. Þá skorti þá einnig upplýsingar um hlutverk náms- og 

starfsráðgjafa og hvernig ráðgjafar gætu nýst í erfiðleikum þeirra við að taka ákvörðun. Þessi 

skortur á upplýsingum hafði áhrif á það, að mati þátttakanda, hversu erfitt þau áttu með að 

taka staðfastar ákvarðanir og halda sig við þær.  

3.2.1. Skortur á sjálfsþekkingu 

Flest voru viðmælendur sammála um að þau hefðu ómótaða sjálfsmynd, sáu ekki fyrir sér 

loka áfanga eða umgjörð í framtíðarstarfi sínu. Með sjálfsþekkingu er átt við að viðkomandi 

sjái sig skýrt, hver og hvernig hann er, og hvert hann stefnir. Þeir sem þekkja sjálfan sig vel 

geta svarað þessum spurningum, en það gátu hinsvegar viðmælendur mínir ekki og sögðu 

það hafa áhrif á námsval sitt ,,maður bara getur ekki tekið neinar ákvarðanir fyrr en maður 

lærir að þekkja sjálfan sig“ segir Ólöf. Markús fannst mjög erfitt að leita inn á við og segist 

hafa velt þeirri spurningu oft fyrir sér ,, þekki ég mig? Ég veit ekkert hver ég er, svo er fólk að 

spyrja um gildi mín, ég veit það ekki, vinna-sofa-borða bara. Þá spurði vinkona mín hvað ég 

vildi vinna, og ég bara vissi það ekki, hafði ekki hugmynd. Hún spurði þá hvernig ég ætlaði þá 

að velja hvað ég vildi þá læra. Það var gott point“. Óliver var sannfærður um að það að 

vitneskja um sjálfan sig og stefnu sína í lífinu hefði allt að segja í námsvali og ef maður vissi 

ekki hver endastöðin væri, væri vonlaust að velja ,,Hvernig er eitthvað hægt að vita hver 

maður, kannski 20 ára. Ég veit alveg hver ég er núna held ég, en mér finnst ég ekki nógu viss 
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hvað ég vil eða hvert ég stefni. Kannski það sé upphafið af öllu? “. Ásta hafði einnig verið að 

velta því fyrir sér hvað hún vildi og ef hún ætti að lýsa því fyrir öðrum hvert hún stefndi eða 

hvernig hún sæi sig hamingjusama væri lítið um svör. Allir svöruðu spurningunni, hvernig 

sérðu þig eftir tíu ár? ,,á sama veg“ það er með fjölskyldu, í góðri vinnu og ágætlega stæð/ur. 

Ef spurningin var hinsvegar, við hvað sérðu þig starfa?, var lítið um svör, alengasta svarið var 

,,ég veit það ekki, þessvegna er ég í erfiðleikum með náms-og starfsval“. 

3.2.2. Skortur á upplýsingum um nám og störf og náms- og starfsráðgjöf 

Þátttakendurnir áttu það allir sammerkt að telja sig vera góða nemendur, og voru með háar 

einkunnir í námi sínu. Þeim fannst því allt nám koma til greina sem minnkaði ekki vandann að 

velja rétt. ,,Mig hefur alltaf langað að verða ógeðslega margt, og langar enn að vera mjög 

margt“ sagði Kristín. Sigurrós sagði einnig að það væri um svo margt að velja þar sem hún 

væri sterkur námsmaður ,,og ef maður er sterkur námsmaður getur allt verið spennandi“. 

Þorfinnur var á sama máli og hefði gjarnan vilja taka þrjú auka fög sem valgreinar, en hann 

hafi þurft að velja eitthvað eitt til þess að ljúka námi sínu á einhverjum tímapunkti. Allir 

þátttakendurnir voru því sammála að það væri mjög erfitt að velja sér rétt nám, það væri svo 

margt í boði og erfitt að velja á milli. Þá voru þau öll sammála um að þrátt fyrir mikið 

námsframboð væri framboðið í raun enn meira, en þau vissu bara ekki af því. Markús sagðist 

enn vera að reka sig á nám sem  honum þætti spennandi og bjóst við að svo yrði framan af 

ævinni.                

 Ásta segist hafa farið til náms- og starfsráðgjafa og spurt út í hina ýmsu  

námsmöguleika en þar sem úrvalið er mikið var lítið um svör að hennar sögn ,,önnur en það 

sem ég gat sjálf orðið mér út um en sögðu í raun lítið“. Markúsi fannst heldur miklar 

grunnupplýsingar um námið og námslýsingar ekki gefa raunsanna mynd af því starfi sem 

býðst að loknu námi.  

… Já það er bara eitthvað svona beisik [grunnupplýsingar] sem maður 
getur nálgast. Ekkert hvernig starfið er í raun, bara hvaða fög þarf að læra 
og hvað svo?ʼʼ…svo þegar maður er óákveðinn verður þetta enn 
ruglingslegra. Námsráðgjafinn spurði mig bara, hvað vilt þú?, hverju hefur 
þú áhuga á?, sem er náttúrulega erfitt þegar maður veit ekkert hver 
maður er. 
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Óliver bætir síðan við  

… ég meina hefur þú skoðað hvað er hægt að læra margt, í mörgum 
skólum og menntastofnunum. Þetta er agalegt, og þegar maður veit 
ekkert hver maður er eða hvað maður vill, verður þetta mjög ruglingslegt. 
Svo þegar maður ætlar að vera eitthvað gáfaður og velja þá eru engar 
upplýsingar, það er engin til að spyrja.  

