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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða tengsl milli stuðnings foreldra við nám barna þeirra, 

hvort ungmennum líkaði betur við verklegt eða bóklegt nám í grunnskóla og hvort þau eru í 

bók- eða starfsnámi eða á almennri braut við annars vegar vissu þeirra um námsval sitt í 

framhaldsskóla og hins vegar þörf þeirra fyrir ráðgjöf. Könnunin var lögð fyrir árið 2007 og 

voru þátttakendur alls 1803 framhaldsskólanemendur á 16. og 17. aldursári. Niðurstöður 

fjölbreytuaðhvarfsgreiningar benda til þess að ungmenni sem við upphaf 

framhaldsskólanáms finna fyrir stuðningi foreldra við nám sitt og telja samræmi á milli 

áherslu foreldra sinna og eigin áherslu á að ljúka stúdentsprófi séu vissari um námsval sitt og 

hafi minni þörf fyrir ráðgjöf. Jafnframt kom fram að þau sem líkaði betur bóklegt nám eða 

álíka vel við bóklegt og verklegt nám í grunnskóla og sem eru í starfsnámi eru vissari um 

námsval sitt í framhaldsskóla og hafi minni þörf fyrir ráðgjöf. Átti þetta við að teknu tilliti til 

kyns, aldurs og menntunar foreldra.  
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Abstract 

The aim of this study is to explore the relationship between parental involvement in their 

children´s education, whether adolescents liked vocational or academic subjects better in 

elementary school and whether they were on academic or vocational lines in upper 

secondary school and certainty about their educational choice in upper secondary school on 

the one hand and their need for counselling on the other hand. The study was conducted in 

2007 and participants were 1.803 16 and 17 year old adolescents. Findings of the multiple 

regression analysis indicate that adolescents in their first year of upper secondary school 

that sense their parents involvement, liked academic subjects or liked academic and 

vocational subjects equally and are on vocational tracks at upper secondary level are more 

certain about their educational choice at upper secondary level and believe they have less 

need for counselling. Gender, age, and parental educational level were taken into account.  
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Formáli 

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

Félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands og var hún unnin með megindlegri 

rannsóknaraðferð. Tilgangur hennar var að athuga hvort stuðningur foreldra, afstaða 

ungmenna til náms og hvort þau voru í bók- eða starfsnámi eða á almennri braut spáði 

annars vegar fyrir um vissu þeirra um námsval og hins vegar fyrir um þörf þeirra fyrir ráðgjöf. 

Vísir að verkefninu kviknaði fyrst á kynningu hjá Iðan fræðslusetur þar sem minnst var á 

hversu lágt hlutfall nemenda innritast beint í starfsnám í framhaldsskóla að lokinni 

grunnskólagöngu. Út frá því fór ég að velta fyrir mér áhrifum nánasta umhverfis ungmenna á 

námsval þeirra. Smátt og smátt þróaðist verkefnið í þá átt að skoða vissu ungmenna um 

námsval og þörf þeirra fyrir ráðgjöf og athuga hvort stuðningur foreldra við nám barna 

þeirra, afstaða ungmenna til náms í grunnskóla og námssvið þeirra hefði þar einhver áhrif. Ég 

hef í gegnum tíðina fundið fyrir ómældum stuðningi og hvatningu frá foreldrum mínum við 

nám mitt og þar af leiðandi fannst mér áhugavert að skoða stuðning foreldra við námsval 

barna þeirra. Þá fannst mér einnig mikilvægt að skoða hvort það skipti máli hvort ungmenni 

væru að velja námsleiðir í framhaldsskóla í samræmi við þess konar nám sem þeim líkaði 

betur í grunnskóla og hvaða áhrif það hefði á vissu ungmenna um námsval og þörf þeirra 

fyrir ráðgjöf. 

