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Útdráttur 
Markmið þessarar rannsóknar var að fá innsýn í reynslu foreldra af hlutverki sínu í 

ákvarðanatökuferli barna sinna um val á námi eftir grunnskóla og að afla upplýsinga um 

áherslur foreldra er varðar valið og þekkingu þeirra á námsleiðum. Rannsóknin byggði á 

viðtölum við sjö foreldra sem allir áttu barn sem lauk námi í grunnskóla vorið 2016. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að foreldrarnir hafi verið virkir í ákvarðanatökuferli 

barna sinna um val á námi að loknum grunnskóla. Þær benda jafnframt til þess að 

viðmælendur hafi litið svo á að hlutverk þeirra í ákvarðanatökuferlinu væri stuðningur, bæði í 

orði og verki. Þeir foreldrar sem rætt var við lögðu meiri áherslu á að velja skóla fremur en 

námsleið og töldu að bekkjakerfi hentaði börnum sínum betur en áfangakerfi. Þeir sóttu 

upplýsingar um framhaldsskólana á fundi í grunnskólum, opin hús og á sameiginlegar 

kynningar framhaldsskóla. Upplýsingar um reynslu foreldranna af þessu ferli hafa hagnýtt gildi 

fyrir náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum þar sem þær geta gagnast í samskiptum við 

foreldra og varpað ljósi á hvort og hvernig þurfi að upplýsa foreldra um þeirra hlutverk í 

ákvarðanatökuferlinu. Nýmæli þessarar rannsóknar er að hér var rætt við foreldra og þeirra 

þekking, áherslur og hugmyndir fá áheyrn. 
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Abstract 
The aim of this study was to gain insight into the experiences of parents regarding their role 

in the decision making process of their children’s choice of education after compulsory school 

(grades one through ten). Also does the study obtain information on the parents’ focus 

concerning the choice and their knowledge of their children’s programs of study. The study 

was based on interviews with seven parents who all had children that graduated from 

compulsory school in the spring of 2016. Results of the study indicate that parents are active 

in their children’s decision making process concerning their choice of studies after finishing 

compulsory school. They also indicate that the parents view their role in the decision making 

process primarily as supportive. The interviewees that were questioned placed more 

emphasis on choosing particular schools rather than programs and believed that fixed class 

based programs suited their children better than unit credit systems. The parents collected 

information about the programs at meetings held during the tenth and final grade in the 

compulsory schools, at open houses at the upper secondary schools and at joint presentations 

held by the latter. The information concerning the parents’ experience during this process has 

practical implications for career counsellors in schools. It may be useful in communicating with 

parents and shedding light on whether and how to inform them about their role in this 

decision making process. This study differs from others in that the focus is on the parents, 

their knowledge and their perceived needs and ideas regarding the proceedings under 

considerations. 
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Formáli 
Þessi rannsókn er 30 ECTS eininga lokaverkefni til meistaraprófs í náms- og starfsráðgjöf við 

félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Rannsóknin var unnin með eigindlegri 

rannsóknaraðferð. Markmið hennar var að fá innsýn í reynslu foreldra af hlutverki sínu í 

ákvarðanatökuferli barna sinna um val á námi að loknum grunnskóla og að afla upplýsinga um 

áherslur foreldra hvað varðar valið og þekkingu þeirra á námsleiðum. 

Viðfangsefnið var valið út frá reynslu minni sem umsjónarkennari á unglingastigi í 

grunnskóla. Í tengslum við starf mitt átti ég oft í samræðum við foreldra varðandi námsval 

barna þeirra að loknu námi í 10. bekk, en mig skorti faglega þekkingu í þessum málaflokki. 

Fljótlega eftir að ég hóf nám í náms- og starfsráðgjöf fór ég að velta meira fyrir mér aðkomu 

foreldra að ákvarðanatökuferli barna þeirra. Ég varð vör við skort á upplýsingum um þekkingu 

og hugmyndir foreldra um málefnið og fannst því áhugavert að skoða það nánar. Vinnan við 

rannsóknina var lærdómsríkt ferli og er það von mín að hún sé einn liður í því að gera mig að 

þeirri fagmanneskju sem ég kýs að vera sem tilvonandi náms- og starfsráðgjafi. 

Rannsóknin er unnin undir handleiðslu dr. Gerðar G. Óskarsdóttur og færi ég henni 

mínar bestu þakkir fyrir góða leiðsögn og hvatningu. Meðleiðbeinandi er dr. Sif Einarsdóttir 

sem ég þakka fyrir góðar athugasemdir. Þakkir fær Sigrún Ágústsdóttir, náms- og starfsráðgjafi, 

fyrir að kveikja áhuga minn á náminu og hafa trú á mér. Eiginmanni mínum og börnum þakka 

ég fyrir þann stuðning og þolinmæði sem þau hafa sýnt mér meðan á verkefninu stóð. Þar að 

auki hafa foreldrar mínir veitt mér ómælda aðstoð á ýmsum sviðum sem er ómetanlegt. Síðast 

en ekki síst langar mig að þakka viðmælendum mínum sem tóku þátt í rannsókninni kærlega 

fyrir þátttökuna.  
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1 Inngangur 
Börn standa frammi fyrir vali á námi á nýju skólastigi að loknu grunnskólanámi og á þeim 

tímamótum verða ákveðin kaflaskil í starfsferilsþróun þeirra (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012). 

Samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands (2016) fóru 95% unglinga í framhaldsskóla að 

loknum grunnskóla haustið 2013. Í þessari rannsókn verður beint sjónum að því hvaða 

hugmyndir foreldrar hafa um sinn þátt í ákvarðanatökuferli barna sinna um val á námi eftir 

grunnskóla og hvaða áherslur og þekkingu þeir hafa varðandi þetta val. Reynsla foreldra af 

ákvarðanatökuferli barna þeirra hefur ekki fengið mikla áheyrn hér á landi og skortur er á 

rannsóknum þar sem hugmyndir þeirra eru skoðaðar. 

Í skýrslu OECD (2014) er þess getið að hér á landi ljúki færri framhaldsskólanámi innan 

skilgreinds tíma en á hinum Norðurlöndunum. Af þeim sem innritast í framhaldsskóla hafa 

58% lokið námi með lokaprófi innan sex ára. Erfitt getur reynst að skilgreina helstu ástæður 

brotthvarfs þvi ́ þær geta verið margviślegar og snúa ýmist að einstaklingnum sjálfum eða 

fjölskyldu hans, skólanum og samfélaginu sem einstaklingurinn byŕ i ́ (Rumberger, 2004). Í 

rannsókn Jóns Torfa Jónassonar og Kristjönu Stellu Blöndal (2002) á námsgengi og afstöðu 

1975 árgangsins til náms er þess getið að ein algengasta ástæðan sem gefin sé fyrir brottfalli 

sé námsleiði. Gerður G. Óskarsdóttir (2000) komst að þeirri niðurstöðu að um helmingur 

brottfallsnemenda nefndi leiða og áhugaleysi sem ástæðu fyrir því að hætta í framhaldsskóla.  

Það reynist mörgum erfitt að velja í hvaða framhaldsskóla eigi að hefja nám að loknum 

grunnskóla. Mikið framboð er af námi á framhaldsskólastigi en alls er hægt að velja um 100 

námsleiðir í 36 framhaldsskólum á landinu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2016). 

Námsleiðirnar eru fjölbreyttar og taka mið af ólíkum þörfum nemenda og gefa þeim tækifæri 

til að velja sér nám eftir áhugasviðum. Rannsóknir benda til þess að val á námi að loknum 

grunnskóla sé flókið samspil margra þátta. Áhugi nemenda, nálægð við heimili, félagslíf 

framhaldsskólanna, foreldrar, félagsleg staða og vinir hafa meðal annars áhrif a ́ náms- og 

starfsval (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2005; Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002). 

Niðurstöður Svanhildar Svavarsdóttur (2010) um ástæður fyrir vali 10. bekkinga á 

framhaldsskóla leiddu í ljós að hvatning frá foreldrum hafði lítið að segja um námsvalið en yfir 

helmingur nemenda taldi það skipta mjög eða frekar miklu máli hvort skólinn væri með 
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áfangakerfi eða bekkjarkerfi. Hins vegar er ekki ljóst hvaða þekkingu og áherslur foreldrar hafa 

á námi fyrir börnin sín eftir að grunnskóla lýkur og því brýnt að kanna þeirra sjónarhorn. 

Hlutverk foreldra í ákvarðanatökuferli barna sinna um val á námi eftir grunnskóla er oft 

óljóst. Skólaskyldu er lokið en börnin samt sem áður ekki orðin sjálfráða einstaklingar heldur 

eru þau á ab́yrgð foreldra sinna til 18 ára aldurs (Lögræðislög nr. 71/1997). Langtímarannsókn 

Sigrúnar Aðalbjarnardóttur og Kristjönu Stellu Blöndal (2005) leiddi í ljós að leiðandi 

uppeldisaðferðir skiptu miklu um vissa þætti í aðlögun barna og unglinga, svo sem 

námsárangur þeirra, sjálfsálit og samskiptahæfni. Unglingar þurfa að vita að foreldrar þeirra 

séu áhugasamir og stoltir af þeim og hafi trú á og treysti þeim til að taka góða ákvörðun (Keller 

og Whiston, 2008). Því ættu foreldrar að vera styðjandi og bera virðingu fyrir hugmyndum 

unglinga sinna í ákvarðanatökuferlinu (Keller og Whiston, 2008). 

Foreldrar unglinga sem standa frammi fyrir því að velja sér nám í framhaldsskóla vilja fá 

góðar upplýsingar um námsframboð til að geta stutt ákvarðanatökuna með upplýstum hætti 

þar sem stuðningur þeirra er mikilvægur (Neild, 2005). Þar sem áhrif foreldra á náms- og 

starfsval barna sinna eru töluverð ættu náms- og starfsrað́gjafar að hafa þá með sem hluta af 

ráðgjafarferlinu (Trusty, Niles og Carney, 2005).  

Markmið þessarar rannsóknar er að fá upplýsingar um reynslu foreldra af hlutverki sínu 

í ákvarðanatökuferli barna sinna um val á námi eftir grunnskóla. Einnig er ætlunin að afla 

upplýsinga um þekkingu og áherslur foreldra varðandi valið og hugmyndir þeirra um 

upplýsingamiðlun. Hagnýtt gildi slíkra gagna er mikið fyrir starfandi náms- og starfsráðgjafa í 

grunnskólum, þar sem þær geta reynst gagnlegar í samskiptum við foreldra og varpað ljósi á 

hvort og hvernig þurfi að upplýsa foreldra um þeirra hlutverk í fyrstu lífsmótandi ákvörðun 

sem ungmenni taka  – val á námi í framhaldsskóla. Nýmæli þessarar rannsóknar er að hér er 

rætt við foreldra og þeirra þekking, áherslur og hugmyndir fá áheyrn.  

1.1 Kenningar um starfsþróun 
Settar hafa verið fram kenningar á grundvelli rannsókna um starfsþróun (e. career 

development) barna og unglinga og kemur þáttur foreldra þar gjarnan við sögu sem varpar 

ljósi á hlutverk þeirra. Í kenningu Super (1990) um lífslanga þróun er fjallað um upplýsingaöflun 

og fyrirmyndir sem oft koma frá foreldrum. Félags- og hugræna kenning Lent, Brown og 

Hackett eða SCCT (e. Social Cognitive Career Theory) leggur áherslu a ́gagnvirkni i ́samskiptum 

einstaklinga, hegðunar og umhverfis þar sem þáttur foreldra byggist fyrst og fremst á stuðningi 
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þeirra við börn sín um trú á eigin getu (Lent og Brown, 2002). Félagsheimspekingurinn 

Bourdieu fjallaði í rannsóknum sínum um lykilhugtakið habitus sem er notað þegar félagsleg 

áhrif á náms- og starfsval eru skoðuð og hvernig umhverfi og fjölskylda hafa áhrif á starfsþróun 

(Bourdieu og Passeron, 1977). Til að foreldrar geti áttað sig á sínu hlutverki í starfsþróun barna 

sinna þurfa þeir að skilja hvernig starfsþróun fer fram og hvaða mögulegu áhrif þeir geta haft. 

Hér á eftir fer nánari umfjöllun um ofantaldar kenningar og hvernig þær tengjast áhrifum 

foreldra á ákvarðanatökuferli barna þeirra. 

1.1.1 Kenning Super um starfsferilsþróun 
Kenning Super um lífslanga þróun einstaklinga (e. Life- span development theory) gengur út á 

það að starfsval sé huglægt og ævilangt ferli í stöðugri þróun sem hafi áhrif á nám og störf 

(Super, 1990; Sharf, 2013). Þróun sjálfsmyndar, og hvernig einstaklingur sér sjálfan sig og 

umhverfið sitt, hefur áhrif á ferlið og náms- og starfsval hans. Sjálfsmyndin er þungamiðjan í 

starfsvali og byggist hún á því umhverfi sem við fæðumst inn í, þörfum, gildum, áhuga, 

hæfileikum og greind. Super lagði áherslu á að lykilatriði starfsþróun byggði á þvi ́ hversu 

reiðubúinn einstaklingurinn væri, hugarfarslega og út frá þroska, til að taka ákvörðun um 

starfsval. Samkvæmt Super (1990) hefst þróun starfsferils snemma á ævinni og inniheldur öll 

störf og ólík viðfangsefni sem verða á vegi hvers og eins í gegnum ólík lífshlutverk á ævinni. 

Super flokkaði þróun starfsferils í fimm mismunandi lífsskeið (e. lifestages) sem hvert um sig 

tengist mismunandi aldursskeiðum. Hvert lífsskeið hefur mismunandi hlutverk til að takast á 

við ólík verkefni. Þessi skeið nefnast vöxtur (e. growth), könnun (e. exploration), staðfesting 

(e. establishment), viðhald (e. maintenance) og starfslok (e. disengagement). Þessi skeið skapa 

samfellu sem varir út lif́ið og heiti þeirra eru lyśandi fyrir verkefni hvers skeiðs og þær 

breytingar sem eiga sér stað á hverju þeirra (Hartung, 2013; Super, 1990). 

Super (1990) telur að vaxtarskeiðið vari til 15 ára aldurs en einstaklingar á aldrinum 15–

25 ára séu á könnunarstiginu. Unglingar sem eru að ljúka grunnskólanámi eru 15 ára og því á 

mörkum vaxtar- og könnunarstiganna þegar val á framhaldsskóla fer fram. Þar sem 

viðfangsefnið snýr að ákveðnu leyti að starfsþróun unglinga er við hæfi að staldra við og skoða 

þau lífsstig nánar. 

Vöxtur vísar til uppruna og hefst á forvitni í æsku. Starfstengdar fantasíur eru í fyrstu í 

huga barnsins en fljótlega tekur við þróun á áhuga og síðar fara börn að átta sig á eigin hæfni 

og getu. Á unglingsárunum fara unglingar að þróa með sér gildakerfi sem þróast á mismunandi 
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tíma. Könnunarstigið felur í sér upplýsingaöflun, val á starfssviði og fyrstu skrefin í vinnu. 

Einstaklingurinn fer að verða meðvitaðari um það starf sem hann langar að leggja fyrir sig og 

hvað einkennir starfið og tekur að lokum ákvörðun um starfsval sem byggist á áhuga, hæfni 

og gildum (Sharf, 2013; Super, 1990). Samkvæmt Super (1990) er mikilvægt að 

upplýsingaöflun og fræðsla um nám og störf fari fram á aldrinum 15–17 ára. Á þessum aldri 

eru unglingar flestir á könnunarstiginu og þetta undirbúningsferli einkennir unglingsárin. 

Upplýsingaöflunin á sér oft stað innan veggja heimilanna þar sem þáttur foreldra er 

veigamikill. Unglingurinn þekkir til að mynda oft betur störf sem einhver nákominn honum 

gegnir fremur en önnur og því geta foreldrar haft óbein áhrif á upplýsingaöflun um störf. 

Lífsstig Super segja til um ferli einstaklinga í starfsþróun en eru ekki endilega bundin við 

ákveðinn aldur, þó stuðst sé við aldurskiptingu til viðmiðunar. Einstaklingar geta farið gegnum 

hvert skeið oft á lífsleiðinni og verið staddir á fleiri en einu á sama tíma óháð aldri (Hartung, 

2013; Super, 1990). 

Þróun starfsferils er samofin því hvernig sjálfsmyndin þróast í samskiptum við umhverfi, 

áhuga og fleiri þætti. Super leggur áherslu á áhrif fyrirmynda á þróun starfsferils. Þessar 

fyrirmyndir sem skipa stórt hlutverk þegar börn og unglingar læra um atvinnulífið og þróa sínar 

eigin hugmyndir eru oftast foreldrar eða annað fólk úr nánasta umhverfinu (Sharf, 2013). Þar 

af leiðandi tengist kenning Super námsvali barna og hvernig þáttur foreldra hefur þar áhrif 

1.1.2 Félagsleg og hugræn kenning um þróun starfsferils 
Ólíkt Super sem er fyrst og fremst að lýsa lífslangri þróun í náms- og starfsvali þá leggur 

félagsleg og hugræn kenning Lent, Brown og Hackett um starfsferilinn eða SCCT (e. Social 

Cognitive Career Theory) áherslu á gagnvirkni i ́ samskiptum einstaklinga, hegðunar og 

umhverfis (Lent, Brown og Hackett, 2002). Hún byggir i ́grunninn á kenningu Bandura (1986) 

um félagsnám. SCCT er starfsferilskenning um áhuga, val, frammistöðu og ánægju. Kenningin 

sameinar nokkrar nálganir í eina heildarkenningu sem lýsir því hvernig fólk þróar með sér 

starfsáhuga og tekur ákvarðanir um nám og störf (Lent og Brown, 2002). Meðal lykilhugtaka í 

SCCT eru trú á eigin getu, væntingar um árangur og markmið (Lent, 2013). 

Trú á eigin getu (e. self-efficacy) byggir á félagsnámskenningu Bandura (Lent og Brown, 

2002). Hugtakið felur í sér að einstaklingur trúi á hæfileika sína til þess að geta framkvæmt 

ákveðna athöfn með góðum árangri. Þegar einstaklingur hefur litla trú á eigin getu eru líkur á 

að hann forðist erfið verkefni og sjái þau sem ógn. Trú á eigin getu hefur einnig áhrif á hugsanir 
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einstaklinga um mögulegan árangur. Líklegt er að einstaklingar geri sér meiri væntingar um 

árangur þar sem styrkleikar þeirra liggja (Lent, Brown og Hackett, 2002). Foreldrar gegna 

veigamiklu hlutverki þegar skoðað er hvaða þættir hafa helst áhrif á trú á eigin getu hjá 

unglingum (Garcia, Restubog, Bordia, Bordia og Roxas 2015)  

SCCT kenningin leggur einnig áherslu á tvö önnur lykilhugtök þegar horft er til þess 

hvernig einstaklingar hugsa um eigin náms- og starfsferil. Þessi hugtök eru væntingar um 

útkomu (e. outcome expectations) og persónuleg markmið (e. personal goals) (Lent, Brown 

og Hackett, 2002). Einstaklingar setja sér frekar markmið í átt að starfsframa á þeim sviðum 

sem þeir telja að leiði af sér eftirsóknarverðan árangur, auk þess sem trú á eigin getu hefur 

mikil áhrif á væntingar einstaklinga (Lent, Brown og Hackett, 2002). 