Enginn þátttakandanna hafði farið í áhugasviðsgreiningu þar sem þau töldu það ekki gagnast 

sér. Vandamálið væri að það væri svo margt í boði á svipuðu eða sama sviði og 

áhugasviðskönnun gæfi engin svör eða jafnvel enn fleirri möguleika.  Þau töluðu frekar um 

að það hefði verið gagnlegra að fara í könnun um hver er ég? hvað vil ég? eða könnun um 

sjálfið. Krístín og Markús sögðu um áhugasviðspróf: 

Það er rosalega erfitt að fara í áhugasviðspróf og það [Niðurstöðurnar] 
segir kannski, þú værir góð í hjúkrun, félagsvísindum, eða bara listum, og 
hvað svo. Ég veit það, finn það, en hvað á ég að gera við það. Það vantar 
allar upplýsingar um hvað gerist svo. 

… skiptir miklu máli að þekkja sjálfan sig áður en maður fer í nám, að vita 
hvaða áhugasvið maður hefur þegar maður byrjar að læra að geta tengt 
þetta við áhugamálin. Ég hef ekki farið í áhugasviðspróf en bara pælt í 
því… finnst ég bara þurfa að tengja mín gildi og takmarkanir betur við 
áhugasviðið. 

Þá voru allir þátttakendur sammála því að það vantaði meiri tengingu á milli 

menntastofnanna og atvinnulífsins, starfsþjálfun eða annað sem gæfi innsýn inn í starf og 

eiginleika þess. Eins fannst þeim öllum að það þyrfti að koma fyrr inn með tengingu í 

atvinnulífið. Þegar væri verið að kynna störf og nám væri það eins og auglýsingaherferð og 

allir vilja selja sína vöru. 

Að fara á náms- eða starfakynningu til að þrengja valið er ekkert að hjálpa, 
maður verður bara spenntari fyrir fleiru og fleiru, og ef maður spyr, hvað 
starfið þið svo við? eru svörin oft bara margt, og aldrei talað um þetta 
neikvæða. Þá ætti ekki að skipta neinu hvað ég vel, eða hvað?.... Afhverju 
get ég ekki bara valið og verið sátt?. Fyrir utan að maður er alltaf að skoða 
bara spennandi nám, hvað svo [löng þögn] …Úff þetta er ferlega erfitt 
eitthvað. 

Oliver, Markúsi og Ásta finnst sárlega vanta tengingu á milli skólakerfis og í atvinnulífið. Þar 

væri hægt að kynnast starfi og fara þaðan í nám eða fá að prufa starfið í náminu. Menntunin 

gæfi svo lélega starfslýsingu og erfitt væri að finna upplýsinga um framboð á framtíðarstarfi 

að loknu námi. Það yki enn fremur á óöryggi við námsval. Þorfinnur er á sama máli og bætir 

við: 
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Það eru ekki vitund góðar upplýsingar um störf sem eru í boði eftir námið. 
Líka bara fyrir háskólanema. Ég er ekki einu sinni komin með sumarvinnu 
og búin að sækja um 60 störf. Þannig það vantar alla þessa tengingu við 
háskólanema…. Háskólasamfélagið er svo lokað út á við en það á ekki að 
vera það. ég veit bara um tvö fyrirtæki sem tengja sig í skólann. Samt er ég 
í viðskiptafræði sem á að vera mjög opið með þetta. 

Kristín tekur undir að upplýsingarnar séu ekki nógu góðar  og ímynd starfsins oft villandi 

Fyrst fór ég í líffræðina, þá var ég búin að hugsa námið öðruvísi en það 
var. Ég hélt að ég myndi hitta einstaklinga sem væru líkir mér…. Ég hef 
mikinn áhuga á náminu [og hélt að það væri] allt öðruvísi en það er í raun 
kennt. … Þannig í raun veit maður ekki nákvæmlega hvað maður er að 
velja, eða hefur ekki nógu góða kynningu á náminu... Ég vildi eiginlega 
vera að læra svolítið annan pól [aðrar áherslur]. Ég vildi fara í mun 
praktískara nám og skipti þá um skóla og samt voru áherslurnar ekki þær 
sem ég vildi. Það eru allir svo nýungagjarninr og ég vildi halda í þetta 
gamla…. Ég fann sem sagt engan samhljóm í náminu. 

Óliver sagðist hafa kynnt sér allt námið og námsmöguleika mjög vel.  

Mér finnst vanta meiri upplýsingar um námið, ég kynnti mér þetta mjög 
vel, ég hafði rúmlega hálft ár og ég var búin að skoða þetta allt rosalega 
vel, meir að segja álíka nám erlendis. Ég skoðaði uppbyggingu námsins og 
fór í heimsókn í skólana, talaði við formenn og samt fannst mér eftir á að 
hyggja að ég hefði ekki fengið þær upplýsingar sem ég hefði þurft að hafa. 

Þátttakendurnir voru á einu máli um það að upplýsingar væru ekki það sem þau kölluðu 

,,raunverulegar upplýsingarnar“ það er upplýsingar sem lýstu náminu sjálfu og 

starfsmöguleikum miðað við upplýsingar úr atvinnulífinu. Upplýsingar miðuðust of mikið við 

staðreyndir en fælu ekki í sér lýsingar á raunverulegri upplifun fólks í ákveðnu starfi/störfum 

á ákveðnu sviði. Kristín Anna talar um erfiðleika við að fá markvissar upplýsingar. 