Verkefnið var unnið undir handleiðslu dr. Kristjönu Stellu Blöndal. Henni vil ég þakka 

kærlega fyrir góða leiðsögn sem og gagnlegar ábendingar. Einnig þakka ég henni sérlega fyrir 

aðstoð sína við tölfræðilega úrvinnslu gagnanna. Þá vil ég þakka Gerði G. Óskarsdóttur fyrir 

leiðsögn við upphaf verkefnisins. Vinkonu minni, Önnu Lísu Benediktsdóttur, þakka ég fyrir 

yfirlestur og góðar ábendingar. Foreldrum mínum og systrum vil ég að auki þakka fyrir 

ómetanlegan stuðning og hvatningu í gegnum námsferil minn og þá sérstaklega við vinnslu 

þessa verkefnis. Að lokum þakka ég einnig sambýlismanni mínum, Jóhanni Braga Stefánssyni, 

fyrir þann mikla skilning og þolinmæði sem hann hefur veitt mér við námið. 
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1 Inngangur 

Fólk tekur ákvarðanir á hverjum einasta degi. Þær geta verið hversdagslegar, að ákveða í 

hvaða peysu skuli fara í þann daginn, eða stórar ákvarðanir sem geta haft áhrif á framtíð 

einstaklings, eins og að ákveða hvaða nám skuli fara í. Að taka ákvörðun um náms- og 

starfsferil getur verið snúið og hafa starfsferilskenningar búið til ýmis kerfi til að reyna að 

útskýra hversu margt getur haft áhrif á ákvarðanatöku á náms- og starfsferli einstaklinga 

(Lent, 2013). Áhrifin geta bæði komið að innan, frá einstaklingnum sjálfum, og að utan, frá 

umhverfi einstaklingsins (Lent, Brown og Hackett, 2002). Að taka ákvörðun á náms- og 

starfsferli á sér hins vegar ekki stað einu sinni á ævinni heldur eru það margar litlar 

ákvarðanir sem stuðla að því að ferill einstaklings þróast (Super, 1990). Þannig er 

ákvarðanatakan ferli sem nær ekki einungis yfir valið sjálft heldur einnig yfir það að hrinda 

valinu í framkvæmd (Peterson, Sampson, Lenz og Reardon, 2002). Ein af mörgum 

ákvörðunum sem nemendur þurfa að taka er ákvörðunin um áframhaldandi nám að lokinni 

grunnskólagöngu. Margir upplifa þessa ákvörðun stóra og að námsvalið muni hafa mikil áhrif 

á framtíð þeirra (Danmarks Evalueringsinstitut, 2013). 

Meirihluti allra ungmenna á Íslandi hefur nám í framhaldsskóla strax að loknum 

grunnskóla en haustið 2014 hófu 95%, allra 16 ára ungmenna nám í framhaldsskóla 

(Hagstofa Íslands, 2016). Hins vegar innrituðust einungis 14% nemenda á starfsnámsbrautir 

árið 2007 á meðan 60% nemenda fóru á stúdentsnámsbrautir og 27% nemenda innrituðust á 

almennar brautir (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014). Hér á landi innritast því 

umtalsvert færri nemendur á starfsnámsbrautir en á bóknámsbrautir. Það er fróðlegt, 

sérstaklega í ljósi þess, að í gegnum tíðina hefur afstaða til náms í grunnskóla ýmist verið sú 

að næstum helmingi nemenda líki betur við verklegt nám en bóklegt eða jafnvel að fleiri 

nemendum líki betur við verklegt nám en bóklegt í grunnskóla (Jón Torfi Jónasson og 

Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, 1992; Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002; 

Svanhildur Svavarsdóttir, 2010).  

Hægt er að velta því fyrir sér hvort þeir unglingar sem velja sér nám í framhaldsskóla sem 

samræmist ekki áhuga þeirra séu ekki eins vissir með námsvalið og þeir sem völdu í samræmi 

við áhuga sinn. Vissa eða óvissa einstaklinga um náms- eða starfsval og einnig óákveðni á 
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náms- og starfsferli hefur verið rannsökuð bæði hérlendis og erlendis. Óákveðni virðist spá 

fyrir um minni skuldbindingu einstaklinga til náms og skóla sem eykur svo líkur á 

brottfallshættu þeirra (Elín Rut Ólafsdóttir, 2015; Germeijs og Verschueren, 2007; Kristjana 

Stella Blöndal og Bjarney Sif Ægisdóttir, 2013). 