Hægt er að styðjast við félagslega og hugræna kenningu um starfsferilinn til að skilja 

hvernig einstaklingur upplifir breytingar og þegar styrkja þarf hann í ákvarðanatökuferli og við 

að fá yfirsýn yfir valmöguleika meðfram því að greina og yfirstíga hindranir. Jafnframt nýtist 

hún til að kanna starfsáhuga og vekja einstakling til umhugsunar ef trú á eigin getu er ekki í 

samræmi við raunverulega frammistöðu eða getu og leiðrétta þannig ósamræmi í hugsun og 

styrkja trú einstaklings á eigin getu (Lent og Brown, 2002). Kenning SCCT á vel við nemendur 

sem eru að ljúka grunnskólanámi og standa frammi fyrir því að velja sér framhaldsskóla og 

námsbraut. Sumir nemendur meta trú sína á eigin færni, gera væntingar um árangur og setja 

sér markmið. Það eru síðan einstaklings- og umhverfisþættir sem hafa áhrif á trú einstaklinga 

á eigin færni bæði í námi og starfi (Lent, R., 2013; Sharf, 2013).    

1.1.3 Félagsleg áhrif í náms- og starfsvali 
Áðurnefndar kenningar fjalla ekki um félagsleg áhrif í náms- og starfsvali. En þau áhrif voru 

rannsökuð af franska félagsheimspekingnum Pierre Bourdieu. Hann lagði áherslu á menntun 

og menningu í rannsóknum sínum og koma fram með lykilhugtakið habitus eða veruháttur 

(Bourdieu og Passeron, 1977; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðrún Á. Stefańsdóttir, 2006). 

Í kringum síðustu aldamót töldu náms- og starfsráðgjafar þörf á að skoða þau félagslegu 

áhrif sem ungt fólk verður fyrir þegar ákvörðun um nám og störf er tekin (Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir, 2005). Sú reynsla sem við öðlumst hefur áhrif á hvernig við hugsum um störf 

og sú hugsun er ólík eftir því hver habitus okkar er. Því hefur habitus áhrif á náms- og starfsval. 

Hugtakið er þar af leiðandi afar áhugavert fyrir náms- og starfsráðgjafafræðin (Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir, 2005; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðrún Á. Stefánsdóttir, 2006). 
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Bourdieu skilgreinir habitus sem félagslega huglægni sem birtist í því að við hegðum 

okkur og hugsum á líkan hátt og það félagslega umhverfi sem við lifum í. Nokkurs konar 

samhljómur er á milli félagslegrar tilveru einstaklingsins og þess hvernig hann hugsar 

(Bourdieu og Wacquant, 1992). Til einföldunar má segja að fólk sem elst upp í líku umhverfi 

og aðstæðum hefur svipaðan habitus og er líklegra til að samsama sig betur hvert öðru heldur 

en fólk sem hefur ólíkan habitus.  

Einstaklingar mótast ómeðvitað af umhverfi sínu og því hvernig aðrir í kringum þá haga 

sér, hugsa og velja. Viðhorf og væntingar unglinga eru því gjarnan í takt við það sem gerist í 

fjölskyldunni og nánasta umhverfinu. Habitus verður því til með hversdagslegri reynslu fremur 

en með beinni leiðsögn í uppeldi (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2015). Einstaklingar hugsa ólíkt 

um störf eftir því hver habitus þeirra er. Hugsanir, langanir og áhugi eiga sér félagslegar rætur. 

Sá habitus sem við búum yfir gerir okkur því kleift að taka ómeðvitað rökréttar ákvarðanir 

(Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2005). Hugtakið habitus styður við þær rannsóknir sem hafa verið 

gerðar á áhrifavöldum í lífi ungs fólk varðandi nám og störf og áhrif foreldra á náms- og 

starfsval unglinga (Kristjana Stella Blöndal og Jón Torfi Jónasson, 2002 og Pinquart, Juang og 

Silbereisen, 2004). 

Hér hefur verið fjallað um þrjár mismunandi kenningar um starfsþróun barna og 

unglinga. Áherslur þeirra eru á áhrif fyrirmynda og umhverfis í tengslum við habitus, 

upplýsingaöflun um nám og störf og ekki síst stuðning varðandi trú á eigin getu. Þáttur foreldra 

er nokkuð ljós, enda eru þeir oftast nær fyrirmyndir barna sinna og þeir aðilar sem gjarnan 

veita fyrstu upplýsingar um nám og störf þegar slíkar umræður fara fram innan veggja 

heimilanna. 

1.2 Áhrif foreldra og uppeldisaðferðir 
Umfjöllunin hér að framan vísar til þess að foreldrar hafa með einum eða öðrum hætti áhrif á 

starfsþróun barna sinna. Hér á eftir verður gerð grein fyrir nokkrum rannsóknum sem styðja 

við áhrifaþátt foreldra og uppeldisaðferða. Fjallað verður um flokkun McNeil (1999) á 

stuðningi foreldra við skólagöngu barna þeirra. Að lokum verður gerð stutt grein fyrir  

uppeldisaðferðum í kenningu Baumrind (1971) þar sem lögð er áhersla á umfjöllun um 

leiðandi uppeldi. Talið er að börn sem búa við slíkt uppeldi séu móttækilegri fyrir 

leiðbeiningum frá foreldrum til dæmis við námsval við lok grunnskóla.  
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1.2.1 Rannsóknir á áhrifum foreldra 
Í rannsókn Jóns Torfa Jónassonar og Kristjönu Stellu Blöndal (2002) þar sem spurt var um 

mikilvægustu ástæðuna fyrir vali á framhaldsskólanum sem farið var í kom fram að flestir, eða 

21% nemenda, töldu helstu ástæðuna vera nálægð skólans við heimilið. Áhugi á náminu sem 

var í boði, virðing skólans og vinir voru þær ástæður sem næst voru nefndar og 2% nemenda 

sögðu ástæðuna fyrir valinu vera hvatningu frá foreldrum. Í meistararannsókn Svanhildar 

Svavarsdóttur (2010) voru nemendur á fyrsta ári í framhaldsskóla spurðir um val sitt á 

framhaldsskóla. Hvatning frá foreldrum um val á skóla skipti frekar miklu eða mjög miklu máli 

hjá 30% nemenda. Rif́lega 80% nemenda sögðu að það skipti þa ́mjög miklu eða frekar miklu 

máli að félagslif́ið i ́framhaldsskólanum væri skemmtilegt og að skólinn væri talinn góður skóli.  

Í sænskri meistararitgerð voru skoðuð áhrif foreldra á val barna á menntaskóla. Tekin 

voru viðtöl við nemendur í 9. bekk og foreldra þeirra. Niðurstöður voru þær að foreldrar sem 

rætt var við hefðu ómeðvituð áhrif á val barna sinna sem væru tilkomin af samræðum milli 

foreldra og barna. Í þessum samræðum kæmu skoðanir foreldra í Ijós og ráðleggingar sem þeir 

veittu börnum sínum hefðu í för með sér leiðandi áhrif. Foreldrarnir sjálfir sögðu að þetta væri 

val barnsins og töldu sig ekki hafa haft áhrif (Bengtsson, 2006). 

Námsgeta unglinga og menntun foreldra spáði sterkast fyrir um ákvarðanatöku unglinga 

um starfsvettvang, samkvæmt þýskri rannsókn frá 2004 sem beindi sjónum sínum að 

breytingum á starfsákvarðanatöku. Þar voru trú á eigin getu, menntun foreldra og námsgeta 

skoðuð með tilliti til starfsákvörðunar. Möguleg skýring á niðurstöðum er að foreldrar með 

lengri skólagöngu geti frekar aðstoðað börn sín og hafi jafnvel meira hvetjandi viðhorf til náms 

(Pinquart, Juang og Silbereisen, 2004). 

Gerður G. Óskarsdóttir (1993) komst að þeirri niðurstöðu í rannsókn sinni um nám og 

aðstæður unglinga sem hætta í framhaldsskóla að þeir sem áttu feður með mikla menntun 

hófu fremur framhaldsskólanám þrátt fyrir lægri meðaleinkunn en börn þeirra sem höfðu 

minni menntun. Skýringin á þessu er að mati Gerðar sú að ofantalinn hópur foreldra hvetji 

unglinga sína meira til náms en aðrir. Ofangreindar rannsóknir gefa til kynna að foreldrar hafi 

áhrif á ákvarðanatöku unglinga um nám og störf með hvatningu sinni. Í rannsókn Kristjönu 

Stellu Blöndal og Bjarneyjar Sifjar Ægisdóttur (2013) um tengsl á milli óákveðni nemenda við 

námsval í framhaldsskóla og skuldbindingar þeirra gagnvart námi og skóla kemur fram að 

metnaður og framtíðarsýn nemenda í 10. bekk var skýrari eftir því sem menntunarstig foreldra 

var meira. MA ritgerð Líneyjar Bjargar Sigurðardóttur (2010) fjallar um stuðning og hvatningu 
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foreldra en þar bentu niðurstöður til þess að því hærra menntunarstig sem foreldrar hafi því 

hærri væntingar séu um menntunarstig barna þeirra. 

Í rannsókn frá Bandaríkjunum töldu foreldrar að val á háskóla (e. college) væri mikilvæg 

ákvörðun í lífi barna þeirra og tóku ferlið um ákvarðanatökuna alvarlega. Þeir öfluðu sér 

upplýsinga um námsleiðir hjá vinum, ættingum og ráðgjöfum í skóla barna sinna en fannst 

jafnframt vanta nánari upplýsingar frá skólakerfinu. Helstu niðurstöður voru þær að snemma 

í ferlinu höfðu foreldrar talsverð áhrif á val barna sinna og jafnframt töldu foreldrar mikilvægt 

að þeir fengju fræðslu og meiri upplýsingar um framhaldsnám (Neild, 2005). 

Keller og Whiston (2008) könnuðu áhrif foreldra á starfsþróun unglinga (e. career 

development). Rannsókn þeirra byggði á spurningalistum til foreldra og nemenda um 

starfsþróun síðari hópsins. Niðurstöður gáfu til kynna að áhrifaríkara væri fyrir foreldra að sýna 

áhuga og stuðning heldur en að miðla upplýsingum um ákveðinn starfsferil. Unglingarnir höfðu 

þörf fyrir að vita að foreldrar þeirra hefðu áhuga á þeim sem einstaklingum, treystu þeim til 

að taka góða ákvörðun, hefðu trú á getu þeirra og væru stoltir af þeim. Þeir unglingar sem 

höfðu skýra hugmynd um náms- og starfsferil áttu foreldra sem kunnu að meta þarfir þeirra, 

skoðanir og markmið (Keller og Whiston, 2008).  

Stuðningur foreldra við skólagöngu barna og unglinga (e. parental involvement) hefur 

verið mikið rannsakaður en bent hefur verið á að niðurstöður séu ólíkar. Rannsóknir byggjast 

ýmist á upplýsingum frá nemendum, foreldrum eða öðrum og mismunandi er hvernig 

stuðningur foreldra við nám er skilgreindur þar sem allir þessir aðilar geta haft áhrif á 

niðurstöður (Fan, 2001).  

Í rannsókn McNeal (1999) á stuðningi foreldra meðal unglinga þar sem skoðað var hvaða 

áhrif hann hefði á námsgengi, skróp og brotthvarf er stuðningur flokkaður í fjóra þætti. Fyrst 

ber að nefna samræður milli foreldra og barna (e. parent-child discussion) sem byggjast á 

umræðum um skólann og það sem tengist honum, eins og námsval og lífið í skólanum. Slíkar 

samræður milli foreldra og unglinga eru mikilvægar þar sem þær geta opnað augu unglingsins 

fyrir gildi menntunar ásamt því að þegar foreldrar sýna náminu áhuga eru meiri líkur á að 

unglingurinn leggi sig fram. Næst er þátttaka foreldra í foreldra- og kennarafélagi skólans (e. 

parent-teacher organization involvement) en þar fá foreldrar tækifæri til að hittast, ræða 

saman og skiptast á upplýsingum, til dæmis um áherslur þegar kemur að félagslegu hliðinni 

hjá unglingum, til að sporna við óæskilegri hegðun. Í þriðja lagi talar McNeal um aðhald (e. 

monitoring) þar sem foreldrar fylgjast með hegðun og námi barna sinna í því skyni að tryggja 
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velferð þeirra. Fjórði og síðasti þátturinn er bein þátttaka foreldra í skólagöngu (e. educational 

support strategies) og felur hann í sér heimsóknir foreldra í skólann og samskipti þeirra við 

kennara og ráðgjafa. 

Áðurnefnd flokkun McNeal á bæði við um þætti sem tilheyra skólastarfi og því sem fram 

fer á heimilinu. Foreldrar láta í ljós að þeir telji menntun mikilvæga fyrir börn sín með stuðningi 

sínum og þátttöku og vilja jafnframt leggja sitt af mörkum til að stuðla að vellíðan og árangri 

þeirra í námi. Foreldrar sýna börnum sínum stuðning með því að vera til staðar fyrir þau og 

vera virkir þátttakendur í þeirra lífi. Mikill stuðningur felst meðal annars í því að sýna 

viðfangsefnum þeirra hverju sinni áhuga (Gonzalez, 2006). Erna G. Árnadóttir (2007) komst að 

þeirri niðurstöðu í meistararannsókn sinni að unglingar sæktust eftir aðhaldi og stuðningi 

foreldra sinna í námi sínu ásamt virðingu og trausti þeirra en vilji jafnframt ekki of mikla 

afskiptasemi. 

Rannsóknir sem hafa verið gerðar hérlendis um námsgengi ungs fólks benda til þess að 

þeir nemendur séu liḱlegri til að ljúka námi sem telja sig fá naḿslegan stuðning fra ́foreldrum 

sińum (Jón Torfi Jónasson og Guðbjörg Andrea Jónasdóttir, 1992; Jón Torfi Jónasson og 

Kristjana Stella Blöndal, 2002; Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristjana Stella Blöndal, 2005). 

Meirihluti foreldra hvetur börn sín til frekara náms með samræðum við þau (Líney Björg 

Sigurðardóttir, 2010). Hvatning frá foreldrum í námi skiptir miklu máli fyrir flesta sem hana fá. 

Töluvert hærra hlutfall þeirra sem hafa lokið stúdentsprófi segist hafa fengið mikla hvatningu 

við nám í grunnskóla en þeirra sem lokið hafa verknámi eða hafa ekki útskrifast (Jón Torfi 

Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002). 

Íslenskir foreldrar virðast margir hverjir áhugasamir um fræðslu- og uppeldismál og svo 

er að sjá að meirihluti þeirra segist stundum eða oft lesa greinar um uppeldi í fjölmiðlum, á 

netinu og í bókum (Hrund Þórarinsdóttir og Sigrún Aðalbjarnardótir, 2010). Þeir telja einnig 

mikilvægt að foreldrar sýni barni sínu virðingu, til dæmis með því að hlusta á skoðanir þess og 

sýna þeim áhuga (Hrund Þórarinsdóttir og Sigrún Aðalbjarnardótir, 2010). 

Af þessari samantekt um áhrif foreldra á ákvarðanatökuferli unglinga ætti að vera ljóst 

að þau eru nokkur. Unglingar verða fyrir áhrifum frá foreldrum sínum með hvatningu þeirra, 

stuðningi og ráðleggingum. Uppeldisaðferðir geta tengst áhrifum foreldra og hlutverki foreldra 

í ákvarðanatökuferli barna við val á námi að loknum grunnskóla.  
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1.2.2 Uppeldisaðferðir 
Uppeldisaðferðum hefur verið skipt í ýmsa flokka. Einna þekktust er flokkun sem byggist á 

kenningu Baumrind (1971) í leiðandi foreldra, eftirláta, skipandi og afskiptalausa. Baumrind 

telur að börn sem búi við leiðandi uppeldi sem felur í sér viðurkenningu, hlýju, stuðning og 

mörk frá foreldrum, séu móttækilegri fyrir leiðbeiningum foreldra en börn sem fái uppeldi með 

öðrum áherslum. Almennt er talið að leiðandi foreldrar skapi gott tilfinningalegt samband sem 

geri unglinginn móttækilegri fyrir afstöðu foreldranna og því verði aðferðir þeirra 

árangursríkari (Hrund Þórarinsdóttir og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2010). Leiðandi 

uppeldisaðferðir hafa verið rannsakaðar víða um heim og bera niðurstöður þess merki að þar 

sem lögð sé áhersla á samræður við börn með gagnkvæma virðingu og umhyggju að leiðarljósi 

sé stuðlað að margvíslegum þroska og velferð barnanna (Steinberg, 2001). Hér á landi hafa 

sýna niðurstöður rannsókna bent til að börn leiðandi foreldra sýni betri námsárangur og séu 

líklegri við 22 ára aldur til að hafa lokið framhaldsskóla (Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristjana 

Stella Blöndal, 2004; Kristjana Stella Blöndal og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2009) 

Samkvæmt niðurstöðu rannsóknar um uppeldisaðferðir foreldra og sjálfsálit ungs fólks 

bendir ýmislegt til þess að þeir unglingar sem telja sig búa við viðurkenningu og mikla 

samheldni frá foreldrum sínum við 14 ára aldur hafi besta sjálfsálitið (Sigrún Aðalbjarnardóttir 

og Kristín L. Garðarsdóttir, 2004). Uppeldisaðferðir leggja grunn að sjálfsmynd unglinga og 

hæfni þeirra á ýmsum sviðum, eins og trú á eigin getu, sjálfsaga og viðhorfum til náms (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir og Kristjana Stella Blöndal, 2005). Þeir unglingar sem hafa góða sjálfsmynd 

eru betur í stakk búnir til að taka ákvarðanir og því er þáttur foreldra í uppbyggingu á góðri 

sjálfsmynd mikilvægur.  

Uppeldishlutverkið er margþætt og þurfa foreldrar að geta veita börnum sínum aðhald 

með því að vera sá aðili sem börn geta leitað til með ráð og hughreystingu (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 1995). Að því sögðu er ljóst að uppeldisaðferðir foreldra hafa margvísleg áhrif á 

börn og unglinga og meðal annars við ákvarðanatökuferli þeirra um val á námi að loknum 

grunnskóla. 