,,upplýsingarnar segja manni lítið og eru mjög grunnar, og svörin séu aldrei hrein og skýr“. 

Kristín, Óliver og Markús segja að þó þau hafi leitað til námsráðgjafa eða leitað eftir 

upplýsingum frá öðrum nemendum sem höfðu farið til ráðgjafa, hafi það ekki gagnast þeim 

við að fá betri upplýsingar. 

Námsráðgjafarnir í HÍ eru mjög góðir og allir að vilja gerðir, en þeir hafa 
ekki upplýsingar um það hvernig námið er í raun og veru, skilurðu?, annað 
en þetta sem ég get lesið. …Annað hvort þarf að vera opnara upplýsingar í 
deildum eða námsráðgjafar hafi meiri raunverulegar upplýsingar og 
notagildi náms. 

Allir þátttakendur efuðust ákvörðun sína varðandi náms- og starfsval. Þorfinnur var eini 

þátttakandinn sem efaðist ekki um ákvörðun sína í dag varðandi námið, en segist þó 
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vissulega efast um margt annað. ,,Ég held ég sé á réttri braut núna, eða ég veit ég er á réttri 

braut, sennilega eru þær allar réttar fyrir mig ef hausinn er rétt skrúfaður“. Algengara var þó 

að þátttakendur efuðust stöðugt um að vera að taka réttar ákvarðanir. ,,Ef ég vel þetta, þá 

get ég ekki valið annað“ segir Kristín og Ásta segir að hún þori ekki að velja eitt fram yfir 

annað því hún sé hrædd um að standa sig ekki í náminu eða það henti henni ekki. Sigurrós 

sagði þetta eiga við um sig í flestu því sem hún tekur sér fyrir hendur, hún ákveður eitthvað 

en á erfitt með að standa með ákvörðun sinni og verður kvíðin ,,ef það er nú eitthvað annað 

betra, ég er að klúðra þessu eða eitthvað, æi ég sé eitthvað sniðugt og hugsa ,hei já, en síðan 

er eins og ég komi mér ekki í að ákveða þetta og þar með sé það útrætt... Það eru 

stanslausar, hvað ef hugsanir í gangi“. Þátttakendurnir sögðu að það væri hugsanlegt að þau 

vissu ekki alveg eftir hverju þau leituðu varðandi framboð á námi og störfum. Kannski að 

einstaklingi sem gæti svarað þeim með staðfestu og fullvissað þau um að þau væru að velja 

rétt ,,ábyrgðin liggur alltaf hjá mér, ef ég veit ekkert hvað ég vil, þori ekki að ákveða, þá veit 

ég ekki eftir hverju ég leita og því vantar mig allar upplýsingar“ sagði Ásta. Þorfinnur tekur 

undir með Ástu og bætir við ,,Stundum vil ég heldur ekki fá upplýsingar og hlusta ekki eftir 

svörum, því ég er svo hræddur um að það láti mig efast og ég þurfi að hefja allt ferlið aftur 

upp á nýtt“. 

3.3. Skortur á að vera tilbúin/nn 

Algengt viðhorf í íslensku samfélagi er það að háskólanám skuli koma í kjölfar náms á 

framhaldsskólastigi. Einstaklingar eru hvattir til að mennta sig, skapa sér atvinnuöryggi og 

starfsánægju. Þátttakendum fannst þau upplifa áberandi menntaþrýsting og námið væri 

eðlilegur hluti af því að fullorðnast.  

Ég var engan veginn tilbúin að fara í háskóla beint eftir framhaldsskóla, ég 
fór beint í námið af því það var ætlast til af mér. Ég ætlaði bara að taka eitt 
ár til að kynnast þessu. Mamma var sjálf búin að fara í gegnum þetta og 
fara í gegnum mismunandi skref [í ákvörðunartökuferlinu]…. Ég var ekki 
búin að skipuleggja námið og fór bara. Þegar maður er búin með 
menntaskóla og ekki búin að ákveða hvað maður ætlar að gera, þá á 
maður ekki að fara í háskóla, afþví háskólanám er svo erfitt. Það er allt 
annað að vera í háskóla heldur en nokkurtímann að vera í menntaskóla. 
…Stundum fannst mér það væri bara ætlast til mér að fara í fyrsta námið 
mitt og ég bara gerði það… eins og ég væri ekki með sjálfstæða hugsun. 
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Að vera tilbúin/nn til þess að taka ákvörðun um nám og störf krefst stöðugra markmiða með 

skuldbindingu um að standa við ákvörðun sína. Flestir þátttakendurnir töldu sig ekki hafa 

hugmynd um það hvort þeir ætluðu að klára það nám sem þeir hefðu byrjað á. Þeir hefðu 

fylgt hópnum, vinum eða því sem var ,,þjóðfélagslega spennandi" eins og Oliver nefndi það. 

,,Það var því engin hvati að halda áfram, ég fór af stað og sagðist bara ætla að athuga þetta, 

væri ekki viss“.  Markús tók undir ,,mér fannst þetta ekki mjög spennandi og því var ég með 

það óljós markmið að ég vissi ekkert að hverju ég stefndi“. Ólöf var sammála öðrum 

þátttakendum og fannst hún hafi hafið nám án nokkurrar staðfestu ,,maður kemst 

náttúrulega aldrei á leiðarenda með ekkert plan“.    

