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Útdráttur 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að skoða hvort markmiðum aðalnámskrár varðandi 

valgreinar á efsta stigi grunnskóla sé framfylgt. Kannað var hver upplifun og reynsla 

nemenda er af vali og valgreinum og sýn fagaðila í grunnskólum. Rannsóknin fór 

aðallega fram í fjórum unglingaskólum á höfuðborgarsvæðinu. Tekin voru einstaklings-

viðtöl við nemendur og náms- og starfsráðgjafa auk rýnihópsviðtala við skólastjórn-

endur og valgreinanefnd á Akureyri. Niðurstöður leiddu í ljós að valgreinar veita nem-

endum ánægju í skólanum þar sem val þeirra byggist af áhuga og framtíðaráformum. 

Jafnframt öðlast þeir aukna sjálfsþekkingu með því að velja sér valgreinar og prófa sig 

áfram með fjölbreyttum námsgreinum, en í ljós kom að stórir unglingaskólar geta veitt 

nemendum gott framboð af valgreinum. Samkvæmt niðurstöðum eru ýmis sóknarfæri í 

valgreinum fyrir náms- og starfsráðgjafa sem og náms- og starfsfræðslu í ljósi þess að 

valgreinar eru að veita nemendum tækifæri til að læra ákvörðunartöku sem tengist 

mótun eigin náms- og starfsferils. Jafnframt eru nemendur að fá tækifæri til könnunar 

sem og undirbúnings fyrir nám á næsta skólastigi. Stjórnendur og yfirstjórn mennta-

mála geta nýtt sér niðurstöður þessarar rannsóknar og notfært sér valgreinar samhliða 

náms- og starfsfræðslu til að ýta undir starfsferilsþróun nemenda.  
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Abstract 

This study aims to examine whether secondary-schools conform to curricular policy of 

providing students with opportunities for elective courses. The study focuses mainly on 

students experience of class electives, but the view of administrators and career and 

guidance counsellors are also elicited. The study was mainly conducted in four large 

secondary schools for students 13-15 years old in the metropolitan area. Individual 

interviews with students and career and guidance counsellors were conducted as well 

as focus group interviews comprised of school administration professionals and a 

coordinating body overseen elective courses across schools in relatively large 

municipality. Results show that having choices made student more interested and 

satisfied in school and agentic because they are choosing both in line with their 

interests and future goals. At the same time, they gain greater self-knowledge by 

experimenting with a variety of subjects. The results indicate that large secondary 

schools for students 13-15 years old can provide students with good, many electives. 

Results show that electives provide numerous opportunities to career guidance, 

counselling, and education and, because it is their first educational choice and gives 

students the chance to learn career decision making. Furthermore, students have the 

opportunity to explore and prepare for future studies. The study has implications for 

School administration’s, policy makers and career and guidance counsellors who can 

use the results to develop practice by using electives in combination with careers 

education to further advance students career development. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er byggð á eigindlegri rannsókn á upplifun og reynslu nemenda sem og 

sýn fagaðila í grunnskólum á val og valgreinar. Ritgerðin er 30 eininga lokaverkefni til 

meistaraprófs í náms- og starfsráðgjöf við Háskóla Íslands. Markmið rannsóknarinnar er 

að skoða hvort markmiðum aðalnámskrár er kemur að valgreinum sé framfylgt í 

grunnskólum. Einnig er skoðað hver aðkoma náms- og starfsráðgjafa er að vali 

nemenda á valgreinum þegar nemendur taka ákvörðun.  

Hugmynd mín að vali á þessu viðfangsefni kom þegar ég var á fyrsta ári í náms- og 

starfsráðgjöf. Þar kynntumst við náms- og starfsfræðslu í grunnskólum og hvernig hún á 

að aðstoða nemendur við að verða öruggir í ákvörðunar-töku um nám og störf að 

loknum grunnskóla. Í kjölfarið velti ég fyrir mér valgreinum og vakti það athygli mína að 

markmið valgreina samkvæmt aðalnámskrá eru að nemendur eigi að taka mið af 

framtíðaráformum sínum og áhugasviði þegar ákvörðun er tekin um valgreinar. Út frá 

þessum efnistökum fékk ég þá hugmynd að valgreinar gætu verið ein af fyrstu 

ákvörðunum sem nemendur taka út frá áformum sínum um framhaldsnám og 

framtíðarstörf. Vert væri því að skoða hvort nemendur væru að velja valgreinar út frá 

framtíðaráformum sínum og áhuga og hvort þeir hefðu tækifæri til þess þegar litið væri 

til framboðs á valgreinum. Jafnframt er vert að skoða hversu ígrundaða ákvörðun 

nemendur taka er kemur að vali á valgreinum og hvaða aðstoð þeir fá við val sitt á 

valgreinum.  

Rannsóknin var unnin undir handleiðslu Dr. Sifjar Einarsdóttur og Arnars 

Þorsteinssonar. Ég vil færa þeim mínar bestu þakkir fyrir gagnlega og uppbyggjandi leið-

sögn, hvatningu og gott samstarf. Ég þakka viðmælendum mínum fyrir að hafa gefið sér 

tíma til að taka þátt í rannsókninni, án þeirra hefði hún ekki orðið að veruleika. Að 

síðustu vil ég þakka, Einari Sverri Sigurðssyni, Maríönnu Kristínu Ragnarsdóttur og 

Maríu Sigríði Guðmundsdóttur fyrir yfirlestur, aðstoð og ómetanlegan stuðning. 

Rannsókn þessi er tileinkuð ljósunum í lífi mínu, Nökkva, Brynju Dögg og Sigurði Emil. 
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1 Inngangur  

Ákvörðunartökuferlið í tengslum við náms- og starfsval hefst hjá einstaklingum strax á 

grunnskólaaldri þegar þeir fara að þróa áhuga sinn og tengja hæfileika sína, kunnáttu og 

getu við vinnumarkaðinn (Super, 1990). Val á valgreinum á efsta stigi grunnskóla er 

með fyrstu ákvörðunum sem nemendur taka er tengjast framtíðaráformum varðandi 

náms- og starfsval. Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla eru markmið valgreina að 

nemendur hafi tækifæri til að laga námið að sínum þörfum miðað við framtíðaráform 

og áhugasvið sitt í samvinnu við forráðamenn, náms- og starfsráðgjafa og kennara 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Valgreinar eru hluti af skyldunámi á efsta stigi grunnskóla og nemendum skal gefinn 

kostur á að velja námssvið og námsgreinar sem svara til allt að fimmtungi námstímans 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Þar sem valgreinar eiga að miða að því 

að nemendur taki ígrundaða ákvörðun er tengist framtíðaráformum er mikilvægt að 

náms- og starfsráðgjafi sem og náms- og starfsfræðsla sé til staðar í þessu ferli. 

Samkvæmt kenningu Super (1990) um ævilanga þróun starfsferilsins eru nemendur á 

þessum aldri komnir á þann stað í starfsþroska að geta metið hæfni sína á raunhæfan 

hátt og séu með raunsæa sýn á sjálfan sig og framtíð sína. Í Danmörku og Noregi eru 

þessir þættir tvinnaðir inn í náms- og starfsfræðslu fyrir nemendur á efsta stigi 

grunnskóla. Þar er lögð áhersla á val á menntun í framtíðinni og nemendur auka einnig 

þekkingu sína á mismunandi menntun og störfum (Undervisningsministeriet, 2014; Lov 

om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) nr. LOV-1998-07-

17-61).  

Mennta- og menningarmálaráðuneytið lét gera úttekt á valgreinum í grunnskólum 

landsins árið 2011. Þar kom meðal annars fram munur á milli skóla hvað varðar 

framboð á valgreinum. Áberandi var hversu margir skólastjórar grunnskólanna bentu á 

að erfitt og illmögulegt væri fyrir fámenna skóla að uppfylla lagaákvæði um aukið val 
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nemenda á unglingastigi þar sem fjármagn til að auka framboðið væri ekki til og skortur 

væri á kennurum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011).  

Valgreinar hafa verið lítið rannsakaðar hér á landi, í skýrslu Menntamála-

ráðuneytisins var lögð áhersla á framboð valgreina í grunnskólum landsins sem og sýn 

skólastjórnenda á valgreinar með tilliti til framboðs (Mennta- og 

menningarmálarárðuneytið, 2011). Markmið rannsóknarinnar er að skoða hvort 

markmiðum aðalnámskrár varðandi valgreinar sé framfylgt, þar segir að nemendur eiga 

að taka ígrundaða ákvörðun á valgreinum út frá áhuga og framtíðaráformum (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2013). Af því leyti er nauðsynlegt að fá innsýn á upplifun 

og reynslu nemenda á val og valgreinar. Nemendur eru því þungamiðja þessarar 

rannsóknar þar sem þeir taka ákvörðunina og sitja valgreinar. Með markmið 

rannsóknarinnar að leiðarsljósi var jafnframt farin sú leið að fá sýn fagaðila innan 

grunnskólanna á val og valgreinar. Með því að fá ólík sjónarhorn frá fjölbreyttum 

aðilum leggur rannsóknin sitt af mörkum til aukinnar þekkingar á val og valgreinum sem 

gagnast fagaðilum grunnskóla og þá sér í lagi náms- og starfsráðgjöfum í starfi með 

nemendum á efsta stigi grunnskóla.  

1.1 Val og valgreinar 

Aðalnámskrá byggir á lögum um leikskóla (nr. 90/2008), grunnskóla (nr. 91/2008) og 

framhaldsskóla (nr. 92/2008) og myndar ramma um skólastarfið á þessum skólastigum, 

leiðsögn um tilgang þess og markmið. Aðalnámskráin útfærir nánar ákvæði laga um 

námsgreinar eins og val og valgreinar og segir til um áherslur og vægi. Hún er allt í senn 

stjórntæki til að fylgja eftir ákvæðum laga, fyrirmælum fræðsluyfirvalda um skólastefnu 

og safni sameiginlegra markmiða skólastarfs í landinu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Í eftirfarandi kafla er fræðileg umfjöllun um valgreinar í grunnskólum landsins og 

hvernig valgreinum í grunnskólum á Norðurlöndunum er háttað. Viðfangsefni 

rannsóknarinnar er að kanna hvort markmiðum aðalnámskrár varðandi valgreinar á 

efsta stigi sé framfylgt. Því er vert að skoða hvernig valgreinum í grunnskólum er háttað 
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hér á landi og á Norðurlöndunum og með því móti fæst betri yfirsýn um valgreinar í 

grunnskólum.  

1.1.1 Stefna stjórnvalda  

Í aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 1989 voru valgreinar tilgreindar, en þar voru þær 

ætlaðar fyrir nemendur í efstu bekkjum grunnskóla og átti val á námsgreinum að vera 

frjálst að hluta. Á þeim tíma var talið að valfrelsi nemenda gæti haft jákvæð áhrif á 

námsárangur þeirra og líðan í skóla. Í námskránni kom fram að valgreinar gæfu 

nemendum tækifæri til að afla sér þekkingar, færni og reynslu á nýjum sviðum eða 

dýpka sig á þeim sviðum sem þeir hefðu kynnst áður (Menntamálaráðuneytið, 1989). 

Ný markmið með valgreinum komu fram á sjónarsviðið með aðalnámskrá sem gefin var 

út árið 1999, þar kom fram að nemendum sem lokið höfðu 8. bekk ætti að vera ljóst 

hvað tæki við að loknum grunnskóla svo þeir gætu nýtt sér valgreinar sem þeim byðust í 

9.-10. bekk. Gert var ráð fyrir því að nemendur fengju að ákveða greinarnar sjálfir í 

samráði við foreldra, kennara og námsráðgjafa með tilliti til námsáherslu og 

framtíðaráforma. Með auknu valfrelsi var verið að stuðla að því að nemendur öxluðu 

meiri ábyrgð á náminu, horfðu til framtíðar, gerðu upp við sig hvert hugurinn stefndi og 

gætu metið af raunsæi hvað þyrfti að gera til að ná ákveðnu takmarki 

(Menntamálaráðuneytið, 1999). 

Aukið valfrelsi þýddi að nemendum gafst tækifæri til að ljúka grunnskóla með 

mismunandi áherslum (Menntamálaráðuneytið, 1999). Aðalnámskrá sem gefin var út 

árið 2011 stefnir að sömu markmiðum þegar kemur að valgreinum en þar segir að „val 

á námi skal miða að skipulegum undirbúningi fyrir nám í framhaldsskóla og taka mið af 

undirbúningi fyrir bóknám, starfsmenntun, verknám og list- og tækninám“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 48). Með því gefst nemendum kostur á að dýpka 

þekkingu sína á ákveðnum námssviðum eða innan lögboðinna námsgreina. Með 

valgreinum eiga nemendur að geta valið um viðfangsefni sem miða að því að víkka 

sjóndeildarhring þeirra og stuðla að aukinni lífsfyllingu. Jafnframt eiga þeir að hafa 

möguleika á að dýpka þekkingu sína, leikni og hæfni á tilteknum sviðum í samræmi við 

áhuga (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 
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Nemandinn er samt sem áður ávallt háður þeim valgreinum sem boðið er upp á í 

þeim skóla sem hann stundar nám við. Jafnframt þarf skólinn að fylgja ákveðnum 

reglum þegar hugað er að framboði valgreina og skýr markmið þurfa að liggja fyrir. 

Leggja þarf fram kennsluáætlun, námsefni og námsmat sem skila þarf til viðkomandi 

sveitastjórnar og fá samþykki. Lýsingar á öllum valgreinum þurfa að koma fram í 

skólanámskrá áður en skólastarf hefst og skal námið vera nemendum að 

kostnaðarlausu (Reglugerð um valgreinar í grunnskólum nr. 387/1996; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Að auki er grunnskólum gert skylt samkvæmt lögum 

um grunnskóla (nr. 91/2008) að verja ákveðnum tímafjölda í valgreinar á hverju skólaári 

en sá tími hefur verið breytilegur í gegnum tíðina.  

Í reglugerð um valgreinar frá árinu 1996 var kveðið á um heimild skóla til að verja 

allt að þriðjungi námstímans í 9.-10. bekk í valgreinar og árið 2006 var þetta ákvæði 

rýmkað þannig að það náði til þriggja efstu bekkjanna (Reglugerð um valgreinar í 

grunnskólum nr. 387/1996; Lög um breytingu á lögum nr. 66/1995 um grunnskóla með 

síðari breytingum nr. 98/2006). Í dag er grunnskólum gert að verja allt að fimmtungi 

námstímans á hverju skólaári í valgreinar en skólar geta skipulagt mismunandi hlutfall 

valgreina eftir árgöngum (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Eins og fram hefur komið 

hafa verið gerðar fáar rannsóknir á valgreinum hér á landi en vert er að rýna í stöðu 

valgreina í grunnskólum landsins. 

1.1.2 Valgreinar í grunnskólum landsins  

Það námsframboð sem stendur nemendum til boða í nærsamfélaginu getur haft áhrif á 

námsval þeirra. Þannig getur verið að nemendur velji einungis úr þeim valmöguleikum 

sem eru til staðar í þeirra nánasta umhverfi og leggi hugsanlega til hliðar drauma og 

væntingar sem þeir hafa mótað með sér (Grytnes, 2011). Hugmyndir ungmenna um 

nám og framtíðarstörf byggjast ekki eingöngu á eigin óskum og draumum heldur 

mótast þær einnig af áhrifum frá staðalímyndum, foreldrum, systkinum, vinum, 

kennurum og félagslegri stöðu þeirra. Allir þessir þættir geta haft áhrif á viðhorf 

ungmenna til náms- og starfstækifæra og væntinga til starfsframa (Bourdieu, 1992; 

Gottfredson, 2002; McIntosh og Munk, 2007). Að því leyti er mikilvægt að grunnskólar 

séu með gott framboð og bjóði upp á fjölbreyttar valgreinar til að gera öllum 
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nemendum kleift að velja sér greinar út frá áhuga og framtíðaráformum. Jafnframt þarf 

að vera til staðar góð aðstoð við val á valgreinum svo sem náms- og starfsfræðsla svo 

nemendur átti sig á áhrifum viðhorfa þeirra til náms- og starfstækifæra sem og 

væntingum til starfa.  

Á árunum 2010-2011 var framkvæmd könnun á valgreinum í öllum skólum landsins 

með það að markmiði að afla upplýsinga um framboð og framkvæmd kennslu í 

valgreinum skólaárið 2010-2011. Skoðað var hver afstaða skólastjórnenda væri til 

umfangs valgreina í skólastarfi, einnig var skoðuð menntun kennara sem kenndu 

valgreinar á þeim tíma sem könnunin var framkvæmd. Könnunin var hluti af lögboðnu 

eftirliti Mennta- og menningarmálaráðuneytisins skv. 4. og 39. gr. laga nr. 91/2008 um 

grunnskóla. Allir skólar á landsvísu áttu að gefa upp heildarfjölda mínútna á viku sem 

nemandi fékk í valgreinum, skipt eftir árgangi. Samkvæmt lögum sem í gildi voru 

umrætt skólaár áttu nemendur í 8.-10. bekk að fá 493 mínútur á viku í valgreinar. 

Niðurstöður könnunarinnar sýndu hins vegar fram á að enginn skóli á landsvísu náði 

þessu viðmiði þar sem í 8. bekk var mínútufjöldi oftast á bilinu 61 til 240 mínútur, í 9. 

bekk frá 121 til 360 mínútur og í 10. bekk var bilið 121 til 420 mínútur (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Í kjölfar þessarar könnunar var lögum um tímafjölda valgreina breytt, þar sem 

nemendur í 8.-10. bekk velja námsgreinar og námssvið í allt að fimmtungi námstímans. 

Þegar litið er til námstímans sem áætlaður er með breytingu á lögum með tilliti til 

niðurstaðna könnunarinnar hefðu um 33% skóla náð þessu viðmiði í 10. bekk það 

skólaár sem könnunin var framkvæmd, 26% í 9. bekk og 13% í 8. bekk (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Þessar niðurstöður sýna fram á að grunnskólar 

landsins náðu ekki að framfylgja viðmiðum um að fimmtungur námstímans ætti að 

nýtast í val og valgreinar.  

Skólastjórar voru einnig beðnir um að gera grein fyrir þeim valgreinum sem í boði 

voru það skólaár sem könnunin var framkvæmd. Margar valgreinar voru nefndar í 

svörunum, til að mynda þýska, grafísk hönnun, franska, kvikmyndir, stuttmyndagerð, 

fatahönnun, silfursmíði, skrautskrift og ljósmyndun. Alls voru tilgreindar um 70 

valgreinar í könnuninni. Niðurstöður sýndu fram á að flestir skólar buðu upp á 
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heimilisfræði sem valgrein, í öðru sæti var hönnun og smíði og strax þar á eftir var 

myndmennt, íþróttir og sund. Þær námsgreinar sem á eftir fylgdu voru textílmennt, 

leikræn tjáning, upplýsinga- og tæknimennt, enska, náttúrufræði og íslenska. 

Niðurstöður könnunarinnar sýndu fram á að mismunur var á framboði valgreina á milli 

skóla. Skortur á fjármagni og kennurum í fámennum skólum gerir það að verkum að 

framboð er minna en í stærri skólum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Samkvæmt lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) er rekstur almennra grunnskóla á 

ábyrgð og kostnað sveitarfélaga. Fjárhagsleg staða margra sveitarfjélaga er ekki góð og 

hefur rekstur grunnskólans þar umtalsverð áhrif (Þorsteinn Sæberg, 2009). Því er erfitt 

fyrir marga fámenna skóla að bjóða upp á fjölbreytt og gott framboð valgreina og þar af 

leiðandi verður takmörkun á þeim möguleika nemenda að velja sér valgreinar út frá 

áhuga og framtíðaráformum.  

Akureyri er dæmi um sveitarfélag sem hefur brugðist við þessum vanda, 

Þróunarverkefni um valgreinar var sett á laggirnar skólaárið 2002-2003 því 

grunnskólarnir á Akureyri höfðu ekki náð markmiðum aðalnámskrárinnar samkvæmt 

reglugerð valgreina í grunnskólum nr. 387/1996 (Lög um breytingu á lögum nr. 

66/1995, um grunnskóla með síðari breytingum nr. 98/2006), þar sem krafan var að val 

nemenda í 9.-10. bekkjum væri um 30% af kennslutímanum. Markmið 

þróunarverkefnisins var því að mæta kröfum aðalnámskrár um aukið val og 

sveigjanleika í 9. og 10. bekkjum allra grunnskóla á Akureyri. Stefnt var að því að 

samvinnu skólanna að því markmiði að skipuleggja aukið frambið af valgreinum þar sem 

byggt væri á því að hagnýta aðstöðu eða bjargir í bæjarfélaginu. Horft var til þess 

hvernig koma mætti á fjölbreyttara vali í verkgreinakennslu og viðfangsefnum sem 

gætu komið til móts við dugmikla nemendur ásamt viðfangsefnum fyrir nemendur sem 

áttu erfitt að feta sig í bóknámi. Í þróunarverkefninu var hugað að því hvernig skólar 

gætu samnýtt tæki og kennara til kennslu valgreina, sér í lagi á sviði verkgreina. 

Jafnframt var athugað hvort ástæða væri til að leita eftir verknámsaðstöðu hjá 

fyrirtækjum og stofnunum bæjarins, aðstöðu sem ekki væri að finna í skólunum. Leitað 

var eftir því hvort starfsmenn fyrirtækjanna hefðu tækifæri til að miðla þekkingu sinni 

til nemenda með einum eða öðrum hætti (Ingólfur Ármannsson, 2003). Enn eru 

grunnskólar Akureyrar með samval, þar sem möguleiki er á að bjóða upp á gott 
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framboð og fjölbreyttar valgreinar fyrir nemendur en ekki hefur verið gefin út skýrsla 

um gengi þróunarverkefnisins. 

Grunnskólar Akureyrar hafa því brugðist við þeim vanda sem fámennir grunnskólar 

glíma við, að geta ekki boðið nemendum upp á fjölbreyttar valgreinar vegna skorts á 

fjármagni og mannauði samkvæmt skýrslu Mennta- og menningarmálaráðuneytisins 

(2011). Mikilvægt er að grunnskólar bjóði upp á fjölbreyttar valgreinar en með því móti 

hafa nemendur tækifæri á að velja sér greinar sem stuðlar að aukinni lífsfyllingu en 

samræmist það markmiðum aðalnámskrár (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013). Í niðurstöðum rannsóknar Dæhlen og Eriksen (2015) á valgreinum í norskum 

grunnskólum var sýnt fram á að hvatning sem myndast af valgreinum getur yfirfærst 

sem ánægja með skólann í heild sinni hjá nemendum. Ánægja myndast hjá nemendum 

vegna valgreina af þeirri ástæðu að þær „tákna eitthvað annað en hefðbundið nám í 

skólastofunni“. Samkvæmt nemendum í rannsókninni eru valgreinar hvetjandi, 

fjölbreyttar og hagnýtar (Dæhlen og Eriksen, 2015). Ef tekið er mið af niðurstöðum 

þessarar rannsóknar er nauðsynlegt að grunnskólar bjóði upp á fjölbreyttar valgreinar 

sem veita nemendum aukna lífsfyllingu og þar af leiðandi veiti þeim ánægju í skólanum. 