1.3 Nám að loknum grunnskóla 
Eftir umfjöllun um áhrif foreldra á námsval er viðeigandi að skoða hvar foreldrar geta fundið 

upplýsingar um nám og störf. Hér verður fjallað um námsframboði framhaldsskóla á Íslandi, 

innritunarferli þeirra og hvernig slíkar upplýsingar eru settar fram hér á landi. Samantekt er á 
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því hvernig þessum málaflokki er sinnt á Norðurlöndunum og að lokum er farið yfir þátt náms- 

og starfsfræðslu í grunnskólum 

1.3.1 Nám í framhaldsskólum og innritun 
Allir þeir sem hafa lokið grunnskólanámi eða hafa náð 16 ára aldri eiga rétt á að hefja nám í 

framhaldsskóla (Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008). Samkvæmt upplýsingum 

Menntamálastofnunar eru fimmtán skólar á framhaldsskólastigi starfræktir á 

höfuðborgarsvæðinu og á landsvísu eru þeir 36. Flestir skólarnir eru í Reykjavík en fjórir skólar 

eru í nágrannabæjarfélögum (Menntagátt, e.d.) Mikið framboð er af námsbrautum í 

framhaldsskólum landsins og allt að 100 námsleiðir eru í boði, þar af 87 starfsnámsbrautir 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014). Stúdentsbrautir eru brautir sem lýkur með 

stúdentsprófi en starfsnámsbrautir veita undirbúning fyrir ýmis störf, til dæmis í iðn- eða 

heilbrigðisgreinum, og fela í sér verklega þjálfun. Á almenna braut innritast yfirleitt þeir 

nemendur sem uppfylla ekki kröfur um inntöku á aðrar brautir framhaldsskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014). 

Innritun í framhaldsskóla fer fram rafrænt og fá foreldrar nemenda í 10. bekk sent bréf 

frá Menntamálastofnun þar sem farið er yfir framkvæmd innritunar. Þar sem nemendur í 10. 

bekk eru ólögráða þarf samþykki foreldra við innritun og er það gert með því að upplýsa 

foreldra um fyrirkomulag til að tryggja að þeir geti fylgst með innritun barna sinna. Nemendur 

sækja um tvo skóla, fyrsta og annað val, og velja sér jafnframt tvær námsbrautir innan hvors 

skóla. Fái umsækjandi ekki skólavist i ́þeim skólum sem hann sótti um sér Menntamálastofnun 

um að útvega viðkomandi skólavist (Menntagátt, e.d.). Framhaldsskólarnir setja sjálfir skilyrði 

fyrir inntöku (Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008) og er upplýsingar um þau að finna á 

heimasíðum skólanna. 

1.3.2 Upplýsingar um námsframboð 
Þegar líða fer undir lok grunnskólagöngunnar fara nemendur og foreldrar þeirra að huga að 

vali á áframhaldandi námi. Mismunandi er eftir grunnskólum hversu öflug náms- og 

starfsfræðslan er og í hverju hún felst (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2000). Kynningarfundir fyrir 

foreldra og nemendur eru gjarnan haldnir í grunnskólum þar sem fulltrúar frá ýmsum 

framhaldsskólum kynna námsframboð sitt (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012). Dæmi eru um að 

náms- og starfsráðgjafi í grunnskóla kynni fyrir foreldrum á fundi námsframboð 

framhaldsskólanna, inntökuskilyrði og inntökuferlið (Sigrún Ágústsdóttir, munnleg heimild, 
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20. september 2016). Flestir framhaldsskólar bjóða upp á opið hús fyrir nemendur sem 

foreldrar eiga einnig kost á að mæta á. 

Upplýsingar um nám og störf er hægt að finna víðsvegar á netinu; á heimasíðum 

einstakra skóla, stofnana og fyrirtækja (Guðrún Birna Kjartansdóttir, 2012). Framhaldsskólar 

hérlendis eru með heimasíður með upplýsingum um námsframboð, inntökuskilyrði og 

ýmislegt fleira gagnlegt. Bendill.is, menntamalastofnun.is, menntagatt.is, naestaskref.is og 

idan.is eru dæmi um aðrar upplýsingasíður sem hafa að geyma upplýsingar um nám og störf. 

Hins vegar er ekki nóg að hafa upplýsingasíður til staðar heldur þarf að auglýsa þær og 

markaðssetja til að sem flestir geti nýtt sér þær (Guðrún Birna Kjartansdóttir, 2012). 

Náms- og starfsupplýsingar á Íslandi eru á mörgum svæðum en ekki í einu miðlægu kerfi 

eins og tíðkast í öðrum vestrænum löndum (Guðrún Birna Kjartansdóttir, 2012). Upplýsinga- 

og ráðgjafarkerfi er kerfi eða svæði á netinu þar sem hægt er að fá áreiðanlegar upplyśingar 

og ráðgjöf um nám og störf a ́einum stað. Í slíku upplýsingakerfi er hægt að nálgast upplyśingar 

um störf, starfslyśingar, námsleiðir, kröfur um menntun og þjálfun i ́störf, framtið́arhorfur á 

vinnumarkaði, laun og fleira. Einnig er þar að finna yḿsar kannanir, eins og 

áhugasviðskannanir, sem veita tækifæri til sjálfskoðunar. 

Miðlægt heildstætt upplýsinga- og ráðgjafarkerfi getur auðveldað ákvarðanatöku 

einstaklinga um nám og störf. Í nútímasamfélagi ættu upplýsingar um nám og störf að vera 

aðgengilegar á netinu. Úttekt Hagstofunnar árið 2011 syńdi að um 57% landsmanna höfðu 

aflað sér upplyśinga um nám á netinu. Því má ætla að þörf sé fyrir sliḱt aðgengilegt og 

heildstætt upplyśingakerfi hérlendis sem tengist náms- og starfsvali einstaklinga og veitir 

hlutlausar og áreiðanlegar upplyśingar (Guðrún Birna Kjartansdóttir, 2012). 

Fræðslumiðstöð atvinnulif́sins og Sérfræðisetur i ́ ævilangri naḿs- og starfsráðgjöf i ́

samstarfi og samráði við fleiri hagsmunaaðila eins og fræðsluaðila, fagfélög og starfsgreinarað́ 

hafa at́t veg og vanda af þvi ́ að þróa nýja íslenska vefsíðu sem ber heitið Næsta skref 

(naestaskref.is) og er heildstætt upplýsinga- og ráðgjafarkerfi í þeim anda sem fjallað hefur 

verið um hér að ofan. Markmið síðunnar er að veita upplýsingar og auðvelda einstaklingum 

aðgengi að ráðgjöf um störf á íslenskum vinnumarkaði, námsframboð og raunfærnimat. Þróun 

vefsins er hins vegar í uppnámi þar sem ekki liggur fyrir hvernig eigi að fjármagna verkefnið 

eftir að Evrópusambandið sagði upp samningum um svokallaða IPA-styrki sem verkefnið 

byggði á þegar samningaviðræðum um aðild Íslands að ESB var hætt (Ingibjörg Bára 

Sveinsdóttir, 2015). Þeir aðilar sem standa að vefnum telja afar brýnt að þróa hann áfram og 
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uppfæra þær upplýsingar sem fyrir eru á honum til að hann nýtist sem tæki fyrir almenning til 

að taka upplýstar ákvarðanir um náms- og starfsval (Ingibjörg Bára Sveinsdóttir, 2015). 

Athyglisvert er að skoða hvernig upplýsingagjöf fyrir nemendur og foreldra um nám að 

loknum grunnskóla er háttað á Norðurlöndunum. Líkt og á Íslandi eru framhaldsskólar þar með 

opin hús, virkar heimasíður og kynningarfundi til að kynna námsframboð. Hins vegar bjóða 

Danmörk, Noregur og Svíþjóð einnig upp á upplýsingasíður um nám að loknum grunnskóla 

sem eru ætlaðar nemendum og foreldrum. Þessar síður: gymnasieguiden.se, ug.dk og 

utdanning.no eiga það sameiginlegt að vera með ítarlegar og notendavænar upplýsingar um 

námsframboð.  

Á fyrrnefndum síðum er að finna glugga ætlaðan foreldrum, sem hefur að geyma 

hagnýtar upplýsingar og góð ráð. Meðal ráða til foreldra er að þeir beri virðingu fyrir áhuga 

barna sinna, kynni sér upplýsingar um námsframboð með barninu sínu, spyrji opinna 

spurninga og fari á opin hús framhaldsskólanna. Myndræna skýringamynd á 

ákvarðanatökuferli nemandans og hlutverki foreldra má sjá á dönsku síðunni og er sú 

framsetning áhugaverð og grípandi. Einnig má geta þess að danska menntamálaráðuneytið 

gefur út ítarlegan bækling, Uddannelse – dit barns fremtid, um menntunarmöguleika að 

loknum grunnskóla. 

Óhætt er að fullyrða að Ísland standi höllum fæti gagnvart nágrannaþjóðum sínum þegar 

kemur að því að upplýsa foreldra um þeirra hlutverk og áhrif í ákvarðanatökuferli barna þeirra 

um val á framhaldsnámi. Það er sóknarfæri í því fyrir íslensk stjórnvöld að upplýsa foreldra og 

nemendur betur um námsframboð að loknu grunnskólanámi og hverju sé gott að huga að í 

ákvarðanatökuferlinu.  

1.3.3 Náms- og starfsráðgjöf 
Ákvörðun um stefnu á náms- og starfsferli snemma á ævinni er talin vera ein sú mikilvægasta 

sem einstaklingur tekur á lífsleiðinni. Skólakerfið á Íslandi er byggt upp með þeim hætti að 

skólaskylda er frá 6-16 ára í grunnskóla (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Öllum er síðan 

sjálfum gert að velja sér framhald, hvort sem um er að ræða áframhaldandi nám eða fyrstu 

skref á vinnumarkaði. Hér á landi fara um 95% þeirra sem ljúka grunnskóla beint í 

framhaldsskóla (Hagstofa Íslands, 2016). Við þessi skil á grunn- og framhaldsskólastiginu þarf 

unglingur í fyrsta sinn að taka ákvörðun um sinn eigin náms- og starfsferil. Unglingar á þessum 

aldri hafa mismunandi þroskahæfni til að leysa slík verkefni en eiga þó allir það sameiginlegt 
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að hafa aldrei þurft að velja sér námsleið áður (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2000). Náms- og 

starfsval sem er vel ígrundað leggur grunninn að ánægjulegum og árangursríkum starfsferli 

einstaklings alla ævi (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2000; Menntamálaráðuneytið, 2007) og því er 

brýnt að huga vel að mikilvægi ákvarðanatökunnar. 

Náms- og starfsráðgjafar eru fagaðilar sem vinna með börnum, unglingum og fullorðnum 

á fjölbreyttum vettvangi, eins og í skólakerfinu. Hlutverk náms- og starfsráðgjafa í grunnskóla 

er að vinna með nemendum, foreldrum og fleirum að ýmsum málefnum er snúa að námi, líðan 

og framtíðaráformum nemenda. Náms- og starfsráðgjöf á að aðstoða einstaklinga við að skilja 

menntakerfið og vinnumarkaðinn og tengja þær upplýsingar við þekkingu þeirra, hæfni og 

áhuga til að auðvelda þeim að taka ákvarðanir varðandi náms- og starfsval (Félag náms- og 

starfsráðgjafa, 2015 og Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Samkvæmt 13. grein í 

grunnskólalögum (nr. 91/2008) eiga allir nemendur rétt á að njóta náms- og starfsráðgjafar af 

fagaðila með tilskilin réttindi og því er brýnt að þessari þjónustu sé sinnt í skólum landsins. 

Foreldrar sækja ekki þjónustu náms- og starfsráðgjafa í miklum mæli (Helga Tryggvadóttir o.fl., 

2014) og ekki eru fyrirliggjandi gögn um í hvaða tilgangi þeir sækja þá þjónustu þegar það 

gerist. 

Mismunandi er eftir skólum hvernig staðið er að fræðslu um nám að loknum grunnskóla 

(Gerður G. Óskarsdóttir, 2012). Ekki liggur ljóst fyrir hvaða þættir hafa áhrif á að slík fræðsla 

er misjöfn en hafa ber í huga að ekki eru starfandi náms- og starfsráðgjafar í öllum 

grunnskólum og getur það eflaust verið ein skýringin (Helga Tryggvadóttir o.fl., 2014).  

Bæði innlendar og erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á að náms- og starfsfræðsla skilar 

árangri. Nemendur sem fengu slíka fræðslu voru ákveðnari um val á námsbraut að vori og 

höfðu aflað sér upplýsinga um nám víðar en þeir sem enga fræðslu hlutu, samkvæmt 

niðurstöðu samanburðarrannsóknar Guðbjargar Vilhjálmsdóttur (2000). Niðurstöður PISA 

könnunar árið 2012 sýndu að í þeim löndum þar sem náms- og starfsfræðsla er hluti af 

námskrá hafa 15 ára nemendur öðlast meiri hæfni og leikni í að stjórna eigin náms- og 

starfsferli heldur en jafnaldrar þeirra sem hljóta ekki markvissa fræðslu sem hluta af námskrá 

(Sveet, Nissinen og Vuorinene, 2014). 

Um árabil hefur náms- og starfsfræðsla á Íslandi líklega verið með svipuðum hætti, 

samsett úr fræðslu um skólakerfið, umræðum um framtíðaráætlanir og vettvangsferðum 

(Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2000). Gerður G. Óskarsdóttir (2012) gerði viðamikla rannsókn á 

skilum skólastiga, frá leikskóla til grunnskóla og grunnskóla til framhaldsskóla, þar sem voru 
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meðal annars skoðaðar kynningar á námi í framhaldsskóla og námsráðgjöf. Þar kemur fram að 

kynningar á framhaldsskólum fyrir nemendur sem voru að ljúka 10. bekk fóru fram í 

grunnskólum, ýmist á vegum náms- og starfsráðgjafa grunnskólans eða þá að fulltrúar 

framhaldsskóla komu í grunnskólann með kynningu að hans ósk. Þessar kynningar voru ýmist 

haldnar fyrir alla nemendur skólans á lokaári eða fyrir minni hópa í einu. Einnig voru í boði 

kynningar eða opin hús í framhaldsskólunum og nemendur áttu kost á ráðgjöf frá náms- og 

starfsráðgjafa í sínum heimaskóla. Jafnframt var sameiginleg kynning margra framhaldsskóla 

haldin, sem má líkja við sölutorg þar sem gestum og gangandi gafst kostur á að afla sér 

upplýsinga um það nám sem í boði var.  

Samkvæmt ofantöldum upplýsingum eru það því tvær kynningar um nám í 

framhaldsskóla sem foreldrar nemenda í 10. bekk eiga kost á að sækja. Það eru opin hús 

framhaldsskólanna og sameiginlegir kynningarfundir þeirra. Nefnd um eflingu náms- og 

starfsráðgjafar í grunn- og framhaldsskólum sem úrræðis gegn brottfalli nemenda 

(Menntamálaráðuneytið, 2009) lagði til að foreldrar kæmu með skipulegum hætti að 

ákvarðanatökuferli barna sinna um nám og störf i ́framtið́inni og að aðkoma þeirra yrði tengd 

við heildstæða áætlun skóla um náms- og starfsrað́gjöf. Í skýrslu starfshóps um stefnumótun 

í náms- og starfsráðgjöf (Guðrún Birna Kjartansdóttir o.fl., 2015) er fjallað um samstarf við 

foreldra. Þar kemur fram að mikilvægt sé að veita foreldrum stuðning með upplýsingum og 

kynningu á möguleikum og tækifærum hvers námsferils, bæði á sviði bók- og starfsnáms. 

Ofantaldar skýrslur gefa sterklega til kynna mikilvægi þess að upplýsa foreldra um námsleiðir 

þrátt fyrir að ekki sé fjallað nánar um það í þeim með hvaða hætti skuli veita þessar 

upplýsingar. Umfjöllunarefnið hér er að rýna í hvert hlutverk foreldra er í þessu 

ákvörðunarferli og með hvaða hætti þeir geta stutt við bakið á börnum sínum. 

1.4 Markmið og rannsóknarspurningar 
Í þessari rannsókn verður sjónum beint að því að skoða reynslu foreldra um þátt sinn í 

ákvarðanatökuferli barna sinna um val á námi eftir grunnskóla og hvaða áherslur og þekkingu 

þeir hafa á námsleiðum. Markmið rannsóknarinnar er að fyrir liggi upplýsingar um hugmyndir 

og meðvitund foreldra um hlutverk sitt í ákvarðanatöku barna sinna um val á námi eftir 

grunnskóla, og einnig að fyrir liggi upplýsingar um þekkingu og áherslur foreldra er varða valið 

og hugmyndir þeirra um upplýsingamiðlun.  
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Eins og fram hefur komið er lítil þekking hér á landi um þátt foreldra við ákvarðantöku 

íslenskra barna við vali á framhaldsnámi. Á grunni markmiðsins og framangreindrar 

umfjöllunar um áhrif foreldra á námsval barna sinna voru eftirfarandi rannsóknarspurningar 

settar fram fyrir rannsóknina: 

 
1. Hvaða hugmyndir hafa foreldrar um hlutverk sitt í ákvarðanatökuferli barna sinna við 

val á framhaldsnámi að loknum grunnskóla? 

2. Hvaða þættir skipta máli við val á framhaldsnámi að loknum grunnskóla að mati 

foreldra? 

3. Á hverju byggja foreldrar þekkingu sína um námsleiðir og hvaða upplýsingar telja þeir 

að komi að gagni? 
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2 Aðferð 

Í þessari rannsókn var notuð eigindleg rannsóknaraðferð (e. qualitative research methods) þar 

sem hún hentar vel þegar markmið rannsóknarinnar er að skoða upplifun og reynslu 

þátttakenda (Hennink, Hutter og Bailey, 2011). Eigindlegar rannsóknaraðferðir byggja meðal 

annars á fyrirbærafræði (e. phenomenology) þar sem leitast er eftir að skilja félagsleg fyrirbæri 

út frá upplifun ákveðins hóps og dýpka skilning á merkingu þeirra (Hennink o.fl., 2011). Í 

eigindlegum aðferðum er rannsakandinn aðalrannsóknarverkfærið þar sem hann safnar 

gögnum, greinir þau út frá aðleiðslu og leggur áherslu á merkingu þeirra. Stuðst var við 

vinnubrögð grundaðrar kenningar (e. grounded theory) við rannsóknina þar sem stöðluðum 

vinnubrögðum var beitt við greiningu gagna samhliða gagnaöflun (Charmaz, 2006). 

Við öflun gagna í eigindlegum aðferðum eru opin viðtöl algeng. Opin viðtöl henta vel 

þegar leitað er eftir að öðlast skilning á upplifun og reynslu þátttakenda (Hennink o.fl., 2011). 

Slík viðtöl gefa einstaklingum tækifæri til að tjá sig með sínum eigin orðum og lýsa með þeim 

hætti upplifun sinni. Hvert viðtal er einstakt þar sem svör og reynsla geta verið mismunandi 

meðal þátttakenda. Mikilvægt er að hafa í huga trúnað við þátttakendur þegar verið er að lýsa 

persónulegri reynslu og upplifun í viðtölum (Hennink o.fl., 2011). Í þessari rannsókn voru tekin 

opin viðtöl þar sem áhersla var lögð á að dýpka skilning á orðum viðmælenda með því að beita 

virkri hlustun, meðal annars með þögnum og hvatningu. 

2.1 Þátttakendur  
Tekin voru viðtöl við sjö einstaklinga sem eiga börn sem luku námi í grunnskóla vorið 2016. 

Notað var hentugleikaúrtak til að finna viðmælendur. Í slíku úrtaki er leitað eftir þátttakendum 

sem búa yfir þekkingu eða reynslu af því málefni sem er til skoðunar (Hennink o.fl., 2011). 