 Þátttakendur voru þá spurðir að því hvort þeir teldu þroska hafa mikið að segja um 

það hvort þau væru tilbúin að velja rétt og taka ákvarðanir og sögðu þau það tvímælalaust 

vera.  Sigurrós sagðist alls ekki hafa verið tilbúin til að fara í háskóla þegar hún fór af stað, 

hún hafi ekki þekkt sjálfan sig nóg og alls ekki verið nógu þroskuð ,,mér fannst til dæmis mjög 

spennandi að mennta mig í ákveðnu starfi, en sé nú að ég er þannig einstaklingur að ég á 

erfitt með að vinna í aðstæðum sem eru mjög krefjandi tilfinningalega, þegar maður er 

ungur pælir maður ekkert í þessu, hvað hentar mér sem persónu, þá er maður ekkert 

tilbúinn“. Ásta talaði líka um að hún hafi verið of ung til þess að vita hver hún væri, hún telji 

nú að það hefði verið betra fyrir hana að taka sér hlé frá námi eða byrja að kynna sér námið 

og hvernig það hentaði henni, mun fyrr á lífstíðinni. ,,hvað heldurðu að ég viti 19 ára gömul 

að velja mér háskólanám, bara það sem er töff, hey ég ætla að vera lögfræðingur, eða 

raungreinar því allir segja að ég svo mikil svona og svona týpa,vissi bara ekkert hvað ég 

vildi“.            

 Flestum þátttakenda fannst erfitt að segja til um hvað það var sem olli því að þeim 

fannst þau ekki vera tilbúin/nn til að hefja nám. Hvort það var lítill þroski, aldur, kvíði, 

skortur á þekkingu á námi eða á sjálfum sér sem olli því. En líklegast þótti flestum að þetta 

hefði allt áhrif að einhverjum marki og nauðsynlegt væri að byrja að vinna með 

einstaklingum varaðandi náms-og starfsferil mun fyrr á lífsleiðinni  

…byrjaðu á því að hjálpa mér að þekkja mig, styrkleika, áhugamál og svo 
fram eftir götunum, hjálpaðu mér að finna leið til að nýta þessa eiginleika 
og gefðu mér tækifæri á að þróa þá hugmynd og mynda mér skoðun með 
tímanum, þá verð ég tilbúin á réttum tíma. 
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3.5. Hindranir  

Þátttakendur voru sammála um það að aðgengi að námi í Háskóla Íslands væri í flestum 

tilfellum auðvelt, samanborið við nám erlendis. Námið væri tiltölulega auðvelt að fjármagna 

með námslánum frá einu misseri til annars, og þau höfðu lítið hugsað út í heildarupphæð 

lánsins að námi loknu. Þorfinnur nefndi að hvorki hann né vinir hans hefðu hugsað út í hvað 

námið myndi kosta þá ,,þá tekur maður bara lán, held það skipti engu máli, svo ótrúlega 

auðvelt að borga af því“.         

 Leitast var eftir því að kanna hvort þátttakendur hefðu upplifað einhverjar hindranir í 

tengslum við námsval, sögðu þau svo ekki vera. Eingöngu einn þátttakandi taldi sig hafa 

upplifað hindrun þar sem hann var ekki íslenskur ríkisborgari og þurfti því að fjármagna 

námið með vinnu meðfram skóla. Ásta sagði orðrétt ,,það er ekkert mál að fara í skóla á 

Íslandi. Þú tekur bara lán og byrjar bara, ef maður fílar það svo ekki þá skiptir maður bara 

um braut, ekkert vandamál“. Skortur á atvinnutækifærum virðist hafa verið hvetjandi þáttur í 

ákvörðun einstaklinga að hefja nám. ,,meina það var búin að vera kreppa og það var ekkert 

annað að gera en fara bara í skóla, bara byrja allaveganna“ sagði Sigurrós og Ásta tekur 

undir:  

… ég ákvað að fara bara í nám, bara upp á djókið eiginlega. Það var bara 
enga vinnu að fá, náttúrlega komin kreppa og svona. Þetta var árið 2010, 
já ég byrjaði vorönn 2011, ég var svona hálfatvinnulaus að dunda mér, og 
þá ákvað ég að skrá mig. 

Óliver var eini þátttakandinn sem hafði upplifað hindranir varðandi fjármögnun. Hann nefndi 

að einstaklingar í Bandaríkjunum upplifðu mun meiri hindranir varðandi nám en íslenskir 

nemendur. Þar væri algengara að komast ekki að vegna einkunna, baklands eða fjármagns. 