Aðalnámskrá tilgreinir jafnframt að nemendur skuli taka mið af skipulögðum 

undirbúningi fyrir nám í framhaldsskóla þegar valgrein er valin, undirbúningi fyrir 

bóknám, verknám, list- og tækninám og starfsmenntun (Mennta- og menningarmála-

ráðuneytið, 2013). Að því leyti er nauðsynlegt að framboð valgreina sé fjölbreytt svo 

nemendur geti fundið sér námsgrein sem höfðar til áhuga þeirra, en samkvæmt 

kenningu Holland (1997) er gert ráð fyrir því að ef samræmi sé á milli þess sem 

einstaklingur hefur áhuga á og þess sem hann velur sér í námi eða starfi séu meiri líkur 

á góðum árangri og ánægju einstaklingsins. Ef einstaklingur velur sér ranga leið í námi 

er hætta á brotthvarfi (Kristjana Stella Blöndal, Jón Torfi Jónasson og Anne-Christin 

Tännhauser, 2011). Því er mikilvægt að nemendur fái að átta sig á hvar áhugasvið þeirra 

liggja ásamt styrkleikum, en með valgreinum hafa þeir möguleika á að prófa sig áfram 

og þar af leiðandi gera sér grein fyrir framtíðaráformum sínum um nám og starf.  

Þar sem glöggt má sjá að valgreinar eru mikilvægur hluti af skólastarfi 

grunnskólanna er vert að skoða hvernig valgreinum er háttað á Norðurlöndum. Með því 
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móti er hægt að sjá hvar íslenskir grunnskólar standa hvað varðar framkvæmd á 

valgreinum og hvað má betrumbæta hérlendis.  

1.1.3 Valgreinar á Norðurlöndum 

Í Svíþjóð, Noregi og Danmörku er einnig boðið upp á valgreinar í grunnskólum. Vert er 

að skoða það sem tengist starfsferilsþróun nemenda, vali og framtíðaráformum þeirra, 

auk aðkomu náms- og starfsráðgjafar. Með því að skoða valgreinar á Norðurlöndunum 

er hægt að fá betri yfirsýn um stöðu valgreina hér á landi, hvað gengur vel og hvað má 

bæta. Ef litið er til Danmerkur er markmið með valgreinum að nemendur eigi 

auðveldara með að taka ákvörðun um áframhaldandi nám eftir grunnskólan 

(Folkeskoleloven LBK nr. 747 af 20/06/2016). Í Svíþjóð er markmið valgreina að dýpka 

og auka þekkingu nemenda í einni námsgrein eða fleiri, ásamt því að gefa þeim tök á að 

þróa þekkingu sína á eigin grundvelli með hagsmuni sína að leiðarljósi. Með valgreinum 

eiga nemendur að fá tækifæri til að að þróa hæfni til að velja viðeigandi nám og störf í 

framtíðinni (Utbildningsstyrelsen, 2014). Markmið valgreina í Svíþjóð og Danmerkur 

samræmist að nokkru leyti markmiðum valgreina sem tilgreind eru í aðalnámskrá 

grunnskóla hér á landi. Þar kemur fram að nemendur eigi að geta valið um viðfangsefni 

sem miði að því að víkka sjóndeildarhring þeirra og dýpka þekkingu þeirra (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Í grunnskólalögum Svíþjóðar (Skollag, 2010:800) er tiltekið að markmið með val-

greinum er að skapa hvatningu fyrir nemendur til að stunda nám. Í Noregi er markmið 

valgreina að aðstoða nemendur við að styrkja löngun sína til að læra og upplifa leikni í 

gegnum hagnýta og fjölbreytta vinnu (Utdanningsdirektoratet, e.d.b). Markmið 

valgreina í Noregi og Svíþjóð samræmist einnig á þennan hátt markmiðum valgreina hér 

á landi þar sem tilgreint er í aðalnámskrá að nemendur eiga að hafa tækifæri á að velja 

úr fjölbreyttum valgreinum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Þegar litið er til samanburðar milli landa á þeim nemendahóp sem gefst tækifæri á 

vali á valgreinum er Noregur og Danmörk með svipað fyrirkomulag og hér á landi þar 

sem valgreinar eru í boði fyrir nemendur á efsta stigi grunnskóla (Folkeskoleloven LBK 

nr. 747 af 20/06/2016; Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa 

(opplæringslova) nr. LOV-1998-07-17-61; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 
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2013). Í Svíþjóð eru valgreinar í boði fyrir alla í 1.-9. bekk en það eru nemendur á 

aldrinum 7-16 ára (Skollag, 2010:800). Sá tími sem skal fara í valgreinar í grunnskólum 

landanna er eftir misjöfnu sniði, í norskum grunnskólalögum kemur fram að öllum 

grunnskólum sé skylt að veita öllum nemendum 57 tíma í valgreinar, samtals 171 tíma 

yfir þrjú ár, og hver nemandi skuli fá 1,5 tíma á viku fyrir hverja valgrein (Lov om 

grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) nr. LOV-1998-07-17-

61). Í Svíþjóð ákveða yfirvöld tímafjölda valgreina þar sem hver nemandi hefur rétt á 

382 tímum, þeim er úthlutað á þann hátt sem hentar hverjum skóla fyrir sig (Skollag, 

2010:800). Í dönskum grunnskólalögum skal hver skóli bjóða nemendum valgreinar í 

minnst 120 tíma á hverju ári (Folkeskoleloven LBK nr. 747 af 20/06/2016). Hér á landi er 

grunnskólum gert að verja 870 mínútur í valgreinar fyrir nemendur í 8.–10. bekk 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Þegar valgreinar í grunnskólum Norðurlandanna eru bornar saman má sjá að fram-

kvæmd á valgreinum er með ólíku sniði. En þegar markmið þeirra samkvæmt aðal-

námskrá hvers lands fyrir sig er skoðað má sjá að öll löndin sem hér um ræðir stefna að 

nokkru leyti að sama markmiði, að gera nemendum auðveldara fyrir að velja sér nám 

og starf við hæfi við lok grunnskólagöngu (Folkeskoleloven LBK nr 747 af 20/06/2016; 

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) nr. LOV-1998-

07-17-61; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013; Skollag, 2010:800) 

Val á valgreinum getur verið flókið ferli fyrir nemendur og þess vegna er mikilvægt 

að þeir eigi kost á viðeigandi aðstoð við valið. Náms- og starfsráðgjafar geta liðsinnt 

nemendum við að finna sér valgrein sem hentar áhugasviði þeirra og framtíðar-

áformum. Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla á Íslandi eiga nemendur rétt á að velja 

valgreinar í samráði við forráðamenn, kennara og náms- og starfsráðgjafa (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Ef skoðuð var tengin á milli náms- og starfsfræðslu 

og náms- og starfsráðgjafar við valgreinar í hverju landi fyrir sig kom fram að engin 

tenging né samvinna var á milli náms- og starfsfræðslu og valgreina. Þegar skoðað var 

tengsl náms- og starfsráðgjafar við valgreinar í Svíþjóð, Noregi og Danmörku, var 

Danmörk eina landið sem tilgreindi í lögum að val á valgreinum í 10. bekk skuli fara 

fram í samráði við foreldra, kennara og náms- og starfsráðgjafa (Folkeskoleloven LBK nr. 

747 af 20/06/2016).  
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Þar sem aðalnámskrá grunnskóla (2013) segir til um rétt nemenda til að leita til 

náms- og starfsráðgjafa þegar kemur að vali á valgreinum er mikilvægt að fá sýn 

skólastjórnenda á val og valgreinar í skólastarfi. Skólastjóri hefur faglega forystu og ber 

ábyrgð á starfi skólans samkvæmt grunnskólalögum (nr. 91/2008). Því hefur hann 

einkar mikið að segja þegar kemur að valgreinum í skólastarfi og stöðugildi náms- og 

starfsráðgjafa og hvort náms- og starfsfræðsla sé til staðar. Náms- og starfsráðgjöf sem 

og náms- og starfsfræðsla er nauðsynleg fyrir starfsferilsþróun nemenda á efsta stigi 

grunnskóla (Super, 1990). 

1.2 Starfsferilsþróun nemenda 

Val á námi er stór ákvörðun í lífi hvers einstaklings, en markmið valgreina í grunnskólum 

er að nemendur taki ígrundaða ákvörðun út frá framtíðaráformum sínum og áhuga 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Með valgreinum geta nemendur fundið 

út hvar áhuginn liggur með því að prófa sig áfram, en þeir eiga að hafa möguleika á að 

velja sér fjölbreyttar valgreinar. Náms- og starfsfræðsla og náms- og starfsráðgjöf gera 

það að verkum að nemendur verða betur upplýstir og vissari um námsval, þeir afla sér 

einnig frekar upplýsinga um nám og störf sem í boði eru og hafa betri þekkingu á líklegu 

framtíðarstarfi (Kristjana Stella Blöndal og Bjarney Sif Ægisdóttir, 2013). Af því leyti væri 

aðkoma náms- og starfsráðgjafa sem og náms- og starfsfræðslu kostur áður en val á 

valgreinum á sér stað til að framfylgja þeim markmiðum aðalnámskrá, að val nemenda 

á valgreinum eigi að vera ígrundað (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Ákvörðunarferlið sem tengist náms- og starfsvali hefst hjá nemendum á grunnskóla-

aldri þegar þeir fara að þróa áhuga sinn og tengja hæfileika sína, getu og kunnáttu við 

vinnumarkaðinn (Gottfredson, 2005; Savickas, 2005). Donald Super (1957,1990) setti 

fram kenningu um ævilanga þróun starfsferilsins, lífsskeiðskenninguna (e. Life span 

development theory). Super ( 1990) skipti þróun starfsferilsins niður í fimm þroskastig 

út frá aldri, á hverju stigi fyrir sig eru ákveðin verkefni sem einstaklingur þarf að leysa til 

að þroskast frekar og laga sig að breytingum. Þeir nemendur sem geta valið sér 

valgreinar í grunnskólum landsins, nemendur í 8.-9. bekk, eru staddir á vaxtarstig (e. 

growth) og könnunarstigi (e. exploration) í þróun starfsferilsins. Vaxtarstigið nær yfir 

tímabilið frá 0-14 ára og vísar til uppruna og myndun starfsvitundar einstaklinga, en á 
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því skeiði skipta áhrif foreldra og skólans barnið miklu máli við mótun hugmynda þess 

um framtíðina. Á aldrinum 7-11 ára verða stigbreytingar í þroska barnsins þar sem það 

færist smám saman úr forvitni- og fantasíuveröldinni (e. development of interest) yfir í 

að byggja val sitt á áhuga. Super benti á að áhugi og færni færu ekki ávallt saman á 

þessu stigi og að börn þyrftu að fá að svala forvitni sinni til að skapa áhuga og öðlast 

með því sjálfsþekkingu og þekkingu á störfum. Hann lagði áherslu á að sjálfsmyndin (e. 

self concept) mótaðist á vaxtarstiginu. Þegar líða tekur á unglingsárin, á aldrinum 11-14 

ára, fara einstaklingar að þróa með sér kerfi þar sem ólík gildi þróast á mismunandi 

tíma. Þeir fara jafnframt að átta sig á getu sinni og hæfni (Super, 1990).  

Nemendur í 10. bekk í grunnskóla eru margir komnir á könnunarstigið í kenningu 

Super, en það nær yfir tímabilið 15-24 ára. Á þessu stigi á sér stað könnun á tengslum 

sjálfs og starfs. Samsemd mótast og einstaklingurinn lærir um fleiri möguleika ásamt því 

að kynnast eigin löngunum (Super, 1990; Herr og Cramer, 2004). Á þessum aldri fara 

einstaklingar að slíta sig frá foreldrum sínum og reyna á sjálfstæði sitt, fjölskyldan er 

samt sem áður enn sterk fyrirmynd. Einstaklingar á þessu stigi verða færir um að nýta 

sér upplýsingar og þekkingu til að draga sjálfstæðar ályktanir og öðlast einnig hæfni til 

að sjá fyrir og skipuleggja framtíð sína. Könnunarstigið einkennist jafnframt af því að 

einstaklingar fara að takast á við skuldbindingar og væntingar sínar til náms og 

fyrirætlana. Samkvæmt kenningunni er líklegast að einstaklingar nái að koma auga á 

heppilegt starfsval á könnunarstigi, þar sem þeir leitist við að kanna fleiri möguleika en 

áður hafa birst þeim í nánasta umhverfi (Gerður G. Óskarsdóttir, 2000; Super, 1957). 

Með vali nemenda á valgreinum eru þeir að finna hvar áhuginn liggur, valgreinarnar 

gera það að verkum að þeir fá að spreyta sig á nýjum viðfangsefnum og kanna eigin 

áhuga og færni. Ef tekið er mið af kenningu Super eru valgreinar hentugar fyrir 

nemendur á efsta stigi grunnskóla því þeir eru á þeim stað í þroska að þeir eru að átta 

sig á framtíðaráformum sínum og farnir að taka mið af því þegar ákvörðun á er tekin 

um valgreinar. 

Þar sem nemendur í 10. bekk grunnskóla eru komnir á könnunarstigið og þar af 

leiðandi farnir að horfa til framtíðar, getur val á valgreinum verið undirbúningur fyrir 

áframhaldandi nám og störf. Sú ákvörðun mótast af þeirri starfshugsun (e. occupational 

thinking) (Shivy, Rounds og Jones, 1999) sem einstaklingur hefur öðlast og einnig af 
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starfsáhuga (e. vocational interest) sem einstaklingur hefur velt fyrir sér í aðdraganda 

ákvörðunartöku um náms- og starfsvettvang (Creed, Patton og Priedeaux, 2006; 

Gottfredson, 2005; Lent, 2005). Með starfshugsun er átt við hvernig ungmenni hugsa 

um störf eða starfsheiti og byggja á reynslu sinni og athugunum ásamt viðhorfum og 

vitneskju sinni um störf (Shivy, Rounds og Jones, 1999). Eins og fram hefur komið 

mótast hugmyndir ungmenna um nám og störf ekki eingöngu af eigin óskum og 

draumum heldur verða þær einnig fyrir áhrifum frá foreldrum, systkinum, kennurum, 

staðalímyndum og félagslegri stöðu þeirra. Þessir þættir geta haft áhrif á viðhorf 

ungmenna til náms- og starfstækifæra og væntingar til starfsframa (Bourdieu, 1992; 

Gottfredson, 2002; McIntosh og Munk, 2007).  

Ungmenni taka einnig mið af starfsáhuga sínum þegar þau taka ákvörðun um 

áframhaldandi nám og störf. Starfsáhugi einkennist af hugarástandi sem felur í sér virkt 

ferli hegðunar og hugsunar og ýtir undir viðbrögð einstaklings við umhverfi sínu 

(Savicas, 1999). Low og Rounds (2007) og Rounds og Su (2014) telja áhuga auka 

skilvirkni milli einstaklings og umhverfis. Til að fullnægja óskum sínum og draumum 

velur einstaklingur sér ákjósanlegt umhverfi og yfirgefur, forðast eða breytir um 

umhverfi sem honum líkar ekki við. Hentugt umhverfi styrkir aftur á móti áhuga 

einstaklings og markhegðun hans (e. goal pursuits). Samkvæmt Holland (1999) er 

starfsáhugi einn þáttur persónuleikans og er tilkominn vegna erfða og áhrifa frá 

umhverfinu. Tjáning og þróun persónuleikans er virkt ferli þar sem breytileiki í erfðum 

og fyrri reynsla mótar viðbrögð og val einstaklingsins. Undir skilgreiningu Hollands á 

umhverfi fellur heimili, skóli, samband við fjölskyldu, vini og aðra í samfélaginu ásamt 

þeim tækifærum og styrkjum sem oft ráðast af gerð þess umhverfis sem 

einstaklingurinn elst upp í.  

Low og Rounds (2007) telja að æskan sé mikilvægt mótunarskeið áhuga og með 

fjölbreyttri námskrá er hægt að auka starfsáhuga barna og unglinga á ólíkum sviðum. 

Valgreinar geta verið einn þáttur í því að auka starfsáhuga nemenda, en þar hafa þeir 

tækifæri til að prófa sig áfram með ýmsar námsgreinar og geta þar af leiðandi jafnvel 

uppgötvað starfsáhuga sinn. Ungmenni þurfa að geta byggt val á námi og störfum á 

styrkum grunni og góð sjálfsþekking getur til að mynda minnkað líkur á brotthvarfi úr 

framhaldsskóla (Porfeli, Hartung og Vondracek, 2008). Með valgreinum geta nemendur 
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mögulega þróað með sér góða sjálfsþekkingu sem þar af leiðandi auðveldar þeim val á 

áframhaldandi námi og störfum eftir grunnskóla. Jafnframt má telja að auknar líkur 

verði á að nemendur velji nám við hæfi og það geti því komið í veg fyrir brotthvarf 

þeirra úr framhaldsskóla.  

Innan við helmingur nemenda (45%) sem innritast í framhaldsskóla hér á landi lýkur 

námi á réttum tíma eða prófgráðu á fjórum árum eða minna. Í samanburði við Noreg, 

þar sem venjulegur námstími er þrjú ár, er brautskráningarhlutfallið 57% og 61% í 

Danmörku, en þar er framhaldsskólanám einnig þriggja ára ferli (OECD, 2012). Ein af 

ástæðum brotthvarfs sem nefnd hefur verið er sú mikla áhersla sem lögð er á bóklegt 

nám hér á landi og gæti það haft þau áhrif að nemendur fylgi straumnum í stað þess að 

velja sér nám við hæfi. Margir nemendur velja því mögulega óhentugt nám utan 

áhugasviðs síns (Kristjana Stella Blöndal, Jón Torfi Jónasson og Anne-Christin 

Tännhauser, 2011).  

Í samantekt úr niðurstöðum íslenskra rannsókna, þar sem skoðað var hvaða áhrifa-

valdar væru fyrir brotthvarfi nemenda úr framhaldsskólum, var skólaleiði einn af þeim 

þáttum sem olli því að nemendur hættu í námi. Jafnframt sýndu niðurstöður 

rannsóknar Mennta- og menningarmálaráðuneytisins að ástæður þess að íslensk 

ungmenni hættu í námi væru að nemendum fannst námið tilgangslaust eða þeir voru 

áhugalausir um nám sitt (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014a; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014b). Þar sem niðurstöður rannsókna sýna fram á að 

nemendur hætti námi vegna óhentugs námsvals utan áhugasviðs síns má ætla að 

samvinna valgreina og náms- og starfsráðgjafar sem og náms- og starfsfræðslu myndi 

fyrirbyggja rangt val á áframhaldandi námi hjá nemendum. Kristjana Stella Blöndal og 

Bjarney Sif Ægisdóttir (2013) rannsökuðu óákveðni nemenda við námsval í framhalds-

skóla. Þar kom fram að nauðsynlegt væri að nemendur á grunnskólastigi fengju 

tækifæri til að ígrunda námsval sitt. Þeir nemendur sem eru óvissir um að þeir hafi valið 

rétt nám í framhaldsskóla eru ekki skuldbundnir námi í skóla. Þeir sýna slæma 

námshegðun, eiga erfitt með að samsama sig skólanum og sýna minni metnað.  

Til að auka líkur á velgengni í námi og starfi er mikilvægt að nemendur í grunnskóla 

velji sér nám eftir áhuga (Holland, 1997). Góð samsvörun milli áhuga og náms- og 



21 

starfsumhverfis eykur einnig líkurnar á árangri og ánægju (Spokane, Meir og Catalano, 

2000; Tracey og Robbins, 2006). Með valgreinum gefst nemendum tækifæri til að velja 

sér valgreinar út frá áhugasviði sínu eða jafnvel prófa sig áfram og þar af leiðandi finna 

sitt rétta áhugasvið sem ekki lá ljóst fyrir. Til þess að nemendur geti tekið ígrundaða 

ákvörðun um valgreinar og þar af leiðandi fundið sitt rétta áhugasvið er náms- og 

starfsfræðsla mikilvæg sem og náms- og starfsráðgjöf.  

Í skýrslu nefndar Alþingis um eflingu náms- og starfsráðgjafar í grunn- og 

framhaldsskólum sem úrræði gegn brottfalli nemenda (Menntamálaráðuneytið, 2009) 

var greint frá því að náms- og starfsráðgjöf og náms- og starfsfræðsla gæti fyrirbyggt að 

nemendur hyrfu brott úr framhaldsskóla. Samvinna valgreina, náms- og starfsráðgjafar 

og náms- og starfsfræðslu getur að öllum líkindum skipt sköpum fyrir marga nemendur 

svo þeir geti tekið ígrundaða ákvörðun um framtíðaráform sín og verið öruggir með val 

sitt á áframhaldandi námi og starfi. Í ljósi þess að samkvæmt aðalnámskrá eigi 

nemendur að velja sér valgreinar út frá áhuga og framtíðaráformum er mikilvægt að fá 

innsýn í reynslu þeirra og upplifun á vali og valgreinum. Þar fæst vitneskja um hvert 

gengi valgreina í grunnskólum er í raun og veru og hvort verið er að framfylgja þeim 

markmiðum sem sett eru fram um valgreinar í aðalnámskránni. Jafnframt gefst 

tækifæri til að fá sýn á val nemenda á valgreinum og aðstoð við valið, hvort þörf sé á 

meiri aðstoð eða ekki. Rödd nemenda er mikilvæg þegar kemur að því að skoða 

valgreinar í grunnskólum því þeir stunda námið í skólanum og velja valgreinarnar. 

1.3 Náms- og starfsráðgjöf í grunnskólum  

Þar sem aðalnámskrá tiltekur að val á valgreinum eigi að vera ígrundað og taka mið af 

undirbúningi fyrir framhaldsnám (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013) má 

ætla að aðkoma náms- og starfsráðgjafar sem og náms- og starfsfræðslu sé nauðsynleg 

svo nemendur eigi auðveldara með að taka ákvörðun um val á valgreinum. Náms- og 

starfsráðgjöf er lögbundinn hluti af sérfræðiþjónustu skóla (Lög um grunnskóla nr. 

91/2008). Náms- og starfsráðgjafar gegna lykilhlutverki innan skólans og eiga að standa 

vörð um velferð allra nemenda, gæta hagsmuna þeirra og styðja þá í námi. Í starfi 

þeirra felst að hjálpa nemendum við að finna hæfileikum sínum, áhugasviðum og 

kröftum farveg (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013; OECD, 2004). Samkvæmt 
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aðalnámskrá á val á valgreinum að miða að því að nemendur taki ákvörðun út frá 

framtíðaráformum sínum og áhuga (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Því 

má telja að aðkoma náms- og starfsráðgjafa sé mikilvæg í því ferli, en eitt af hlutverkum 

náms- og starfsráðgjafa er að aðstoða nemendur við að vinna úr upplýsingum um nám 

sitt og leiðbeina þeim við áframhaldandi nám og starf (Mennta- og menningarmála-

ráðuneytið, 2013).  

Náms og starfsval er orðið flóknara í nútímasamfélagi þar sem sífellt bætast við fleiri 

störf og námsleiðir. Til að mynda eru um 100 námsleiðir í boði fyrir nemendur á 

framhaldsskólastigi að loknum grunnskóla og þar af eru um 87 starfsnámsbrautir 

(Menntamálaráðuneyti, 2009; Mennta- og menningarmálaráðuneyti, e.d.). Með þeim 

breytingum sem eiga sér stað er nauðsynlegt að kynna nemendur fyrir nýjum störfum 

ásamt þeim störfum sem hafa þróast í takt við samfélagsbreytingar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Náms- og starfsráðgjafar aðstoða nemendur meðal 

annars við að vinna úr upplýsingum um nám og störf og hvetja þá til sjálfsskoðunar með 

tilliti til stefnu þeirra sem þeir vilja taka í námi og starfi (Menntamálaráðuneytið, 2007). 