Úrtakið var markvisst þar sem það fól í sér að þátttakendur ættu börn sem hefðu lokið 

grunnskóla vorið 2016 og hafið nám í framhaldsskóla haustið 2016. Þessi viðmið voru sett til 

að tryggja að þátttakendur hefðu nýlega gengið í gegnum ákvarðanatökuferli barna sinna.  

Hér verður gerð grein fyrir þátttakendum í rannsókninni. Til að halda trúnaði við þá og 

koma í veg fyrir persónurekjanlegar upplýsingar hefur öllum nöfnum verið breytt. 

Þátttakendur eru allir búsettir á höfuðborgarsvæðinu og eru á aldursbilinu 40–50 ára.  
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Anna Halldórsdóttir á einn 16 ára dreng í Menntaskólanum í Kópavogi. Hún starfar á 

ferðaskrifstofu.  

Bára Reynisdóttir á þrjú börn. Hún er bókasafns- og upplýsingafræðingu og starfar á 

bókasafni í grunnskóla. Elsta barn Báru er 18 ára drengur sem er nemi í Flensborg, miðjubarnið 

er 16 ára stúlka sem hóf nám í Menntaskólanum í Reykjavík haustið 2016 og yngstur er 9 ára 

strákur. 

Elsa Pétursdóttir er móðir tveggja stúlkna. Hún hefur lokið grunnnámi í háskóla og starfar 

nú við ráðgjöf á ferðaskrifstofu. Eldri dóttir Elsu er 16 ára stúlka, nemandi í Fjölbrautaskólanum 

í Garðabæ og yngri stelpan er 9 ára. 

Jóhann Gunnarsson er lögfræðingur og faðir þriggja barna. Elsti drengurinn hans er 16 

ára nemandi í Menntaskólanum í Reykjavík.  

Lísa Ólafsdóttir á tvö börn. Hún er grunnskólakennari að mennt og starfar sem 

deildarstjóri í grunnskóla. Elsta barn Lísu er 16 ára stúlka sem er nemandi í Kvennaskólanum í 

Reykjavík og yngra barnið er 13 ára drengur.  

Magnea Brynjarsdóttir á þrjú börn. Hún er hjúkrunarfræðingur og starfar nú sem 

deildarstjóri. Elsta barn Magneu er 24 ára stúlka sem er háskólanemi, miðjubarnið er 18 ára 

drengur sem stundar fjarnám samhliða vinnu og yngsta barnið er 16 ára stúlka, nemandi í 

Verslunarskóla Íslands. 

Sigrún Skúladóttir er þriggja barna móðir, menntaður íþróttafræðingur og starfar sem 

slíkur. Elsta barnið hennar er 16 ára stúlka sem er nemandi í Kvennaskólanum í Reykjavík, hin 

tvö börnin eru sex og tíu ára grunnskólanemendur. 

Rannsakandi hafði engin tengsl við þátttakendur rannsóknarinnar áður en hafist var 

handa við framkvæmd rannsóknar. 

2.2 Framkvæmd 
Haft var samband við vini og ættingja og auglýsing sett á facebook til að fá ábendingar um 

mögulega þátttakendur í september 2016. Eftir að hafa fengið upplýsingar um einstaklinga 

sem höfðu áhuga á þátttöku hafði ég samband við þá ýmis með tölvupósti eða skilaboðum á 

facebook þar sem fram komu upplýsingar um tilgang og fyrirkomulag rannsóknarinnar. Allir 

þeir sem haft var samband við samþykktu þátttöku í rannsókninni. Öflun gagna fór fram með 

sjö opnum og hálfstöðluðum viðtölum. Stuðst var við ákveðinn viðtalsramma þar sem notaðar 

voru spurningar til að styðjast við án þess þó að hamla sögu þátttakenda (sjá fylgiskjal 1). 
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Viðmælendur voru spurðir hvernig þeim fannst ákvarðanatökuferli barna sinna ganga og hvert 

þeir töldu hlutverk sitt hafa verið í ferlinu. Reynt var að þá til að tjá sig um hvaða áherslur þeir 

höfðu á námsvalinu og hvort þeir væru frekar að velta fyrir sér námsbraut eða skóla. Einnig 

voru viðmælendur inntir eftir því hvernig upplýsingar þeir fengu um nám að loknum 

grunnskóla og hvernig þeir mátu gæði þeirra.  

Viðtölin fóru fram á tímabilinu 10. október 2016 til 23. nóvember 2016 og voru ýmist 

tekin á heimili eða vinnustað þátttakenda. Viðtölin voru 25–40 mínútur að lengd. Í upphafi 

hvers viðtals var viðmælanda gerð grein fyrir tilgangi rannsóknarinnar og bakgrunnur 

rannsakanda kynntur. Viðmælendur samþykktu þátttöku með undirskrift sinni (sjá fylgiskjal 

2). Öll viðtöl voru hljóðrituð á síma með leyfi þátttakenda og síðan afrituð orðrétt yfir á tölvu.  

2.3 Úrvinnsla gagna 
Gagnaöflun byggðist á viðtölum við alla þátttakendur. Hvert viðtal var afritað næstu daga eftir 

að það var tekið. Meðan á afritun stóð voru samhliða skráðar niður athugasemdir og að loknu 

hverju viðtali voru tekin saman helstu atriðin og eigin hugleiðingar rannsakanda. Fram fór 

stöðug greining gagna og kóðun byggð á stöðluðum vinnubrögðum í anda grundaðra 

kenninga. Markmiðið kóðunar er að leita eftir merkingu gagnanna, finna þemu þeirra og draga 

fram lýsandi dæmi fyrir hvert þema fyrir sig (Charmaz, 2006). Við gagnagreiningu byggða á 

grundaðri kenningu er opinni og markvissri kóðun beitt. Opin kóðun (e. initial coding) felst í 

því að gögnin eru lesin línu fyrir línu í leit að þemum sem koma þar fram og þau skráð á spássíu 

viðtalsnótna. Með markvissri kóðun (e. focused coding) eru gögnin lesin aftur út frá þeim 

ráðandi þemum sem fundust í opinni kóðun, einu í einu, og farið í gegnum hverja málsgrein 

fyrir sig. Greiningarblöð (e. memos) voru skrifuð um þau þemu sem komu endurtekið fram í 

gögnunum (Charmaz, 2006). 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir byggja á því að skilja upplifun einstaklings út frá frásögn 

hans en ekki út frá skoðunum rannsakandans og því mikilvægt að hann sjálfur sé meðvitaður 

um sína reynslu og hugmyndir um það sem rannsakað er (Creswell, 2013). Við vinnu á þessari 

rannsókn þurfti ég að vera meðvituð um mína skoðun á því hvert hlutverk foreldra í 

ákvörðunatöku barna þeirri eigi að vera. Sjálf á ég ekki börn sem eru komin á þann aldur að 

þurfa að velja sér nám. Hins vegar hef ég sem kennari barna í 10. bekk oft setið foreldraviðtöl 

þar sem val á námi að loknum grunnskóla er rætt. Ég þurfti því að varast það að taka þær 

upplýsingar sem ég hafði fyrirfram með mér í rannsóknina.  
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2.4 Siðferðileg sjónarmið 
Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar, líkt og siðareglur fyrir rannsóknir í 

félagsvísindadeild Háskóla Íslands gera ráð fyrir (Háskóli Íslands, e.d.). Til að vinna nánar eftir 

þeim reglum skrifuðu þátttakendur allir undir samþykkis- og trúnaðarblað í upphafi viðtals þar 

sem fram kom samþykki fyrir þátttöku og að farið yrði með öll gögn sem trúnaðarupplýsingar. 

Jafnframt var þess getið að gögnum yrði eytt að lokinni afritun og greiningu, þátttakendum 

yrðu gefin gervinöfn og þess gætt til hins ítrasta að ekki yrði unnt að rekja persónugreinanlegar 

upplýsingar til þátttakenda. Öllum var gert ljóst að þeim væri frjálst að hætta þátttöku hvenær 

sem á rannsókninni stæði.  

Lögð er áhersla á fjórar höfuðreglur í siðareglum sem fjalla um sjálfræði, skaðleysi, 

velgjörð og réttlæti þátttakenda (Sigurður Kristinsson, 2013). Sjálfræðisreglan byggir á 

mikilvægi þess að samþykki fyrir þátttöku í rannsókn sé upplýst og óþvingað, en í því felst að 

þátttaka einstaklings sé frjáls og honum sé kunnugt um í hverju hún felst (Sigurður Kristinsson, 

2013). Í þessari rannsókn var sérstaklega hugað að sjálfræðisreglunni og þess gætt að leita 

eftir frjálsu samþykki allra þátttakenda. Ég gerði það með þeim hætti að hafa strax samband 

við þá sem gáfu kost á þátttöku og upplýsa þá ítarlega um tilgang og framkvæmd 

rannsóknarinnar. Undirskrift undir samþykkis- og trúnaðarblað var til að ganga úr skugga um 

að þessari reglu væri fylgt eftir. 
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3 Niðurstöður 
Tilgangur rannsóknarinnar var að fá innsýn í upplifanir foreldra af ákvarðanatökuferli barna 

þeirra við námsval að loknum grunnskóla. Áhersla var lögð á að öðlast sýn á hvert foreldrar 

teldu sitt hlutverk vera í ferlinu, hvað þætti þeir legðu áherslu á varðandi námsvalið og hvernig 

þeim finndust upplýsingar um nám að loknum grunnskóla vera. Nokkur meginþemu komu 

fram í viðtölunum. Niðurstöðuköflum er skipt niður eftir þeim og áherslum í markmiði 

rannsóknarinnar. Fyrsti kaflinn er hugmyndir foreldra um hlutverk sitt þar sem fjallað er um 

með hvaða hætti foreldrar telja sig vera styðjandi. Annar kaflinn er val um skóla frekar en námi 

en þar er skoðað hvaða þætti foreldrar leggja áherslu á varðandi námsval barna þeirra. Þriðji 

kaflinn er upplýsingaöflun en þar er farið yfir hvernig foreldrar töldu upplýsingar nýtast sér í 

ferlinu. Að lokum er fjallað um sýn foreldra á námsval barna sinna sem byggir á upplifun þeirra 

af ákvarðanatökuferlinu og hvort þeir hafi verið sammála vali barna sinna. 

3.1 Hugmyndir foreldra um hlutverk sitt 
Þegar skoðað var hvert foreldrar teldu hlutverk sitt vera í ákvarðanatökuferli barna sinna voru 

allir viðmælendurnir sjö sammála því að stuðningur skipti þar mestu máli. Með stuðningi er 

átt við að vera til staðar fyrir börnin, leiðbeina þeim ef þess þarf og vera þátttakandi í ferlinu 

með því að sækja kynningarfundi og eiga samræður við börnin um málefnið.  

Allir viðmælendur voru sammála um nauðsyn þess að veita börnum sínum stuðning 

þegar þau taka ákvörðun um nám að loknum grunnskóla. Mikilvægi þess að vera til staðar fyrir 

börnin og styrkja þau í ferlinu var rauður þráður í orðum viðmælenda. Börnin standa á 

tímamótum og eru að taka sína fyrstu ákvörðun sem skiptir svo miklu máli. Sigrún dró upp 

skýra mynd af því í hverju stuðningurinn fælist: 

Þú ert samt baklandið, þú ert bakkup, styrkja … skiptir miklu máli að hafa þetta bakland. … 
Einhver sem sýnir þér áhuga, fari með þér í skólann, fari í gegnum ferlið með þér. Það skiptir 
rosa miklu máli finnst mér, þannig að mér finnst við foreldrarnir vera ótrúlega mikilvægt 
bara að vera til staðar. 

Lísa var í upphafi ekki mikið að velta fyrir sér hlutverki sínu fyrr en umræðan hófst á 

heimilinu og hún áttaði sig á að hún þyrfti að styðja dóttur sína. 
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Einnig kom fram að val á námi ætti að vera sjálfstæð ákvörðun barnanna sem 

foreldrarnir styddu og Bára hafði þetta að segja: „Þetta átti að vera algjörlega þeirra val hvert 

þau færu“. Viðmælendur töldu mikilvægt að ákvörðun barnanna væri á endanum þeirra eigin 

þrátt fyrir einhverjar leiðbeiningar af þeirra hálfu meðan á ferlinu stóð, eins og fram kemur hjá 

Magneu: 

Ég passaði mig alveg að taka ekki neina stjórn, að vera að segja þetta er best fyrir þig, maður 
verður líka að láta þau skoða hlutina sjálf og taka svona ákvarðanir, fyrstu svona ákvarðanir 
sem þau eru að taka sjálf náttúrulega í lífinu og bara hafa gott af því. 

Það má því ætla af þessum orðum og annarra viðmælenda að foreldrarnir vildu styðja 

börnin sín án þess að stýra þeim of mikið og virða þannig val þeirra. Það sé hluti af þroskaferli 

barnanna að takast á við þá áskorun sem það er að taka ákvörðun um nám í framhaldsskóla 

að loknum grunnskóla. 

Allir viðmælendur töldu það hluta af því að veita stuðning að leiðbeina börnum sínum í 

ferlinu. Með leiðbeiningu var átt við að benda börnunum á fleiri valmöguleika og varpa ljósi á 

ýmis hagnýt atriði varðandi valið eins og kom fram í orðum Magneu: „Benda henni á að það 

væri líka þægilegt að horfa líka á hvað væri nálægt, eins og Kvennó væri nálægt, hvort hún 

vildi prófa að fara í fjölbrautaskóla, bara benda á kostina og hvað eru kostir og gallar við 

bekkjakerfi og líka fjölbraut“. 

Anna, Lísa, Magnea og Sigrún sögðust hafa meðvitað reynt að beina börnum sínum á 

eina leið fremur en aðra og reyndu þannig að stýra þeim í ákveðna átt. Um var að ræða val á 

skóla, annars vegar að beina barninu í hverfisskóla og hins vegar í bekkjaskóla frekar en skóla 

með áfangakerfi. Það kom þó fram að ef foreldrarnir skynjuðu ekki vilja hjá börnum sínum að 

fylgja þessum leiðbeiningum þá drógu þeir í land með þær. Þessum viðmælendum fannst 

skipta máli að koma skoðunum sínum á framfæri við börn sín en ítrekuðu jafnframt að þeir 

myndu ávallt virða val barna sinna hvað svo sem það yrði. Lísa hafði eftirfarandi að segja: 

Ég var mjög spennt fyrir því að hún færi í framhaldsskóla því að mér fannst sjálfri mjög 
gaman í framhaldsskóla og hérna og þú veist en ég reyni alveg að stýra henni í skólann hér 
í bænum eins og ég gat en það var ekki hlustað á það. … Þannig að mér tókst það ekki alveg. 

Anna benti á að ef barn ætlar til dæmis í skóla í öðru sveitarfélagi þá þurfi „að benda 

þeim á þær villur“ og grípa með einhverjum hætti inn í ferlið, til dæmis með því að ræða hvar 

barnið ætli þá að búa. Lísa sagði jafnframt frá því að hún og maki hennar hefðu meðvitað haft 

áhrif á ákvarðanatökuferlið þegar þeim þótti barn þeirra vera að íhuga skóla sem þau töldu 
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það engan veginn eiga heima í þar sem það virtist ætla að láta viðhorf annarra hafa full mikil 

áhrif á sig: 

Mér fannst við eiga mikinn þátt í að þú veist til dæmis kom þarna tímabil þar sem hún ætlaði 
í Versló … höfðum ekki áhuga á því en þá höfðum við alveg áhrif þú veist, stýra henni annað. 
Hún alveg lét að stjórn … þú veist þetta var ekki bara eitthvað sem hún ætlaði sér og okkar 
viðhorf hérna skipti engu máli, það skipti alveg máli. 

Bára og Jóhann ræddu einnig bæði við börnin sín um að sumar námsbrautir í 

framhaldsskólum lokuðu mögulega á einhverja valmöguleika í háskólanámi á meðan aðrar 

byðu upp á meiri fjölbreytni í námsvali að loknum framhaldsskóla. Þeim var umhugað um að 

börn þeirra væru meðvituð um hvað fælist í því að halda öllum dyrum opnum í framtíðinni. 

Bára sagði: „Ræddum aðeins við hana foreldrarnir um að sko að kannski sumar brautir lokuðu 

á einhverja möguleika og aðrar gæfu meiri fjölbreyttari möguleika í framhaldsnámi sko eftir 

menntaskóla“. 

Viðmælendur voru sammála um að leiðbeining þeirra hefði meðal annars falist í því að 

ræða áhuga, styrkleika og veikleika barna sinna í námi, eða líkt og Sigrún nefndi: „Að opna 

augun fyrir henni að velja þá svolítið bara hvar þínir styrkleikar eru“. Elsa tók í sama streng „til 

dæmis við vissum að hún hafði ekkert að gera á náttúrufræðibraut en tungumál liggja vel fyrir 

henni“. Magneu fannst mikilvægt að hafa í huga þegar námsleið er valin: „Að þú veljir þér 

eitthvað sem þú hefur áhuga á og liggur vel fyrir þér … ef þú ert rosa góð í málum að þú farir 

þá frekar á málabraut og lærir eitthvað sem þú ert góður í og hafir gaman af svo að það sé 

jákvæð reynsla af náminu og þú sért líka að ná fram það besta hjá sjálfum þér“. 

Lísa talaði um að benda þyrfti börnunum á að hugsa út í til dæmis hvort þau gætu hugsað 

sér að velja ekki sama skóla og vinir þeirra. Jafnframt nefndi hún að leiðbeina þurfi börnum 

sem hafa ekki áhuga á bóknámi betur: „Ég held að fólk sé alveg rosalega hrætt við það að 

leiðbeina þeim (börnunum) inn í Tækniskólann eða MK “. Lísa taldi ástæðuna fyrir því vera þá 

að það væri „norm“ í samfélaginu að taka stúdentspróf og að allir eigi að hafa færni til að 

stunda bóknám.  

Viðmælendur eiga það allir sameiginlegt að telja þátttöku í ákvörðunartökuferli barna 

sinna vera hluta af því að veita þeim stuðning í ferlinu. Þátttaka þeirra felst fyrst og fremst í 

því að sækja opin hús með börnunum og einnig að fara með þeim á kynningarfundi þar sem 

það er í boði. Það var ávallt vilji barnanna að hafa foreldrana með í för á slíkum kynningum að 

sögn þeirra. Elsa sagði að dóttir sín hefði leitað eftir þátttöku hennar í ferlinu: „Bara að fá mína 
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þátttöku, koma með. Skoðaði enga skóla eða fór ekki á kynningu nema ég væri með …“ Aðrir 

viðmælendur höfðu svipaða sögu að segja og Sigrún sagði: „Við vorum mikið með henni í 

þessu“. 

Umræður milli foreldra og barna um val á námi í framhaldsskóla áttu sér stað hjá öllum 

viðmælendum. Umræðurnar voru mismiklar meðal viðmælenda og á misjöfnum tíma í ferlinu. 