Námið er dýrt og fæstir hefja nám að óígrunduðu máli. Þá væri mun minna um að nemendur 

væru að skipta um námsleiðir, líkt og íslenskir nemendur. Aðspurðir sögðu hinir sex 

þátttakendurnir að þeir teldu þetta hafa gríðarlega mikil áhrif, hvað nám væri talið 

sjálfsagður hlutur hér á Íslandi og þau myndu líklega ígrunda val sitt betur ef aðgengið væri 

minna. Hinsvegar þætti þeim ekki góð tilhugsun að eingöngu efnameiri einstaklingar gætu 

hafið nám, en þátttakendur töldu að það væri nauðsynlegt að byrja fyrr að gera 

framtíðaráætlanir varðandi starfsframa sinn, til að sporna við óákveðni. Enginn þátttakanda 

hafði upplifað annarskonar hindranir heldur þvert á móti. Hvatinn frá samfélaginu væri mikill 

og foreldrar þeirra voru stuðningsríkir og hjálpsamir þegar kom að menntun þeirra. Aðgengi 

að menntastofnunum væri gott og auðvelt væri komast að í því námi sem þau hefðu sóst 

eftir.  
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4. Umræður 

Markmið rannsóknarinnar var að fá innsýn í reynslu og upplifun nemenda við Háskóla Íslands 

sem töldu sig eiga í erfiðleikum með náms- og starfsval. Reynt var að varpa ljósi á þá þætti 

sem hafa áhrif á náms- og starfsval, ásamt því að kanna hvernig náms- og starfsráðgjöf getur 

gagnast í því samhengi. Þá var markmið rannsóknarinnar að kanna hvort þættir úr þriggja 

þátta líkani um óákveðni í náms- og starfsvali (Anna Ósk Ómarsdóttir, 2011; Brown og 

Rector, 2007) mætta greina í upplifun einstaklinga af erfiðleikum með náms- og starsfval.

 Niðurstöðurnar voru eins og áður sagði í samræmi við þriggja þátta líkan samkvæmt 

Önnu Ósk Ómarsdóttir (2011) eða neikvæðar tilfinningar, skortur á upplýsingum og skortur á 

því að vera tilbúin/nn. Neikvæðar tilfinningar valda erfiðleikar í tengslum við náms- og 

starfsval enda höfðu þátttakendurnir upplifað, kvíða, þunglyndi, streitu og/eða pirring vegna 

erfiðleika við að velja sér nám og störf. Þá skorti ekki upplýsingar um fleiri náms- og 

starfsmöguleika þar sem framboðið var samkvæmt þeim nógu fjölbreytt, þeim fannst 

hinsvegar að þeir hefðu ekki nægar upplýsingar um eðli og uppbyggingu náms og 

starfsmöguleika í kjölfar námsins. Þátttakendur töldu sig ekki hafa verið tilbúna til þess að 

taka ákvörðun um nám og störf þegar hún var tekin, sökum skort á þroska og/eða kvíða sem 

dæmi. Þá mátti meðal annars greina skort á sjálfstrausti á því hversu mikið þeir leituðu eftir 

stuðning annarra við ákvarðanatöku, í stað þess að trúa á eigin færni. Hinsvegar kom í ljós að 

þátttakendur höfðu ekki mikla þekkingu á störfum náms- og starfsráðgjafa sem er hugsanleg 

ástæða þess að þeir töldu að náms- og starfsráðgjafar gætu ekki aðstoðað þá við náms- og 

starfsval, því leituðu þeir fremur eftir stuðning frá vinum og vandamönnum. Þátturinn 

hindranir var ekki áberandi á meðal þátttakenda. Einn þátttakandi upplifði hindranir við 

ákvörðun um nám og störf sökum þess að hann átti ekki rétt á námslánum þar sem hann 

hafði ekki íslenskan ríkisborgararétt. Hinsvegar töldu allir þátttakendur að aðgengi að námi 

við Háskóla Íslands væri of auðvelt sem skapaði gjarnan óígrundaðar ákvarðanir í tengslum 

við náms- og starfsval og mætti því jafnvel túlka sem ákveðna hindrun.  
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4.1. Þættir sem valda erfiðleikum við náms- og starfsval  

Neikvæðar tilfinningar er fyrsti þátturinn í fyrrnefndu líkani að baki erfiðleikum við náms- og 

starfsval (Anna Ósk Ómarsdóttir, 2011 ; Brown og Rector, 2007) eru neikvæðar tilfinningar 

fyrsti þátturinn. Neikvæðar tilfinningar eru sem dæmi Kvíði, þunglyndi, streita og skortur á 

sjálfstrausti, en þessir þættir virðast hafa töluverð áhrif á einstaklinga þegar kemur að því að 

taka ákvörðun um nám og störf. Samkvæmt Callahan og Greenhaus (1992); Cohen, 

Chartrand og Jowdy (1995) og Santos (2001) virðast einstaklingar sem upplifa neikvæðar 

tilfinningar almennt eiga í ákvörðunartökuvanda fremur en að vera óákveðnir í tengslum við 

námsval. Þátttakendur rannsóknarinnar höfðu allir upplifað þessar neikvæðu tilfinningar 

hvort heldur sem það var áður en taka átti ákvörðun, á meðan á náminu stóð eða þegar 

þeim fannst þeir ekki hafa valið réttann vettvang og kusu að hætta náminu. Þrír 

þátttakendur höfðu á orði að þeir hefðu verið neikvæðir frá barnæsku sem litaði sýn þeirra á 

lífið og þar með talið námsval. Allir þátttakendurnir voru hinsvegar sammála því að þeir 

hefðu upplifað kvíða eða kvíðinn hefði magnast þegar kom að því að velja sér nám, það hafi 

haft mikil áhrif á getu þeirra til að taka ígrundaða ákvörðun. Samkvæmt Brown o.fl. (2011) 

Hafa óákveðnir einstaklingar tilhneigingu til að dvelja við og hafa áhyggjur af hugsanlegum 

neikvæðum afleiðingum ákvarðanna sinna sem kom mjög skýrt fram á meðal þátttakenda. 