Mikilvægt er að nemendur öðlist hæfni í að leita sér upplýsinga, setji sér markmið og 

öðlist færni í ákvarðanatöku til að stuðla að vel heppnuðu náms- og starfsvali (Blustein, 

Phillips, Jobin-Davis, Finkelberg og Roarke, 1997; Hartung, 2013; Super, 1990).  

Markmið með náms- og starfsráðgjöf og náms- og starfsfræðslu er að nemendur 

tileinki sér hæfni og þekkingu til að taka upplýsta ákvörðun varðandi stefnu í námi og 

starfi og haldi farsællega á sínum málum á náms- og starfsferlinum (Menntamála-

ráðuneytið, 2009; Sweet, 2001; Zelloth, 2009). Í lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) er 

rætt um rétt nemenda til að njóta náms- og starfsráðgjafar. Í 14. grein laganna segir: 

„Nemendur eiga rétt á að njóta náms- og starfsráðgjafar í grunnskóla af aðilum sem 

uppfylla skilyrði laga um náms- og starfsráðgjafa.“ Í Samningi Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi barnsins kemur einnig fram í 28. grein (nr. 28/1992) að upplýsingar og ráðgjöf 

um náms- og starfsval eiga að vera fyrir hendi og að þær séu aðgengilegar öllum 

börnum.  

Samkvæmt ofangreindum lögum og í ljósi þess hversu flókið það getur verið fyrir 

nemendur að mynda sér stefnu varðandi nám og starf skiptir markviss og góð náms- og 
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starfsráðgjöf sem og náms- og starfsfræðsla miklu máli. Brýnt er að náms- og starfs-

ráðgjafar veiti viðeigandi upplýsingar og styðji nemendur til að auðvelda þeim að velja 

nám við hæfi þar á meðal val á valgreinum, því sú ákvörðun á að taka mið af 

framtíðaráformum nemenda. Hægt er að notast við ráðgjöf en einnig náms- og 

starfsfræðslu en í 24. grein laga um grunnskóla (91/2008) er vísað í aðalnámskrá grunn-

skóla þar sem fram kemur að leggja skal áherslu á náms- og starfsfræðslu og kynningu á 

atvinnulífi og námsleiðum til að undirbúa einstaklinga fyrir náms- og starfsval.  

1.3.1 Náms- og starfsfræðsla  

Náms- og starfsfræðsla er einn þáttur í náms- og starfsráðgjöf. Savickas, kennismiður 

starfshyggjukenningarinnar (e. career construction theory), aðgreinir þjónustu náms- og 

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

guidance) og ráðgjöf (e. counselling) (Savickas, 2005). Náms- og starfsfræðsla er 

markviss aðstoð við náms- og starfsval nemenda í skólum með því markmiði að 

auðvelda þeim að taka upplýsta og rökstudda ákvörðun um áframhaldandi nám og starf 

að loknum grunnskóla (American School Counselor Association, 2005). Þar sem 

aðalnámskrá grunnskóla (2013) tilgreinir að nemendur eigi að taka ígrundaða ákvörðun 

um valgreinar út frá framtíðaráformum sínum er þörf á náms- og starfsfræðslu áður en 

val á valgreinum fer fram og jafnframt samhliða ákvörðunartöku á valgreinum. 

Með náms- og starfsfræðslu er þekking og hæfni aukin sem og aðrir þættir sem 

stuðla að heildarþroska nemenda í gegnum markvissa fræðslu og verkefni (Gysbers, 

2013). Náms- og starfsfræðsla er sérstök kennslugrein en getur einnig verið 

einstaklings- og hópráðgjöf. Fræðslan felur í sér að öllu jöfnu sjálfskönnun, svo sem 

könnun á gildismati og áhuga, könnun á skólakerfinu og störfum í atvinnulífinu og 

þjálfun í að taka ákvarðanir á ígrundaðan og rökstuddan hátt (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 

2005; Gysbers, 2013). Í könnun á námi og störfum er tekin fyrir fræðsla, upplýsingar og 

hugtök tengd þeim. Nemendur fræðast um uppbyggingu skólakerfisins, mismunandi 

leiðir á námsferli sem og mismunandi kröfur í námi, skipan atvinnulífs og flokkun starfa. 

Í könnun á störfum læra nemendur um merkingu náms á fjölbreyttum sviðum sem 

nýtist þeim síðar í atvinnulífinu (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2000, 2007; Gysbers, 2013).  
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Í náms- og starfsfræðslu fá nemendur tækifæri til að heimsækja fyrirtæki og 

framhaldsskóla og einnig sækja áfanga í framhaldsskólum í ákveðnum valgreinum, til að 

kanna hvort áhugi þeirra á tilteknu námi sé raunhæfur. Námsefnið í náms- og starfs-

fræðslunni getur að hluta til verið samþætt öðrum námsgreinum og lögð er áhersla á að 

nemendur geti unnið með raunhæf verkefni. Þessi námsgrein kallar á aukna samvinnu 

skólastiga og atvinnulífsins og er á sama tíma ákveðin leið til að minnka brottfall 

nemenda og gera námsval þeirra raunhæfara. Náms- og starfsfræðslan gerir 

nemendum kleift að læra á öðrum stað en í kennslustofunni ásamt því að þeir fá 

tækifæri til að skoða og kynnast starfseminni á vinnustöðum og í framhaldsskólum. 

Nemendur læra ekki einungis val á námsbraut í framhaldsskóla heldur geta þeir einnig 

byggt upp færni sína og notað síðar í lífinu. Fræðslan á einnig að tryggja betri samfellu 

og tengsl á milli grunn- og framhaldsskóla. Nemendur fá kynningu á menntakerfinu og 

atvinnulífinu og eru hvattir til að horfa fram á veginn hvað varðar náms- og starfsval 

(Andreassen o.fl., 2008).  

Samkvæmt grunnskólalögum (nr. 91/2008) eiga nemendur rétt á fræðslu um nám 

og störf. Í aðalnámskrá grunnskóla er tiltekið að nemendur verði búnir undir frekara 

nám með markvissri náms- og starfsfræðslu. Þar segir að með fræðslunni eigi 

nemendur að fá víðtæka kynningu á því námi sem í boði sé að loknu skyldunámi sem og 

kynningu á atvinnulífinu. Með náms- og starfsfræðslu fræðast nemendur um hvernig 

nám býr fólk undir fjölþætt störf sem bjóðast í samfélaginu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Í Danmörku og Noregi er náms- og starfsfræðsla 

skyldunámsgrein í grunnskólum, í Danmörku frá síðasta ári í leikskóla til 9. bekkjar en í 

Noregi á unglingastigi. Í Danmörku er fræðslan hluti af grundvallaratriðum í 

skipulagningu náms og stuðlar að því að nemendur auki hæfni sína stig af stigi þar til við 

lok 9. bekkjar. Námskránni er skipt í þrjú aldursstig þar sem viðfangsefnin eru flokkuð í 

þrjú þrep sem unnið er með á öllum aldursstigum. Viðfangsefnin eru persónulegt val, 

frá menntun til starfs og atvinnulífið. Ákveðin áhersla er lögð á 7.-9. bekk en þar eru 

mikilvæg þrjú þrep þar sem lögð er áhersla á nám og reynslu í menntun, vinnu og 

starfsferli (Undervisningsministeriet, 2014).  

Í fræðslulögum Noregs um náms- og starfsfræðslu kemur fram að nemendur eigi að 

fá aðstoð í að öðlast færni til að taka ákvarðanir sem byggðar eru á þörfum og getu 



25 

nemenda. Náms- og starfsfræðslan er ætluð til að hjálpa nemendum að skilja mikilvægi 

menntunar, atvinnuþátttöku og símenntunar. Nemendur eiga að öðlast ákveðna 

þekkingu í að leita eftir mismunandi leiðum að markmiðum sínum og veita á þeim 

innsýn í síbreytilegan vinnumarkað. Nemendur eiga einnig að fá þjálfun sem eflir 

sérþekkingu í að velja, vera fær um að sjá sína eigin hagsmuni í tengslum við tækifæri 

og einnig kröfur í menntun og atvinnu. Nemendur læra að þekkja ýmsa þætti út frá 

eigin vali og skilja hvað hefur áhrif á þeirra feril (Lov om grunnskolen og den 

vidaregåande opplæringa (opplæringslova) nr. LOV-1998-07-17-61).  

Í Svíþjóð er náms- og starfsfræðsla ekki skyldugrein en í aðalnámskránni segir að 

skólinn eigi að leitast við að tryggja öllum nemendum nægilega þekkingu og reynslu til 

að vera færir um að skoða mismunandi leiðir og taka ákvarðanir varðandi framtíð sína, 

fá innsýn í nánasta umhverfi, starfs- og menningarlíf. Nemendur skulu vera upplýstir um 

tækifæri til framhaldsnáms í Svíþjóð og erlendis (Skoleverket, 2016). Ísland, Noregur, 

Danmörk og Svíþjóð stefna öll að sömu markmiðum við að aðstoða nemendur við 

ákvörðunartöku um val á starfi og menntun í framtíðinni og til að fyrirbyggja brotthvarf 

nemenda úr framhaldsnámi, þrátt fyrir að áherslur í lögum og aðalnámskrá séu 

misjafnar. 

Náms- og starfsfræðsla með áreiðanlegum upplýsingum og gagnlegu námsefni er 

áhrifaríkur og mikilvægur þáttur í árangursríku náms- og starfsvali nemenda (Baker og 

Taylor, 1998; Whiston og Brecheisen, 2002; Sweet, 2001; Zelloth, 2009). Rannsóknir 

hafa sýnt fram á að nemendur sem fá markvissa og vel skipulagða náms- og 

starfsfræðslu sjá tengingu milli þess hvað þeir eru að læra í skólanum og náms- og 

starfsferils síns og eru því líklegri til að standa sig betur námslega og tengja jákvæða 

ímynd við framtíð sína (Dimmitt, 2007; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2007; Hoyt, 2005). 

Rannsókn Guðbjargar Vilhjálmsdóttur á árangri náms- og starfsfræðslu hér á landi sýndi 

fram á að þeir nemendur sem fengu markvissa kennslu í náms- og starfsfræðslu áttu 

auðveldara með ákvarðanatöku um framhaldsnám sitt og voru líklegri til að velja sér 

viðeigandi námsbraut við lok grunnskóla af þeim sökum að þeir voru vel undirbúnir. 

Þeir sýndu framför í marksæknum ákvörðunartökustíl, öfluðu sér frekari upplýsinga um 

nám og störf og höfðu skýrari sýn á náms- og starfsferil sinn miðað við þá nemendur 
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sem ekki fengu náms- og starfsfræðslu. Þessir nemendur höfðu jafnframt skýrari sýn á 

vinnumarkað og störf (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2010).  

Tækifæri nemenda til að fá innsýn í fjölbreytt störf með náms- og starfsfræðslu 

veitir þeim hvatningu til áframhaldandi náms og opnar tækifæri fyrir framtíðar starfs-

möguleika. Þar af leiðandi er fræðslan mikilvægur þáttur í að draga úr líkum á snemm-

bæru brotthvarfi (European Commision, EACEA, Eurydice og Cedefop, 2014). Með sam-

vinnu valgreina og náms- og starfsfræðslu verða nemendur öruggir með val sitt á 

áframhaldandi námi og starfi því þeir hafa öðlast sjálfsþekkingu um hæfni, getu og 

áhuga sinn sem og ákvörðunartöku. Val þeirra verður því betur ígrundað og minni líkur 

á brottfalli. Með það í huga er vert að skoða nánar hvernig náms- og starfsfræðslu og 

náms- og starfsráðgjöf er háttað í skólum hér á landi.  

1.3.2 Staða náms- og starfsráðgjafar í grunnskólum 

Öflug náms- og starfsráðgjöf er talin vera mikilvæg í grunnskólum til að kveikja áhuga á 

námi og leiðbeina við námsval (Forsætisráðuneytið, 2012). Val á valgreinum skal miða 

að skipulegum undirbúningi fyrir áframhaldandi nám (Mennta- og menningarmála-

ráðuneytið, 2013), því er náms- og starfsráðgjöf sem og náms- og starfsfræðsla 

nauðsynlegur þáttur samhliða vali á valgreinum. Með því móti hafa nemendur tækifæri 

til að fá leiðsögn um val á valgreinum. Til þess að náms- og starfsráðgjöf og náms- og 

starfsfræðsla geti skilað tilætluðum árangri virðist fjöldi ráðþega á hvert stöðugildi 

náms- og starfsráðgjafa skipta máli. Stöðugildi vísar til starfsframlags sem nemur einum 

starfsmanni (American School Counselor Association, 2015; Menntamálaráðuneytið, 

1998, 2007). Náms- og starfsráðgjafarsamtök Bandaríkjanna leggja til að fjöldi ráðþega 

sé 250 nemendur á hvert stöðugildi náms- og starfsráðgjafa (American School 

Counselor Association, 2015). Ef of margir nemendur eru á hvern náms- og 

starfsráðgjafa kemur það niður á gæðum náms- og starfsfræðslunnar og minni líkur 

verða á að öllum nemendum sé sinnt (Anctil, Smith, Schenck og Dahir, 2012). Árið 2005 

var fjöldi ráðþega á hvert stöðugildi náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum hér á landi 

að meðaltali 764 (Menntamálaráðuneytið, 2007), árið 2014 var það að meðaltali 482 

(Helga Tryggvadóttir o.fl., 2014) og árið 2015 var það að meðaltali 394 (Hjördís Bára 

Gestsdóttir, 2015). Jákvæð þróun hefur átt sér stað ef litið er til þessara niðurstaðna 
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síðustu tíu árin þar sem fjöldi ráðþega á hvert stöðugildi hefur minnkað um helming. 

Náms- og starfsráðgjafar virðast þó enn liðsinna stærri hóp ráðþega heldur en talið er 

æskilegt og gæti það haft áhrif á fagmennsku í starfi því erfitt getur reynst að sinna 

hverjum og einum nemenda þegar fjöldinn er þetta mikill (American School Counselor 

Association, 2015). Af því leiðir að markviss náms- og starfsráðgjöf sem og náms- og 

starfsfræðsla verður erfiðari í framkvæmd í grunnskólum landsins. 

Fjöldi á hvert stöðugildi virðist ekki vera eina áskorunin sem náms- og 

starfsráðgjafar þurfa að takast á við í starfi. Niðurstöður íslenskra rannsókna hafa sýnt 

að persónuleg ráðgjöf er sá verkþáttur sem náms- og starfsráðgjafar sinna hvað mest og 

þykir þeim oft fara of mikill tími í þess konar ráðgjöf (Ingibjörg Ebba Björnsdóttir, 2014; 

Sandra Þóroddsdóttir, 2012). Nemendur leita að mestu leyti eftir aðstoð náms- og 

starfsráðgjafa vegna einhvers konar vanlíðanar og samskiptavanda, hvort sem um ræðir 

í skóla eða heima fyrir (Edda Björk Viðarsdóttir, 2004; Sigríður Dísa Gunnarsdóttir; 

2006). Í skýrslu um greiningu á starfi náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum Reykjavíkur 

kom fram að stór hluti tíma þeirra færi í einhvers konar einstaklingsráðgjöf, allt að 50-

70% (Sigurbjörg J. Helgadóttir, 2006). Í rannsókn Ingibjargar Ebbu Björnsdóttur (2014) 

sýndu niðurstöður fram á að náms- og starfsráðgjafar vildu sinna verkþáttum sem 

tengdust náms- og starfsráðgjöf í meira mæli en gert væri. Rannsóknin sýndi fram á að 

þeim þætti of lítil áhersla vera á verkefni tengd námi og störfum. Náms- og 

starfsráðgjafar vildu fræða og upplýsa nemendur enn frekar um nám og störf en þeir 

hefðu tök á (Sigurbjörg J. Helgadóttir, 2006) en eins og fram kemur í lögum um 

grunnskóla (nr. 91/2008) eiga náms- og starfsráðgjafar að sinna náms- og starfsfræðslu. 

Samkvæmt niðurstöðum Ingibjargar Ebbu Björnsdóttur (2014) má draga þær ályktanir 

að náms- og starfsráðgjafar álíti starf sitt fyrirbyggjandi. Þörf er á meiri tíma til að sinna 

náms- og starfsfræðslu og aðstoða nemendur við námsval.  

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla (2013) á að búa nemendur undir frekara nám 

og starf með markvissri náms- og starfsfræðslu. Náms- og starfsfræðsla er mikilvægur 

þáttur í námsferli nemenda en slík fræðsla hefur jákvæð áhrif á námsframvindu ásamt 

því að þeir verða betur upplýstir einstaklingar og betur í stakk búnir til að takast á við 

það sem koma skal (Dimmitt, 2007; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2000; Hoyt, 2005). Þrátt 

fyrir rannsóknir sem styðja við náms- og starfsfræðslu í skólum er raunin sú að of lítið 
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fer fyrir námsgreininni í grunnskólum landsins. Í skýrslu um stöðu náms- og 

starfsráðgjafar og náms- og starfsfræðslu í grunnskólum landsins kom í ljós að náms- og 

starfsráðgjöf var ekki í boði fyrir alla nemendur. Könnun var lögð fyrir skólastjóra í öllum 

grunnskólum til að kanna meðal annars hvort náms- og starfsfræðsla væri kennd. 

Niðurstöður sýndu fram á að náms- og starfsfræðsla var einungis kennd í um 20% tilvika 

sem skyldunámsgrein eða valgrein, í 23% tilvika var hún kennd í samráði við kennara. 

Aðeins lítill hluti nemenda í grunnskólum landsins fær náms- og starfsfræðslu, þá er það 

helst efsta stigið sem er 8.-10. bekkur og oftast er boðið upp á fræðsluna sem valgrein 

(Helga Tryggvadóttir o.fl., 2014).  

Nýleg eigindleg rannsókn sem framkvæmd var af Lýdíu Kristínu Sigurðardóttur 

(2016) fjallar um hlutverk grunnskóla við undirbúning nemenda fyrir áframhaldandi 

nám. Í rannsókninni voru tekin viðtöl við sex skólastjórnendur og sýndu niðurstöður 

fram á að allir viðmælendurnir töldu hlutverk skólans vera að undirbúa nemendur undir 

framhaldsnám. Það samræmist því sem aðalnámskrá tiltekur um valgreinar, þar sem 

þær eiga að miða að skipulögðum undirbúningi fyrir nám í framhaldsskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að 

skólastjórn-endurnir töldu að hinn eiginlegi undirbúningur hæfist ekki fyrr en á 

unglingastigi. Jafnframt voru þeir sammála um að náms- og starfsráðgjöf væri einkar 

mikilvæg í grunnskólum svo nemendum gæfist tækifæri til að leita til náms- og 

starfsráðgjafa og fá aðstoð við undirbúning fyrir næsta skólastig (Lýdía Kristín 

Sigurðardóttir, 2016). Þess má geta að í aðalnámskrá kemur fram að nemendur eigi 

einnig að geta leitað til náms- og starfsráðgjafa við aðstoð á vali á valgreinum (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2013). Skólastjórnendur töldu að leggja ætti meira upp 

úr markvissri náms- og starfsfræðslu nemenda til að auðvelda þeim ákvarðanatöku um 

hvert skyldi stefna að grunnskóla loknum. Þrátt fyrir að skólastjórarnir í rannsókninni 

virtust skilja mikilvægi náms- og starfsfræðslu var skilningurinn ekki það mikill að þeir 

teldu fræðsluna vera fyrirbyggjandi (Lýdía Kristín Sigurðardóttir, 2016). Með tilliti til 

þessara niðurstaðna er mikilvægt að fá sýn skólastjórnenda á valgreinar og hvernig þær 

gagnast nemendum að þeirra mati. Jafnframt er mikilvægt að fá sýn þeirra á aðkomu 

náms- og starfsráðgjafa sem og náms- og starfsfræðslu við val á valgreinum.  
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Mikil þörf er á að efla náms- og starfsráðgjöf sem og náms- og starfsfræðslu. Náms- 

og starfsráðgjafar geta nýtt sér valgreinar í starfi sínu. Með valgreinum fá nemendur 

tækifæri til könnunar, undirbúnings fyrir nám á næsta skólastigi og reynslu við ákvörð-

unartöku. Af því leyti geta náms- og starfsáðgjafar notað valgreinar til að ýta undir 

starfsferilsþróun nemenda samhliða náms- og starfsfræðslu. Fyrsta skrefið gæti verið 

markviss náms- og starfsráðgjöf eða náms- og starfsfræðsla áður en val á valgreinum á 

sér stað þar sem ákvörðun á valgreinum á að vera ígrundað og tekið skal mið af 

framtíðaráformum og áhuga (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Af þessum 

ástæðum er mikilvægt að fá sýn náms- og starfsráðgjafa á val og valgreinar.  

1.4 Rannsóknarspurningar 

Eins og greint hefur verið frá gera valgreinar í grunnskólum nemendum kleift að móta 

eigin áherslur í námi miðað við áhugasvið og framtíðaráform. Vandi hefur verið hjá 

einstaka skólum að geta boðið upp á fjölbreytt val á valgreinum, en það getur haft þau 

áhrif að nemendum gefist ekki tækifæri til að velja sér valgreinar út frá þeim viðmiðum 

sem aðalnámskráin setur. Jafnframt hefur sumum grunnskólum reynst erfitt að uppfylla 

þann námstíma valgreina sem aðalnámskráin tiltekur.  

Þar sem nemendur eiga að taka ígrundaða ákvörðun út frá framtíðaráformum og 

áhuga varðandi valgreinar er aðkoma náms- og starfsráðgjafa sem og náms- og 

starfsfræðslu mikilvæg. Þar gefst tækifæri til að fræða nemendur og leiðbeina þeim svo 

þeir verði betur undirbúnir fyrir ákvörðunartöku um áframhaldandi nám og störf. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsókna er náms- og starfsfræðsla á undanhaldi hér á landi 

ásamt því að mikill tími náms- og starfsráðgjafa virðist ráðast af persónulegum 

vandamálum nemenda, því er vert að skoða hver aðkoma náms- og starfsfræðslu sem 

og náms- og starfsráðgjafa sé að valgreinum. Með valgreinum hafa nemendur tækifæri 

til að prófa sig áfram með því að velja fjölbreyttar valgreinar, þar af leiðandi gefst þeim 

tækifæri til að finna hvar áhuginn liggur sem og hæfileikarnir. Á þessum tíma eru þeir 

staddir á því stigi í starfsþroska að þeir eru að finna áhugasvið sitt sem og að þróa gildi, 

leikni og þekkingu. Jafnframt eru þeir að finna hvar hæfni þeirra liggur. Ef grunnskólar 

bjóða upp á fjölbreyttar valgreinar og gott framboð gefst nemendum tækifæri til að 

velja sér valgreinar bæði út frá áhuga og framtíðaráformum. Markmið rannsóknarinnar 
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sem hér birtist er því að skoða hvort markmiðum aðalnámskrár varðandi valgreinar á 

efsta stigi grunnskóla sé framfylgt. Nemendur eru í forgrunni í þessari rannsókn því þeir 

bæði velja valgreinar og sitja valgreinanámskeiðin í grunnskólum, því er mikilvægt að 

heyra þeirra rödd. Jafnframt er fengin sýn fagaðila sem tengjast valgreinum í 

grunnskólum.  

 

Rannsóknarspurningar þessa verkefnis eru þrjár talsins og endurspegla þær 

markmiðin sem nefnd eru hér að ofan: 

 

1. Hver er upplifun og reynsla nemenda á fyrsta ári í framhaldsskóla af vali og 

valgreinum í grunnskóla? 