Jóhann talaði um að „lifandi umræða“ milli hans og sonar hans hefði ekki átt sér stað fyrr en 

kvöldið sem staðfesta átti val á framhaldsskóla og saknaði hann þess eftir á að hafa ekki átt 

þær samræður fyrr. Að hans sögn var skýringin sú að foreldrarnir vildu ekki „þrýsta“ á 

umræður þar sem drengurinn virtist vera öruggur um val sitt. Sigrún sagði dóttur sína hafa 

leitað eftir ráðleggingum frá þeim og spurt þau spurninga: „Ef maður hugsar til baka ef ég 

hugsa til hennar þegar við vorum þetta þessi umræða náttúrulega fyllti ótrúlega mikið þessa 

mánuði áður en hún sótti um“. Lísa telur umræðuna skipta miklu máli því það sé margt sem 

barn þurfi að huga að þegar það velur sér námsleið að loknum grunnskóla:  

En þegar að umræðan byrjaði þá svona áttaði maður sig á því já og þú veist maður þarf þú 
veist að láta sig þetta varða. Þú þarft svolítið að skipta þér af þessu, ég held að fimmtán ára 
unglingur eigi ekki að velja sér framhaldsskóla alveg einn og sjálfur.  

Það má ætla af frásögn viðmælenda að þeir telji umræður milli foreldra og barna 

grundvöll til að leiðbeina þeim í ákvarðanatökuferlinu þó að þeir vilji ekki hafa áhrif á 

endanlegt val barna sinna.        

Þegar dregnar eru saman niðurstöður varðandi það að hlutverk foreldra sé að vera 

styðjandi má ætla af orðum viðmælenda að þeir vildu ekki mikið skipta sér af ákvörðunum 

barna sinna en vildu fyrst og fremst veita þeim stuðning með því að vera til staðar og sýna 

áhuga. Það gerðu þeir með þátttöku sinni í ákvarðanatökuferlinu og í umræðum við börn sín. 

Þó töldu foreldrarnir mikilvægt að leiðbeina börnunum til að vera þess fullviss að þau skoði 

sem flesta möguleika og þá helst þá möguleika sem foreldrar þeirra telja áhugaverða.  

3.2 Val um skóla frekar en nám 
Þeir foreldrar sem rætt var við töldu sig fyrst og fremst hafa hugleitt hvaða skóli hentaði þeirra 

barni út frá því hvort hann byði upp á bekkjakerfi eða áfangakerfi. Jafnframt veltu þeir fyrir sér 

staðsetningu skólanna, en hugsuðu síður um námsbrautir þar sem þeir töldu börnin vera of 

ung til að móta sínar framtíðaráætlanir.  
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Þegar skoðað var hvort foreldrar hefðu frekar velt fyrir sér vali á námsbraut eða skóla 

voru allir viðmælendur á þeirri skoðun að hugsa fyrst um skóla og síðan nám, eins og Magnea 

sagði: „Fyrst horfði ég soldið bara á skóla“. Einnig kom fram hjá þeim öllum að þeir teldu skóla 

með bekkjakerfi vera fyrsta valkostinn. Við nánari skoðun kom í ljós að foreldrar töldu það 

fyrst og fremst passa persónuleika barna þeirra vel að vera í bekkjakerfi og töldu því ákveðna 

skóla henta betur en aðra. Ekki fékkst nánari skýring á því hvernig persónuleiki passaði við 

bekkjakerfi, líkt og Elín sagði: „Ég veit það ekki, mér fannst hann bara týpan í það … mér fannst 

bara Kvennaskólinn passa við hann“. Sigrún var sjálf í áfangakerfi og hafði góða reynslu af því 

en taldi það samt sem áður ekki henta dóttur sinni: „Þá sá ég fram á að hennar karakter er allt 

öðruvísi heldur en minn að bekkjakerfið myndi henta henni mikið betur“. Sigrún lagði þó 

áherslu á að hafa aldrei „talað niður“ áfangakerfið.  

Elsa hafði upplifað að áfangakerfið væri mikið „róterí“ og því taldi hún það ekki heldur 

henta dóttur sinni og fannst kostur bekkjakerfis vera: „Að komast í smæðina og minni lokaðar 

grúppur“. Jóhann talaði um að reynsla sín af áfangakerfi væri sú að hann saknaði þess ávallt 

að hafa ekki verið í bekkjakerfi hvað varðaði félagslega þáttinn: „Ég öfunda svolítið þá sem 

voru í bekkjakerfi“. Sonur hans vissi af þessari reynslu föður síns sem reyndi þó ekki að „ota að 

honum“ að fara í þann skóla. Bára taldi að bekkjaskóli hefði hentað syni sínum betur en 

fjölbrautaskólinn sem hann fór í: 

Svo fannst mér kannski að honum sem persónu myndi henta betur að vera í bekkjaskóla en 
ekki fjölbrautaskóla sem að hérna bara hans persóna einhvern veginn að hann hefði 
einhvern svona fastan hóp til að hitta. Ég er svona eiginlega ennþá sannfærð um það að það 
hefði hentað honum betur. 

Þeir foreldrar sem rætt var við voru því á einu máli um að skólar með bekkjakerfi 

hentuðu betur börnum sínum. Skólar með bekkjakerfi þykja því samkvæmt þeim foreldrum 

sem rætt var við ákjósanlegur kostur þar sem börnin eru þá í bekk sem veitir þeim meira 

aðhald í námi og öruggara félagslegt umhverfi. 

Viðmælendur veltu fyrir sér staðsetningu framhaldsskólanna og töldu þeir allir að skólar 

sem væru nálægir heimili þeirra væru góðir kostir. Lísa sem er búsett í bæjarfélagi á 

höfuðborgarsvæðinu sagði eftirfarandi: „Mér fannst staðsetningin skipta meira máli heldur en 

endilega kannski þú veist hvaða brautir væru í boði, já, ég verð að segja það“. Helsta ástæðan 

sem var nefnd var varðandi fjarlægð skóla frá heimili var meðal annars sú að mikill tími gæti 
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farið í ferðir til og frá skóla. Dóttir Magneu var staðráðin í að fara í skóla með bekkjakerfi og 

þar af leiðandi komu færri skólar til greina: 

Það var alveg ljóst strax frá byrjun að hún vildi fara í bekkjakerfi þá var ég að tala um þá 
skóla náttúrulega ef maður horfir landfræðilega þá er MS náttúrulega rosa langt í burtu þú 
veist og FB eða það er náttúrulega fjölbraut en MS er langt í burtu og þú ert kannski 
klukkutíma í strætó þangað, að horfa líka á hvað er praktískt … ekki eyða endalausum tíma 
í strætó líka.  

Elsa hafði orð á því að íþróttaiðkun dóttur hennar tæki mikinn tíma og því lagði hún 

áherslu á að skoða skóla sem væri í nálægð við heimilið: „Ég vildi að hún væri ekki að eyða 

miklum tíma í að ferðast til og frá skóla og gæti mögulega eða ætti auðveldara með að nýta 

frítíma á stundatöflu í að fara þá heim til að læra eða hvíla sig“. 

Dóttir Lísu fór í Kvennaskólann í Reykjavík sem er staðsettur í töluverðri fjarlægð frá 

heimili fjölskyldunnar. Samkvæmt Lísu fylgir því mikið álag að þurfa að taka strætó mjög 

snemma á morgnana og koma heim seint á kvöldin. Þar að auki ræddi hún um aukinn kostnað 

sem fylgdi því að dóttir hennar væri í skóla í öðru bæjarfélagi og nefndi í því sambandi 

strætókort og matarpening.  

Í viðtali við Magneu kom fram að henni þætti skynsamlegast að nemendur færu í þann 

skóla sem næstur væri heimili þeirra og það myndi líka einfalda valið: „færi bara í þann skóla 

sem væri næst manni“. 

Líkt og fram kemur hér að ofan finnst foreldrum mikilvægt að börn þeirra geri sér grein 

fyrir því hvað felst í því að sækja skóla sem er í vissri fjarlægð frá heimili þeirra. Þeir leggja 

áherslu á að hafa beri í huga þann tíma sem fer í ferðir til og frá skóla auk þess sem því fylgir 

aukinn kostnaður.  

Viðmælendur voru flestir ósammála þeirri áherslu náms- og starfsráðgjafa að nemendur 

eigi að velja sér nám eftir grunnskólann en ekki einblína á val á skóla. Þeir foreldrar sem rætt 

var við töldu að börnin væru ekki alltaf búin að mynda sér skoðun á því hvað þau vildu læra og 

Elsa sagði um dóttur sína: „Er ekkert viss hvað hana langar að verða“. Því væri þessi áhersla á 

að velja nám umfram skóla ekki alltaf raunhæf að þeirra mati. Sigrúnu sagði: „Það var alltaf 

þetta, veljið þið námið veljið ekki skólann … en þá er ótrúlega erfitt að vera bara sextán ára og 

vita ekki hvað þig langar að gera“. Hún sagði þó að eftir kynningarfund í grunnskólanum á námi 

í framhaldsskólum hafi eitt foreldri í hópnum sem er starfandi náms- og starfsráðgjafi bent á 

mikilvægi þess að hvetja börnin til að velja sér nám en ekki skóla. Í framhaldi hafi þau hjónin 
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rætt við dóttur sína um að vera ekki eingöngu að velja sér skóla heldur hafa námsleiðina líka í 

huga. 

Magnea á tvö eldri börn sem hafa bæði farið í framhaldsskóla. Reynsla hennar er sú að 

áhugamál barnanna breytast með aldrinum og auknum þroska og því er mögulega erfitt að 

velja sér nám þegar þau eru svona ung. Anna tók í sama streng og sagði að hugmyndir 

barnanna væru líka meira hugsaðar út frá skóla en ekki námi:  

Sextán ára krakkar hafa ekki hugmynd um hvað þeir vilja vera stór og þannig að þetta er 
bara svona einhver … já, hvernig þú átt að eyða næstu þremur árum í að finna hvað þig 
langar að gera. Ég meina að enginn eða mjög fáir eru tilbúnir með hvað þeir vilja verða þegar 
þeir eru stórir, þetta er allt að breytast.   

Í þessum orðum má greina óöryggi foreldra þar sem þeir upplifa að þegar ráðlagt er að 

velja nám þá líti þeir svo á að barnið sé að velja sér starfsvettvang og telja því börnin sín ekki 

tilbúin að taka slíka ákvörðun. 

Flestir viðmælendanna höfðu orð á því að börn þeirra hugsuðu fyrst um val á skóla en 

ekki námsleið. Því voru það bæði foreldrarnir og börn þeirra sem hugsuðu val á námi eftir 

grunnskólann út frá skóla í fyrstu og síðan námsbraut. Að sögn foreldra var það viðhorf í 

samfélaginu sem hafði helst áhrif á hvaða skóla börnin voru að skoða. Elsa sagði frá því að 

dóttir hennar hefði byrjað að hugleiða val á framhaldsskóla í 9. bekk þegar hún fór að leggja 

hart að sér í náminu til að fá góðar einkunnir svo hún kæmist inn í „vinsælustu skólana“. Báru 

fannst dóttur sinni finnast það ómerkilegt að sækja um nám í skólanum í sveitarfélaginu þar 

sem fjölskyldan býr: „Það kemur oft þetta viðhorf að ætla bara í framhaldsskólann í 

sveitarfélaginu“. Jóhanni fannst ákveðin „glansmynd“ vera dregin upp af nokkrum skólum sem 

hafði áhrif á ákvarðanatökuferli sonar hans. 

Sigrún nefndi að dóttur hennar hafi fundist það „flottara“ að sækja um bekkjaskóla í 

fyrsta vali og hafa fjölbrautaskólann í hverfinu sem annað val því það væri „ekki svo smart að 

fara í hverfisskólann sem er fjölbrautaskóli“. Það kom henni jafnframt á óvart hvað viðhorf 

annarra skipti dóttur hennar miklu máli í ljósi þess að hún hefur ávallt lagt áherslu á sjálfstæði 

í uppeldi hennar:  

þetta með að vilja ekki endilega segja þú ætlar að sækja um þetta eða þennan skóla þá ætla 
ég ekkert endilega að vera að segja frá því. Að sama skapi ekki segja frá því að þú sækir um 
þennan skóla af því að ef þú kæmist ekki inn í í hann þá er alveg glatað að segja að þú hafir 
sótt um hann sko, helst að segja ekki neitt. 
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Magneu fannst félagslegur þrýstingur og hvað þyki fínt meðal fólks hafa haft nokkur áhrif 

á val dóttur sinnar: „Af því það vita allir að þeir sem fóru inn í Versló eru bara með svona 

einkunnir >góðar@“. Eldri drengur Magneu komst ekki inn í þann skóla sem hann hafði sótt um 

á sínum tíma og var alls ekki sama hvar hann myndi stunda nám. Það var ekki námsbraut sem 

átti hug hans heldur fyrst og fremst skólinn. Magnea lýsir þessari reynslu sinni orðrétt: 

Honum var úthlutað að fara í Ármúla fyrst og hann sagði bara þvert nei við því. Var algjörlega 
miður sín yfir því af því að krökkum finnst ekki flott að fara í Ármúla ef þau ætla sér að fara 
eitthvað annað. Þó sagði ég honum að Ármúli væri bara mjög góður skóli, þannig að þetta 
er mjög flott nám. Þetta voru bara hans fordómar og hans langanir þannig að ég bara 
hjálpaði honum eins og ég gat. Hann byrjaði í MS þannig að í rauninni var það sem að skipti 
máli. 

Þegar dregnar eru saman niðurstöður í tengslum við áherslur foreldra að velja skóla 

fremur en nám má segja að þeir töldu skóla með bekkjakerfi henta börnum sínum best. Einnig 

íhuguðu þeir kosti þess að barnið sækti skóla sem er nálægt heimili þeirra en upplifðu á sama 

tíma mismunandi viðhorf hjá börnum sínum gagnvart hverfisskólunum. Ekki síst er ástæða 

þess að foreldrar hugleiddu frekar skóla en námsbraut sú að þeir töldu börnin of ung til að 

velja sér framtíðarstarf á þessum tímamótum. 

3.3 Upplýsingaöflun 
Upplýsingar til foreldra varðandi námsframboð að loknu grunnskólanámi fólust í 

kynningarfundum og heimsóknum á opin hús framhaldsskólanna samkvæmt foreldrum sem 

rætt var við. Einnig veittu heimasíður og bæklingar upplýsingar ásamt fjölmiðlum, vinum og 

ættingjum. Viðmælendurnir fóru flestir á fund sem haldinn var í grunnskóla barna þeirra. Á 

slíkum fundi fór náms- og starfsráðgjafi yfir hagnýtar leiðbeiningar, eins og hvernig 

innritunarferlið færi fram og hver inntökuskilyrði framhaldsskólanna væru. Sigrún sagði frá 

ávinningi af slíkum fundi orðrétt:  

Ég veit það ekki mér fannst allavegna sko þessi foreldrafundur sem námsráðgjafinn kemur 
á í skólanum svona hann var góður sko og það var alveg þú veist mér finnst svona fundur 
alveg mikilvægur áður en öll þessi opnu hús eru auglýst og svona að maður fái fund. 

Elsa hafði orð á því að á fundinum sem hún sótti hafi ekki verið kynning sem slík á 

framhaldsskólunum heldur hafi áherslan verið á innritunarferlið. Á þeim fundi hafi hún fengið 

þær upplýsingar að skynsamlegt væri að sækja um hverfisskólann í vali tvö ef skólinn sem í 

fyrsta vali væri einn af þeim vinsælu: „ítrekaði að við ættum að passa upp á það að hafa alltaf 
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öruggan skóla í vali tvö“. Raunin varð sú að dóttir Elsu sótti um hverfisskólann sem annað val 

en komst inn í hvorugan skólann sem hún sótti um. Það voru mikil vonbrigði fyrir þær mæðgur 

að hafa fengið þessar upplýsingar sem síðan ekki stóðust.  

Af orðum Elsu og annarra viðmælenda má sjá að foreldrar sækja sína þekkingu um 

innritunarferlið og inntöku skólanna á þessa kynningarfundi sem haldnir eru af náms- og 

starfsráðgjöfum grunnskólanna. Þeir treysta á að þær upplýsingar sem þar koma fram séu 

áreiðanlegar og telja jafnvel að börnin séu að taka skynsamlegar ákvarðanir ef þær byggja á 

upplýsingum frá fagaðilum. 

Ólíkt öðrum foreldrum sem rætt var við var Anna ekki boðuð á neinn fund á vegum 

grunnskólans þar sem nám að loknum grunnskóla var umræðuefnið. Henni þótti það mjög 

slæmt og hefði gjarnan viljað fá einhverjar upplýsingar frá skólanum sem sonur hennar gekk í: 

„Ef foreldrar eru ekki með upplýsingar þá er ekki hægt að ræða við barnið sem er að taka þessa 

ákvörðun, hann hefur einhverjar skoðanir en ég meina fyrir okkur foreldrana þurfum við líka 

að geta rætt við hann og bent á kosti og galla og allt hitt“. Að sögn Önnu fól upplýsingaleysið 

það í sér að henni fannst hún ekki hafa neitt til að byggja á umræður um efnið við son sinn.  

Flestum viðmælendum stóð til boða að fara á kynningu sem haldin var fyrir nokkra 

grunnskóla í einu þar sem framhaldsskólar á höfuðborgarsvæðinu kynntu námsleiðir sínar. Um 

var að ræða nokkurs konar sýningu þar sem hver framhaldsskóli hafði annað hvort bás eða 

skólastofu til umráða og gestir höfðu tækifæri til að ganga á milli, fá bæklinga og ræða við 

fulltrúa skólanna.  

Þessar kynningar voru fjölmennar að sögn foreldra. Elsa sagði: „Það var mjög flott sko, 

rosalega mikið af fólki og stappað, það var svona soldið svona í loftinu“. Lísa upplifði slíka 

kynningu með eftirfarandi hætti: 

Skólarnir að selja sig þú veist það var verið að lokka þau þú veist að, æi ég veit það ekki mér 
fannst þetta vera mjög sérstakt að vera vitni að þessu ferli … já, þetta er svolítið 
markaðssetning ég meina við förum á kynningu hérna niðri í Flensborg þar sem voru allir 
eða helstu framhaldsskólar hérna á landinu og þú veist það var til dæmis frá MK þú veist þar 
var verið að búa til óáfenga kokteila og það var hérna mat framleitt, matreiðsla eða 
þjónadeildin eða eitthvað sem var með það. Þú veist það voru allir að bjóða upp á eitthvað 
þú veist penna, sælgæti og mér fannst þetta mjög sérstakt, þetta er bara framhaldsskóli 
þetta er ekki hvað þú veist. 

Bára fór á sömu kynningu og Lísa í þeirra bæjarfélagi. Hún taldi sig ekki hafa haft mikla 

þörf á að sækja þessa kynningu þar sem dóttir hennar var ákveðin í að fara á bóknámsbraut 

og fannst henni slík kynning gagnast betur þeim sem höfðu áhuga á iðnnámi. Sökum fjölda 
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gesta fannst henni kynningunni svipa til „færibands“ þar sem gestir fóru á milli bása og þeir 

sem veittu upplýsingar sögðu það sama aftur og aftur. Bára sagði jafnframt að þær mæðgur 

hefðu einungis skoðað þá skóla á kynningunni sem dóttir hennar hefði verið búin að „pikka 

út“. Jóhann tók í sama streng og sagði að sonur hans hefði einungis skoðað bása hjá þeim 

tveimur skólum sem hann var búinn að „sigta út“. Jóhann upplifði að þeir sem sáu um 

kynningar fyrir skólana hafi allir verið „boðnir og búnir“ til að veita upplýsingar án þess að vera 

með „neitt yfirlæti eða reyna að telja nemendum eitthvað hughvarf, bara upplýsandi og 

fræðandi“. 