Þeir efuðust stöðugt um val sitt og fannst gott að leita til annarra, sérstaklega nákominna til 

þess að fá aðstoð við að taka ákvörðun enda skorti þá sjálfstraust til að taka ákvörðun að 

þeirra sögn. Samkvæmt Brown og Rector (2008) sækjast einstaklingar sem eiga í erfiðleikum 

með náms- og starfsval eftir því að þeim sé sagt hvað þeir eigi að gera, enda kom fram að 

þátttakendum fannst gott að geta gert aðra ,,meðseka“ ef þeir töldu sig seinna hafa valið 

rangt. Þar sem þátttakendum fannst kvíðinn magnast þegar kom að því að taka ákvörðun, 

var hún oftar en ekki tekin í flýti til að losa um versta hnútinn, þrátt fyrir að þátttakandinn 

hafi ekki verið sáttur við ákvörðunina. Þessu ber heim og saman við niðurstöður rannsókna 

sem segja að einstaklingar í ákvarðanatökuvanda leitist eftir úrlausn sem er jafnvel ekki góð 

til að losna úr óþægilegum aðstæðum (Brown og Rector, 2008). Neikvæðar tilfinningar svo 

sem kvíði virðist því hafa umtalsverð áhrif á náms- og starfsval og ber að hafa það í huga við 

ráðgjöf einstaklinga sem telja sig eiga í erfiðleikum með náms- og starfsval.   

 Samkvæmt Parson (1909/2005), Holland (1973), Super (1953) og  Gottfredson (1981) 

þurfa einstaklingur að hafa góða þekkingu á sjálfum sér til að geta tekið ígrundaða ákvörðun 
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um nám og störf. En einstaklingar sem eiga í erfiðleikum með að taka ákvörðun hafa oftar en 

ekki óskýra mynd af sjálfum sér og treysta ekki á hæfni sína til að taka ákvarðanir (Brown og 

Rector, 2008), þetta er annar þáttur í líkani þeirra Brown og Rector (2007). Samkvæmt 

þessum þætti skortir einstaklinga upplýsingar um sjálfan sig og nám og störf. Flest voru 

þátttakendur sammála um að þau hefðu ómótaða sjálfsmynd, sáu ekki fyrir sér loka áfanga 

eða umgjörð í framtíðarstarfi sínu. Því má ætla að nær ómögulegt hafi verið fyrir 

þátttakendur að taka ígrundaða og vel heppnaða ákvörðun í tengslum við náms- og starfsval. 

Samkvæmt Brown og Rector (2008) skortir einstaklinga oft upplýsingar um nám og störf og 

finnst fátt áhugavert í boði. Það átti að einhverju leyti við hjá þátttakendum, en oftar töldu 

þeir nóg af spennandi möguleikum vera í boði. Hinsvegar voru þeir ekki að leita eftir 

upplýsingum um fjölbreyttara námsframboð, þar sem þeir töldu það ekki vera vandann að 

baki erfiðleikum við náms- og starfsval. Leitin var mun fremur falin í því að öðlast betri 

þekkingu á sjálfum sér, svo sem gildum og áhuga svo hægt sé að vinna úr þeim upplýsingum 

sem eru í boði.           

 Þriðji þáttur í líkan Brown og Rector er skortur á að vera tilbúin/nn og greindist hann í 

þessari rannsókn. Flestir þátttakendur voru sammála um að þeir hafi ekki verið tilbúnir til að 

hefja nám við Háskóla Íslands, þar sem þeir töldu sig ýmist ekki hafa þroska til þess eða þeir 

höfðu ekki valið nám sem þeir voru sáttir við, en hófu námið engu að síður. Afleiðinginn hafi 

verið aukinn kvíði og hugsanlegt brotthvarf frá námi ef ekki tækist að vinna úr þessum 

þáttum. Samkvæmt Þórhöllu Gunnarsdóttir (2006) og Bjargey Gígju Gísladóttir (2009) eru 

erfiðleikar við náms- og starfsval raunverulegur áhættuþáttur að baki brotthvarfi úr námi, 

þar sem rannsóknir benda til þess að ein af ástæðum brotthvarfs sé óígrundað náms- og 

starfsval. Því ber að huga vel að þessum þáttum en samkvæmt Heiði Hrund Jónsdóttur og 

Friðrik H. Jónssyni (2008) var brotthvarf nemenda á fyrsta ári grunnnáms við Háskóla Íslands 

um 57% . Þar sem afleiðingar þess að hefja nám án þess að vera tilbúin virðist hafa áhrif á 

einstaklinginn og samfélagið er mikilvægt að huga vel að þessum þætti. Þessi þáttur felur 

einnig í sér að einstaklinga skorti trú á eigin færni til að taka ákvarðanir (Brown og Rector, 

2008) en það telja þátttakendur eiga stóran þátt í ákvarðanatökuvanda þeirra. Skortur á trú á 

eigin færni hafi áhrif á sjálfstraustið eða skortur á sjálfstrausti dragi úr trú þeirra á eigin 

færni, hvort heldur sem er hefur það áhrif. Það veldur því að þátttakendur leita ítrekað til 

annarra til að fá samþykki, eiga yfirleitt erfitt með að leysa vandamál og fylgja oftar öðrum á 

sinni leið. Í félagslega hugrænu kenningu um starfsferil Lent, Brown og Hacket (2000) er beint 
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sjónum sínum að því ferli sem er undanfari starfsvals. Kenningin leggur áherslu á að trú á 

eigin færni (e.self efficacy) hafa áhrif á náms- og starfsval og því þyrfti að aðstoða 

einstaklinga að auka trú sína á eigin færni áður en farið er í það að skoða náms- og 

starfsmöguleika.          