Þá hefur stuðningur foreldra við nám barna þeirra verið töluvert skoðaður. Meðal annars 

hefur hann verið skoðaður í tengslum við námsárangur barna og unglinga, náms- og 

starfsferilsþróun þeirra og einnig í tengslum við brotthvarf frá námi (Dietrich og Kracke, 

2009; Fan og Chen, 2001; Hill og Tyson, 2009; Keller og Whiston, 2008; Kristjana Stella 

Blöndal og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2014; Spera, 2005). Stuðningur foreldra við nám barna 

þeirra verður skoðaður nánar í þessari rannsókn. Skortur virðist vera á rannsóknum um 

tengsl stuðnings foreldra við nám barna þeirra við þörf ungmenna fyrir ráðgjöf sem og vissu 

um námsval.  

Þörf einstaklinga fyrir náms- og starfsráðgjöf hefur aftur á móti verið skoðuð þó það hafi 

ekki verið í tengslum við stuðning foreldra. Ekki eru allir þeir sem hafa meiri þörf fyrir ráðgjöf 

að sækjast eftir henni og erfitt getur reynst að bera kennsl á þá einstaklinga (Pless og 

Katznelson, 2005; Scheel og Gonzales, 2007). Hér á landi fá ekki allir grunnskólanemendur 

náms- og starfsfræðslu sem er einn hluti náms- og starfsráðgjafar (Helga Tryggvadóttir o.fl., 

2014). Náms- og starfsfræðsla sem og ráðgjöf geta aftur á móti stuðlað að meiri náms- og 

starfsferilsþróun ungmenna, aðstoðað þau við að vera vissari um námsval sitt og valið nám 

og störf í samræmi við áhuga sinn (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 1994; 2000; OECD, 2004).  

Í ljósi framangreindrar umræðu þar sem fjallað er um tengsl vissu um námsval og þarfar 

ungmenna fyrir ráðgjöf við brotthvarf úr námi er mikilvægt að auka skilning á því hvað 

stuðlar að vissu þeirra um námsval sem og minni þörf fyrir ráðgjöf. Þá getur rannsóknin 

mögulega komið að gagni til að gera náms- og starfsráðgjöf og náms- og starfsfræðslu 

skilvirkari sem aftur leiðir vonandi að minna brotthvarfi nemenda úr framhaldsskóla.  

Meginmarkmið þessarar rannsóknar er að skoða tengsl milli stuðnings foreldra við nám 

barna þeirra, hvort ungmennum líkaði betur við verklegt eða bóklegt nám í grunnskóla og 

hvort þau eru í bók- eða starfsnámi eða á almennri braut við annars vegar vissu þeirra um 

námsval sitt í framhaldsskóla og hins vegar þörf þeirra fyrir ráðgjöf.  
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1.1 Námsval  

Ástæður fyrir námsvali ungmenna geta verið jafn misjafnar og margar og sjálfir 

einstaklingarnir að baki þess. Þegar ungmenni eru spurð hver helsta ástæðan fyrir námsvali 

þeirra sé nefna þau áhuga sinn fyrst og fremst. Hins vegar hafa foreldrar einnig áhrif sem og 

vinir og framtíðarmöguleikar þeirra hvað varðar áframhaldandi nám og störf. Einnig getur 

samspil þessara þátta, áhugi einstaklings og áhrifavalda, verið til staðar (Grytnes, 2011; Pless 

og Katznelson, 2005; 2007). Greining sem unnin var af stjórnsýslueiningu 

höfuðborgarsvæðisins í Danmörku á námsvali danskra ungmenna sýndi hins vegar að áhugi 

virðist hafa mismikil áhrif á námsval þeirra eftir því hvaða námsbraut þau velja. Fleiri 

ungmenni á starfsnámsbrautum segja áhuga hafa áhrif á námsval sitt en nemendur á 

bóknámsbrautum, eða um 77% nemenda á starfsnámsbrautum og um 61% nemenda á 

bóknámsbrautum. Aftur á móti sögðu mun fleiri nemendur á bóknámsbrautum að ástæðan 

fyrir námsvalinu væri sú að námið byði upp á marga möguleika á áframhaldandi menntun, 

eða um 58% á móti 20% nemenda á starfsnámsbrautum. Í boði var að gefa upp fleiri en eina 