Viðmælendur voru á einu máli um að kynningarnar sem þeir sóttu væru fjölmennar og 

spennuþrungnar líkt og fram kom í máli Lísu: „allir eitthvað svona í hvaða skóla er þín að fara? 

Þannig upplifði ég þetta svona pressa meðal foreldra í hvaða skóla börnin ætluðu“. Af frásögn 

þeirra að dæma virðast þeir þó ekki upplifa að kynningarnar séu mikilvægar né mjög 

upplýsandi. Um sé frekar að ræða hálfgerða sölusýningu þar sem foreldrar og nemendur ganga 

á milli, sækja sér bæklinga og spjalla ef tækifæri gefst til. Það mátti skynja af máli foreldranna 

að gagnsemi slíkrar kynninga væri aðallega að skoða þá skóla sem barnið gæti hugsað sér að 

fara í, en ekki var minnst á að skoðaðir hefðu verið kynningarbásar hjá skólum sem barnið 

hafði ekki sýnt áhuga á. 

Reynsla viðmælenda af opnum húsum framhaldsskólanna var góð hjá flestum. Foreldrar 

sem rætt var við fengu boð á þá viðburði með tölvupósti frá náms- og starfsráðgjöfum 

grunnskólanna. Allir heimsóttu þeir fyrst og fremst þá skóla sem kom til greina að velja af hálfu 

barna þeirra. Fyrirkomulagi opnu húsa var meðal annars lýst með þessum hætti af Elsu: 

„foreldrar eða krakkar eða bæði, gátu skoðað og maður gat labbað um allan skólann í rauninni 

og skoðað … það var bara mjög fínt“. Fram kom ánægja með heimsóknirnar að því leyti að gott 

hefði verið að fara í skólann til að upplifa andrúmsloft hans. Með þeim hætti skynjuðu 

foreldrar og börnin skólabraginn á hverjum stað fyrir sig líkt og fram kemur greinilega í orðum 

Lísu: 

Já, mér fannst þau (opnu húsin) vera mjög gagnleg og bara ég sá það á henni þú veist eins 
og hún kom inn í Versló af því að hún var búin að bíta í sig að fara þangað. Hún kom þangað 
inn og hugsaði bara vó þetta, ég er ekki að fara hingað, þú veist þetta er ekki eitthvað sem 
ég er að fara að fíla. Svo fer hún inn í MH og bara já, hún hefði getað hugsað sér að fara 
þangað það var eitthvað svona andrúmsloft þar, krakkarnir og eitthvað sem heillaði …þannig 
að já, ég held að opnu húsin séu bara eitthvað sem maður græðir mest á. 
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Ætla má af ofangreindri lýsingu að opnu húsin gagnist fyrst og fremst til að fanga 

stemninguna í hverjum skóla fyrir sig. Foreldrar upplifa ekki að þeir séu að sækja sér meiri 

upplýsingar um nám eða námsframboð skólanna á opnu húsi ef þeir hafa sótt kynningarfund 

áður og því snúast þau meira um að skoða skólann og fá innsýn í skólabraginn. Eins má ætla 

að sú reynsla að koma inn í skólann geti annað hvort staðfest þann áhuga sem fyrir er eða til 

að átta sig á að viðkomandi skóli komi ekki til greina, eins og ofangreind tilvitnun segir frá. 

Viðmælendum fannst þeir fá misgóðar upplýsingar hjá skólunum á opnu húsi. Sigrún eða 

maðurinn hennar heimsóttu nánast alla framhaldsskólana á höfuðborgarsvæðinu og fannst 

misauðvelt að nálgast náms- og starfsráðgjafana í skólunum, enda oft fjölmenni á þessum 

tíma. Sigrún hafði líka fengið boð um opnu húsin frá náms- og starfsráðgjafa grunnskólans 

þegar dóttir hennar var í 9. bekk. Að sögn Sigrúnar fannst henni það virka vel enda hafi dóttir 

hennar þann vetur heimsótt einn skóla og því má segja að hún hafi byrjað formlega að skoða 

skóla ári áður en börn annarra viðmælenda. 

Magnea og Anna töluðu báðar um hve óheppilegt það væri að opin hús 

framhaldsskólanna bæri mörg hver upp á sama dag. Til dæmis voru Magnea og dóttir hennar 

of seinar á kynningu í Kvennaskólanum því þær höfðu fyrr um daginn farið í Verslunarskólann 

og Menntaskólann í Reykjavík. Það gerði það að verkum að þeim þótti kynningin í 

Kvennaskólanum vera síst og kenndu þær um tímaleysi af sinni hálfu.  

Anna var mjög ósátt við þetta fyrirkomulag að framhaldsskólarnir væru margir hverjir 

með opin hús á sömu dögum:  

svo þessar kynningar fyrir framhaldsskólana, þær koma allar á sama degi þannig að maður 
er keyrandi og hlaupandi á milli sem náttúrulega veitir engan veginn upplýsingar. Þú þarft 
að velja og hafna þannig að það voru ekki allir skólar sem maður gat heimsótt. Svo 
náttúrulega með helling af fólki, ég meina þú færð ekki rétta mynd af öllu, þannig að þetta 
eru einu upplýsingarnar.        

Anna var sá viðmælandi sem hafði hvorki fengið fund í grunnskóla sonar síns né boð á 

einhverja sameiginlega kynningu framhaldsskólanna. Hún treysti því á upplýsingar á opnum 

húsum sem reyndust síðan ekki nægjanlegar sökum tímaskorts og fjölda gesta. Af þeim sökum 

hafði Anna miklar skoðanir á því hvernig hægt væri að bæta upplýsingaflæði til foreldra. Hún 

upplifði algjört „upplýsingaleysi“ og „bara þú átt að finna þetta sjálfur, það er engar einhverjar 

svona upplýsingar sem koma bara frá námsráðgjafanum í grunnskólanum“. Eftir sína reynslu 
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af þessu upplýsingaleysi hefur Anna myndað sér sterka skoðun á því að skortur sé á 

upplýsingum fyrir foreldra og börn, en hún sagði orðrétt: 

Ég tel að það þurfi að vera svona síða, ég bara ætla að verða læknir, hvað þarf ég að ganga 
í gegnum, hvað þarf ég að ná og hvar get ég lært það? Ég ætla að verða bifvélavirki, hvað 
þarf ég að gera, í hvaða skóla get ég farið? Svo ætlarðu að verða sjúkraliði eða eitthvað þá 
áttu bara að fá þetta upp hvaða skólar bjóða upp á þetta. Ég á ekki að fara inn í hvern einasta 
skóla til að athuga hvort ég geti lært sjúkraliðann þar, það bara gengur ekki. 

Af frásögn Önnu má skilja að hún sé afar ósátt við það hversu takmarkaðar upplýsingar 

hún og sonur hennar fengu um framboð námsleiða að loknu grunnskólanámi. Það má ætla að 

upplýsingaleysið hafi með einhverjum hætti staðið í vegi fyrir Önnu að koma með einhverjum 

hætti að ákvarðanatökuferlinu þar sem hún taldi sig hafa lítið í höndunum til að ræða.  

Flestir viðmælendur höfðu einnig aflað sér upplýsinga um framhaldsskólana með því að 

rýna í bæklinga um skólana og skoða heimasíður þeirra. Önnu fannst heimasíður veita 

takmarkaðar upplýsingar: „ef þú veist nám það sem þú ætar að gera þá kannski eru góðar 

upplýsingar en ef þú ert að leita eftir upplýsingum fyrir nám þá hefurðu ekki hugmynd“. Sigrún 

og Lísa töluðu um að hafa skoðað með dætrum sínum heimasíður þeirra skóla sem kom til 

greina að velja.  

Þeir foreldrar sem rætt var við höfðu jafnframt fengið upplýsingar frá vinum og 

ættingjum um ýmsa framhaldsskóla. Dóttir Sigrúnar á frænku sem hafði nýlokið stúdentsprófi 

og veitti þeim ágætis upplýsingar. Í fjölskyldu Lísu eru nokkrir framhaldsskólakennarar sem 

gátu miðlað upplýsingum. Jóhann talaði um að hafa fengið upplýsingar frá vinum sínum sem 

höfðu stundað nám í ákveðnum skólum og einnig frá foreldrum sem áttu börn í 

framhaldsskólum:   

Þetta er óttalega lítill heimur, maður hefði mátt gera betur í því að afla sér spurninga. Þetta 
er kannski af afspurn, maður skoðar eitthvað af þessum bæklingum sem barnið fékk í 
kynningum og síðan er þetta aðallega í gegnum vini manns sem voru í menntaskóla og í 
samtölum við foreldra og það er svona ágætis upplýsingagjöf, þá heyrir maður bæði frá 
foreldrum sem voru ánægðir og óánægðir með námið og félagslífið og aðstæður. 

Af þessum orðum Jóhanns má ætla að samræður við foreldra sem áttu börn í 

framhaldsskólum hafi verið þær upplýsingar sem veittu góða mynd af framhaldsskólum. Það 

sem fólk heyrði í spjalli við aðra virtist jafnframt gefa foreldrum hugmyndir um kosti og galla 

þeirra skóla sem rætt var um. 
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Þegar dregnar eru saman niðurstöður um gæði upplýsinga virðast fundir sem haldnir 

voru af náms- og starfsráðgjöfum í grunnskólunum og opnu húsin hafa veitt bestu 

upplýsingarnar. Á áðurnefndum fundum fengu foreldrar greinargóðar upplýsingar um 

inntökuferlið og inntökuskilyrðin. Fjölmennar kynningar sem voru sameiginlegar meðal 

nokkurra framhaldsskóla virtust ekki eins gagnlegar og þá voru það helst bæklingar sem þar 

var hægt að fá sem veittu upplýsingar. Þrátt fyrir þann ókost að opnu húsin væru oft á sama 

tíma og fólk í kappi við tímann að komast á þau öll þá voru flestir sammála um að þau veittu 

góða innsýn í skólabraginn og hjálpuðu börnunum í ákvarðanatökuferlinu. Hins vegar upplifðu 

foreldrar opnu húsin ekki sem vettvang til að sækja ítarlegar upplýsingar um námsframboð. 

Þeir foreldrar sem skoðuðu heimasíður skólanna voru fyrst og fremst að skoða þá skóla sem 

barninu eða þeim sjálfum fannst áhugaverðir. 

3.4 Sýn foreldra á námsval barna sinna 
Misjafnt var meðal foreldra hvaða skoðun þeir höfðu á námsvali barna sinna. Fram kom í 

viðtölum að þeir upplifðu spennu í börnum sínum meðan á ákvarðanatökuferlinu stóð. Þeir 

voru ekki alltaf sammála vali barna sinna þrátt fyrir ígrundað val og ræddu jafnframt viðhorf 

samfélagsins til framhaldsskólanna.  

Allir viðmælendur voru því sammála að ákvarðanatökuferlið við val á námi að loknum 

grunnskóla hafi í heild gengið vel. Börn viðmælenda voru ekki í miklum vafa um hvaða skóla 

þau ætluðu að sækja um. Þau höfðu snemma í ferlinu myndað sér einhverjar skoðanir. Að sögn 

sex foreldra af sjö veltu börnin töluvert fyrir sér hvaða skóla, af þeim sem komu til greina, þau 

vildu velja. Sigrún hafði orð á því að dóttir hennar hafi „pælt alveg í þessu“ þrátt fyrir að hafa 

ákveðið sig fljótt. Lísu fannst ákvarðanatökuferlið ganga vel en vera fyrirferðarmikið, hún sagði 

orðrétt: 

 Hún velti þessu öllu fyrir sér og þannig að mér fannst einhvern veginn svona bara eins og 
hún væri að velja sér bara hérna eitthvað framtíðarstarf þú veist þú gætir aldrei breytt, gert 
svolítið mikið úr þessu ... þarf að róa liðið aðeins þú veist þetta er ekki svona … það komst 
allir inn í framhaldsskóla.  

Lísu fannst ákvarðanatökuferlið vera mikið mál sem tók jafnvel óþarflega mikinn tíma. 

Hún gerði sér grein fyrir því að val á framhaldsskóla væri ekki merki um ákvörðun varðandi 

áframhaldandi nám að loknum framhaldsskóla. Lísa talaði einnig um að með næsta barn gerði 

hún ráð fyrir að vera „miklu rólegri með þetta og bara skoðum þetta heima í rólegheitum“. 

Það má því ætla að Lísa hafi lært það af þessu ákvarðanatökuferli að vera yfirvegaðari þegar 
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sonurinn fer í gegnum þetta ferli eftir nokkur ár. Bára var því sammála og sagðist hafa verið 

mun rólegri yfir ferlinu núna heldur en þegar hún fór í gegnum það með sitt fyrsta barn. 

Þrír foreldrar upplifðu mikla spennu hjá börnum sínum yfir því hvort þau kæmust inn í 

þann skóla sem þau óskuðu sér. Dóttir Báru vildi fara í Menntaskólann í Reykjavík og móðir 

hennar lýsir spennunni á þá leið: „Ég fann alveg þessar pælingar … kannski fann aðeins 

pressuna, þau voru náttúrulega svolítið að pæla hvað þau myndu fá í einkunn þau sem ætluðu 

sér að fara í einhverja skóla. Maður fann kannski pínu stress í kringum það“. Hún sagði einnig 

frá því þegar sonur hennar valdi sér framhaldsskóla tveimur árum áður hafi það ekki verið eins 

„mikið mál“ hjá honum þar sem hann ætlaði sér alltaf í þann skóla sem væri næstur heimili 

fjölskyldunnar. Elsa upplifði svipaða spennu hjá dóttur sinni sem byrjaði í 9. bekk að „ná 

almennilegum einkunnum í þessum grunnfögum til þess að geta valið sér skóla“. 

Magnea tók í sama streng: „Mikil spenna í krökkunum í 10. bekk að hérna þau spá svo 

mikið í þetta“. Hún bætti við: 

Upplifunin er bæði tilhlökkun að þau séu að fara inn í menntaskóla og hérna eigi að fara inn 
í mjög skemmtilega tíma en líka mikið stress af því að kannski er þetta í fyrsta sinn sem þau 
upplifa sko alvöru vonbrigði ef þau fá ekki það sem þau vilja. 

Það má því ætla að foreldrar upplifi þessi tímamót í lífi barna þeirra sem mikilvæg og að 

börnin hafi sínar skoðanir og óskir en óttist í senn um hvað bíður þeirra. 

Fjórir foreldrar voru ekki sammála vali barna sinna á framhaldsskóla. Lísa, Bára og 

Magnea hefðu kosið að börn þeirra færu í skóla sem væri nær heimili þeirra og Anna taldi að 

bekkjaskóli myndi henta sínum betur. Þessi foreldrar voru jafnframt á einu máli um að 

ákvörðunin væri hins vegar barnanna en ekki þeirra. Sonur Önnu var ákveðinn í að sækja um 

starfsnám í Menntaskólanum í Kópavogi en móðir hans hefði kosið annan skóla fyrir hann: „En 

svona innst inni langaði mig að hann færi í Kvennó … eiginlega vissi maður alveg að hann tæki 

bara ákvörðunina sjálfur af því að þetta var alveg pottþétt hvað hann vildi læra“. Anna taldi 

son sinn hafa ígrundað námið sem hann valdi sér í fyrsta vali en fékk svo ekki inngöngu í, annað 

valið var „bara eitthvað og var ekkert að pæla í því“. Að sögn Önnu er drengurinn ekki ánægður 

í skólanum sem hann komst inn í og hyggst skipta yfir í annan skóla eftir áramót.  

Magnea kvaðst hafa verið „hissa“ á vali dóttur sinnar og taldi að hún hefði ekki gert sér 

grein fyrir þeim verslunar- og viðskiptagreinum sem eru stór hluti af öllum námsbrautum í 

Verslunarskólanum. Magnea lét þó sína skoðun ekki í ljós: „Henni var alveg bent á alla aðra 

möguleika og þetta var hennar val og ég bara virti það þó að ég hafi ekki verið mjög ánægð 
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með það … en ég sagði það aldrei“. Magnea benti á að dóttir sín væri ánægð í skólanum og 

hefði þó haft orð á því að skólinn væri „hæpaður … væri ekki eins góður eða frábær og hún 

hélt en ég meina stundum er maður með svo háar væntingar“. 

Bára var á sínum tíma ekki sátt við að elsti drengurinn hennar hefði ekki valið sér 

bekkjaskóla á sínum tíma og hún er ennþá þeirrar skoðunar að það hefði hentað honum vel 

þrátt fyrir að hann sé ánægður í þeim skóla sem hann valdi. Sú reynsla nýttist Báru sem foreldri 

í ákvarðanatökuferli dóttur hennar: „Mér finnst ég hafa lært það frá elsta yfir í hana að styðja 

hana í því sem að … hún vildi og sá að væri sitt. Að maður svona á kannski ekkert að láta sínar 

skoðanir þvælast fyrir. Í rauninni leyfa þeim að gera þetta á sínum forsendum“. Bára útskýrir 

nánar:  

Hún er svona sjálfstæð stúlka sem að er mjög klár og ég einhvern veginn bara treysti henni 
til að velja rétt fyrir sig og líka bara þetta að ef að hún velur fyrir sig það sem henni finnst 
rétt að þá sé bara mikilvægt fyrir mig að styðja hana í því … ég hefði ekkert endilega viljað 
að hún valdi þennan skóla en ég bara ákvað að halda því alveg fyrir sjálfa mig. Hún þarf ekki 
þessa leiðsögn … hún er bara þannig, hún þarf bara frekar stuðninginn við að maður segi 
henni að þetta sé gott. Ég ræddi það líka við hana í þessu ferli að hún náttúrulega réði þessu 
og svo lagði ég líka áherslu á að svo er allt í lagi að skipta um skoðun … og svo ef eitthvað 
verður erfitt þá sé bara í lagi að stíga til hliðar og ákveða eitthvað annað. Einhvern veginn 
bara strax svo örugg í að hún gæti þetta alveg sjálf sko.  

Að sögn Báru er dóttir hennar ánægð í skólanum sem hún valdi sér: „Hún er náttúrulega 

bara nýbyrjuð og hún er alsæl, þetta var greinilega rétt val, bæði ögrar henni í námi og … 

kynnast fullt af nýju fólki“. Þeir foreldrar sem voru ekki sammála vali barna sinna á 

framhaldsskóla upplifðu samt sem áður að börn þeirra væru mjög ánægð og sátt með val sitt.  