2. Hver er sýn og reynsla fagaðila varðandi val og valgreinar í grunnskólum? 

3. Hver er aðkoma náms- og starfsfræðslu og náms- og starfsráðgjafar að 

valgreinum í grunnskólum með tilliti til markmiða aðalnámskrár? 
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2 Aðferð  

Markmið rannsóknarinnar er að skoða hvort markmiðum aðalnámskrár varðandi val-

greinar á efsta stigi grunnskóla sé framfylgt. Í rannsókninni var notast við eigindlega 

aðferðafræði við að leita svara við rannsóknarspurningum. Slíkar aðferðir henta vel 

þegar skoða á viðfangsefni frá fleiri en einu sjónarhorni þar sem rannsóknargögnin eru 

lýsandi og áhersla er á merkingu og skilning (Bogdan og Biklen, 2007). Rannsóknar-

aðferðin átti vel við þar sem gögnum var safnað um reynslu, þekkingu og sýn nemenda, 

náms- og starfsráðgjafa, skólastjórnenda og valgreinanefndar á val og valgreinar í 

grunnskólum. Með þessu móti var því hægt að bera saman skoðanir viðmælenda á 

viðfangsefninu, valgreinum í grunnskólum. 

Í rannsókninni var notast við opin viðtöl og rýnihópsviðtöl við gagnaöflun. Opin 

viðtöl eru heppileg leið þegar markmið rannsóknar er að öðlast aukna innsýn og skilning 

á reynslu og upplifun einstaklinga (Bogdan og Biklen, 2007; Taylor og Bogdan, 1998). Í 

rýnihópsviðtölum eru fengin fjölbreytt sjónarhorn frá þátttakendum og annars konar 

innsýn í skoðanir einstaklinga en fæst með einstaklingviðtölum. Jafnframt er hægt að fá 

fram mikið af upplýsingum á skömmum tíma (Hennig, Hutter og Bailey, 2011). Því var 

notast við þess konar aðferð í viðtölum við skólastjórnendur sem og valgreinanefndina 

á Akureyri þar sem viðmælendur komu saman og ræddu um val nemenda á valgreinum 

sem og valgreinar í grunnskólum.  

2.1 Þátttakendur  

Í rannsókninni var notast við markvisst úrtak við val á þátttakendum (e. purposive 

sampling). Markvisst úrtak byggir á því að búið er að ákveða skilyrði fyrir vali á þátt-

takendum og þeir eru valdir með hliðsjón af rannsóknarspurningu. Sett voru fram þau 

skilyrði að þátttakendur sem valdir væru í úrtakið væru nemendur á fyrsta ári í 

framhaldsskóla sem hefðu lokið grunnskóla vorið 2016. Þar með væri stutt síðan þessir 

nemendur hefðu lokið grunnskólanámi og því auðveldara fyrir þá að líta til baka og lýsa 

reynslu sinni og upplifun af vali og valgreinum. Einnig voru sett þau skilyrði að aðrir 
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þátttakendur væru náms- og starfsráðgjafar og skólastjórnendur, með því móti fengist 

fjölbreyttari sýn á viðfangsefni rannsóknarinnar. Þessir aðilar komu allir úr fjórum 

unglingaskólum af höfuðborgarsvæðinu. Loks var hópur sem samanstóð af fimm 

einstaklingum í valgreinanefnd sem vann þróunarverkefni í valgreinum á Akureyri og 

hafði því góða reynslu af valgreinum í grunnskólastarfi. Allir þátttakendur 

rannsóknarinnar höfðu reynslu af valgreinum í grunnskólastarfi. Í rannsókninni voru því 

valdir einstaklingar sem talið var að gæfu góðar upplýsingar um rannsóknarefnið val og 

valgreinar (Flick, 2006; Henning, Hutter og Bailey, 2011). Snjóboltaúrtak var einnig 

notað í rannsókninni en það er aðferð þar sem viðmælandi vísar rannsakanda á annan 

viðmælanda og næsti viðmælandi gerir hið sama þar til mettun hefur fengist í 

rannsóknargögnin (Henning, Hutter og Bailey, 2011). Notast var við þess konar úrtak því 

á köflum reyndist erfitt að komast í tengsl við nemendur.  

Tekin voru sex einstaklingsviðtöl við nemendur, fjögur einstaklingsviðtöl við náms- 

og starfsráðgjafa, rýnihópsviðtal með þremur skólastjórnendum sem og rýnihópsviðtal 

við valgreinanefnd á Akureyri. Til þess að gæta að nafnleynd og verndun 

persónuupplýsinga var nöfnum viðmælenda breytt. Nemendurnir í rannsókninni eru 

allir í framhaldsskóla en svo trúnaðar sé gætt verður ekki tekið fram í hvaða grunnskóla 

þeir gengu né í hvaða framhaldsskóla. Fagaðilar rannsóknarinnar eru skólastjórnendur, 

náms- og starfsráðgjafar og valgreinanefndin. Viðmælendurnir sem stunda nám í 

framhaldsskóla og eru allir á aldrinum 15-16 ára eru Árni og Lísa, þau gengu saman í 

skóla, Karen María og Eyþór sem einnig gengu í sama skóla og Jónína og Tómas en þau 

voru í sitt hvorum skólanum. Skólastjórnendurnir þrír bera nöfnin Anna, Einar og 

Þórarinn. Náms- og starfsráðgjafarnir í rannsókninni eru Ólöf, Þórunn, Sigríður og 

Kristín. Þær starfa hver í sínum skóla. Nöfn meðlima valgreinanefndarinnar eru: Unnur, 

deildarstjóri, Klara, deildarstjóri, Gunnhildur, deildarstjóri, Anna, náms- og starfsráðgjafi 

og Tinna, deildarstjóri. Allir meðlimir valgreinanefndarinnar koma úr mismunandi 

grunnskólum á Akureyri. 

2.2 Framkvæmd  

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar í september 2016 í samræmi við lög (nr. 

77/2000). Að komast í tengsl við viðmælendur sem voru nemendur á fyrsta ári í fram-
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haldsskóla var nokkuð flókið. Notast var við formlegt tengslanet þar sem rannsakandi 

sendi vefpósta á náms- og starfsráðgjafa og skólastjórnendur þar sem meðfylgjandi var 

kynningarbréf (viðauki 2) um rannsóknina. Náms- og starfsráðgjafar sumra skóla 

aðstoðuðu rannsakanda við að komast í tengsl við nemendur en jafnframt var notast 

við snjóboltaúrtak eins og áður sagði. Mikilvægt var að rannsakandi sjálfur hefði ekki 

samband við nemendur að fyrra bragði því það hefði getað haft áhrif á svar þeirra um 

þátttöku af þeirri ástæðu að þau voru öll undir lögaldri. Ein af meginsiðareglum kveður 

á um að þátttakendum skuli vera frjálst að taka þátt í rannsókn og enginn sé þvingaður 

til þátttöku. Því þarf að huga vel að því hvort aðstæður þeirra sem boðið er til þátttöku 

hindri frjálst val (Vilhjálmur Árnason, 2003).  

Gagnaöflun fór fram í október 2016 og var lokið í nóvember. Alls voru tekin tólf 

viðtöl, tíu einstaklingsviðtöl og tvö rýnihópsviðtöl og var hvert þeirra 30-90 mínútur að 

lengd. Í öllum tilfellum ákváðu þátttakendur stað og stund viðtals, í sumum tilvikum 

kom rannsakandi með tillögur. Notast var við viðtalsramma (viðauki 1) sem byggður var 

á rannsóknarspurningum en þess þó gætt að viðmælendur gætu tjáð sig óhindrað. 

Viðtalsrammarnir voru ólíkir eftir viðmælendum, bæði vegna aldursmunar sem og að 

aflað var mismunandi upplýsinga frá þeim. Viðtalsrammi nemenda innihélt spurningar 

sem einblíndu á upplifun og reynslu þeirra af vali og valgreinum í grunnskólum. 

Nemendur voru spurðir hvaða áhrif valgreinar hefðu haft á þá að loknum 

grunnskóla. Aflað var upplýsinga um áhrif vals nemenda á valgreinum sem og hverjir 

töldust áhrifavaldar á val þeirra. Viðtalsrammar skólastjórnenda, náms- og 

starfsráðgjafa sem og valgreinanefndar voru uppsettir á svipaðan hátt því leitast var 

eftir sýn þeirra á val og valgreinar. Viðtalsramminn innihélt til að mynda spurningar um 

hvernig valgreinum væri háttað í grunnskólunum sem fagaðilar störfuðu í sem og hver 

sýn þeirra væri á val nemenda á valgreinum og áhrifavalda á val þeirra. Jafnframt voru 

þeir spurðir um sýn þeirra á aðkomu náms- og starfsráðgjafar sem og náms- og 

starfsfræðslu að vali og valgreinum.  

2.3 Úrvinnsla gagna 

Við gagnagreiningu var stuðst við aðferðir grundaðrar kenningar en þær eru hentugar 

meðal annars til þess að rannsaka reynslu, tilfinningar og hvatningu (Charmaz, 2006). Í 
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grundaðri kenningu eru rannsóknarspurningar mótaðar og ýmiss konar eigindlegum 

göngum safnað í leit að svari við þeim. Á öllum stigum rannsóknarinnar er samspil á 

milli gagnasöfnunar og greiningar. Greiningin fer fram með spurningum, samanburði, 

flokkun og hugtakamyndun. Aðferðin felur í sér skipulögð vinnubrögð við 

gagnagreiningu og fer greiningin fram samhliða gagnaöfluninni og að henni lokinni.  

Gagnagreining með aðferðum grundaðrar kenningar felur í sér ákveðin þrep, annars 

vegar opna kóðun (e. initial coding), þar sem gögnin eru vandlega lesin og leitað er að 

hugtökum og þemum (e. themes) eða kóðunarflokkum og hins vegar markvissa kóðun 

(e. focused coding). Í markvissri kóðun eru rannsóknargögnin lesin með tilliti til eins 

þema eða kóðunarflokks, sem fannst í opinni kóðun, og þannig leitað að ákveðnum 

atriðum í gögnunum sem tengjast ákveðnum hugtökum eða þemum. Þannig kemur í 

ljós hvaða þemu er að finna í gögnunum og hvort þau teljast sem meginþemu eða 

undirþemu (Charmaz, 2014). Með því að notast við skipulagða aðferð á borð við 

grundaða kenningu í þessari rannsókn gafst færi á að safna gögnum sem gáfu til kynna 

margbreytileika viðfangsefnisins og aðferðin við gagnagreininguna gerði það að verkum 

að hugtök og þemu fóru að taka á sig mynd í gögnunum (Charmaz, 2014). Á meðan 

úrvinnsla gagna fór fram voru viðtölin lesin aftur og aftur til að auka skilning 

rannsakanda á aðstæðum og upplifun viðmælenda (Creswell, 2013; Taylor og Bogdan, 

1998).  

2.4 Siðferðileg álitamál 

Við gerð eigindlegrar rannsóknar er mikilvægt að fylgt sé siðferðilegum reglum varðandi 

þátttakendur. Rannsakandi þarf að vera opinn fyrir reynslu og upplifun þátttakenda 

ásamt því að vera meðvitaður um eigin hugmyndir og reynslu (Taylor og Bogdan, 1998; 

Henning, Hutter og Bailey, 2011). Í rannsókn þessari var sjálfræðisreglan áberandi og 

þurfti ávallt að hafa þá reglu í huga. Þar sem þátttakendur voru undir lögaldri var 

mikilvægt að vel væri gætt að því að val þátttakandans væri eins frjálst og óþvingað og 

frekast var unnt. Þess var einnig gætt að viðmælendur áttuðu sig vel á því hvað fælist í 

þátttöku í rannsókn sem þessari sem og að þeir ættu rétt á því að hætta þátttöku 

hvenær sem væri án þess að tilgreina ástæðu. Í upphafi rannsóknarinnar var öllum 

þátttakendum gerð grein fyrir að trúnaðar yrði gætt hvarvetna við úrvinnslu gagna og 
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eftir að rannsókn væri lokið yrði öllum gögnum eytt. Þátttakendur fengu í hendur 

trúnaðaryfirlýsingu (viðauki 1) til samþykkis. Rannsakandi las trúnaðaryfirlýsinguna 

upphátt og skýrði vel út hvað það þýddi fyrir þá að skrifa undir það skjal. Gæta þarf 

vandlega að því hvort þátttakandi sé hæfur til að skilja og leggja mat á þær upplýsingar 

sem honum eru veittar og brýnt er að þátttakandi fái munnlegar útskýringar og honum 

sé gefinn kostur á að spyrja spurninga og fá þeim svarað (Sigurður Kristinsson, 2013). 

Áður en viðtal við þátttakendur fór fram var fengið upplýst samþykki foreldra eða 

forsjáraðila þegar það átti við.  

Í eigindlegum rannsóknum er rannsakandi sjálfur mælitækið og því er óhjá-

kvæmilegt að það setji mark sitt á rannsóknina (Brinkmann og Kvale, 2015). Í við-

tölunum var þess gætt að hugmyndir rannsakanda um efnið hefðu ekki áhrif í við-

tölunum. Við greiningu var reynt eftir fremsta megni að gæta hlutleysis og einnig 

komist hjá því að láta skoðanir og hugmyndir rannsakanda hafa áhrif á niðurstöður.  
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3 Niðurstöður  

Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða hvort markmiðum aðalnámskrár um valgreinar 

væri framfylgt í ljósi þess að valgreinar ættu að gera nemendum kleift að ákveða eigin 

áherslur í námi miðað við áhugasvið sitt og framtíðaráform. Í rannsókninni var skoðað 

hver upplifun og reynsla nemenda var af valgreinum, en þeirra sjónarmið hefur ekki 

verið skoðað áður og því eru þeir í forgrunni í þessari rannsókn. Jafnframt var könnuð 

sýn og reynsla skólastjórnenda, náms- og starfsráðgjafa sem og valgreinanefndar á 

Akureyri því allir þessir einstaklingar hafa reynslu af valgreinum. Í kaflanum verður gerð 

grein fyrir helstu niðurstöðum rannsóknarinnar og þær studdar með tilvitnunum í 

gögnin. Niðurstöðum er skipt í tvo meginhluta, fyrri hlutinn nefnist mat nemenda á 

valgreinum í grunnskólum. Síðari hlutinn nefnist sýn fagaðila á val og valgreinar.  

3.1 Mat nemenda á valgreinum í grunnskólum 

Í kaflanum verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum úr sex viðtölum við nemendur á 

fyrsta ári í framhaldsskóla sem luku grunnskólanámi vorið 2016. Viðmælendur voru 

Eyþór og Karen María sem gengu í sama grunnskóla, Lísa og Árni sem gengu einnig í 

sama skóla og Jónína og Tómas, en þau stunduðu nám í sitt hvorum skólanum. Nokkur 

meginþemu komu fram í viðtölunum og er niðurstöðum skipt niður í kafla með þau að 

leiðarljósi. Fyrst er að nefna námsánægju en þar er fjallað um áhrif valgreina á 

nemendur, þar kemur einnig fram eitt undirþema sem nefnist fjölbreyttar valgreinar. 

Síðan er frelsi og ábyrgð nemenda skoðuð sem hlýst af vali á valgreinum. Því næst er 

athugað hvernig viðmælendur lýsa valgreinum sem undirbúningi fyrir framhaldsnám. 

Að lokum er lýst upplifun nemenda af aðstoð við val á valgreinum og aðkomu náms- og 

starfsfræðslu og hvernig hún tengist vali á valgreinum að mati nemenda.  

3.1.1 Námsánægja  

Þegar skoðað var hvernig viðmælendur lýstu valgreinum í grunnskólum var einkennandi 

hversu mikið þeir ræddu um að valgreinar hefðu aukið námsánægju hjá þeim. Með 
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valgreinum fá nemendur að velja sér námsgreinar út frá áhuga sínum og framtíðar-

áformum. Að sögn viðmælenda var gott að fá að gera eitthvað annað en skyldugreinar í 

skólanum og fá einnig að gera eitthvað skemmtilegt eins og Árni sagði í viðtalinu:  

Mér fannst bara mjög spennandi að fá að velja eitthvað sem maður vill gera 

sjálfur og ég gat valið alveg fög sem mér fannst skemmtileg. Þannig að mér 

fannst það mjög spennandi að fá að fara í eitthvað sem var ekki bara 

stærðfræði og íslenska og allt það venjulega. 

Árna fannst gott að breyta til og fara að gera eitthvað sem hann hafði áhuga á að 

gera, en hann valdi sér valgreinar eftir áhugasviði sínu. Viðmælendur nefndu einnig að 

með því að fá að velja sér námsgreinar eftir áhuga yki það ánægjuna við að fara í 

skólann og sumir fóru að hlakka til að fara í skólann. Eyþór tók svona til orða:  

Ég fór einmitt í valgrein sem var á föstudagsmorgnum, þá vorum við bara í 

heimilisfræði að elda morgunmat. Það var voða þægilegt. Ekki alveg svona 

mikið stress, þá var maður ekki alveg bara í bóklega, þá var maður líka 

aðeins svona að hlakka til fyrir föstudag til að geta farið að borða eitthvað 

gott. 

Eyþór sagði að stressið hefði minnkað í skólanum með því að fara í valgreinar ásamt 

því að hann fór að hlakka til að fara í skólann sem sýnir fram á að valgreinar juku hjá 

honum námsánægju. Hann fann einnig fyrir því að þessar námsgreinar gerðu honum 

kleift að slaka aðeins á í skólanum. Skólinn ætti ekki að hafa þau áhrif að nemendur 

finni fyrir stressi, í tilfelli Eyþórs gæti skólinn hafa verið stressaukandi en með 

valgreinum hafi stressið minnkað með því að geta valið sér námsgrein þar sem lítið er af 

prófum. Tómas sagði að það væri gott að geta blandað saman valinu út frá áhuga og 

framtíðaráformum:  

(…) þarna fékkstu smá hjálp í rauninni við að gera skólann aðeins 

skemmtilegri, inn á milli fær maður tíma þar sem maður er bara að gera 

eitthvað geðveikt gaman og það sem þú vilt gera í rauninni og svo í tíunda 

bekk er það alveg þannig en þú getur líka, með valkostinn á að gera 

eitthvað, undirbúa þig fyrir menntaskóla og þú veist, gera eitthvað svona 

„responsible“. 
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Tómasi fannst gott að fá að blanda saman því sem væri skemmtilegt sem og 

námsefni sem skylda væri að taka í grunnskólanum, en hann valdi sér valgreinar sem að 

hans mati voru skemmtilegar. Þar gafst honum tækifæri til að brjóta skóladaginn upp 

með því að vera í valgrein sem honum fannst gaman í. Í viðtölum við nemendur kom 

fram að valgreinar gerðu það að verkum að þeir höfðu tækifæri til að prófa sig áfram og 

finna hvar áhugi þeirra lá. Tómas, Árni og Karen María komu öll inn á þennan ávinning 

við valgreinarnar og Karen María sagði:  

Ég held að það sé gott fyrir mann að prófa alls konar öðruvísi hluti heldur en 

sem að er venjulega í skólum, heldur en þessar skyldugreinar og tímana sem 

þú þarft að fara í, þannig að ég held að það sé bara gott fyrir mann að prófa 

alls konar nýtt. 

Karen María taldi að það væri hollt fyrir einstaklinga að prófa eitthvað nýtt og finna 

hvar áhugasviðið lægi og það væri hægt með valgreinum í grunnskólum. Jafnframt fá 

nemendur með því móti tækifæri til að víkka kunnáttusvið sitt og þekkingarsvið með því 

að velja fjölbreyttar valgreinar. 

3.1.1.1 Fjölbreyttar valgreinar 

Í viðtölum við nemendur kom oft fram nauðsyn þess að skólar byðu upp á fjölbreyttar 

valgreinar, en til þess að nemendur gætu valið sér þá námsgrein sem þeir hefðu hug á 

væri mikilvægt að framboð valgreina væri gott. Í þeim skólum sem viðmælendur 

rannsóknarinnar luku grunnskólanámi virtist vera gott framboð valgreina, Lísa sagði: „… 

valið var mjög fjölbreytt. Maður gat bara valið margt. Bara listgreinar og bókmenntir og 

svo gat maður líka valið íþróttir og eitthvað svona“. Samkvæmt Jónínu var hægt að velja 

valgrein sem undirbúning fyrir framhaldsnámið sem og velja sér valgrein út frá áhuga 

sínum. Jónína talaði þó einnig um að það væri gott að hafa þetta blandað: „… Þannig að 

ég gat verið svona, ég tók svona skemmtilegt en líka svona sem ég gat lært“. Bæði Lísa 

og Jónína voru sammála um að með því að geta blandað námsgreinum á þennan hátt 

urðu valgreinarnar skemmtilegar og námið þar af leiðandi fjölbreytt. Þegar nám er 

fjölbreytt og skemmtilegt hlýtur það að auka námsánægju hjá nemendum. Með því að 

hafa fjölbreyttar valgreinar lenda nemendur ekki í því að neyðast til að velja sér valgrein 

sem þeir hafa ekki áhuga á. Karen María sagði í viðtalinu:  
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Það var rosalega gaman að fá svona mikið val, ekki bara einhverjar fjórar og 

bara ohh, mér finnst þetta ekki spennandi, þannig að þú neyddist til þess að 

velja eitthvað. Í tíunda bekk þá gat ég látið meta dansinn, en mér fannst svo 

margt spennandi að ég lét ekkert meta hann og fór bara í allt. Ég tók bara 

fullt val, sem var náttúrulega svolítið mikið álag en það var bara gaman af 

því að þetta var allt eitthvað sem mig langaði í og hugsaði að það væri góður 

undirbúningur eins og fyrir skólann.  

Karen Maríu fannst mikilvægt að það væri gott framboð valgreina í grunnskólum svo 

nemendur gætu valið sér valgreinar út frá þeirra áhugasviði og hefðu tækifæri til að 

velja sér valgrein út frá framtíðaráformum um nám og störf. Hún sagði að margt 

spennandi hefði verið í boði og valdi sér því margar valgreinar, en það leiddi af sér mikið 

álag í skólanum. Ef til vill hefði verið gott fyrir Karen Maríu að fá aðstoð og leiðsögn 

með val á valgreinum og þar með hefði hún getað komist hjá álagi í skólanum.  

Allir nemendur töldu að valgreinar hefðu veitt þeim ánægju í skólanum, bæði með 

því að fá að velja sér námsgreinar sem höfðuðu til þeirra áhugasviðs og fá að stjórna 

námi sínu að einhverju leyti. Nemendur voru allir sammála um að mikilvægt væri að 

skólar væru með gott framboð og fjölbreyttar valgreinar svo hægt væri að gefa 

nemendum tækifæri til að velja sér valgreinar út frá áhuga og framtíðaráformum.  

3.1.2 Frelsi og ábyrgð  

Kosturinn við valgreinar samkvæmt nemendum var sá að þeir höfðu jafnframt tök á því 

að hafa eitthvað um nám sitt að segja. Tómas nefndi að honum hefði liðið betur í skól-

anum með vitneskjuna um að hann réði einhverju um nám sitt með því að geta valið sér 

valgreinar:  

Það er lögð rosalega mikil áhersla á að það sem þú vilt gera og þú ræður 

hvernig námið þitt er, það býr til í rauninni svona tilfinningu að þú ráðir 

einhverju, að þetta sé ekki bara ahh, ég nenni ekki að gera þetta, en ég þarf 

að gera þetta. Þú færð að minnsta kosti einhvern tíma þar sem þú færð að 

gera það sem þú vilt gera. Það setur svolítið svona þína mynd á námið. Þér 

líður betur í skólanum með þessa vitneskju um að þú ráðir einhverju.  