ástæðu fyrir námsvali svo einnig getur verið að sambland af þessum ástæðum og fleirum hafi 

haft áhrif á námsval ungmennanna (Region Hovedstaden, 2013). 

Ef litið er til íslenskra ungmenna þá er staðsetning skóla algengasta ástæða fyrir vali þeirra 

á skóla samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Jóns Torfa Jónassonar og Kristjönu Stellu Blöndal 

(2002). Hins vegar er nauðsynlegt að vekja athygli á því að á þeim tíma sem rannsóknin fór 

fram voru framhaldsskólar hverfisskólar svo þar af leiðandi er kerfisleg skýring þar á bakvið. 

Aðrar algengar ástæður fyrir vali á skóla voru áhugi á því námi sem þar var í boði, virðing 

skólans og hvort að vinir hafi einnig farið í sama skóla. Þegar námsval er skoðað var ein 

algengasta ástæðan fyrir því að ungmenni skiptu um námsbraut sú að áhugasvið þeirra hafði 

breyst. Í ljósi þess má sjá að áhugi á því námi sem í boði er ræður miklu þegar ungmenni velja 

sér skóla eða sem ástæða fyrir breyttu námsvali.  

Áhugi fólks er mismunandi og samkvæmt starfsferilskenningum eru meiri líkur á að 

ungmenni verði ánægð í því námi sem þau velja, sé það í samræmi við áhuga þeirra. Það 

sama má segja um störf. Hægt er að spá fyrir um hvaða starfssvið einstaklingar velja, hversu 

vel þeim mun vegna í starfi, hversu ánægðir þeir verða og hversu auðvelt það verður fyrir þá 

að taka ákvörðun á náms- og starfsferli þeirra. Það er hægt að gera út frá sambandi flokka 

sem fólk og umhverfi tilheyra (Holland, 1997; Nauta, 2013).  
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Kjarni kenningar John L. Holland (1997) um starfsáhuga er sá að hægt er að skipta bæði 

áhugasviði fólks og starfsumhverfi í sex flokka eða svið eftir áhuga. Það er handverkssvið (e. 

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

skipulagssvið (e. conventional) og athafnasvið (e. enterprising). Líklegra er að einstaklingur 

sýni persónueinkenni og hegðun sem er tengd þeirri manngerð sem hann er hvað líkastur 

(Holland, 1966). Hverjum manngerðaflokki fylgja síðan athafnir, hæfni, gildi og hugmyndir 

um sjálfa sig (e. self-beliefs) sem eru lýsandi fyrir þann flokk (Nauta, 2013). Einstaklingur 

getur verið líkur einni, tveim eða jafnvel öllum sex manngerðunum (Spokane, Luchetta og 

Richwine, 2002). Ólíklegt er að fólk líkist einungis einni manngerð en oftast er raunin sú að 

ein manngerð er ríkjandi hjá hverjum og einum. Þá eru að auki ein eða fleiri manngerðir sem 

fólk líkist einnig að einhverju leyti (Nauta, 2013).  

Samkvæmt kenningu Hollands (1966) sækja einstaklingar í það umhverfi og þau störf þar 

sem hæfni þeirra og færni nýtist, til að tjá gildi sín og viðhorf og til að takast á við hin ýmsu 

verkefni og hlutverk sem að þeirra mati eru eftirsóknarverð. Einnig forðast þeir þau verkefni 

og hlutverk sem þeim finnst óáhugaverð. Þeir einstaklingar sem eru með handverkssvið sem 

ríkjandi svið sækja þar af leiðandi í umhverfi sem eru einnig á handverkssviði og þeir 

einstaklingar sem eru á félagssviði sækjast í umhverfi sem eru á félagssviði og svo framvegis. 