Flestir viðmælendur, eða sex foreldrar, urðu varir við viðhorf samfélagsins til 

framhaldsskólanna og þá áherslu á stúdentspróf. Þessi viðhorf komu frá nemendum, 

foreldrum, fjölmiðlum og jafnvel skólunum sjálfum. Lísa hafði eftirfarandi að segja: „Það er 

bara þetta norm að það á að taka stúdentinn og allir eiga að vera svo flinkir á bóknám … því 

miður, ég væri rosa til í að hafa einn bifvélavirkja í fjölskyldunni eða pípara“. Magnea tók undir 

þetta og bætti við: „Hvernig sem sú framtíð verður hvort þú farir í háskólanám eða iðnnám 

eða hvað það er og þú verður að klára menntaskólann það sé bara grunnmiðinn til að geta 

haldið áfram“. 

Anna varð vör við alls konar viðhorf hjá fólki og syni sínum um nokkra framhaldsskóla, 

hún sagði: 
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Þetta var svona jú, FG já, ég hef heyrt það sé góður skóli. Borgarholtsskóli jú, hann er svona 
rosalega góður skóli. Þetta er eins og fólk sé að hughreysta sjálfan sig og MS jú, er þetta ekki 
bara djammskóli. Það er margt sem maður heyrði og líka bara frá krökkunum sjálfum, til 
dæmis vildi minn ekki fara í MH af því að þar voru mjög margir að smóka vít eins og hann 
sagði.  

Lísu fannst hún hafa orðið vör við umræðu í fjölmiðlum um hvaða skólar væru vinsælir: 

„Mér finnst þetta ekki skipta svona miklu máli og fyrir krakka sem að hérna kannski langaði að 

fara í einhverja aðra skóla en hafa ekki getað það þá er þetta rosa ömurleg umræða“. Bára var 

henni sammála og fannst slík umræða ekki af hinu góða:  

það kemur þetta viðhorf að ætla bara í framhaldsskólann í sveitarfélaginu … örugglega 
eitthvað snobb líka. Þessir skólar >vinsælu@ gefa sig náttúrulega út fyrir að vera að þau þurfa 
háar einkunnir þannig að kannski finnst krökkunum sem fara í hina skólana af því að þau séu 
ekki með nógu góðar einkunnir sem er náttúrulega bara bull … þetta einhvern veginn virðist 
loða svolítið við.  

Magnea sagði frá kynningarfundi fyrir foreldra nýnema þar sem sýnt var úr hvaða 

grunnskólum flestir nemendur komu og hvernig skiptingin á milli þeirra var. Hennar upplifun 

af þessum fundi var: „Það er verið að láta mann upplifa svolítið fannst mér að maður sé svona 

útvalinn“. Foreldrar voru í þessari umræðu að lýsa þeim gæðastimplum sem skólar fá á sig. 

Það felst í því að ef barn stundar nám í ákveðnum skólum sem hafa gott orð á sér og þykja 

vinsælir þá sé það einhvers konar statustákn. Samfélagið er litað af ákveðnum hugmyndum 

um nám eftir grunnskóla sem gengur út á að æskilegt sé að taka stúdentspróf. Slíkar 

hugmyndir hafa ekki síður áhrif á foreldra en börn. 

Niðurstöður um sýn foreldra á námsvalið benda til þess að foreldrarnir hafi ekki alltaf 

verið sammála vali barna sinna. Þeir foreldrar sem áttu eldri börn og höfðu gengið í gegnum 

ákvarðanatökuferli með þeim voru rólegri nú og virtust treysta börnum sínum til að taka 

sjálfstæða ákvörðun. Þeim var meira í mun að halda sínum skoðunum fyrir sig heldur en þeir 

foreldrar sem voru í fyrsta skipti að fylgjast með börnum sínum velja sér framhaldsskóla. 

Jafnframt benda niðurstöður til þess að foreldrarnir hafi upplifað bæði sjálfir og í gegnum börn 

sín ákveðið viðhorf í samfélaginu sem gat hafa haft áhrif á ákvarðanatöku barnanna um val á 

námi. 
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4 Umræður 
Markmið þessarar rannsóknar var að fá innsýn í reynslu foreldra af ákvarðanatökuferli barna 

þeirra um val á námi eftir grunnskóla. Jafnframt að skoða hugmyndir foreldra um hvert þeirra 

hlutverk væri í ferlinu og hvað áherslur þeir hefðu í námsvalinu. Einnig að fyrir lægju 

upplýsingar um hvaðan foreldrar hefðu sína þekkingu á námi að grunnskóla loknum. Þrjár 

rannsóknarspurningar voru settar fram til að endurspegla markmiðin. Fyrsta spurningin sneri 

að því hvaða hugmyndir foreldrar höfðu um hlutverk sitt í ákvarðanatökuferli barna sinna. 

Önnur spurningin var um hvaða þætti foreldrar töldu skipta máli við val á framhaldsnámi að 

loknum grunnskóla þar sem leitast var eftir að skoða hvort foreldrar lögðu áherslu á að velja 

skóla fremur en nám. Að lokum var sjónum beint að því á hverju foreldrar byggðu þekkingu 

sína um námsleiðir og hvaða upplýsingar þeir teldu koma sér að gagni. Hér á eftir verður 

rannsóknarspurningum svarað og niðurstöður þeirra ræddar með hliðsjón af fræðilegri 

umfjöllun. 

4.1 Meginhlutverk foreldra er stuðningur 
Niðurstöður varðandi hugmyndir foreldranna um hlutverk sitt í ákvarðanatökuferli barna 

sinna um val á námi að loknum grunnskóla leiddu í ljós að þeir töldu sitt hlutverk fyrst og 

fremst fólgið í því að sýna börnum sínum stuðning með einum eða öðrum hætti. Samkvæmt 

þeim foreldrum sem rætt var við í þessari rannsókn sýndu þeir stuðning með því að eiga 

samræður við börnin sín og taka þátt í ferlinu með því að mæta með börnum sínum á þá 

viðburði sem veittu upplýsingar um námsframboð. Með því að veita börnum sínum stuðning 

og þátttöku eru foreldrar samkvæmt flokkun McNeil að láta í ljós mikilvægi menntunar fyrir 

börn sín og vilja til að stuðla að vellíðan og árangri í námi (McNeil, 1999). Allir viðmælendur 

rannsóknarinnar voru meðvitaðir um þetta mikilvæga hlutverk sitt og töldu jafnframt að stór 

hluti af stuðningi þeirra væri að sýna viðfangsefninu áhuga. 

Foreldrarnir sögðu að leiðbeiningar til barnanna og hagnýt ráð væru tilkomin vegna þess 

að þeim fannst nauðsynlegt að upplýsa þau um ýmsa valmöguleika varðandi val á 

framhaldsskóla. Þeir voru þó á einu máli um að taka ekki stjórnina og báru virðingu fyrir vali 

barna sinna. Erna G. Árnadóttir (2007) komst einmitt að því að unglingar sækist eftir aðhaldi 
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og stuðningi frá foreldrum sínum ásamt virðingu, trausti og ekki of mikilli afskiptasemi af þeirra 

hálfu. Það er því samhljómur milli foreldra og barna í niðurstöðum þessarar rannsóknar og því 

sem Erna komst að. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að þeir foreldrar sem rætt var við noti 

leiðandi uppeldisaðferð samkvæmt flokkun Baumrind (1971). Áherslur þeirra voru að veita 

börnum sínum stuðning og vera ávallt boðin og búin til að ræða málin. Slíkar uppeldisaðferðir 

leggja grunn að sjálfsmynd barna, trú á eigin getu, sjálfsaga og viðhorfum til náms (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir og Kristjana Stella Blöndal, 2005). 

Talið er að foreldrar þurfi að vera sá aðili sem börn geta leitað til með ráð og 

hughreystingu (Gerður G. Óskarsdóttir, 1995). Flestir viðmælendur upplifðu að börn þeirra 

hefðu leitað til þeirra með ýmsum hætti meðan á ákvarðanatökuferlinu stóð. Börnin voru 

oftast að falast eftir umræðu við foreldra sína og jafnvel samþykki fyrir vali sínu. Það staðfestir 

enn frekar hversu miklu máli það skiptir að foreldrar sýni áhuga og taki virkan þátt í ferlinu án 

þess þó að taka fram fyrir hendurnar á börnum sínum.  Samræður milli foreldra og barna 

sem byggjast á umræðum um skólann og námsval geta haft jákvæð áhrif á gildi menntunar 

fyrir börnin (McNeil, 1999). Því má ætla að slíkar umræður aðstoði börnin í ákvarðanatökuferli 

sínu. 

Eins og áður hefur komið fram sögðu foreldrar að það væri val barnsins í hvaða 

framhaldsskóla það færi og töldu sjálfa sig ekki hafa bein áhrif á lokaákvörðun þess. Samt sem 

áður er ekki hægt að segja til um það hvort umræður eins og þær sem talað hefur verið um 

hér að ofan hafi ómeðvituð áhrif á börnin. Í þessari rannsókn fengu sjónarmið foreldra áheyrn 

og fátt benti til þess að þeir gerðu sér grein fyrir ómeðvituðum áhrifum sínum ef einhver voru. 

Þessar niðurstöður voru því ekki í samræmi við niðurstöður rannsóknar í Bandaríkjunum um 

að snemma í ákvarðanatökuferlinu hefðu foreldrar talsverð áhrif á val barna sinna (Neild, 

2005). Börn á aldrinum 15 - 17 ára eru flest á könnunarstigi samkvæmt kenningu Super (1990), 

en á því stigi eru þau að afla sér upplýsinga um starfsval sem á sér oft stað innan veggja 

heimilanna. Foreldrar hafa því óbein áhrif á upplýsingaöflun um nám og störf þar sem börn 

þekkja oft betur þau störf sem einhver nákominn þeim starfar við. Einn viðmælenda taldi að 

barn hans væri að stefna álíka leið í menntun og hann hafði sjálfur farið. Hann ítrekaði þó að 

hafa ekki á neinum tímapunkti reynt að hafa áhrif á val barnsins. Kenning Super virðist því 

skýra með einhverjum hætti í hverju þessi óbeinu áhrif foreldra geta falist. 
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Það kom ekki fram í viðtölum foreldra að þeir væru að ræða væntanlegan starfsferil við 

börnin sín, enda er það talið áhrifaríkara fyrir foreldra að sýna börnum sínum stuðning og 

áhuga en að miðla upplýsingum um ákveðinn starfsferil (Keller og Whiston, 2008). Það virtist 

því sem foreldrarnir væru ekki mikið að velta framtíðaráformum barna sinna fyrir sér á þessum 

tímamótum. Enda kom það fram í máli flestra að þeim þættu börn á þessum aldri ekki vera 

tilbúin að gera upp hug sinn varðandi framtíðarstörf. 

Börn viðmælenda í þessari rannsókn virtust flest ekki hafa verið í miklum vandræðum 

með val á skóla meðan á ákvarðanatökuferlinu stóð að sögn foreldra þeirra. Það má því velta 

fyrir sér hvort sú staðreynd að þessi börn hafi verið nokkuð fljót að mynda sér skoðun hafi haft 

einhver áhrif á hlutverk foreldra í ferlinu. Lísa var eini viðmælandinn sem taldi sig þurfa að 

grípa inn í ferli barns síns með einhverjum hætti þegar henni fannst dóttir sín allt í einu sýna 

ákveðnum skóla áhuga sem hún taldi að myndi engan veginn henta henni. Þegar breytingar 

eru hjá einstaklingum skiptir máli að fá yfirsýn yfir valmöguleika og vekja þá til umhugsunar ef 

leiðrétta þarf ósamræmi í hugsun (Lent og Brown, 2002). 

Greina mátti gott samband milli foreldranna og barnanna þar sem enginn hafði upplifað 

átök í ákvarðanatökuferlinu. Unglingar sem telja sig búa við viðurkenningu og mikla samheldni 

frá foreldrum hafa gott sjálfsálit (Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristín L. Garðarsdóttir, 2004). 

Þau börn sem hafa góða sjálfsmynd eru betur í stakk búin til að taka ákvarðanir og því er þáttur 

foreldra í uppbyggingu sjálfsmyndar mikilvægur. Enda er þróun náms- og starfsferils talin 

samofin því hvernig sjálfsmynd þróast í samskiptum við umhverfi, áhuga og fleiri þætti (Super, 

1999). Ekki síst gegna foreldrar stóru hlutverki þegar skoðaðir eru þættir sem helst hafa áhrif 

á trú á eigin getu hjá unglingum (Garcia, Restubog, Bordia, Bordia og Roxas, 2015). Það er því 

ýmislegt í fræðunum sem bendir til óbeinna áhrifa frá foreldrum í náms- og starfsvali þó þeir 

séu ekki meðvitaðir um það, sem var einmitt reynsla þeirra foreldra sem hér var rætt við. 

Viðmælendur í þessari rannsókn höfðu allir nema einn lokið háskólanámi og getur það 

verið vísbending um það hversu ákveðin börn þeirra voru í ákvarðanatöku sinni. Niðurstöður 

rannsóknar Kristjönu Stellu Blöndal og Bjarneyjar Sifjar Ægisdóttur (2013) um tengsl á milli 

óákveðni nemenda við námsval í framhaldsskóla og skuldbindingar þeirra gagnvart námi og 

skóla renna stoðum undir þá ályktun. Þar kom fram að metnaður og framtíðarsýn nemenda í 

10. bekk er skýrari eftir því sem menntunarstig foreldra er hærra. 

Munur var á upplifun viðmælenda eftir því hvort þeir voru að ganga í gegnum 

ákvarðanatökuferli með sitt fyrsta barn eða áttu eldra barn sem hafði farið í framhaldsskóla. 
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Það ætti ekki að koma á óvart að þeir tveir foreldrar sem höfðu reynslu af þessu ferli virtust 

vera afslappaðri og öruggari með sitt hlutverk en hinir fimm. Þeir voru meðvitaðari um að 

halda sínum skoðunum fyrir sig og fannst mikilvægast að börn þeirra veldu sér nám sem myndi 

veita þeim hamingju.  

4.2 Framhaldsskóli í brennidepli fremur en námsleið 
Í annarri rannsóknarspurningu var spurt hvaða þættir skiptu máli við val á framhaldsnámi að 

loknum grunnskóla að mati foreldra. Niðurstöður leiddu í ljós að foreldrar töldu það skipta 

meira máli hvaða skóla barn þeirra valdi heldur en hvaða námsbraut varð fyrir valinu. Þeir báru 

flestir fyrir sig að það hefði annars vegar með persónuleika barna þeirra að gera og hins vegar 

staðsetningu skólanna. Varðandi val á námsbrautum þá töldu foreldrar það fara eftir áhuga og 

styrkleikum barnanna hvað hentaði þeim best. Tveir viðmælendur höfðu orð á því að gott væri 

að velja námsbraut sem héldi öllum dyrum opnum varðandi áframhaldandi nám í háskóla, í 

því sambandi var nátttúrufræðibraut sérstaklega nefnd. Þess má geta að fjórir viðmælendur 

af sjö voru ekki sammála vali barna sinna á framhaldsskóla. Tveir af þeim létu í ljós þá skoðun 

sína en hinir tveir ákváðu meðvitað að halda sínum skoðunum fyrir sig. 

Það er margt sem bendir til þess að val á námi að loknum grunnskóla sé flókið samspil 

margra þátta þar sem meðal annars áhugi nemenda, staðsetning skóla og félagsleg staða hafa 

áhrif á náms- og starfsval (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2005; Jón Torfi Jónasson og Kristjana 

Stella Blöndal, 2002). Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að foreldrar horfi að 

einhverju leyti til áðurnefnda þátta þegar þeir íhuga hvaða nám hentar þeirra barni. Fyrst ber 

að nefna að allir foreldrar voru því sammála að velja ætti nám að einhverju leyti út frá áhuga 

barnanna og styrkleika. Það vakti athygli að foreldrum fannst það ókostur ef börn þeirra 

stunduðu nám í skóla sem var fjarri heimili þeirra og stafaði það aðallega af tímanum sem færi 

í ferðir til og frá skóla. Viðmælendur voru búsettir á höfuðborgarsvæðinu þar sem eru 

starfræktir fimmtán framhaldsskólar (Menntagátt, e.d.). Ef foreldrar horfa mikið til þess að 

börn þeirra fari í svokallaðan hverfisskóla sinn þá fækkar valmöguleikum óneitanlega til muna. 

Það kemur því ekki á óvart að börn þeirra foreldra sem fóru í framhaldsskóla sem tilheyrði ekki 

þeirra hverfi eða bæjarfélagi sóttu um hverfisskólann sinn sem annað val. Þeir viðmælendur 

sem áttu börn sem völdu skóla fjarri heimili sínu, það er í öðru hverfi eða bæjarfélagi, töldu 

það vera vegna þess að börnin vildu prófa nýjar slóðir. Þau langaði að kynnast nýjum vinum 

og brjótast út úr því félagslega normi sem þau voru í.  
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Við nánari athugun á því hvers vegna foreldrar lögðu fremur áherslu á val á skóla en 

námi kom í ljós að þeir töldu skóla með bekkjakerfi henta sínu barni betur en skóla með 

áfangakerfi. Þær niðurstöður eru athyglisverðar að því leyti að skólar með bekkjakerfi eru mun 

færri en hinir. Af framhaldsskólunum á höfuðborgarsvæðinu eru einungis þrír með bekkjakerfi 

og því má segja að slíkt kerfi sé á undanhaldi hérlendis. Það mátti heyra á þeim foreldrum sem 

rætt var við að þeir töldu bekkjaskólana ekkert endilega vera betri námslega heldur hugsuðu 

málið frekar út frá félagslegu hliðinni og því aðhaldi sem þeir töldu bekkjakerfið hafa umfram 

áfangakerfið. Þetta viðhorf foreldra rímar við þá staðreynd að gríðarleg aðsókn er í tvo af 

þessum þremur bekkjaskólum meðal nemenda sem ljúka 10. bekk (Menntagátt, e.d.). Athygli 

vekur að börn allra viðmælenda stunda nám á bóknámsbrautum líkt og foreldrar þeirra höfðu 

gert. Allir viðmælendur hafa lokið stúdentsprófi og flestir stundað háskólanám. Habitus 

hugtakið er notað til að skoða félagsleg áhrif í náms- og starfvali (Bourdieu og Passeron, 1977; 

Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðrún Á. Stefánsdóttir, 2006) og skýrir það að einhverju leyti af 

hverju börnin völdu sér bóknám líkt og foreldrar þeirra gerðu. Það samræmist líka upplifun 

foreldra að þeir töldu sig ekki hafa bein áhrif á val þeirra þar sem habitus verður til með 

hversdagslegri reynslu fremur en beinni leiðsögn í uppeldi (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2015). 

Rannsókn um námsgetu unglinga og menntun foreldra leiddi í ljós álíka niðurstöður þar sem 

menntun foreldra spáði sterkast fyrir um ákvarðanatöku unglinga um starfsvettvang (Pinquart, 

Juang og Silbereisen, 2004). 

Íslensk ungmenni telja þó að annað en foreldrar þeirra hafi áhrif á val sitt á 

framhaldsskóla (Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002; Svanhildur Svavarsdóttir, 

2010) og rímar það við upplifun þeirra foreldra sem rætt var við í tengslum við þessa rannsókn. 