40 

Af þessu má greina að valgreinar eiga þátt í því að veita nemendum vellíðan í námi 

með því að gefa þeim kost á að fá þá tilfinningu að hafa eitthvað um nám sitt að segja 

og í hvaða námsgreinum þeir eru hverju sinni. Valið á valgreinum gefur nemendum 

tækifæri á að æfa sig í ákvörðunartöku um nám og gerir þá betur undirbúna fyrir val á 

námi í framtíðinni. 

Í viðtölum kom einnig fram að nemendur töldu sig hafa lært sjálfsaga með því að 

þurfa að velja og standa svo við val sitt, því má ætla að með valgreinum lærðu nem-

endur að tileinka sér sjálfsaga með því að velja sér valgrein og þurfa svo að standa við 

val sitt, eins og Eyþór sagði: 

Það var ekkert litið á valið strax alvarlegum augum í níunda og tíunda bekk, 

það var allt í lagi. Mér finnst að þetta ætti ekkert að vera of alvarlegt því 

maður er meira svona að hafa upplifun á því, ef þú velur eitthvað vitlaust þá 

þarftu bara að sitja í því og þá hugsar maður, ég ætla ekki að velja eitthvað 

vitlaust í menntaskóla. Þá náttúrulega finnur maður fyrir því, að eins og 

núna í menntaskóla og framhaldsskóla ef ég hefði ekki valið í sem sagt 

grunnskólanum, ef ég hefði bara valið eitthvað þá hefði valið mitt núna, ég 

hefði átt erfitt með það en núna skil ég hvernig þetta virkar.  

Með þessu móti upplifa nemendur að velja og þurfa að standa við val sitt, með því 

að velja sér valgrein æfast þeir í að taka ígrundaðar ákvarðanir um framtíð sína. Jafn-

framt er þetta ákveðinn undirbúningur fyrir val á áföngum í framhaldsskóla eins og 

Eyþór nefndi. Allir viðmælendur töldu sig hafa verið öruggari með að velja framhalds-

nám við lok 10. bekkjar eftir að hafa valið valgreinar á unglingastigi í grunnskóla. 

3.1.3 Undirbúningur fyrir framhaldsnám 

Í viðtölum við viðmælendur kom sterklega í ljós að allir höfðu valið sér valgrein sem 

undirbúning fyrir framhaldsnám eins og Eyþór lýsti:  

Ég var búinn að stefna á náttúrufræðibraut bara í níunda bekk, eða svona 

sumarið eftir áttunda bekk þá var ég búinn að hugsa mér að fara á 

náttúrufræðibraut. Þá valdi ég eðlisfræðina í níunda bekk og 

náttúrufræðival í tíunda bekk. Maður sér það alveg að þetta er erfitt og það 
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er betra að vera með smá grunn. Maður fer ekki í maraþon án þess að hafa 

æft sig. 

Núna er Eyþór á náttúrufræðibraut í framhaldsskóla og gengur vel að hans sögn. 

Hann taldi mikilvægt að geta valið valgrein sem undirbyggi nemendur fyrir það nám 

sem stefnt væri á eftir grunnskóla. Sá undirbúningur gæti auðveldað nemendum námið 

í framhaldsskólanum og gott væri að vera með grunn fyrir framhaldsskólanámið eins og 

hann lýsti. Eyþór nefndi einnig að valgreinarnar hefðu hjálpað honum í 

framhaldsnáminu sem hann leggur nú stund á, hann sagði:  

En það var verið að undirbúa okkur fyrir efnafræði í menntaskóla. Svo 

maður lærði alveg svona undirstöðuatriðin og ég man alveg núna mikið í 

efnafræði sem mun hjálpa mér til dæmis á næstu önn þegar ég fer í 

efnafræði. Það má alveg segja það að valið í tíunda bekk núna, það var búið 

að hjálpa mér heilan helling í spænsku og bara í skólanum. 

Samkvæmt Eyþóri stuðla valgreinar að því að gera námið á framhaldsskólastigi 

auðveldara ef greinarnar eru valdar með það í huga að undirbúa sig fyrir framhaldsnám. 

Með þessu móti verða nemendur líka öruggari þegar í framhaldsskólann er komið eins 

og Lísa benti á:  

Eins og ég valdi þarna fyrir að undirbúa mig fyrir menntaskóla og þá var 

maður svona öruggari að fara fannst mér. Þá var ég svona eins og með 

bókfærsluna „ókei ég er búin að læra þetta þannig að ég kann alveg svona 

smá þannig að þetta er ekki alveg nýtt fyrir mér“. 

Með því að velja sér valgrein til undirbúnings fyrir framhaldsnám eftir tíunda bekk í 

grunnskóla varð Lísa öruggari með að fara í það nám sem hún stefndi á því hún kunni að 

nokkru marki það námsefni sem yrði kennt í framhaldsskólanum sem hún stefndi á að 

fara í. Því má ætla að nám í valgreinum getur hjálpað nemendum sem eru óöruggir með 

sjálfa sig og eru á leið í nýjan og krefjandi skóla. Allir viðmælendur sögðust hafa valið 

sér valgreinar til að undirbúa sig fyrir framhaldsnám í bland við skemmtilegar greinar. Ef 

staðan er sú að nemendur velji sér valgreinar út frá framtíðaráformum sínum er náms- 

og starfsfræðsla æskileg áður en valið fer fram. Einnig er mikilvægt að viðeigandi 
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aðstoð við val á valgreinum sé til staðar. Í viðtölunum ræddu viðmælendur þá aðstoð 

sem í boði var við val á valgreinum.  

3.1.4 Aðstoð við val á valgreinum og aðkoma náms- og starfsfræðslu 

Viðmælendur ræddu aðstoð við val á valgreinum í viðtölunum. Þar sem valgreinar voru 

fjölbreyttar í þeim grunnskólum sem viðmælendur gengu í var lögð áhersla á að kynna 

nemendum greinarnar sem boðið var upp á. Allir viðmælendur nefndu að greinargóð 

kynning hefði farið fram á valgreinum. Kynningarnar voru framkvæmdar á ýmsan hátt 

til að mynda voru kennarar með kynningu inn í sal þar sem hver og einn kennari kynnti 

sína námsgrein. Námsráðgjafi og skólastjórnendur kynntu valgreinar fyrir nemendum á 

sal eða inni í bekkjum. Karen María kom inn á mikilvægi kynninga á valgreinum og 

sagði: 

(…) en í níunda bekk þá fórstu á kynningu hjá öllum völunum og þá gastu 

séð hvað hvert val hafði upp á að bjóða og hvernig það virkaði, þú gast spurt 

kennarana út í það, spurt hvernig námsferlið væri og hvernig námsmatið er 

og þannig að þú gast mikið raðað eftir því sem þú vildir og þú vissir 

nákvæmlega hvað þú varst að velja sem var fínt. Það er það mikið val að það 

þurfti að vera kynning sko bæði í íþróttahúsinu og inni í salnum. 

Þarna má glögglega sjá að Karen Maríu þótti nauðsynlegt að vera með góðar 

kynningar á valgreinunum svo hægt væri að taka rétta ákvörðun. Samkvæmt Karen 

Maríu var unnið gott starf í hennar skóla við að kynna fyrir nemendum hvaða valgreinar 

voru í boði hverju sinni. Í viðtölum við viðmælendur kom skýrt fram að sú aðstoð sem 

nemendur fengu við val á valgreinum var aðallega frá kennurum. Þeir gáfu nemendum 

upplýsingar um hvaða áfanga væri best að velja ef þeir ætluðu sér að velja valgrein út 

frá framtíðaráformum sínum. Eyþór sagði: „Þeir náttúrulega bentu á að ef þú ætlar að 

taka þetta í menntaskóla eða framhaldsskóla þá bara, þá er mjög gott að velja þetta hjá 

mér“. Eyþór nefndi þarna að kennararnir hefðu aðstoðað nemendur ef þeir komu og 

báðu um að fá aðstoð að fyrra bragði en hann nefndi einnig að aðstoðin hefði mátt vera 

meiri:  

… svona kynna fyrir fólki svona fyrir að ef þú ert að stefna á 

náttúrufræðibraut þá þarftu að taka þetta, félagsfræðibraut, taka þá hérna 
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félagsfræði einn áfanga eða þú veist, svona val. Það hefði alveg mátt kynna 

nemendum aðeins betur fyrir. 

Af þessu má sjá að Eyþóri fannst vanta meiri aðstoð við val á valgreinum þar sem 

nemendum væri bent á hvað væri best að velja ef valið væri út frá framtíðaráformum. 

Karen María nefndi upplifun sína af aðstoð við val á valgreinum og sagði:  

Ég hef alltaf vitað að mitt áhugasvið er meira sálfræði og félagsfræði heldur 

en í raungreinum, ég valdi mér nú samt náttúrufræði því ég vissi að það 

væri góður undirbúningur fyrir framhaldsskóla. Ég fékk þessar upplýsingar á 

kynningunni á valgreinum og þá sagði kennarinn, þetta er rosalega góður 

undirbúningur fyrir framhaldsskólann af því að þá er mikil náttúrufræði, 

sérstaklega ef maður er að fara á náttúrufræðibraut, ég reyndar ætlaði 

aldrei á náttúrufræðibraut en ákvað samt að taka þetta.  

Karen María vísaði þarna til þess að hún hefði ef til vill valið ranga valgrein sem 

undirbúning fyrir framhaldsnám þar sem hún ætlaði aldrei að stunda það nám sem hún 

valdi sér valgrein sem undirbúning fyrir. Hún nefndi einnig að upplýsingarnar hefðu 

komið frá kennara, ef til vill hefði hún valið á annan hátt ef aðstoð fagaðila, náms- og 

starfsráðgjafa, hefði verið í boði. 

Í viðtölum við nemendur var náms- og starfsráðgjöf sem og náms- og starfsfræðsla 

rædd. Þar sem nemendur eiga að taka ígrundaða ákvörðun um framtíðaráform þegar 

valgrein er valin væri vænlegt að þátttaka náms- og starfsráðgjafa sem og náms- og 

starfsfræðslu væri til staðar í ferlinu. Þegar viðmælendur voru spurðir um aðkomu 

náms- og starfsráðgjafa við val á valgreinum svöruðu allir að sú aðkoma hefði verið lítil 

sem engin. Náms- og starfsráðgjafarnir komu að kynningu sem þau fengu á sal og tekið 

væri fram að nemendur gætu leitað sér hjálpar við valið hjá þeim ef þess þyrfti. Það 

vakti athygli að Karen María sagði að sín upplifun á náms- og starfsráðgjafanum væri sú 

að hann eyddi miklum tíma á skrifstofunni sinni „að vesenast eitthvað“. Eyþór sem gekk 

í sama skóla sagði: „Fólk vissi alveg af henni en hugsaði ekkert að fara til hennar ef það 

átti í erfiðleikum, mér finnst það kannski aðeins mátt minna fólk á að það sé náms- og 

starfsráðgjafi sem fólk getur talað við“. 
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Bæði Karen María og Eyþór voru sammála um að náms- og starfsráðgjafinn þyrfti að 

vera sýnilegri og upplýsa nemendur um að hann væri til staðar. Eyþór leitaði hins vegar 

til náms- og starfsráðgjafans sem og Árni. Eyþór fór og fékk aðstoð við námið í tveimur 

krefjandi námsgreinum, en hann nefndi í viðtalinu að of mikið álag hefði verið í náminu 

á þeim tíma. Náms- og starfsráðgjafinn hjálpaði honum með skipulag á námi og sagði 

Eyþór að gott hefði verið að leita til hans. Árni fór til náms- og starfsráðgjafa til að fá 

aðstoð við val á framhaldsskóla og að hans mati hjálpaði það mjög mikið. Samkvæmt 

Tómasi var reynsla hans og upplifun af starfi náms- og starfsráðgjafans sú að hann væri 

sá starfsmaður sem sæi aðallega um þætti sem tengdust námslegum vandamálum 

nemenda og sagði:  

Ef það voru einhver vandræði í náminu eða eitthvað svoleiðis þá fórstu að 

hitta hana eða varst að fá F í öllum enskuprófum eða eitthvað þá fórstu að 

sjá hana og tala við hana um hvað væri hægt að gera til að laga það, eða 

nemendur sem voru með svaka vandræði, þá gastu farið að hitta hana 

hvenær sem er. Ef þú þyrftir hjálp með eitthvað þá gætir þú alltaf talað við 

námsráðgjafa. 

Af þessu má heyra að Tómas sá náms- og starfsráðgjafann sem einstakling sem 

hægt væri að leita til ef einhver vandamál væru til staðar námslega og það er að 

ákveðnu leyti jákvætt. Samt sem áður er hægt að tengja þetta svar hans við að einungis 

þeir sem standi sig illa í námi fái aðstoð frá náms- og starfsráðgjafa sem getur gert það 

að verkum að nemendur þori ekki að fara og leita sér aðstoðar vegna stimplunar sem 

þeir geta fengið á sig. Að því leyti er náms- og starfsfræðsla mikilvæg í skólum því þar fá 

allir nemendur fræðsluna óháð gengi í skóla. Samkvæmt svörum frá viðmælendum var 

náms- og starfsfræðsla skyldugrein í einum skóla af þeim fjórum sem viðmælendur 

gengu í. Árni og Lísa komu bæði úr grunnskóla þar sem náms- og starfsfræðsla var 

skyldugrein í 10. bekk og kennd þar markvisst. Að þeirra sögn var engin fræðsla um val 

á valgreinum né um valgreinarnar sjálfar. Þau fengu kynningu á iðngreinum ásamt 

fræðslu um framhaldsskólana. Nemendur gerðu meðal annars verkefni um 

framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðinu, sem þau töldu hafa hjálpað sér mikið með val á 

skóla. Farið var í heimsókn í litlum hópum og nemendur héldu síðan kynningu á 
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skólunum fyrir samnemendur. Fræðslan gaf þeim nýja sýn á skóla sem þau óraði ekki 

fyrir að sækja um eins og Lísa sagði um kynninguna á framhaldsskólunum: 

Ég bara hélt að hann væri allt öðruvísi. Ég fékk FB og ég bjóst aldrei við að 

hann væri svona flottur. Ég var alltaf bara ákveðin í að fara í Versló eða MS. 

Þannig að það var mjög gaman að fá einhvern skóla sem maður ætlaði 

ekkert að fara í.  

Samkvæmt viðmælendum er náms- og starfsfræðsla mikilvæg í grunnskólum og 

nauðsynlegt að hún sé markviss. Bæði Lísa og Árni fengu tækifæri til að taka 

áhugasviðspróf og ráðgjöf um hvernig þau ættu að velja framtíðarstörf. Samkvæmt 

þeim hjálpaði náms- og starfsfræðslan þeim að verða öruggari með ákvörðun sína um 

áframhaldandi nám. Samt sem áður sagðist Lísa ekki hafa vitað hvað náms- og 

starfsfræðsla væri fyrir tíunda bekk. Jafnframt nefndi hún að tíminn sem nemendur 

fengju í náms- og starfsfræðslu væri of lítill: 

Ég held, að þeir náðu ekki að fara í svona allt sem tengdist, af því að við 

vorum bara einu sinni í viku í fjörutíu mínútur þannig að mér fannst svolítið 

svona, ég hefði vilja fara í fleiri tíma og fá meiri kynningu að svona, 

framtíðar eða svona, að hugsa til framtíðar.  

Lísu fannst vanta meiri náms- og starfsfræðslu sem undirbúning fyrir framtíðina, hún 

nefndi einnig að fræðslu um atvinnulífið væri ábótavant, hún vildi öðlast meiri þekkingu 

á uppbyggingu atvinnulífsins. Í einum grunnskólanum var náms- og starfsfræðslan 

valgrein, Karen María valdi sér hana en hún sagði að þetta væri góð námsgrein ef 

einstaklingur væri týndur og vissi ekkert hvert hann ætti að stefna eftir grunnskóla. 

Nemendur tóku áhugasviðspróf og fóru í starfskynningar og að sögn Karenar Maríu 

aðstoðaði hvort tveggja nemendur við að finna hvar áhugasvið þeirra lægi.  

Niðurstöður sýna fram á að aðkoma náms- og starfsráðgjafa er lítil, þeir kynna 

valgreinarnar og nemendur geta leitað til þeirra ef þurfa þykir. Tveir viðmælendur 

leituðu aðstoðar, þó ekki við val á valgreinum, en voru ánægðir með þá leiðsögn sem 

þeir fengu. Náms- og starfsfræðsla var kennd í tíunda bekk í einum skólanum og þar 

tóku nemendur áhugasviðspróf og fengu góða kynningu á framhaldsskóla að þeirra 

sögn. Áhugavert var að heyra frá einum viðmælanda að fræðslan hefði gert hann 
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öruggan um ákvörðun sína um val á framhaldsskóla. Viðmælendur töldu fræðslu 

almennt vera ábótavant.  

3.2 Sýn fagaðila í grunnskólum á val og valgreinar 

Tekin var rýnihópsviðtal við þrjá skólastjórnendur sem starfa allir í unglingaskólum á 

höfuðborgarsvæðinu. Skólastjórnendurnir eru Guðný, Einar og Þórarinn. Jafnframt voru 

tekin einstaklingsviðtöl við fjóra náms- og starfsráðgjafa sem starfa einnig 

unglingaskólum á höfuðborgarsvæðinu. Náms- og starfsráðgjafarnir eru Ólöf, Þórunn, 

Sigríður og Kristín. Jafnframt var tekið rýnihópsviðtal við fimm einstaklinga sem eru í 

valgreinanefnd á vegum grunnskóla Akureyrar. Í nefndinni starfa Unnur, Klara, 

Gunnhildur og Tinna, allar eru þær deildarstjórar í unglingadeild síns skóla og Anna, 

náms- og starfsráðgjafi. 

Nokkur meginþemu komu fram í viðtölunum og er niðurstöðum skipt niður í kafla 

með þau að leiðarljósi. Fyrst er að nefna mikilvægi fjölbreytni í vali en þar er fjallað um 

nauðsyn þess að skólar geti boðið nemendum upp á fjölbreyttar valgreinar, einnig er 

fjallað um tvö undirþemu sem eru þróun valgreina í takt við samfélagslega þróun og 

mannauður. Næst er komið inn á hvernig fagaðilar koma til móts við óskir og þarfir 

nemenda. Áhrifavaldar á val nemenda eru skoðaðir með sýn fagaðilanna að leiðarljósi 

og þar á eftir er fjallað um val nemenda á valgreinum. Í lokin er skoðuð sýn fagaðila á 

aðstoð við val á valgreinum og aðkomu náms- og starfsfræðslu og hvernig henni er 

háttað í grunnskólum þeirra.  

3.2.1 Mikilvægi fjölbreytni í vali 

Allir viðmælendur töldu mikilvægt að vera með gott framboð af valgreinum til að veita 

öllum nemendum tækifæri til að val þeirra byggðist á áhuga þeirra. Allir skólastjórarnir 

sögðust leggja áherslu á að hafa eins mikla fjölbreytni af valgreinum og mögulegt væri. 

Skólastjórarnir Guðný og Þórarinn töldu að ástæðan fyrir því að þeir hefðu góða 

möguleika á að bjóða upp á gott framboð með fjölbreyttum valgreinum væri að 

skólarnir þeirra væru fremur stórir unglingaskólar. Guðný sagði: „Þetta er svo mikið val 

að þetta nærir eiginlega alla þessa þörf sem er til staðar“. Einar er einnig skólastjóri í 

unglingaskóla en sá skóli er töluvert minni. Taldi hann að stærð skólans hefði það að 



47 

segja að ekki væru jöfn tækifæri til á að bjóða upp á eins mikið framboð af valgreinum 

eins og hinir skólastjórarnir hefðu tök á en heyra mátti að stöðugt væri verið að finna 

leiðir til að hægt væri að auka fjölbreytni valgreina. Einar sagði: 

Kannski líða börn hér aðeins fyrir það að skólinn er svolítið minni heldur en 

hinir skólarnir tveir hvað varðar elstu árgangana. Í níunda og tíunda bekk þá 

reynum við að hafa fjölbreytt val í boði. Fyrir nokkrum árum þá var 

meirihluti námskeiðanna heilsársnámskeið, sem þýddi að það var minni 

fjölbreytni. Við höfum að ósk nemenda reynt að stytta þetta og erum með 

bæði heilsárs en flest námskeið eru hálfsárs. 

Þrátt fyrir að Einar glími við þann vanda að vegna smæðar skóla þá sé erfiðara að 

bjóða upp á fjölbreytt val er samt sem áður ávallt verið að finna leiðir til að auka bæði 

framboð og fjölbreytni valgreina. Grunnskólar á Akureyri hófu samvinnu um að auka 

framboð og fjölbreytni valgreina í hverjum skóla, í dag er þetta kallað samval valgreina. 

Öllum viðmælendum í rýnihópsviðtali valgreinanefndarinnar þótti mikilvægt að geta 

boðið upp á fjölbreyttar valgreinar eins og Klara lýsti:  

Valgreinar yrðu náttúrulega einsleitar ef að þær væru í skólanum, þá þyrfti 

maður náttúrulega að vera með miklu minna í boði, maður þyrfti að hafa 

mikið fyrir því að fylla hópana, við gætum aldrei haft alla þessa fjölbreytni 

sem við höfum.  

Klara taldi að með tilkomu samvalsins væri verið að auka fjölbreytni í valgreinum 

fyrir grunnskólana og taldi hún það mikilvægt því annars væru valgreinarnar einsleitar í 

hverjum skóla. Allir viðmælendur voru sammála um að með samvalinu væri nemendum 

gefinn kostur á að velja sér valgreinar út frá áhuga sínum sem og framtíðaráformum því 

framboð á valgreinum hefði aukist til muna. 

Náms- og starfsráðgjafarnir voru allir sammála um að valgreinar væru nauðsynlegar 

í grunnskólum því þar gæfist nemendum kostur á að velja sér valgreinar sem brytu upp 

daginn og nemendur fengju að gera eitthvað sem þeir sjálfir hefðu valið sér. Einnig 

bentu þeir á mikilvægi þess að hafa gott framboð og fjölbreyttar valgreinar í boði líkt og 

kom fram í orðum Sigríðar:  
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Ég er búin að vera innan skólans í um þrjátíu ár og skólinn hefur verið með 

allt of mikla áherslu á bóklegar greinar. Það er svo mikilvægt upp á líðan 

nemenda að finna sinn styrk, af því að enginn er góður í öllu en allir góðir í 

einhverju. Það fer ekkert nám fram í skólanum ef þér líður illa í skólanum en 

ef við bjóðum upp á fjölbreyttari greinar, valgreinar og þá aukast líkurnar á 

því að þú finnir eitthvað við þitt hæfi og þér líður betur, sem yfirfærist yfir á 

önnur fög vonandi.  

Sigríður taldi mikilvægt að námið í grunnskólum væri fjölbreytt svo nemendur gætu 

valið sér námsgreinar út frá þeirra áhugasviði og þar af leiðandi myndi þeim líða betur í 

skólanum. Kristín taldi einnig að með því að bjóða upp á gott framboð af valgreinum þá 

gæti nemandinn valið sér grein til að brjóta upp á daginn með námi sem yki hjá honum 

gleði og vellíðan. Jafnframt hefði hann tök á því að velja sér valgrein sem undirbúning 

fyrir framhaldsnám:  

Við erum með mismunandi valgreinar og spannar yfir breitt bil af úrvali 

námsgreina, allt frá því að geta sem sagt styrkt sig í grunnfögum, fengið 

meiri tilfinningu fyrir til dæmis eins og stærðfræði, íslensku eða ensku og út 

í það að vera að gera eitthvað allt annað og svo í náttúrufræði líka, það er 

hægt að velja auka náttúrufræði.  