Einstaklingar þróa með sér áhuga á þann hátt að fyrst taka þeir ákveðnar athafnir fram yfir 

aðrar og þær verða að áhuga og hæfni eykst sem leiðir til þess að þeir sækja meira í sumar 

upplifanir en forðast aðrar. Þannig styrkist áhuginn og hæfnin enn frekar og hægt er að spá 

fyrir um val nemenda og hegðun þeirra út frá áhuga (Holland, 1997; Nauta, 2013).  

Þegar einstaklingur velur nám eða starf sem samræmist þeim flokki manngerða sem hann 

líkist er um samræmi (e. congruence) að ræða samkvæmt kenningu Hollands (1996). Því 

líkara sem umhverfið er manngerð fólks því meira samræmi er milli umhverfis og áhugasviðs 

þess. Ef einstaklingur sem er með handverkssvið sem ríkjandi áhugasvið en félagssvið 

víkjandi og velur nám eða starf sem myndi einnig flokkast undir handverkssvið þá væri 

samræmi í gangi. Hins vegar væri lítið samræmi í gangi ef sá sami einstaklingur myndi velja 

nám eða starf á félagssviði. Þegar fólk velur náms- og starfsumhverfi sem samræmist 

manngerð þess eru meiri líkur á að fólk verði ánægðara og árangursríkara í námi og starfi. 

Það sem meira er, er að fólk er líklegra til að halda kyrru fyrir lengur í því umhverfi sama 

hvort það er nám eða starf. Velji því nemendur námsleið eftir eigin áhugasviði eru meiri líkur 

á að samræmi sé til staðar.  
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Niðurstöður rannsókna hafa ýmist stutt þessa fullyrðingu kenningarinnar eða hrakið hana. 

Hoeglund og Hansen (1999) skoðuðu sambandið á milli samræmis og ánægju í starfi. 

Rannsókn þeirra leiddi í ljós að lítið samband var milli samræmis og ánægju í starfi en þeir 

velta því fyrir sér að svo sé vegna þess að fólk meti ánægju í starfi meira út frá öðrum þáttum 

en einungis áhuga á starfinu. Þá geti verið að samræmi áhuga og umhverfis hafi meiri áhrif á 

þá einstaklinga sem eru að byrja í nýju starfi á nýju sviði. Meir og Tzadok (2000) sýndu einnig 

fram á að tengsl væru milli samræmis og ánægju í starfi þegar þeir báru saman manngerðir 

hvers starfsmanns við manngerðir allra annarra á vinnustaðnum. Ishitani (2010) leiddi aftur á 

móti í ljós með rannsókn sinni að ánægja í starfi væri líklega komin til vegna persónulegra 

eiginleika frekar en samræmis í áhuga einstaklings og starfsumhverfis hans. Rannsóknir hafa 

því ekki verið sammála um þátt samræmis á ánægju einstaklinga í starfi og hafa sumir 

fræðimenn jafnvel reynt að festa fingur á ástæðu þess (Arnold, 2004; Tinsley, 2000). 

Holland (1997) segir aftur á móti að einstaklingar séu með litla sundurgreiningu (e. 

differentiation) þegar áhugasvið þeirra er breitt. Þeir sem eru með afmarkaðan og skýran 

áhuga tengdan einu sviði eru með mikla sundurgreiningu. Kenningin segir að sé mikil 

sundurgreining á milli áhugasviða til staðar þá eru enn meiri líkur á velgengni, ánægju og að 

einstaklingar haldist í náminu en ef einungis samræmi sé til staðar. Hirschi og Läge (2007) 

skoðuðu hvort mikil sundurgreining tengdist því hversu tilbúin 12-16 ára svissnesk ungmenni 

voru til að taka ákvarðanir um nám og störf (e. career choice readiness). Niðurstöður þeirra 

sýndu jákvæð tengsl milli sundurgreiningar og þess hversu tilbúin þau voru til að taka 