Keller og Whiston (2008) telja að börn þurfi að vita að foreldrar þeirra séu stoltir af þeim, 

hafi trú á þeim og treysti þeim til að taka góðar ákvarðanir og því sé lykilatriði að virða 

hugmyndir þeirra. Í leiðandi uppeldi er talið árangursríkt að eiga samræður við börn með 

gagnkvæma virðingu og umhyggju að leiðarljósi. Þeir viðmælendur sem ekki voru sammála 

börnum sínum um val á framhaldsskóla og töldu aðra skóla henta þeim betur lögðu samt sem 

áður áherslu á að virða val barna sinna og treystu þeim til að velja það sem þau töldu best fyrir 

sig sjálf.  

Ekki er hægt að segja skilið við umræðu um val á skóla en ekki nám án þess að minnast 

á viðhorf samfélagsins til framhaldsskóla. Foreldrarnir sem tóku þátt í þessari rannsókn höfðu 

upplifað það viðhorf hjá börnum sínum að það skipti miklu að skólinn væri talinn góður. Það 
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er í samræmi við niðurstöður Svanhildar Svavarsdóttur (2010) sem leiddu í ljós að ríflega 80% 

nemenda á fyrsta ári í framhaldsskóla töldu það skipta mjög miklu eða frekar miklu máli að 

skólinn væri talinn góður skóli. Í þessu sambandi töluðu foreldrarnir um spennu meðal 

barnanna að komast inn í ákveðna skóla og það hefði í för með sér einhvers konar gæðastimpil 

í samfélaginu að stunda nám í þeim skólum sem þykja betri en aðrir. Menntamálastofnun 

gefur opinberlega út hvaða skólar fá flestar umsóknir og af þeim upplýsingum er auðvelt að 

draga ályktanir um hvaða skólar séu vinsælastir. Það má velta fyrir sér hvort það eitt og sér ýti 

undir þau viðhorf í samfélaginu að einhverjum finnist flottara að börn þeirra stundi nám í skóla 

sem er talinn vinsæll.  

Þau börn sem standa á þeim tímamótum að þurfa í fyrsta skipti að velja sér námsleið 

hafa mismunandi þroskahæfni til að takast á við það verkefni (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2000). 

Reynsla viðmælenda var sú að börn þeirra hafi ígrundað val sitt og farnaðist þeim öllum vel í 

námi sínu, nema einum dreng sem fékk ekki inngöngu í það nám sem hann sóttist eftir. Talið 

er að náms- og starfsval sem er vel ígrundað leggi grunninn að ánægjulegum náms- og 

starfsferli alla ævi (Menntamálaráðuneytið, 2007).  

Viðmælendur höfðu margir orð á því að þeim þættu börn sín vera of ung til að velja sér 

nám en þeir urðu varir við þá áherslu náms- og starfsráðgjafa að börn ættu fyrst og fremst að 

velja nám en ekki skóla. Það má velta því fyrir sér hvort sú áhersla að velja sér nám sé nægilega 

vel útskýrð fyrir foreldrum og börnum. Að velja sér nám merkir ekki endilega að viðkomandi 

eigi að ákveða væntanlegt framtíðarstarf sitt við lok 10. bekkjar eins og sumir foreldrar halda. 

Það felur í sér þá áherslu að velja nám sem hæfir áhuga og styrkleika barnanna og einnig að 

skoða námsmat sem hentar viðkomandi og stuðlar að því að námi sé lokið.  

4.3 Gæði upplýsinga – opin hús og kynningar 
Í þriðju rannsóknarspurningunni var spurt á hverju foreldrar byggðu þekkingu sína um 

námsleiðir og hvaða upplýsingar þeir teldu koma að gagni. Niðurstöður leiddu í ljós að 

foreldrarnir höfðu þekkingu sína frá fræðslufundum í grunnskólum, kynningarsýningum 

framhaldsskólanna og opnum húsum þeirra. Einnig byggðu þeir þekkingu sína á eigin reynslu 

af framhaldsskólum og því sem þeir höfðu heyrt um þá. Þeim foreldrum sem rætt var við 

fannst fræðslufundur sem haldinn var af náms- og starfsráðgjafa í grunnskólans barnsins vera 

gagnlegur, sem og opnu húsin. Ekki var almenn ánægja með sameiginlegar kynningar 
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framhaldsskólanna á einum stað þar sem þær þóttu of fjölmennar og ekki mjög upplýsandi 

fyrir utan þá bæklinga sem hægt var að nálgast á þeim.  

Foreldrar unglinga sem standa frammi fyrir því að velja sér nám í framhaldsskóla vilja fá 

góðar upplýsingar um námsframboð til að geta stutt ákvarðanatökuna með upplýstum hætti 

(Neild, 2005). Flestir viðmælendur töldu sig hafa fengið nægjanlegar upplýsingar um 

námsframboð framhaldsskólanna. Anna skar sig þó úr þeim hópi. Hún hafði ekki fengið neinar 

upplýsingar frá grunnskólanum né boð á sameiginlega kynningu framhaldsskóla. Hún taldi því 

að hana hefði vantað allar forsendur til að veita barni sínu stuðning í ákvarðanatökunni. 

Heimsóknir á opin hús stóðust ekki væntingar hennar þar sem hún hafði gert ráð fyrir að meiri 

upplýsingagjöf væri þar. 

Náms- og starfsráðgjöf er ætluð til að aðstoða einstaklinga við að skilja menntakerfið og 

vinnumarkaðinn og tengja þær upplýsingar við eigin þekkingu, hæfni og áhuga til að eiga 

auðveldara með að taka ákvarðanir varðandi náms- og starfsval (Félag náms- og starfsráðgjafa, 

2015 og Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Flestir foreldranna sjö töldu sig hafa 

fengið upplýsingar frá náms- og starfsráðgjafanum í grunnskóla barnsins um fyrirkomulag 

menntakerfisins á framhaldsskólastigi. Fyrst og fremst voru þetta upplýsingar um hvaða 

námsleiðir framhaldsskólar byðu upp á, hver inntökuskilyrðin væru og hvernig innritunarferli 

færi fram. Mismunandi er eftir skólum hvernig staðið er að fræðslu um nám að loknum 

grunnskóla (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012) og því miður hafði Anna ekki reynslu af því að hafa 

fengið upplýsingar frá grunnskólanum aðrar en boð á opin hús. Um árabil hefur náms- og 

starfsfræðsla verið með svipuðum hætti og ekki liggur ljóst fyrir hvaða munur sé á kynningum 

á bók- eða starfsnámi (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012). Það er einnig umhugsunarvert hvar sú 

ábyrgð liggi að kynna námsframboð framhaldsskólanna fyrir foreldum – hvort það sé í höndum 

grunnskólanna, framhaldsskólanna eða jafnvel Menntamálastofnunar.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að lítið hafi breyst á liðnum árum hvað 

varðar þá fræðslu sem foreldrar eiga kost á að sækja. Eins og áður hefur komið fram eru þetta 

fræðslufundir, opin hús og sameiginlegar kynningar framhaldsskólanna. Nokkrir af þeim 

foreldrum sem rætt var við gagnrýndu tímasetningar á opnum húsum þar sem eitthvað var 

um að þau bæri upp á sama dag í mörgum skólum. Það verður að teljast óheppilegt að börn 

og foreldrar geti ekki gefið sér þann tíma sem þau kjósa að nota á hverjum stað vegna 

tímaskorts. Ekki liggur fyrir hver tilgangur opnu húsanna er, en ætla má að þau séu til þess 
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gerð að gefa börnum tækifæri til að upplifa andrúmsloft skólans og kanna hvort þau finni fyrir 

samsömun og geti hugsað sér að stunda þar nám. 

Áðurnefndum sameiginlegum kynningum framhaldsskólanna var líkt við sölutorg af 

einum viðmælenda. Slíkar kynningar voru haldnar í einstaka bæjarfélögum eða hverfum 

Reykjavíkurborgar. Viðmælendur voru flestir sammála því að þessar kynningar væru afar 

fjölmennar og fannst opnu húsin gagnast betur.  

Í skýrslu starfshóps um stefnumótun í náms- og starfsráðgjöf er þess getið að mikilvægt 

sé að veita foreldrum stuðning með upplýsingum og kynningum um möguleika og tækfæri sem 

fylgja hverjum námsferli bæði á sviði bók- og starfsnáms (Guðrún Birna Kjartansdóttir o.fl., 

2015). Börn allra viðmælenda stunduðu nám á bóknámsbrautum og einungis eitt þeirra sýndi 

starfsnámi áhuga. Því er fátt í niðurstöðum sem gefur til kynna hvernig foreldrarnir töldu að 

staðið væri að kynningum á starfsnámi.  

Mikið framboð er af námsleiðum í framhaldsskólum landsins. Almennar upplýsingar um 

nám og störf er að finna víðsvegar á netinu (Guðrún Birna Kjartansdóttir, 2012) en erfitt er að 

nálgast upplýsingar þar sem framhaldsskólar eru bornir saman með tilliti til námsframboða og 

kennsluhátta. Það getur því verið flókið fyrir foreldra og börn að finna út hvaða skólar eru með 

bekkjakerfi eða í hve mörgum skólum sé í boði að læra viðskiptafræði, svo dæmi séu tekin. 

Það er því margt sem bendir til þess að þörf sé á miðlægu heildstæðu upplýsinga- og 

ráðgjafakerfi um nám og störf sem nýtist við ákvarðanatöku barna og foreldra þeirra líkt og 

því sem byrjað var að þróa með vefsíðunni naestuskref.is og er fyrir hendi á hinum 

Norðurlöndunum.  

Reynsla foreldra í tengslum við ákvarðanatökuferli barna um val á námi að loknum 

grunnskóla hefur ekki verið skoðuð áður hérlendis. Þær takmarkanir voru á rannsókninni að 

viðmælendahópurinn var fámennur og enginn þeirra átti barn í starfsnámi. Allir þeir foreldrar 

sem rætt var við höfðu lokið háskólanámi sem gerði það að verkum að viðmælendahópurinn 

var nokkuð einsleitur. Þegar þau viðmið voru sett við val á þátttakendum að þeir þyrftu að eiga 

barn sem lauk grunnskóla vorið áður var ekki tekið tillit til þess hvort þeir hefðu gengið í 

gegnum sama ákvarðanatökuferli með eldri börn. Þar af leiðandi var frásögn þeirra sem höfðu 

reynslu af ferlinu stundum frábrugðin upplifun þeirra sem voru í fyrsta sinn að fara í gegnum 

þetta með sínum börnum. 
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4.4 Lokaorð  
Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að foreldrarnir sjö sem rætt var við hafi verið virkir 

í ákvarðantökuferli barna sinna um val á námi að loknum grunnskóla. Þær benda jafnframt til 

þess að foreldrarnir hafi verið meðvitaðir um að hlutverk þeirra í ákvarðanatökuferlinu hafi 

verið stuðningur, bæði í orði og verki. Foreldrarnir lögðu meiri áherslu á að velja skóla en nám 

og upplýsingar um framhaldsskólana sóttu þeir á fundi í grunnskólum, opin hús og á 

sameiginlegar kynningar framhaldsskólanna. 

Draga má þann lærdóm af niðurstöðunum að foreldrar þurfa góðar upplýsingar um 

hvaða framhaldsnám er í boði fyrir börnin þeirra. Svo virðist sem áhersla þeirra sé á að velja 

skóla og að valið standi sérstaklega milli bekkja- og áfangaskóla. Það viðhorf foreldra bendir til 

þess að þeir séu mögulega ekki upplýstir nægilega vel um framhaldsskólakerfið þar sem 

bekkjakerfið er á undanhaldi. Þær upplýsingar sem virðast koma foreldrum að gagni eru 

almennir kynningarfundir um framhaldsskólana í grunnskólum og opin hús þeirra. Það eru því 

ýmis sóknarfæri fyrir starfandi náms- og starfsráðgjafa varðandi upplýsingagjöf til foreldra um 

framhaldsskólana og hlutverk þeirra í ákvarðanatökuferli barnanna um val á námi að loknum 

grunnskóla. 

Líkt og fram kom hjá einum viðmælenda rannsóknarinnar vantar hér á landi miðlæga 

upplýsingasíðu um hvaða nám og störf eru í boði. Slík vefsíða myndi nýtast foreldrum og 

börnum í ákvarðanatökuferli um val á námi að loknum grunnskóla, sem og náms- og 

starfsráðgjöfum. Ef litið er til Norðurlandanna þá má þar finna gagnlegar vefsíður sem fjalla 

um nám og störf og einnig hvert hlutverk foreldra er þegar börn þeirra standa á tímamótum í 

náms- og starfsvali.  

Í niðurstöðum þessarar rannsóknar má finna hugmyndir um ný rannsóknarefni á þessu 

sviði. Athyglisvert getur verið að skoða nánar hvers vegna foreldrar telji bekkjaskóla henta 

betur en áfangakerfisskóla, af hverju þeir telji að betra sé að velja nám út frá skóla heldur en 

námsleið og skoða hvort hlutverk foreldra sé ólíkt eftir námsgetu barnanna. 

Rödd foreldra varðandi ákvarðanatökuferli barna um val á námi að loknum grunnskóla 

hefur ekki áður verið skoðuð sérstaklega hérlendis, líkt og áður hefur komið fram. Þar sem um 

eigindlega rannsókn var að ræða með opnum einstaklingsviðtölum gáfu niðurstöður ágæta 

innsýn í reynslu þeirra foreldra sem rætt var við. Niðurstöður rannsóknarinnar geta vonandi 

nýst náms- og starfsráðgjöfum í grunn- og framhaldsskólum í samskiptum þeirra við foreldra 

barna sem eru að ljúka grunnskólanámi. 
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Bengtsson, L. (2006). Föräldrapåverkan i samband med gymnasievalet. Sótt af 
https://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/2814/LindaBengtssson,examensarbete,M
UEP,PDF.pdf?sequence=1 

Bourdieu, P. og Passeron, J. C. (1977). Reproduction in education, society and culture. 
London: Sage.  

Bourdieu, P. og Wacquant, L. J. D. (1992). An invitation to reflexive sociology. Chicago: 
University of Chicago Press.  

Charmaz, D. (2006). Constructing grounded theory: A practical guide through qualitative 
analysis. London: Sage.  

Creswell, J.W. (2013). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five 
approaches (3. útgáfa). Thousand Oaks, California: Sage. 

Erna G. Árnadóttir. (2007). Stuðningur foreldra við nám framhaldsskólanema. Hvað vilja 
unglingarnir sjálfir? (óútgefin meistararitgerð). Sótt af 
http://skemman.is/item/view/1946/11075 

Fan, X. (2001). Parental involvement and students’ academic achievement: A growth modeling 
analysis. Journal of Experimental Education, 70(1), 27–61.  
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eftir tvö ár i ́framhaldsnaḿi eða fyrr. Uppeldi og menntun: Tímarit Kennaraháskóla Íslands, 
2(1), 53–67.  
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http:// www.arnastofnun.is/solofile/1011777 

http://www.arnastofnun.is/solofile/1011777


54 
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samningarofs ESB. Visir.is. Sótt af http://www.visir.is/radgjafarvefur-i-uppnami-i- kjolfar-
samningsrofs-esb/article/2015702249965?fb_action_ids= 
1581613125384361&fb_action_types=og.comments  

Jón Torfi Jónasson og Guðbjörg Andrea Jónsdóttir. (1992). Námsferill i ́ framhaldsskóla. 
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Lögræðislög nr. 71/1997.  

Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008. 
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Fylgiskjal 1 
 
 

Viðtalsrammi 
 

Inngangsspurningar 

x Við hvað starfar þú? 

x Hvaða menntun hefur þú? 

x Hvað áttu mörg börn og á hvaða aldri eru þau? 

o Spyrja út í menntun barna ef þau eru á fjölbreyttum aldri 

Hlutverk foreldra 

1. Hvaða hugmyndir hafa foreldrar um hlutverk sitt í ákvarðanatöku barna þeirra um val 

á námsleið í framhaldsskóla og val um skóla?  

x Hverjar voru þínar upplifanir af ákvarðanatökuferli barnsins þíns síðasta vor 

þegar það stór frammi fyrir því að þurfa að taka ákvörðun um val á námi að 

loknum grunnskóla? 

x Hvert telur þú hafa verið þitt hlutverk í ákvarðanatökuferlinu? 

x Hvernig leitaði barnið þitt til þín í þessu ferli? 

x Hafði þín eigin reynsla af námi áhrif á hlutverk þitt eða þátttöku þína í þessu 

ferli? 

x Hvernig fannst þér ákvarðanatökuferlið ganga? 

Mikilvægir þættir 

x Hvaða þættir skipta máli við val á framhaldsnámi að loknum grunnskóla að 

mati foreldra?  

x Hvort varst þú sem foreldri að velta frekar fyrir þér hvaða námsbraut eða 

skóla barnið ætti að velja? 

o Hvers vegna? (leita eftir útskýringu) 

x Hvaða þætti lagðir þú áherslu á að skoða með barninu þínu? 
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x Hvað finnst þér mikilvægt að hafa í huga þegar námsleið er valin? 

x Hvað hafði mest áhrif á þig sem foreldri þegar þú veltir fyrir þér hvaða hentaði 

barninu þínu best? 

x Hvernig var þín upplifun af samræðum milli foreldra um ferlið? 

 

Upplýsingaþörf 

x Á hverju byggja foreldrar þekkingu sína um framhaldsskólana og nám og 

hvaða  upplýsingar telja þeir að komi sér að gagni?  

x Hvaðan hafðir þú þínar upplýsingar um framhaldskólana og námsframboð? 

x Hvernig upplýsingar fannst þér nýtast þér best? 

x Fórstu á opin hús framhaldsskólanna? 

x Skoðaðir þú heimasíður skólanna? 

x Fórstu á kynningarfundi í grunnskóla barnsins þíns? 

x Hvernig upplýsingar hefðir þú kosið að hafa fengið? 

o Fá nánari útskýringar, dýpka 

x Hvernig farnast barninu þínu í náminu sem það valdi sér? 

x Telur þú barnið hafa tekið ígrundað val? 

Er eitthvað sem þú vilt segja að lokum og bæta við? 
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Fylgiskjal 2 
 

Trúnaðaryfirlýsing og samþykki vegna þátttöku 

  

Farið verður með öll gögn þessarar rannsóknar sem trúnaðarupplýsingar. Þátttakendum verða gefin gervinöfn 
og öllum gögnum verður eytt að lokinni afritun og greiningu viðtala. Auk þess verður gætt til hins ítrasta að ekki 
verði unnt að rekja persónugreinanlegar upplýsingar aftur til þátttakenda í meistararannsókninni. Þátttakanda 
er frjálst að hætta þátttöku í rannsókninni hvenær sem á viðtali stendur.  

 

Ég undirrituð/undirritaður samþykki hér með að gerast þátttakandi í meistararannsókn um „Upplifun foreldra 
af ákvarðanatökuferli barna þeirra um námsval að loknum grunnskóla“. 

  

 

_____________________ 

Dagsetning og staður 

  

____________________________ 

Undirskrift þátttakanda 

  

___________________________ 

Undirskrift rannsakanda 

 

 

 