Kristín taldi því mikilvægt að skólar byðu upp á fjölbreyttar valgreinar til að koma til 

móts við alla nemendur. Allir viðmælendur voru sammála um að fjölbreytt og gott 

framboð af valgreinum væri nauðsynlegt til að gefa nemendum færi á að velja sér 

valgreinar út frá áhuga og framtíðaráformum. Í sumum skólum var þetta hægt, en í 

þeim skólum sem erfitt var að hafa fjölbreytt og gott framboð valgreina var samt verið 

að leita leiða til að auka það. Heyra mátti á valgreinanefndinni að samstarf grunnskóla 

Akureyrar hefði gert það að verkum að hægt væri að framfylgja markmiðum 

aðalnámskrár þegar kæmi að vali nemenda á valgreinum.  

3.2.1.1 Þróun valgreina í takt við samfélagslega þróun 

Allir viðmælendur nefndu í viðtölunum hvernig valgreinar væru stöðugt að þróast. 

Skólastjórarnir Einar og Þórarinn töldu báðir að valgreinar þróuðust samhliða sam-
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félaginu hverju sinni og að upplifun kennara ásamt þeirra áhugasviði hefði áhrif þar á 

eins og Þórarinn lýsti: 

Ég held að þróunin sé þessi kannski, það er hvað samfélagið mögulega kallar 

á. Það verður eitthvað til í samfélaginu, einhver kennari fær þá áhuga á því 

og býður upp á það og krakkarnir þá líka og þá verður til valgrein sem síðar 

slípast til ef að hún lifir.  

Þróun á valgreinum tekur mið af því sem er í gangi í þjóðfélaginu hverju sinni, en 

skólastjórarnir nefndu að þær valgreinar sem væru hvað vinsælastar hjá þeim væru til 

að mynda slökun, kynjafræði, Glee-valgrein (söng- og dansgrein), og heilsutengdar 

valgreinar en allar þessar greinar tengdust nýjungum í samfélaginu. Kristín náms- og 

starfsráðgjafi taldi það vera jákvætt að hægt væri að vera með valgreinar sem hefðu 

tengingu við þróun samfélagsins: „Það er svo gaman við þetta hvað þetta er breytilegt 

líka. Það er það sem mér finnst svo gott núna, það er að koma meiri inn margmiðlun, 

forritun og hérna fyrst legóið er komið inn líka, svona tækniáfangar“. Samkvæmt 

Kristínu er skólinn með þessu móti að tengja námið við þá samfélagslegu þróun sem á 

sér stað hverju sinni. Að mati Kristínu er mikilvægt að nemendum gefist tækifæri til að 

upplifa þessar nýjungar ef þeir hafa áhuga á.  

Viðmælendur rýnihóps valgreinanefndar nefndu allir að valgreinar væru oft í takt 

við þær samfélagslegu breytingar sem ættu sér stað hverju sinni. Þeir nefndu að í 

samvali hefði verið boðið upp á til að mynda fjármálafræði, jóga og núvitund, 

ferðamálafræði og margmiðlun. Þrátt fyrir að þessar valgreinar hefðu ekki allar gengið 

sem skyldi samkvæmt viðmælendum þá væri samt sem áður verið að taka mið af 

samfélaginu eins og Klara sagði: „Við erum alltaf að leita nýrra leiða og hugmynda og 

tökum fagnandi, þú veist fólki sem kemur með nýjar hugmyndir og skoðun“. Allir 

viðmælendur töldu að valgreinar þyrftu að taka mið af samfélagslegum breytingum 

með því væri verið að koma til móts við þarfir nemenda.  

3.2.1.2 Mannauður  

Þegar kemur að því að bjóða upp á valgreinar í grunnskólum fer það eftir mannauðinum 

hverju sinni hversu fjölbreyttar valgreinar hægt er að bjóða upp á, líkt og kom fram í 

orðum Þórarins:  
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Við getum ekki boðið upp á til dæmis rússnesku sem valgrein, það er enginn 

sem getur kennt það en við erum með þýsku, spænsku og frönsku af því að 

við getum kennt það því við erum með fólk sem getur það.  

Guðný nefndi að lengi vel hefði verið hægt að bjóða upp á þýsku sem var krefjandi 

valgrein. Valgreinin var vinsæl hjá nemendum þrátt fyrir að hún væri erfið en nú væri sá 

kennari hættur vegna aldurs og því ekki möguleiki á að bjóða upp á þá valgrein lengur. 

Það væri því ávallt hreyfing og breyting á valgreinunum, en samkvæmt skólastjórn-

endunum stýrði starfsþróun starfsmanna því einnig, þarna hefðu kennarar tækifæri til 

að prófa eitthvað nýtt eins og Guðný benti á: 

Stundum hafa bara komið nýir þættir, eins og slökun er dæmi um valgrein 

sem er svona lítil hugmynd hjá einum hérna stærðfræðikennara en hann 

byrjar á að vera með slökunarvalgrein og nú er hún bara í boði í 10. bekk og 

það eru 80% árgangsins sem taka valgreinina. 

Með valgreinum fá kennarar tækifæri að auka tilbreytingu í starfi og kenna aðrar 

námsgreinar út frá áhugasviði sínu. Þórarinn taldi að það styrkti kennarana faglega í öllu 

sem tengdist skólanum. Þórarinn nefndi einnig að í skólanum hans væri stór 

áhrifavaldur af ásókn í valgreinar, hvaða kennarar kenndu greinarnar, óháð hverjar þær 

væru. Skólastjórarnir nefndu að valgreinarnar gætu verið erfiðar fyrir suma kennara, 

þar sem ákveðið markaðslögmál virðist vera í kringum greinarnar hvað kennara varðar.  

Guðný nefndi að á starfsmannafundum væri talað öðruvísi um valgreinarnar, þar 

væru kennarar hvattir til að vera hugmyndaríkir og leita leiða til að finna upp á 

áhugaverðum valgreinum sem höfðuðu til nemenda. Samkvæmt Guðný er nauðsynlegt 

að valgreinar séu spennandi og nái til nemenda og því krefjandi fyrir kennara að útbúa 

góðar valgreinar sem fá brautargengi og falla ekki niður. Í skóla Einars hefur verið farin 

sú leið að ráða inn stundakennara til að geta boðið upp á fjölbreyttar valgreinar, til að 

mynda frönsku og forritun, og eru þær greinar mjög vinsælar að hans mati. Í viðtölum 

við skólastjórnendur mátti heyra að reynt væri eftir mesta megni að koma til móts við 

nemendur þegar kæmi að valgreinum. Viðmælendur valgreinanefndarinnar sögðust 

fara margar leiðir til að fá kennara til að kenna valgreinar en það gæti verið snúið að 
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þeirra mati. Bæði Unnur og Tinna sögðu að erfitt væri að fá kennara til að kenna 

valgreinar í þeirra skóla og Tinna útskýrði:  

Það er vegna þess að það eru allir bara í fullri stöðu, þeir sem eru að kenna 

unglingum. Hinir virðast ekki vera með neinn áhuga á að vera með 

valgreinar á unglingastigi þeir sem eru ekki að kenna þeim á annað borð. 

Samkvæmt Tinnu er erfitt að fá kennara til að bjóða upp á kennslu í valgreinum 

vegna áhugaleysis sem og anna. Klara nefndi í viðtalinu að valgreinanefndin hefði reynt 

að fara fjölbreyttar leiðir í að fá valgreinar inn í samvalið þeirra: „Við höfum fengið 

þessa hugmynd, bjóðum upp á jóga, bjóðum upp á crossfit, þá förum við á stúfana að 

leita að fólki til að kenna greinina“. Það heyrðist á þeim öllum að til að bjóða ætti upp á 

gott framboð af valgreinum þá þyrfti hugmyndaflugið að vera gott og leita yrði jafnvel 

út fyrir skólana.  

Allir viðmælendur töldu mannauðinn skipta miklu máli þegar kæmi að valgreinum: 

„Þetta stendur og fellur voðalega mikið með fólkinu,“ sagði Gunnhildur og vísaði þar til 

nauðsynjar þess að vera með góðan mannauð. Þekking kennara á fjölbreyttum sviðum 

gerði það að verkum að skólinn hefði tök á að bjóða upp á óhefðbundnar valgreinar 

eins og Kristín náms- og starfsráðgjafi sagði: „Valgreinar stjórnast dálítið af 

mannauðinum hverju sinni, þú veist hvaða auka þætti þú hefur sem kennari sem að þú 

getur miðlað áfram ”. Kristín taldi að með valgreinum hefðu kennarar tök á að fara út 

fyrir sitt vanalega kennslusvið og kenna valgreinar út frá því sem þeir hefðu áhuga á eða 

gætu nýtt sitt þekkingarsvið sem þeir hefðu ekki möguleika á með sína 

kennaramenntun.  

Heyra mátti hjá viðmælendum að valgreinar gætu verið flókið samspil skipulags um 

hvað skyldi bjóða upp á og hvaða kennarar kenndu valgreinar hverju sinni. Í viðtölum 

kom skýrt fram að ávallt væri verið að koma til móts við nemendur og reynt að bjóða 

upp á gott framboð og fjölbreyttar valgreinar.  

3.2.2 Komið til móts við þarfir og óskir nemenda 

Allir viðmælendur valgreinanefndarinnar voru sammála um að með valgreinum væri 

verið að koma til móts við nemendur með því að gefa þeim kost á að hafa eitthvað um 
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nám sitt að segja, eins og Klara nefndi: „Mér finnst það bara mjög gott að gefa krökkum 

kost á að hafa eitthvað um námið sitt að segja, að það sé ekki alltaf búinn til einhver 

pakki fyrir þau og þau mötuð á því“ Í viðtali við skólastjórnendur nefndu þeir að 

kosturinn við valgreinar væri sá að námið yrði að einhverju leyti einstaklingsmiðað. Með 

valgreinum gætu nemendur valið sér grein bæði út frá áhugasviði sínu sem og út frá 

framtíðarplani eins og Þórarinn nefndi: 

Þú þarft ekki að velja framtíðarplönin í allar níu valstundirnar heldur þá 

ferðu í eitthvað sem er kannski aðeins öðruvísi og kannski brýtur upp daginn 

hjá þér. Þannig að þú getur valið bæði, það sem nærir þig og vonandi næra 

framtíðarplönin þig líka, ef þau gera það ekki, þá væri nú kannski eitthvað 

skrítið við framtíðarplönin.  

Samkvæmt öllum viðmælendum eru skólarnir með valgreinar sem eiga að undirbúa 

nemendur undir framhaldsnám. Jafnframt er boðið upp á valgreinar sem metnar eru 

inn í framhaldsskólana eða nemendum gefst tækifæri til að taka einstaka áfanga í 

framhaldsskólunum og fá hann metinn sem valgrein í grunnskólana. Þegar talið barst að 

samstarfi við atvinnulífið var það aðallega í gegnum valgrein sem tengdist náms- og 

starfsráðgjöf, en þar fengu nemendur að fara á ýmsa vinnustaði og kynnast ýmsum 

atvinnugreinum. Í einum grunnskóla fengu nemendur jafnframt að fara í starfsnám. 

Kristín náms- og starfsráðgjafi kom inn á í viðtalinu að mikilvægt væri að grunnskólar 

gættu þess að bjóða einnig upp á valgreinar þar sem nemendur hefðu tækifæri til að 

brjóta upp námið og velja sér valgrein út frá því sem þeir töldu vera skemmtilegt og 

veitti þeim ánægju: 

Við megum líka passa okkur á að hafa valgreinarnar ekki þannig að það sé 

bara einsleitt, bundið við það að þú sért farinn að spá í eitthvað í 

framtíðinni. Það má líka vera skemmtilegt og þú ert að gera eitthvað 

öðruvísi en vanalega.(…) Brjóta upp þennan hefðbundna skóladag með því 

að vera að reyna á aðra þætti heilans en bara þetta reikna, skrifa, lesa, læra 

tungumál og allt þetta. Að þú sért að virkja fleiri stöðvar og fínhreyfingar, 

grófhreyfingar og allt þetta. (…). Eins og borðtennis, púl og hokký, þetta er 

bara gleði og uppbrot, og maður heyrir bara hlátrasköllin hérna og gleðina 



53 

og keppnisskapið og allt þetta. Þetta er ekki síður lærdómur í svona 

félagslegu tilliti að vera að vinna í þessu. 

Í rýnihópsviðtali við valgreinanefndina kom fram að viðmælendur töldu að allir 

þættir í kringum valið væru jákvæðir, eins og Anna sagði: „Ég held að það sé mjög 

jákvæður andi í kringum valið heilt yfir hjá krökkunum. Það er mikill spenningur eftir 

hvað er í boði, hvað má velja og hvenær, ég held að þetta hljóti að auka námsánægju“. 

Samkvæmt orðum Önnu telur hún að með valgreinum komi aukin jákvæðni inn í 

skólabraginn og skemmtileg spenna sem myndist hjá nemendum þegar valgreinar eru 

kynntar fyrir þeim. Klara sagði einnig um valgreinar: „Þetta á að vera svona 

skemmtilegra og kannski léttari eða svona, ekki eins miklar kröfur“. Þegar litið er til þess 

sem Anna og Klara í valgreinanefndinni sögðu er markmið valgreina að létta námið fyrir 

nemendur. 

Valgreinar geta einnig kveikt nýjan áhuga hjá nemendum með því að geta valið 

valgrein til að prófa eitthvað nýtt. Allir náms- og starfsráðgjafarnir töldu að valgreinar 

gætu gert það að verkum að nemendur fyndu hjá sér nýtt áhugasvið sem þeir hefðu ef 

til vill ekki vitað af líkt og kom fram í orðum Ólafar: 

Mér finnst þær vekja áhuga hjá krökkunum og kveikja oft nýjan áhuga við 

það að fá að velja. (…) Mér finnst þau oft vilja tengja þetta svona 

framtíðarhugmyndum sínum, mér finnst þetta svona vekja þau langflest 

meira til vitundar um hvert þau stefna, hvar áhuginn liggur og svo 

framvegis. (…) þau hafa fengið að kynnast greininni og jafnvel farið út í það í 

framhaldsskóla þó það sé auðvitað ekki alltaf þannig. Þannig að það er 

svona ákveðin kveikja. 

Samkvæmt Ólöfu finna nemendur fyrir nýjum áhuga hjá sér sem getur orsakað að 

þeir hugsi sér að fara í áframhaldandi nám út frá upplifun sinni í valgreinum. Valgreinar 

hjálpa því nemendum að finna sjálfan sig á einhvern hátt með því að prófa eitthvað 

nýtt. Það getur síðan haft áhrif á hvaða leið þeir velji sér í framhaldsnámi. 

Allir fagaðilar nefndu í viðtölum að með valgreinum væri verið að reyna að koma til 

móts við nemendur í grunnskólastarfi, og það væri gert með því að bjóða upp á 
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valgreinar sem væru þess eðlis að brytu upp á daginn hjá nemendum eða sem 

undirbúningur fyrir áframhaldandi nám.  

3.2.3 Áhrifavaldar á val nemenda 

Viðtalið við viðmælendur sýndi fram á að þeir töldu að ýmsir áhrifavaldar væru á vali 

nemenda á valgreinum. Samkvæmt skólastjórnendum hefðu foreldrar vissulega áhrif 

sem og kennarar og samnemendur en fyrst og fremst töldu þeir að nemendurnir sjálfir 

hefðu sterka skoðun á því hvaða valgreinar þeir veldu sér. Þórarinn skólastjóri sagði:  

Maður sér suma foreldra vera ansi ákveðna í því hvað þessi ætlar að vera 

lögfræðingur eða læknir og þá er það náttúrufræðibrautin og það er 

framhaldsskólastærðfræðin og sumir krakkar eru í mjög litlu verklegu út af 

þessari nálgun en oftast eru það krakkarnir sem að stýra þessu sjálfir og þá 

eru, það sem hefur áhrif eru kennararnir, hvaða kennarar kenna greinina og 

hvað er verið að kenna.  

Foreldrar geta verið með ákveðna stýringu á því hvað krakkarnir velja sér en eins og 

skólastjórarnir sögðu þá er allur gangur á því hvernig nemendur velja og fer það eftir 

einstaklingnum sjálfum. Gott dæmi um foreldrastýringu er þegar Guðný sagði frá atviki 

sem átti sér stað í skólanum hennar: 

Krakkar sem fara í smíðaval til dæmis, sem að er alltaf vinsæl valgrein, 

hérna, þar eru hæfileikar að birtast sem að birtast ekki í stærðfræðitímum 

eða öðrum, bara krakkar sem eru góðir í höndunum, góðir hönnuðir, 

útsjónarsamir og svona „dúerar“ að þeir njóta sín þar og maður sér alveg 

hvernig þeir geta auðveldlega farið inn í þann frama, það gerist ekkert alltaf. 

Og þar gerast skrítnir hlutir eins og smíðakennari hérna, í tvígang hefur 

smíðakennari hérna sent heim svona eitthvað hrós, ótrúlega flottur í 

málmsmíðinni hérna hjá okkur og þá koma skammir til baka, hvað ertu að 

beina barninu mínu inn í iðnnám, hættu því.  

Af þessu dæmi Önnu má heyra að foreldrastýring getur verið ansi mikil. Allir náms- 

og starfsráðgjafarnir voru sammála um að nokkuð væri um áhrifavalda og að 

foreldrastýring væri nokkur, Kristín náms- og starfsráðgjafi sagði:  
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Ég held að foreldrarnir hafi meiri áhrif heldur en við gerum okkur grein fyrir. 

Sumir velja þetta einir og eru ekkert að spá í það. Aðrir setjast niður með 

foreldrum, ég hef heyrt það í samtölum þegar þau eru að breyta og annað 

að foreldrarnir hafa sagt til dæmis, það er mjög mikilvægt að þú takir þetta 

af því að... Eitt foreldri sagði um daginn, til hvers að velja þetta, það gagnast 

ekkert. Foreldrarnir hafa áhrif, svo líka heyri ég alveg félagahópinn ræða 

saman, þó þau viti jafnvel að þau lendi ekki alveg saman í hópum. Svo gæti 

kennarinn líka skipt máli.  

Kristín telur að margir þættir geti haft áhrif á val nemenda en foreldrarnir séu að hafa 

meiri áhrif en gert er ráð fyrir. Ólöfu gat myndast spenna á milli foreldra og barna því 

ekki var hlustað á ósk þeirra um valgreinar. Foreldrar geta ef til vill haft afar slæm áhrif 

á framtíðaráform nemenda ef þeir leiðbeina barninu í ranga átt, eins og Kristín lýsti: 

Ef að nemandanum finnst ógeðslega leiðinlegt í náttúrufræði en af því að 

mamma og pabbi segja það þá þarf að halda öllu opnu. Það getur líka 

útskýrt þetta háa brottfall á Íslandi að nemendur eru ekki að velja rétt.  

Samkvæmt Kristínu þarf að huga betur að foreldrastýringu þar sem það getur haft 

alvarlegar afleiðingar fyrir nemandann ef hann fer eftir ráðum foreldra sinna og hunsar 

um leið áhugasvið sitt. Sigríður sagði hins vegar að foreldrar gætu einnig átt gott samtal 

við barn sitt og leiðbeint því í vali á valgrein sem væri því til góðs. Þar sem sumir 

foreldrar væru stýrandi sagði Ólöf að í sínum skóla, sem einnig á við um hina þrjá 

skólana sem hér um ræðir, væru foreldrar vel fræddir um mikilvægi þess að nemandinn 

ákvæði sjálfur hvaða valgrein væri valin. Hún væri valin út frá áhuga hans en ekki 

félögum eða kennurum.  

Af þessu má leiða að foreldrar geta haft mikil áhrif á ákvörðun nemenda við val á 

valgreinum. Er því mikilvægt að náms- og starfsráðgjöf sem og náms- og starfsfræðsla 

aðstoði nemendur að standa með sjálfum sér þannig að nemendur verði öruggari með 

sitt val. 
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3.2.4 Val nemenda á valgreinum  

Náms- og starfsráðgjafar töldu að nemendur væru ýmist að velja sér valgreinar með 

tilliti til ánægju og skemmtunar ásamt því að velja sér valgreinar sem undirbyggju þá 

undir framhaldsnám, eins og Þórunn lýsti:  

Þau eru eitthvað að tengja þetta við framtíðaráform en ég held þau séu 

meira að reyna bara svona, hvað finnst þeim skemmtilegast og auðvitað er 

það líka til að prófa nýjar greinar til að sjá kannski, þau hafa fengið að prófa 

eins og smíði eða heimilisfræði og það hefur leitt þau eða sem sagt þau hafa 

fengið að kynnast greininni og jafnvel farið út í það í framhaldsskólann.  

Þórunn taldi að í sumum tilfellum fyndu nemendur sér nýtt áhugasvið með því að 

prófa sig áfram í valgreinum og þar af leiðandi fyndu þau hvert leið þeirra lægi í 

áframhaldandi nám. Í viðtölum við náms- og starfsráðgjafana kom fram að þetta væri 

beggja blands hvernig nemendur veldu, það væri stór hópur nemenda sem veldi sér 

valgreinar til að undirbúa sig fyrir framhaldsnámið en einnig ákveðinn hópur sem væri 

ekkert að spá í undirbúning, eins og Kristín kom inn á:  

Það er alltaf ákveðinn hópur sem að er gríðarlega fókuseraður, ákveðinn 

hvað hann ætlar að gera. (…) sumir velja kannski eitthvað sem þau sjá fram 

á að það geti hjálpað þeim að ná betri árangri. (…) Það er ákveðinn hópur 

sem valdi bara út frá því að það myndi henta þeim inn í framhaldsskóla. 

Hann er örugglega ágætlega stór. (…) Það er fullt af krökkum sem eru ekkert 

að spá í það að valfögin séu eitthvað sem gagnast þeim.  

Samkvæmt Kristínu eru til tveir hópar, annar velur sér valgreinar út frá því hvað 

hann ætlar að gera í áframhaldandi námi en svo er hópur nemenda sem er ekkert að 

spá í hvort valfögin gagnist þeim. Ef til vill gætu þessir nemendur þurft á meiri aðstoð 

að halda.  

Skólastjórnendur töldu að nemendur væru að sækjast eftir því að fá tilbreytingu í 

námið og gera eitthvað annað en að vera í skyldugreinum. Samkvæmt Guðný voru 

nemendur að sækjast eftir valgreinum sem innihéldu engin próf né heimanám. Með því 

móti gefst tækifæri til að minnka lærdóminn hjá nemandanum eftir skóla, eins og 

Þórarinn sagði „ að nemendur komi úr kafi aðeins. Aðeins að ná andanum annars 
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staðar“. Skilja má orð Þórarins svo að hans skoðun sé sú að mikið sé að gera hjá sumum 

nemendum og því nauðsynlegt að þeir geti valið sér valgreinar þar sem ekkert 

heimanám sé til staðar. Að valgreinin sé upplifun, afslöppun og nám, en um þessar 

mundir er mikil eftirspurn eftir valgrein sem nefnist slökunarval, bæði í skóla Þórarins 

sem og í skóla Önnu. Þórarinn taldi að nemendur væru að leita eftir óvenjulegum 

valgreinum eins og til dæmis Glee-valgrein sem væri dans- og söngvalgrein í hans skóla. 

Þar fengju nemendur „að gera eitthvað hresst og skemmtilegt“ eins og hann komst að 

orði.  