 Ýmsar hindranir hafa komið í veg fyrir að einstaklingar taki ígrundaðar ákvarðanir um 

nám og störf að auki hefur félagsleg staða einnig hindrað einstaklinga að hefja nám víðsvegar 

erlendis (Creed, Patton og Bartrum, 2004). Niðurstöður rannsóknarinnar gefa ekki til kynna 

að þátttakendur hafi upplifað hindranir í tengslum við að hefja nám, hvorki félagslegar né 

fjárhagslegar. Námsgjöld eru ekki há við Háskóla Íslands samanborið við aðra háskóla og 

tiltölulega auðvelt er að fá námslán til að framleita sér í gegnum námið. Þátttakendur virtust 

þó ekki hafa velt fyrir sér tekjutapi á meðan á náminu stóð eða heildarlánsupphæð sem þarf 

að greiða að loknu námi, í formi afborganna. Þá hvatti samfélagið og nánustu aðstandendur 

þátttakendur í því að hefja nám við Háskólan. Hinsvegar má líta á þessa þætti sem hindrun ef 

horft er til þess að þrátt fyrir að hvatin sé að hefja nám þá verður námsvalið oftar óígrundað, 

námsferill lengri, skuldin hærri og kvíðinn meiri. Það hlýtur því að teljast sem hindrun á 

námsframvindu þrátt fyrir að  geta einnig átt sér stað á meðal þeirra sem teljast ekki eiga í 

erfiðleikum með náms- og starfsval.        

 Þar sem rannsóknir sýna að einstaklingar í erfiðleikum með náms- og starfsval eru ekki 

endilega að sækjast eftir upplýsingum um fleiri námsleiðir, tel ég að mikilvægt að skilgreina 

markmið með ráðgjöfinni. Finna hvað það er sem veldur því að ráðþeginn á í erfiðleikum 

með að velja sér nám og störf og aðstoða þannig hvern ráðgjafa á einstaklings grundvelli. 

            

4.2. Náms- og starfsráðgjöf  

Eins og áður sagði hafa fyrri rannsóknir gert  greinarmun á tímabundinni og þroskatengdri 

óákveðni annarsvegar og hinsvegar langvarandi og viðvarandi erfiðleikum við að velja sér 

nám og störf eða ákvörðunartökuvanda (Callahan & Greenhaus, 1992; Cohen, Chartrand, & 

Jowdy, 1995; Santos, 2001). Náms- og starfsráðgjafar eru því í mikilvægu hlutverki og þurfa 

ásamt ráðþega að greina hvar vandinn liggur og setja fram markmið með ráðgjöfinni. 

Þátttakendurnir höfðu ekki mikil kynni af náms- og starfsráðgjöfum. Þeir töldu sig ekki sjá 

hvernig ráðgjafar gætu aðstoðað þá í erfiðleikum sínum og lítið væri að finna af upplýsingum 

um hlutverk náms- og starfsráðgjafa. Af upplifun sinni töldu þeir ráðgjöf ekki gagnast þar 
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sem ráðgjafar gæfu þeim ekki niðurstöður og þar af leiðandi ekki fullvissu um að tekin hefði 

verið rétt ákvörðun. En einstaklingar sem koma í ráðgjöf og eru með kvíða eða skortir 

sjálfstraust til að taka ákvarðanir langar líklega mest að ráðgjafinn segi honum hvað hann á 

að velja til þess að losa hann undan pressu og kvíða (Brown og Rector, 2008) sem að er ekki 

raunin.            

 Það hvernig náms- og starfsráðgjöf gagnast ráðþegum í er misjafnt. Þeim 

einstaklingum sem flokkast sem óákveðnir gæti nægt lítilsháttar leiðsögn en þeim sem eiga í 

ákvörðunartökuvanda þarf að leiðbeina fyrst með undirliggjandi þætti að baki 

ákvörðunartökuvanda áður en hægt sé að skoða náms- og starfsmöguleika. Þátttakendurnir 

voru sannfærðir um að þeir þyrftu aðstoð og þá sérstaklega í að efla sjálfsvitund og auka trú 

á eigin færni sem væri möguleiki með aðstoð náms- og starfsráðgjafa. Enda hafa rannsóknir 

sýnt að náms- og starfsráðgjöf gagnast í erfiðleikum við náms- og starfsval þar sem ráðþegar 

bæti færni sína í ákvarðanatöku og trú á eigin færni aukist (Whiston og Ariack, 2008). Af  

reynslu þátttakanda og umtali virtust náms- og starfsráðgjafar hinsvegar oft grípa til þess að 

kynna ráðþega fyrir áhugasviðsmati ef um erfiðleika við náms- og starfsval er að ræða.  Ekki 

hefur verið hægt að merkja eina ákveðna aðferð yfir það hvernig náms- og starfsráðgjöf megi 

útfæra svo hún skili sem bestum árangri varðandi erfiðleika við náms- og starfsval (Brown 

o.fl, 2003). Hinsvegar hafa komið fram nokkrar leiðir sem gætu gagnast samanborið við 

niðurstöður úr rannsókn Brown og Ryan Krane (2000).  Þar má nefna vinnubækur fyrir 

markmið ráðþega, upplýsingar um nám og störf, skipulagningu og að lokum stuðning í 

ákvarðanatöku. Svo þetta virki sem best þurfa allir þessir þættir að koma til og þeim 

framfylgt á einstaklings grundvelli. Áður en hafist er handa þarf þó að greina vandann vel,  

spyrja ráðþegann hvað sé markmiðið með ráðgjöfinni, efla sjálfsvitund og trú á eigin færni í 

því að taka ákvarðanir.         