 Þegar talið barst að vali nemenda á valgreinum hjá valgreinanefndinni töldu 

viðmælendur að nemendur væru aðallega að velja sér valgreinar út frá áhugasviði sínu, 

eins og Anna sagði: 

Það er áhugasviðið sem eru aðalstraumarnir held ég eins og með íþróttir og 

eitthvað svoleiðis og sumir eru alltaf í einhverju, handmennt og þannig bara 

ár eftir ár og alltaf í sömu greinunum sko. Þannig að það er áhugatengt og 

mér finnst ekki ólíklegt að til dæmis eins og þeir sem eru mest í verklegu 

valgreinunum að þeir haldi áfram á því sviði af því að það eru krakkar sem 

finnst ekkert mjög spennandi í bóknáminu. En svo er þetta bara rosalega 

tengt því hvað vinirnir gera.  

Anna taldi að áhuginn hefði mikil áhrif á hvaða valgreinar nemendur veldu sér en 

vinirnir hefðu einnig einhver áhrif. Klara var sammála Önnu og nefndi að á haustin, 

þegar búið væri að raða saman stundatöflum, færu nemendur oft á tíðum að bera sig 

saman og reyna að fá að skipta um valgrein svo þeir gætu verið með félaga sínum. 

Þegar viðmælendur fóru að ræða valgreinar sem undirbúning fyrir framhaldsnám töldu 

Anna og Gunnhildur að nemendur væru aðallega að velja tungumál, stærðfræði og 

einstaka verklegar greinar sem undirbúning fyrir áframhaldandi nám. Gunnhildur sagði: 

“ Rafiðn og tréiðn í verkgreinum, þær greinar, krakkarnir ætla að fara inn á 

rafiðnaðarbrautina og tréiðnaðarbrautina, þau hafa kannski svona mótaða sýn og velja 

þetta þá“. Samkvæmt Gunnhildi eru það þeir nemendur sem eru ákveðnir með 

áframhaldandi nám eftir grunnskóla sem velja sér valgreinar út frá framtíðaráformum 

sínum, sérstaklega þegar litið er til verklegra greina. Anna taldi að valgreinar gætu haft 

þau áhrif á nemendur að þær hjálpuðu þeim að átta sig á því hver framtíðaráformin 
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væru ef þau hefðu tækifæri til að prófa sig áfram með valgreinarnar. Tinna kom svo að 

orði í viðtalinu: „Það skiptir rosalegu miklu máli að þau fái svona einhverja kynningu á 

hinu og þessu ef þau hafa eitthvað vit á að velja, það getur opnað alveg augu 

einhverra“. Tinna taldi að með því að nemendur fengju að prófa sig áfram með að finna 

sitt rétta áhugasvið þá gæti það haft þau áhrif að nemendur fengju skýra sýn á 

framtíðaráform sín. Allir viðmælendur voru sammála um að einhverjir þyrftu aðstoð við 

valið og því gætu nemendur leitað til náms- og starfsráðgjafa. 

3.2.5 Aðstoð við valið og aðkoma náms- og starfsfræðslu 

Fagaðilar rannsóknarinnar nefndu allir að áhersla væri lögð á að vera með kynningar á 

valgreinum áður en valið ætti sér stað. Í viðtölunum kom fram að í öllum skólunum 

færu fram kynningar á valgreinum en á ólíkan hátt. Nemendur fengu einnig bæklinga 

með upplýsingum um það sem í boði var en jafnframt var hægt að sjá framboð 

valgreina á netinu hjá hverjum skóla fyrir sig.  

Í viðtalinu við skólastjórnendur kom fram að þeir lögðu mikla áherslu á að fræða 

nemendur og forráðamenn þeirra um þær valgreinar sem væru í boði hverju sinni. Á 

kynningunni væri farið yfir þá þætti sem gott væri að hafa í huga þegar valgrein væri 

valin, eins og Þórarinn sagði varðandi aðstoðina við valið í hans skóla: 

Við gerum það á valgreinakynningum, þá teljum við til framtíðarplön. Það er 

ekkert vitlaust að velja efnafræði sem val ef þú ætlar þér að fara í 

læknisfræði en við leggjum líka áherslu á þetta uppbrot, það er mjög 

mikilvægt að brjóta upp skólastarfið, brjóta upp bóklega námið og fá meiri 

kraft inn í það með því að velja eitthvað annað heldur en bóklegt. En mér 

finnst að skólinn eigi að nefna sem flestar ástæður þannig að menn gleymi 

ekki að taka tillit til einhvers þegar þeir eru að velja.  

Þórarinn sem og aðrir fagaðilar í rannsókninni töldu mikilvægt að ræða bæði við 

foreldra sem og nemendur um hvaða þætti þyrfti að hafa í huga þegar valið væri. 

Viðmælendur valgreinanefndar ræddu kynningu og aðstoð við val á valgreinum. Anna 

taldi mikilvægt að foreldrar ræddu valgreinar við nemendur og sagði: „Maður reynir að 

hvetja nemendur til að velja með foreldrum“. Klara sagðist fara inn í bekkina og ræða 

við nemendur um valgreinarnar en nefndi að hún vildi hafa færri í einu. Anna sagði að 
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sinn skóli væri með foreldrafundi um valgreinar en það hefði gengið brösuglega: „Við 

höfum oft verið með foreldrafundi fyrir nemendur og foreldra í verðandi áttunda bekk 

sem er að byrja en það er eiginlega að detta út, það hefur verið mjög léleg mæting hjá 

þeim“. 

Í viðtali við skólastjórnendur kom fram að með því að vera með kynningar á 

valgreinum gæfist tækifæri til að leiðbeina nemendum með val sitt á valgreinum. 

Þórarinn taldi að nauðsynlegt væri að nemendur gerðu sér grein fyrir því að gott væri 

að velja sér valgreinar sem brytu upp námið fyrir þeim svo þeir væru í greinum sem 

veittu þeim gleði og ánægju. Bæði Einar og Guðný voru sammála um að ekki ætti að 

stýra vali nemenda á valgreinum, nauðsynlegt væri að þeir veldu á sínum eigin 

forsendum og að þeir væru ekki þvingaðir til umræðu um val sitt. Um val nemenda á 

valgreinum sagði Þórarinn:  

Og þetta sé svolítið á forsendum krakkanna líka, foreldrar geta auðvitað 

raðað þeim í sko stærðfræðigrunn eða eðlisfræðigrunn, náttúrufræði, 

samfélagsfræði og efnafræði, svo hefur barnið bara áhuga á því að vera 

bakari. Þá ertu bara að skemma og við ræðum þetta líka á fundum svolítið 

opinskátt við bæði foreldra og krakkana alla, þeim á að líða vel í skólanum, 

þannig fer mest og best nám fram. (…) Framtíðarplön geta líka breyst mjög 

hratt og ef þú ætlar að skipuleggja þinn námsframa í níunda bekk eða 

tíunda bekk að þú ætlir að verða tæknifræðingur, auðvitað er gott að stefna 

á það en þú verður ekki að bara afmarka þig á þá braut og loka á þessar 

óhefðbundnu valgreinar sem eru í boði.  

Þórarinn taldi að þrátt fyrir að nemendur væru farnir að hugsa um framtíðaráform, 

þá væri samt sem áður gott fyrir þá að prófa sig áfram með valgreinar og vera með 

opinn huga gagnvart öllum valgreinum. Allir skólastjórarnir voru sammála um að valið á 

valgreinum ætti að vera á forsendum nemenda en samt sem áður þyrfti að vera til 

staðar leiðsögn eða stuðningur við nemandann svo valið væri út frá hans löngunum. Þar 

sem sumir nemendur væru að velja út frá framtíðaráformum sínum gæti leiðsögn frá 

náms- og starfsráðgjöfum verið við hæfi. 
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Í viðtölum við náms- og starfsráðgjafa kom fram að þeir töldu mikilvægt að kynna 

fyrir nemendum að nauðsynlegt væri að þeir veldu sér valgreinar sem þeir teldu að 

veittu þeim gleði og ánægju líkt og kom fram í orðum Ólafar:  

Við leggjum alltaf áherslu á það þegar við erum að kynna að þau reyni að 

skoða hvað þeim finnst skemmtilegt, að velja það sem er skemmtilegt af því 

að hérna, skyldunámið í grunnskólanum það er í raun og veru þannig að 

þær greinar sem verið er að horfa á þegar verið er að taka nemendur inn í 

framhaldsskóla, það eru allt saman skyldunámsgreinar, þannig að nota valið 

til þess að gera það sem maður hefur áhuga á og manni þykir skemmtilegt.  

Nemendum er því leiðbeint að velja út frá áhugasviði sínu til að auka námsánægju 

sína en Ólöf sagði einnig að þau gæfu nemendum ráð um hvaða valgreinar gott væri að 

taka ef verið væri að huga að því að undirbúa sig fyrir framhaldsnám:  

(…) við tengjum það þannig að ef þú hefur áhuga og ert sterkur í til dæmis 

náttúruvísindum þá gæti alveg verið skemmtilegt fyrir þig að velja 

náttúruvísindi sem eru fjórir tímar á viku í vali í heilan vetur í tíunda bekk 

sem er bara mikið námsefni og það undirbýr fólk alveg ágætlega fyrir 

framhaldsskólann.  

Þarna mátti heyra á Ólöfu að verið væri að leiðbeina nemendum hvernig best væri 

að velja sér valgrein. Þegar talið barst að aðkomu náms- og starfsráðgjafa við val á 

valgreinum í viðtali við valgreinanefndina nefndu allir viðmælendurnir að aðkoma 

þeirra væri lítil sem engin. Tinna sagði: 

Það er tekið fram að þau geti sótt sér aðstoð bæði hjá kennurum, 

deildarstjórum þá og námsráðgjöfum, það fer samt eftir skólanum sjálfsagt 

og þau eru ekki mikið að sækjast eftir því.  

Tinna taldi að nemendur væru ekki að sækjast eftir því að leita til náms- og 

starfsráðgjafa þegar kæmi að vali á valgreinum og Anna tók undir það. Unnur og Klara 

nefndu að það væru ákveðnir nemendur sem fengju aðstoð „(…) og námsráðgjafinn 

tekur þá inn til sín og leiðbeinir þeim“ eins og Unnur sagði. Samkvæmt þeim væru 

nokkrir nemendur sem ættu erfitt með að velja því þeim fyndist allt svo leiðinlegt. 
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Jafnframt væru nemendur sem fyndist allt svo skemmtilegt að þeir ættu erfitt með að 

velja og væru í miklum vandræðum. Þessir nemendur þyrftu aðstoð að þeirra mati. Í 

viðtölum við náms- og starfsráðgjafa nefndi Sigríður að sumum nemendum væri 

sérstaklega hjálpað:  

Síðan eru nokkrir nemendur handpikkaðir út eins og til dæmis börn sem 

eiga foreldra sem eru af erlendu bergi, að bara skilja þetta ekki og aðstoða 

þar. Það þarf líka að aðstoða nemendur sem að kannski eiga við einhverja 

námserfiðleika að stríða, þeir eru með kannski enn þá meira af listgreinum 

og verkgreinum heldur en aðalnámskráin gefur til kynna.  

Sigríður taldi því að þessir nemendur þyrftu ákveðna aðstoð við að velja valgreinar 

svo að val á valgreinum yrði í takt við aðalnámskrána og að nemendum gæfist tækifæri 

til að velja sér námsgrein út frá áhuga og framtíðaráformum. Nemendur með 

námsvanda hefðu því möguleika á að velja sér valgreinar sem þeir hefðu áhuga á og 

auðvelda þar af leiðandi skólagöngu sína, sér í lagi ef list- og verkgreinar fengju meira 

vægi eins og Sigríður nefndi. Þrátt fyrir að Sigríður aðstoðaði þessa ákveðnu nemendur 

sagði hún að náms- og starfsráðgjafar væru almennt ekki að aðstoða við val á 

valgreinum, „í langflestum tilfellum erum við ekki að skipta okkur af þessu“. Allir náms- 

og starfsráðgjafarnir nefndu að nemendum væri frjálst að koma og ræða við þá um val 

á valgreinum. Þórunn sagði samt sem áður: „Ég held að það yrði gott einmitt ef maður 

gæti verið með svona meiri bara náms- og starfsfræðslu í tengslum við þetta val. Þannig 

að það væri kannski enn, bara svona markvissara“. Þórunn taldi því að náms- og starfs-

fræðsla væri mikilvæg í tengslum við valgreinarnar, en þar væri hægt að auka þekkingu 

nemenda á sjálfum sér, hvar áhugasvið þeirra lægi og ræða við þá um hver framtíðar-

áformin væru. Jafnvel gæfist tækifæri til að hvetja nemendur að prófa sig áfram og 

finna á hverju þeir hefðu áhuga. Með náms- og starfsfræðslu gæfist nemendum einnig 

tækifæri til að fá betri upplýsingar um valgreinarnar og hvernig þær gengu fyrir sig. Ólöf 

sagðist hafa verið með kynningu í öllum bekkjum og kom svo að orði í viðtalinu:  

Þá þorðu þau að spyrja meira í svona smærra samhengi og við vorum svona 

að velta fyrir okkur eins og hérna tímamagninu. Þetta eru margar greinar, 

margar spennandi, þannig að þau hafa tilhneigingu til þess að velja meira 
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heldur en gefið er upp og það er í sjálfu sér í lagi, en þá er bara 

skóladagurinn mjög langur og þau eru í mörgu og það er mikið að gera 

þannig að svona fara yfir svoleiðis hluti með þeim og fyrst og fremst þegar 

maður er kominn í svona návígi, meira með bekkinn og náttúrulega 

einstaklinginn þá þora þau meira að spyrja. 

Ólöf taldi því að það hefði reynst vel að fara inn í bekkina og kynna valgreinarnar 

betur, það þyrfti að útskýra ýmsa hluti vel fyrir nemendum eins og að velja ekki allt. 

Hún taldi að þar sem margar spennandi valgreinar væru í boði freistaði það nemenda til 

að velja allt sem þeir hefðu tök á að velja. Þeir gætu þar af leiðandi lent í þeirri gryfju að 

of mikið álag yrði á þeim þegar liði á skólaárið. Í dag hefur starfshlutfall Ólafar minnkað 

að hennar sögn og gefst því ekki tími í að fara inn í bekkina og kynna valgreinarnar.  

Í öllum skólunum geta nemendur skipt um valgrein í byrjun haustannar en 

samkvæmt viðmælendum þá höfðu nemendur oft áttað sig á því að ákveðin valgrein 

hentaði ekki og betra gæti verið að stunda aðra valgrein í staðinn, líkt og kom fram í 

orðum Kristínar:  

Þegar þau eru kannski byrjuð, þegar vika er liðin þá koma þau, ég hefði 

kannski átt að fara í almenna líffræði af því að ég ætla pottþétt að fara á 

náttúrufræðibraut, það væri kannski skynsamlegra. Það er frekar að þau átti 

sig á að það er eitthvað í valgreinunum sem gæti nýst þeim aðeins meira en, 

heldur en bara einhver skemmtilegheit og uppbrot.  

Í þessum orðum Kristínar má sjá að nemendur átta sig stundum, þegar þeir eru 

byrjaðir í valgreinum að hausti, á því að hægt er að notast við valgreinar til að undirbúa 

sig fyrir framhaldsnám. Í viðtölum við alla náms- og starfsráðgjafa kom fram að verið 

væri að kynna valgreinar vel fyrir nemendum svo þeir gætu tekið ígrundaða ákvörðun, 

sumir töldu þó að betri kynning fyrir nemendur frá náms- og starfsráðgjöfum gerði það 

að verkum að nemendur yrðu öruggari með ákvörðunartöku sína um valgreinar. 

Þegar talið barst að náms- og starfsfræðslunni sögðust Kristín og Þórunn fara með 

innlögn inn í tíma hjá nemendum en sögðu að mikill tími færi í persónulega ráðgjöf. Þar 

af leiðandi gæfist minni tími til náms- og starfsfræðslu þrátt fyrir að viljinn væri til 
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staðar að gera betur á því sviði. Þær óskuðu þess að náms- og starfsfræðslan yrði 

skyldugrein í þeim skóla sem þær störfuðu í, eins og Þórunn nefndi í viðtalinu: 

Ég verð alveg að viðurkenna, það er alveg takmarkaður tími sem maður 

hefur, ég reyni að koma henni inn í og hérna auðvitað myndi ég vilja sjá 

þetta sem skyldugrein og bara að maður geti sinnt henni meira.  

Þórunn vildi sinna náms- og starfsfræðslu í meira mæli sem og Kristín. Kristín og 

Sigríður sögðust fara þá leið að koma efni til kennara eða inn í lífsleiknitíma í tilviki 

Sigríðar. Í tveimur skólum, sem Ólöf og Þórunn vinna í, er náms- og starfsfræðslan 

kennd sem valgrein. Þar gefst tækifæri fyrir nemendur til að fá að taka áhugasviðspróf, 

fara í heimsóknir, fá innsýn inn í atvinnulífið sem og skólafræðslu um framhaldsskólana. 

Sigríður var eini náms- og starfsráðgjafinn, af þeim fjórum náms- og starfsráðgjöfum 

sem rætt var við, sem hafði tækifæri til þess að sinna náms- og starfsfræðslunni eins og 

hún vildi hafa hana af þeim sökum að námsgreinin var með fasta tíma í stundatöflu 

nemenda og var hún mjög ánægð með það.  

Umræða barst að náms- og starfsfræðslu í rýnihópsviðtalinu við valgreinanefndina 

og skein það í gegn að engin markviss náms- og starfsfræðsla var í þeim grunnskólum 

þar sem viðmælendur störfuðu. Klara og Unnur nefndu að náms- og starfsráðgjafarnir 

færu inn í bekki með fræðslu en í skóla Önnu er kennari sem sér um náms- og 

starfsfræðsluna í samráði við hana, en með því móti hefur þetta gengið betur að hennar 

sögn. Anna fræðir hins vegar nemendur á efsta stigi um námstækni. Allir viðmælendur 

sögðu að í þeim grunnskólum sem þeir störfuðu væru náms- og starfsráðgjafar ekki í 

fullu starfi og bitnaði það á náms- og starfsfræðslunni. Gunnhildur og Tinna töldu að 

náms- og starfsráðgjafinn væri mikið í því að sinna nemendaviðtölum eins og Tinna 

komst að orði „(…) þetta er dálítið snúið, það næst bara að sinna, ekki bara, en hann er 

mest að sinna nemendaviðtölum og svoleiðis“. Gunnhildur hafði sömu sögu að segja 

um stöðuna í sínum skóla: „(…) hún er svolítið eins og sálfræðingur oft“. Gunnhildur og 

Tinna töldu að náms- og starfsráðgjafarnir í þeirra skólum næðu ekki að sinna náms- og 

starfsfræðslunni sem skyldi vegna persónulegra vandamála nemenda.  

Þrátt fyrir að staðan sé ekki góð varðandi náms- og starfsfræðsluna í grunnskólunum 

samkvæmt viðmælendum eru starfskynningar skipulagðar fyrir nemendur en í 
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skólunum sem Anna, Klara, Tinna og Unnur starfa í er starfskynning að vori fyrir nem-

endur. Samkvæmt öllum viðmælendum þarf að gera betur í náms- og starfsfræðslunni 

og sagði Tinna: 

Auðvitað mætti þetta alltaf vera meira og kannski, ég veit ekki, krakki sem 

er kominn í 10. bekk er kannski þrisvar til fjórum sinnum á skólagöngu búinn 

að fara eitthvað út í fyrirtæki. En ég veit ekki hvernig það ætti að vera hægt 

að koma því fyrir. Af því að þó þetta litla sem er, það er rosa vinna í kringum 

það og skipulag og erfitt að koma krökkunum fyrir.  

Samkvæmt Tinnu þarf að auka náms- og starfsfræðslu en það er erfitt vegna 

starfshlutfalls náms- og starfsráðgjafa því enginn þeirra er í fullu starfi í skólum viðmæl-

enda. Eins og Tinna nefndi þá er mikil vinna í kringum starfskynningar og erfitt að sinna 

þeim fyrir einstakling í hálfu starfi. Það má því álíta að starfshlutfall náms- og starfs-

ráðgjafa sem og persónuleg vandamál nemenda geri það að verkum að náms- og starfs-

fræðsla sé lítil í þeim skólum sem viðmælendur starfa í.  

Samkvæmt viðmælendum er náms- og starfsfræðsla takmörkuð í þeirra skólum og 

að þeirra mati ætti að vera meira gert úr þeirri fræðslu. Það er hins vegar erfitt bæði 

vegna starfshlutfalls náms- og starfsráðgjafanna sem og vegna mikilla anna tengdum 

persónulegum vandamálum nemenda. Valgreinar og náms- og starfsfræðsla mætti 

tvinna betur saman í náminu, til að mynda með aukinni umræðu um valgreinar, 

ákvörðunartöku og framtíðaráform með því móti verða nemendur betur undirbúnir 

fyrir val á valgreinum. 
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4 Umræður  

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að kanna hvort markmiðum aðalnámskrár um 

valgreinar á efsta stigi grunnskóla væri framfylgt. Áhersla var lögð á hver upplifun og 

reynsla nemenda væri af val og valgreinum. Þar sem þeir taka ákvörðun um valið og 

koma til með að leggja stund á valgreinarnar. Í ljósi þess að nemendur eiga að taka 

ígrundaða ákvörðun um valgreinar samkvæmt aðalnámskrá (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013) var aðkoma náms- og starfsráðgjafa sem og náms- og 

starfsfræðsla einnig skoðuð. Niðurstöður leiddu Í ljós að valgreinar veittu nemendum 

ánægju því þar fengju þeir að hafa eitthvað um nám sitt að segja og tækifæri til að velja 

sér valgreinar út frá áhugasviði sínu. Samkvæmt niðurstöðum auka valgreinar með 

einhverjum hætti sjálfsþekkingu nemenda, þar sem þeir fá tækifæri til að finna 

áhugasvið sitt, þekkingu og leikni með því að velja úr fjölbreyttum valgreinum og prófa 

sig áfram með greinarnar. Jafnframt kom í ljós að val nemenda á valgreinum getur 

aukið færni við ákvörðunartöku um nám og störf. Samkvæmt niðurstöðum hafa stórir 

unglingaskólar tök á að bjóða upp á fjölbreyttar valgreinar og koma þar af leiðandi til 

móts við nemendur og þeirra þarfir með tilliti til áhuga og framtíðaráforma. 

Niðurstöður leiddu í ljós að nemendur veldu sér valgreinar sem undirbúning fyrir 

framhaldsnám og að aðstoð frá náms- og starfsráðgjöfum væri takmörkuð. Náms- og 

starfsráðgjafar töldu hins vegar að heppilegt væri að vera með náms- og starfsfræðslu 

samhliða vali nemenda á valgreinum svo ákvörðunin yrði markvissari. Vegna anna 

náms- og starfsráðgjafa við að sinna persónulegum vandamálum nemenda færi lítið 

fyrir henni en kallað væri eftir fræðslunni frá nemendum. 

4.1 Mikilvægi vals fyrir ánægju, könnun og ábyrgð nemenda 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að valgreinar geta aukið ánægju nemenda í 

skólanum. Allir viðmælendur töldu valgreinar hafa haft þau áhrif að nemendur fóru að 

hlakka til að fara í skólann. Að þeirra mati var gott fyrir þá að fá að gera eitthvað sem 

höfðaði til áhuga þeirra í skólanum. Þessar niðurstöður samræmast rannsókn Dæhlen 
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og Eriksen (2015) sem sýndi fram á að valgreinar veita nemendum ánægju í skólanum. 