  Þar sem rannsóknin gefur röddum þeirra einstaklinga sem telja sig eiga í erfiðleikum 

við náms- og starsfval hljómgrunn, veitir hún góða innsýn í aðstæður þeirra og reynslu. 

Niðurstöður rannsóknarinnar nýtast vonandi sem innlegg fyrir þá faglegu og mikilvægu 

þjónustu sem náms- og starfsráðgjafar veita í ráððgjöf til einstaklinga sem standa frammi 

fyrir náms- og starfsvali.       
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Viðhengi I: Umsókn um viðmælendur 

Hefur þú lokið að lágmarki 40ects einingum í einni námsgrein? 

Ert þú nú í námi í þinni annarri námsgrein, en ert enn óákveðin varðandi náms- og starfsval? 

 

Ég er nemandi á öðru ári í náms-og starfsráðgjöf við Háskóla Íslands. Ég vinn nú að M.A-

rannsókn minni, þar sem ég mun fjalla um óákveðni við náms-og starfsval. Markmið mitt með 

rannsókninni er að greina þá þætti sem geta haft áhrif á óákveðni við náms-og starfsval, með 

það í huga að efla enn frekar þá þjónustu sem náms-og starfsráðgjafar veita.  

Ég leita því eftir nemendum sem uppfylla ofangreind skilyrði og gætu mögulega séð sér fært 

að koma til mín í viðtal. Viðtalið mun taka um 1klst og verður fyllsta trúnaði gætt.  

Ef þú nemendi góður sérð þér tækifæri á að verða við þessari bón minni eða villt fá frekari 

upplýsingar, þá bið ég þig að hafa samband við mig í gegnum tölvupóstinn:  maj13@hi.is 

 

Fyrirfram þakkir, María Jónsdóttir 
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Viðhengi II: Upplýst samþykki 

Það er staðfest og samþykkt að undirrituð gefur Mar íu Jónsdóttur  meistaranema í náms-og 

starfsráðgjöf í Háskóla Íslands upplýst samþykki sitt um þátttöku í viðtalsrannsókn varðandi 

óákveðni  við  náms-og  starfsval.  Nafnleyndar er  heitið og upplýsingar  verður  ekki  hægt 

að rekja  til  einstaklinga  eftir  úrvinnslu.  Öll  gögn  verða  eingöngu  í  höndum  rannsakanda  

og geymd  hjá  honum  þar  til  að  lokinni  úrvinnslu.  Að  lokinni  úrvinnslu  verður  gögnum  

eytt.  Ásamt því hef ég samþykkt og skil að ég má hvenær sem er hætta þátttöku í 

rannsókninni án skýringa eða eftirmála.   

 
 
 
 
 
 
 
 
Undirskrift þátttakanda: 
 
 _____________________________________________  
 
 
 
 
Dagssetning: 
 
_____________________________________________  
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Viðhengi III: Viðtalsrammi 

Hvernig gengur þér að takast á við erfiðleika?  
 
Þegar eitthvað kemur upp á hvað tekur það þig langan tíma að líða aftur vel?  
 
Hvernig leysir þú oftast þau vandamál sem koma upp? 
 
Finnst þér þú hafa næga orku til að leysa vandamálin ?  
 
Forðast þú að takast á við vandamál?  
 
hvernig gengur að takast á við fleiri en eitt vandamál í einu?  
 
Hvaða áhrif finnst þér aðrir hafa á náms-og starfsval þitt?  
 
Hvernig telur þú að þínir nánustu hafi stutt við náms-og starfsval þitt?  
 
Finnst þér þú taka ákvarðanir byggðar á tilfinningum eða af ígrunduðu máli?  
 
Telur þú þig hafa stjórn á þeim atburðum sem gerast  í lífi þínu?  
 
Hversu örugg/ur telur þú þig vera með ákvarðanir sem þú tekur?  
 
Hvernig hefur þér gengið að setja þér markmið og halda þau? 
 
Hverja telur þú vera þína styrkleika?  
 
Hvaða leiðir hefur þú farið til að takast á við erfiðleika?  
 
Hvernig myndir þú lýsa þér varðandi skipulag?  
 
Hvernig finnst þér þær upplýsingar sem þú hefur um nám og störf hafa nýst þér?  
 
Hvað finnst þér helst skorta varðandi þær upplýsingar sem þú hefur nú þegar?  
 
Hversu tilbúinn telur þú þig vera til að taka ákvörðun um nám og störf? 
 
hvað telur þú helst hafa áhrif á það hversu tilbúinn þú ert?  
 
Telur þú einhverjar hindranir vera á vegi þínum varðandi náms-og starfsval?  
 
Hvað telur þú annað geta hafa haft áhrif á náms-og starfsval þitt?  