Valgreinar eru að gefa nemendum tækifæri á að velja sér námsgrein sem höfðar til 

áhuga þeirra, en samkvæmt Holland (1997) er mikilvægt að velja sér nám eftir áhuga, 

getur það leitt af sér velgengni í námi og starfi. Góð samsvörun milli áhuga og 

námsumhverfis eykur líkurnar meðal annars á ánægju nemenda (Spokane, Meir og 

Catalano, 2000; Tracey og Robbins, 2006). Því má áætla að samkvæmt niðurstöðum 

þessarar rannsóknar eru nemendur að fá tækifæri til að velja sér valgreinar sem auki 

lífsfyllingu þeirra líkt og kemur fram í aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Niðurstöður sýndu fram á að viðmælendur töldu það mikinn kost að möguleiki væri 

á að velja fjölbreyttar valgreinar og fá að prófa sig áfram. Aðalnámskrá tilgreinir að 

valgreinar eigi að gefa nemendum færi á að velja viðfangsefni sem miði að því að víkka 

sjóndeildarhring þeirra (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Eru þessar 

áherslur aðalnámskrár í takt við kenningu Super (1957, 1990) þar sem nemendur sem 

velja sér valgreinar eru staddir á vaxtarstigi, þeir eru að finna hvar áhuginn liggur sem 

og hæfni, leikni og gildi sín. Ef hafðar eru í huga niðurstöður þessarar rannsóknar sem 

og kenning Super (1957, 1990) eru valgreinar einkar hentugar fyrir nemendur á efsta 

stigi grunnskóla. Í ljós kom að grunnskólarnir sem hér voru til skoðunar gáfu nemendum 

tækifæri til sjálfsskoðunar um hvar áhugi þeirra lægi, en það er jafnframt markmið 

náms- og starfsfræðslu (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2005; Gysbers, 2013).  

Þar sem aðalnámskrá tilgreinir að nemendur eigi að taka mið af áhuga sínum og 

framtíðaráformum við val á valgreinum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013) 

er nauðsynlegt að gott framboð og fjölbreytni í valgreinum sé til staðar í grunnskólum. 

Samkvæmt viðmælendum rannsóknarinnar voru þessir þættir til staðar í þeim skólum 

sem til rannsóknar voru. Að sögn viðmælenda var mögulegt að velja á milli margra 

spennandi valgreina og má því álykta sem svo að valgreinarnar sem í boði voru hafi 

höfðað til áhuga nemenda. Æskan er mikilvægt mótunarskeið áhuga samkvæmt Low og 

Rounds (2007) og telja þeir að með fjölbreyttri námskrá sé hægt að auka starfsáhuga 

barna og unglinga á ólíkum sviðum. Valgreinar teljast hluti af fjölbreyttri námskrá og má 

því ætla að nemendum gefist tækifæri til að auka starfsáhuga sinn með því að fá að 
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velja úr fjölbreyttum valgreinum, en mikilvægt er að starfsáhugi fái tækifæri til að 

mótast til að auka líkur á ígrunduðu vali á námi og störfum (Porfeli o.fl., 2008). 

Viðtöl við nemendur sýndu fram á að val á valgreinum gerði það að verkum að 

nemendum fannst þeir hafa eitthvað um nám sitt að segja og það veitti þeim vellíðan í 

námi. Má því álykta sem svo að með því að gefa nemendum tækifæri til að stjórna námi 

sínu að einhverju marki aukist ánægja og vellíðan nemenda í skólanum. Valgreinar eru 

ekki aðeins eitt af fyrstu tækifærum sem þau fá til að hafa sjálfsákvörðunarvald heldur 

gefa þær einnig tækifæri fyrir nemendur að læra ákvörðunartöku sem tengist mótun á 

eigin náms- og starfsferil. Með því að velja valgreinar lærðu nemendur að velja sér nám 

og taka ákvörðun, að þeirra sögn urðu þeir þar af leiðandi betur í stakk búnir fyrir val á 

áframhaldandi námi. Með vali á valgreinum gerðu nemendur sér grein fyrir að frelsi 

fylgdi ábyrgð og kunnu að meta að hafa eitthvað um nám sitt að segja. Valið stuðlaði 

einnig af því að nemendur urðu meðvitaðri að val á áframhaldandi námi þyrfti að vera 

vel ígrundað, en það kæmi í veg fyrir að tekin yrði ákvörðun um rangt námsval. 

Samræmast þessar niðurstöður kenningu Super þar sem nemendur færast í 

starfsþroska á þessum aldri frá því að vera á vaxtarstigi yfir á könnunarstig. Á því stigi á 

sér stað könnun milli sjálfs og starfs. Einstaklingar fara að takast á við skuldbindingar og 

væntingar sínar til náms og fyrirætlana (Gerður G. Óskarsdóttir, 2000; Super, 1957). Þar 

sem náms- og starfsfræðsla felur í sér að þjálfa nemendur í að taka ákvarðanir á 

ígrundaðan og rökstuddan hátt (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2005; Gysbers, 2013) má 

álykta sem svo að valgreinar hafi áhrif á þessa þætti hjá nemendum.  

Nemendur sem komnir eru í tíunda bekk eru staddir á könnunarstigi samkvæmt 

kenningu Super (1957), þar eru þeir á leið yfir á næsta skólastig og byrja að huga að 

framtíðarstarfsvettvangi. Samræmist það markmiðum aðalnámskrár um að nemendur 

eigi að taka mið af framtíðaráformum og áhuga þegar taka skuli ákvörðun um 

valgreinar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Niðurstöður sýndu fram á að 

nemendur völdu sér meðal annars valgreinar sem undirbúning fyrir áframhaldandi nám. 

Sá undirbúningur gerði þá öruggari með að fara í framhaldsskóla og létti á náminu. Þar 

sem nemendur velja sér valgreinar sem undirbúning fyrir framhaldsnám má telja að 

þörf sé á aðkomu náms- og starfsráðgjafa sem og náms- og starfsfræðslu en með því 

móti verði þeir betur í stakk búnir að taka upplýsta ákvörðun varðandi stefnu í námi og 
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starfi. Samkvæmt rannsóknum á náms- og starfsfræðslu sjá nemendur tengingu milli 

þess sem þeir læra í skólanum og náms- og starfsferil sinn, eru þeir líklegri til að standa 

sig betur námslega og stuðla að jákvæðari uppbyggingu um framtíð sína (Dimmitt, 

2007; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2007; Hoyt, 2005).  

Upplifun og reynsla nemenda af valgreinum er sú að þeir eru að læra á áhugasvið 

sín, auka þekkingu sína og reynslu með aukinni sjálfsskoðun, ásamt því að auðvelda 

þeim við val á framhaldsnámi.  

4.2 Staða valgreina í grunnskólum og aðkoma náms- og starfsráðgjafa 

Þegar litið er til þess að nemendur rannsóknarinnar voru að velja sér valgreinar út frá 

áhuga og framtíðaráformum sínum er nauðsynlegt að skólar bjóði upp á fjölbreyttar og 

gott framboð valgreina. Úr viðtölum við fagaðila kom í ljós að reynt var eftir fremsta 

megni að fara eftir markmiðum aðalnámskrár um valgreinar. Skólastjórar töldu 

mikilvægt að þær valgreinar sem boðið væri upp á hverju sinni væru samkvæmt 

forsendum nemenda. Í ljós kom að stórir unglingaskólar hafa betri tök á að framfylgja 

viðmiði lagaákvæðis 26. gr. grunnskólalaga (nr. 91/2008) um að verja skyldi allt að 

fimmtungi námstímans á hverju skólaári í valgreinar. Sá skóli sem erfitt átti með að ná 

þessum viðmiðum í rannsókninni var minni en hinir unglingaskólarnir og samræmist 

það niðurstöðum skýrslu Menntamálaráðuneytisins (2011) um úttekt á valgreinum í 

grunnskólum landsins. Valgreinanefndin á Akureyri taldi að með tilkomu samvals hefði 

gefist möguleiki á að bjóða upp á margar valgreinar og nú gæfist nemendum tækifæri til 

að velja sér valgreinar út frá áhuga og framtíðaráformum sem ekki hefði áður verið 

hægt fyrir fámenna skóla á Akureyri. Því má ætla að þróunarverkefni á valgreinum 

(Ingólfur Ármannsson, 2003) hafi gert það að verkum að markmiðum aðalnámskrár um 

valgreinar hafi náðst. Það væri því ráð fyrir fámenna skóla að fara að fordæmi 

grunnskóla Akureyrarbæjar ef tök væri á og vinna saman að því að fjölga valgreinum 

með samvali. Niðurstöður sýndu fram á að allir viðmælendur voru sammála um að 

mikilvægt væri að bjóða upp á fjölbreyttar valgreinar til að sinna þörfum nemenda. 

Þegar litið er til Noregs og Danmerkur er grunnskólum gert að bjóða upp á þær 

valgreinar sem tilgreindar eru í aðalnámskrá (Underretningspligten, folkeskolelovens 

§ 9, kapitel 1; Utdanningsdirektoratet, e.d.a). Í Svíþjóð og hér á landi ákveður hver skóli 
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fyrir sig hvaða valgreinar skulu vera í boði hverju sinni (Mennta- og menningarmála-

ráðuneytið, 2013; Skollag, 2010:800). Af því má álykta að tækifæri til að bjóða upp á 

fjölbreyttar valgreinar í grunnskólum séu fleiri í Svíþjóð og hér á landi en í Danmörku og 

Noregi. Ef tilgreint er hvaða valgreinar skal bjóða upp á í aðalnámskrá verður ef til vill 

ekki þróun í valgreinum í samræmi við þá samfélagslega þróun sem á sér stað. Í 

viðtölum við fagaðila kom í ljós að valgreinar væru stöðugt að þróast í takt við þróun 

samfélagsins og með því móti væri verið að koma til móts við þarfir nemenda. Það má 

áætla að þarfir nemenda, áhugi og framtíðaráform breytist eftir samfélagsþróun sem á 

sér stað hverju sinni. 

Þar sem mikil áhersla er lögð á gott framboð og fjölbreytileika í valgreinum telja 

fagaðilar að góð kynning sé nauðsynleg svo hægt sé að kynna allar valgreinar sem í boði 

eru hverju sinni. Einnig telja þeir mikilvægt að nemendur fái vitneskju um það hvernig 

best sé að velja valgreinar, út frá áhuga sínum og framtíðaráformum. Allir viðmælendur 

voru sammála um að nemendur væru að velja valgreinar bæði út frá áhuga sem og 

framtíðaráformum. Þegar litið var til þeirra áhrifavalda sem koma að vali nemenda að 

valgreinum, kom fram að foreldrastýring eigi sér stað í einhverjum tilfellum. Af því 

sögðu má telja að aðkoma náms- og starfsráðgjafa sé nauðsynleg því val á valgreinum á 

að vera vel ígrundað samkvæmt aðalnámskrá (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013). Með náms- og starfsráðgjöf er verið að aðstoða nemendur við sjálfsþekkingu 

sem og að finna kröftum sínum og hæfileikum góðan farveg (Menntamálaráðuneytið, 

1991; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013; OECD, 2004). Með aðkomu náms- 

og starfsráðgjafa sem og náms- og starfssfræðslu verða nemendur að öllum líkindum 

öruggari með val á valgreinum og ef til vill minni líkur á að þeir velji út frá áhrifavöldum.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að aðkoma náms- og starfsráðgjafar 

kæmu ekki mikið að vali á valgreinum en nemendur gætu ávallt leitað til þeirra. Í 

aðalnámskrá kemur fram að val á valgreinum skuli fara fram í samvinnu við 

forráðamenn, námsráðgjafa og kennara (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Mat skólastjórnenda var að vali nemenda á valgreinum ætti ekki að vera stýrt af öðrum, 

valið ætti að vera á forsendum nemenda og ekki ætti að þrýsta á þá til umræðu um val 

á valgreinum. Náms- og starfsráðgjafar og valgreinanefndin voru sammála um að 

nemendur ættu að eiga möguleika á að leita til þeirra og aðstoða ætti þá nemendur 
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sem ættu í vandræðum með val sitt. Einn náms- og starfsráðgjafi taldi að náms- og 

starfsfræðsla væri góð fyrir nemendur áður en valgrein væri valin því þá yrði valið 

markvissara í kjölfarið.  

Samkvæmt niðurstöðum var ekki mikil viðleitni hjá fagaðilum að náms- og starfs-

fræðslan færi saman við valgreinar. Stafar það ef til vill af þeim litla tíma sem varið er í 

náms- og starfsfræðslu í grunnskólum samanber þær rannsóknir sem gerðar hafa verið 

hér á landi (Helga Tryggvadóttir o.fl., 2014). Viðtöl við náms- og starfsráðgjafa sýndu 

fram á að þeir teldu að náms- og starfsfræðsla væri mikilvægur þáttur í grunnskólum 

landsins en jafnframt að fræðsla fyrir nemendur væri ábótavant. Í þremur grunnskólum 

af þeim fjórum sem skoðaðir voru á höfuðborgarsvæðinu gafst minni tími fyrir náms- og 

starfsfræðslu sökum persónulegra vandamála nemenda, starfshlutfalls náms- og 

starfsráðgjafa sem og tíma í stundatöflu fyrir fræðsluna. Vilji virtist þó vera til að gefa 

meira af tíma sínum í náms- og starfsfræðslu. Valgreinanefndin taldi náms- og 

starfsráðgjafa í grunnskólum Akureyrarbæjar glíma við sama vanda. Samræmast þessar 

niðurstöður rannsóknum sem gerðar hafa verið hér á landi á náms- og starfsráðgjöf en 

sýnt hefur verið fram á að persónuleg ráðgjöf er sá verkþáttur sem náms- og 

starfsráðgjafar sinna hvað mest (Ingibjörg Ebba Björnsdóttir, 2014; Sandra 

Þóroddsdóttir, 2012). Samkvæmt niðurstöðum Ingibjargar Ebbu Björnsdóttur (2014) er 

vilji náms- og starfsráðgjafa að sinna náms- og starfsfræðslu í meira mæli þar sem þeir 

vilja fræða og upplýsa nemendur um nám og störf enn frekar en þeir hafa tök á. Með 

náms- og starfsfræðslu fá nemendur innsýn í fjölbreytt störf, hún veitir þeim hvatningu 

til áframhaldandi náms, skapar tækifæri fyrir framtíðina og opnar á starfsmöguleika og 

er því mikilvægur þáttur í að draga úr líkum á snemmbæru brotthvarfi (European 

Commision, EACEA, Eurydice og Cedefop, 2014). Með samvinnu valgreina og náms- og 

starfsfræðslu verða nemendur öruggir með val sitt á áframhaldandi námi og starfi því 

þeir hafa öðlast sjálfsþekkingu á hæfni, getu og áhuga sínum sem og ákvörðunartöku. 

Val þeirra verður því betur ígrundað og minni líkur á brottfalli. 

Rannsókn þessi sýnir fram á að náms- og starfsráðgjafar geta nýtt og bætt við þá 

reynslu sem nemendur öðlast við val á valgreinum. Ef til vill er mögulegt að samþætta 

val á valgreinum, náms- og starfsráðgjöf og náms- og starfsfræðslu. Í bjartri framtíð er 

ákjósanlegt að náms- og starfsfræðsla sé kennd áður en val á valgreinum á sér stað, 
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með því móti geta nemendur ígrundað val sitt betur. Þar sem náms- og starfsfræðslu er 

hins vegar ábótavant í grunnskólum er möguleiki fyrir náms- og starfsráðgjafa að nýta 

sér valgreinar og tengja við þann lærdóm sem hlýst af vali af valgreinum hjá 

nemendum. Að þessari rannsókn lokinni má telja þörf á frekari rannsóknum á 

valgreinum á efsta stigi grunnskóla. Vert er að skoða enn fremur val nemenda á 

valgreinum og hverjir áhrifavaldar séu í vali þeirra. Tilvalið væri að framkvæma 

megindlega rannsókn í öllum grunnskólum landsins. Með því móti væri hægt að fá betri 

sýn á hversu ígrundað val nemenda er á valgreinum. Sökum þess að allir nemendur sem 

rætt var við í rannsókninni töldust góðir námsmenn og gekk vel í grunnskólanámi væri 

áhugavert að skoða upplifun og reynslu nemenda sem eiga við námsörðuleika að stríða 

því líklegt er að þeirra sýn sé ekki sú sama og viðmælenda í þessari rannsókn. 

Niðurstöður rannsóknarinnar geta vonandi nýst sem innlegg í starf náms- og 

starfsráðgjafa í grunnskólum landsins, þar sem tækifæri gefast í vali nemenda á 

valgreinum og hægt er að vinna með þau samhliða náms- og starfsfræðslu eða í náms- 

og starfsráðgjöf.  
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Viðauki 1. Kynningarbréf um rannsóknina 

Viðmælendur óskast fyrir MA- rannsókn í náms- og starfsráðgjöf 

 

María Stefanía Stefánsdóttir heiti ég og er að vinna við MA- verkefni í náms- og 

starfsráðgjöf við Háskóla Íslands. Ég er að leita að viðmælendum fyrir eigindlega 

rannsókn sem snýr að því að skoða valgreinar í grunnskólum landsins.  

 

Í rannsókninni verður skoðað hvort viðmiðum um markmið Aðalnámskrá er snýr að 

valgreinum á efsta stigi grunnskóla sé framfylgt. Samkvæmt Aðalnámskrá er markmið 

val og valgreina að námið sé lagað sem mest að þörfum einstaklingsins og gera hverjum 

og einum kleift að leggja eigin áherslur í námi miðað við áhugasvið og framtíðaráform í 

samvinnu við foreldra, forráðamenn, kennara og náms- og starfsráðgjafa.  

 

Í rannsókninni verður skoðað hver upplifun og reynsla nemenda er af valgreinum 

ásamt því að fá sýn náms- og starfsráðgjafa og skjólastjórnenda og valgreinanefndar á 

Akureyri á val og valgreinar þegar litið er til markmiða Aðalnámskrár.  

 

Ég leita því að viðmælendum á fyrsta ári í framhaldsskóla sem lokið hafa námi í 

einum af eftirfarandi unglingaskólum: xxx, xxx, xxx, xxx, xxx 

Um er að ræða eigindlega viðtalsrannsókn og gert er ráð fyrir því að hvert viðtal taki 

um það bil 30 - 45 mínútur. Fyllsta trúnaðar og nafnleyndar verður gætt við vinnslu 

rannsóknarinnar og eins verður gætt að því að ekki komi fram persónurekjanlegar 

upplýsingar um þátttakendur í neinum gögnum. Virðingarfyllst og í von um góða 

aðstoð. 

María Stefanía Stefánsdóttir 
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Viðauki 2. Skriflegt samþykki 

 

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 

valgreinar á efsta stigi grunnskóla. 

  

_____________________ 

Dagsetning og staður 

  

____________________________ 

Undirskrift þátttakanda 

  

___________________________ 

Undirskrift rannsakanda 
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Viðauki 3. Viðtalsrammi 

Viðtalsrammi til viðmiðunar í viðtali við þátttakendur 

1. Getur þú sagt mér aðeins frá þér; 

 Hvaða grunnskóla þú varst í?  

 Í hvaða framhaldsskóla þú ert í og hvaða nám þú stundar? 

 Hvers vegna valdir þú þetta nám? 

 Hvers vegna þessi framhaldsskóli? 

 Getur þú sagt mér frá því hverju þú hefur áhuga á? 

o Almennt? 

o Þegar þú lítur til framtíðar? 

2. Mig langar að biðja þig að hugsa til baka og segja mér frá þínum fyrstu kynnum 

af valgreinum? 

 Hvernig voru valgreinarnar kynntar fyrir þér? 

3. Mig langar til að biðja þig um að segja mér hver þín fyrsta upplifun af 

valgreinum var? (þegar þú fékkst að velja þér valgreinarnar í fyrsta sinn) 

 Hvaða aðstoð fékkstu við val á fyrstu valgreinum? 

 Getur þú sagt mér af hverju þú valdir þær valgreinar sem þú valdir þér? 

o Hvað hafði áhrif á val þitt á valgreinum?  

4. Ef við hugsum til valgreinanna í 9. bekk varð einhver breyting þar á miðað við 8. 

bekk.  

 Getur þú sagt mér af hverju þú valdir þær valgreinar sem þú valdir þér? 

 Varð breyting á fjölbreytni á valgreinum?  

 Getur þú gert grein fyrir þeirri aðstoð sem þú fékkst við val á 

valgreinunum, varð breyting á þeirri aðstoð. 

5. Varð einhver breyting á valgreinunum í 10. bekk frá því í 8. og 9. bekk? 
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 Getur þú sagt mér af hverju þú valdir þær valgreinar sem þú valdir þér? 

 Fjölbreytni á valgreinum? 

 Gerðar meiri kröfur um að velja valgreinar út frá því sem þú ætlaðir að 

læra í framtíðinni? 

 Út frá áhuga? 

 Fékkstu aðstoð við valið? 

6. Valgreinarnar 

Núna langar mig að segja þér hver markmið valgreina eiga að vera samkvæmt 

aðalnámskrá: markmið val og valgreina er að námið sé lagað sem mest að 

þörfum einstaklingsins og gera hverjum og einum kleift að leggja eigin áherslur í 

námi miðað við áhugasvið og framtíðaráform í samvinnu við foreldra, 

forráðamenn, kennara og náms- og starfsráðgjafa: 

 Ef þú lítur til framboðs valgreina í þínum skóla getur þú sagt mér aðeins 

frá því? 

o Hafðir þú möguleika á því að velja það sem þið langaði að velja út 

frá áhuga þínum?  

o Þegar þú varst að velja hugsaðir þú um að velja út frá því hvað þú 

ætlaðir að læra í framtíðinni? 

o Valdir þú þá valgrein út frá því sem þú hafðir áhuga hverju sinni? 

7. Náms- og starfsráðgjöf 

 Hvernig var náms- og starfsráðgjöfinni háttað í skólanum þínum? 

 Getur þú sagt mér hver var aðkoma náms- og starfsráðgjafa þegar kom 

að því að velja valgrein í skólanum? 

8. Náms- og starfsfræðsla 

 Hvenær var boðið upp á náms- og starfsfræðslu í skólanum þínum?  

 Hver var upplifun þín af fræðslunni? 

 Hjálpaði fræðslan þér með val á valgreinum? 

 Varstu meðvituð/meðvitaður hver framtíðaráform þín voru í efstu 

bekkjum grunnskóla? 

 Hafði náms- og starfsfræðslan áhrif á hvernig þú valdir þér valgreinar út 

frá framtíðaráformum þínum?  
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o Á hvaða hátt? 

9. Áhrif valgreina? 

 Hvaða áhrif hafa valgreinar haft á þig í dag?  

o Áhrif á námssvið sem þú valdir þér að fara á í 

framhaldsskólanum? 

o Hvert stefnir þú í framtíðinni? 

10. Ef þú hugsar til baka á valgreinar í grunnskólanum þínum, er eitthvað sem þér 

dettur í hug að betur mætti fara? 

 Aðkoma aðstoðar við val? 

 Áhuginn og valið? 

 Framtíðaráform og valið?  

11. Getur þú sagt mér hvað þér finnst jákvætt við valgreinar í grunnskólum? 

12. Er eitthvað neikvætt sem þú sérð við valgreinarnar? 

13. Er eitthvað sem þú vilt bæta við að lokum? Ef eitthvað óvænt kemur upp í 

rannsóknarferlinu má ég þá hafa samband við þig? 