ákvörðun um nám og störf. Hins vegar eru rannsóknir á sundurgreiningu og niðurstöður 

þeirra mismunandi og gerði Holland (1997) einnig grein fyrir því. Toomey, Levinson og 

Palmer (2009) fundu marktæka fylgni milli sundurgreiningar á áhugasviði og almennrar 

ánægju í starfi hjá starfandi skólasálfræðingum. Það var þó einungis hjá þeim sem höfðu 

mikla sundurgreiningu og voru þeir ánægðari með þá ytri þætti (e. extrinsic) sem fylgdu 

starfinu, eins og til dæmis laun. Ekki var marktæk fylgni milli mikillar sundurgreiningar og 

ánægju í starfi sem stafaði af innri þáttum (e. intrinsic). Niðurstöður rannsókna eru því ekki 

allar í samræmi við fullyrðingar Hollands um hugtökin samræmi og sundurgreiningu í 

kenningu sinni. Þar af leiðandi verður í næsta kafla fjallað um hvað stuðlar að því að 

einstaklingar séu vissir um námsval sitt eða jafnvel óvissir. 
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1.1.1 Vissa um námsval 

Nemendur upplifa margir hverjir námsvalið eftir grunnskóla sem stóra ákvörðun sem mun 

hafa áhrif á líf þeirra það sem eftir er (Danmarks Evalueringsinstitut, 2013). Því er líklegt að 

valið sé ekki auðvelt fyrir alla og einhverjir jafnvel óákveðnir um námsval. Óákveðni um 

náms- og starfsval (e. career indecision) getur birst á þann hátt að einstaklingur er ekki viss 

um námsval eða veit að hann vill fara á til dæmis náttúrufræðibraut í framhaldsskóla en er 

ekki viss með hvers konar áherslu. Einstaklingur sem er óákveðinn upp að vissu marki getur 

einnig verið búinn að njörva niður valmöguleika um störf niður í tvo en getur ekki valið á milli 

þeirra tveggja. Vissa um náms- og starfsval, (e. career certainty) eða enn frekar óvissa, (e. 

career uncertainty) tengist því óákveðni um náms- og starfsval. Óákveðni hefur verið 

skilgreind á marga vegu og ekki er auðvelt að lýsa henni á einfaldan hátt. Hún er samfelld en 

ekki ákveðin staðhæfing, sem þýðir að einstaklingar geta verið misóákveðnir, eins og áður 

segir, og er óvissa um náms- eða starfsval því stundum hluti af því að vera óákveðinn (Foley, 

Kelly og Hartman, 2006).  

Óákveðni í námsvali nemenda getur haft áhrif á skólagöngu þeirra en í rannsókn Kristjönu 

Stellu Blöndal og Bjarneyjar Sifjar Ægisdóttur (2013) kom fram að óákveðni spáir fyrir um 

vitsmunalega, tilfinningalega og hegðunarlega skuldbindingu þeirra. Með meiri óvissu varð 

námshegðun nemenda neikvæðari, framtíðarsýn og metnaður þeirra óljósari og þeir 

samsömuðu sig minna skólanum. Svipaðar niðurstöður komu fram hjá Elínu Rut Ólafsdóttur 

(2015) þar sem því vissari sem nemendur voru um námsval sitt því meiri skuldbindingu sýndu 

þeir til náms í framhaldsskóla. Þá dregur óvissa nemenda um námsval einnig úr 

skuldbindingu þeirra til náms og trú þeirra á eigin getu. Einnig eykur óvissan líkur á verri 

skólahegðun. Að vera óviss um námsval sitt eykur líkur á minni skuldbindingu til náms og þar 

af leiðandi hærri líkur á að falla á brott úr námi (Germeijs og Verschueren, 2007). 

Niðurstöður rannsóknar Kristjönu Stellu Blöndal, Jón Torfa Jónassonar og Sólrúnar 

Sigvaldadóttur (2016) sem byggir á langtímarannsókninni Námsframvinda nemenda og 

skilvirkni framhaldsskóla, rétt eins og þessi rannsókn gerir, sýndi að þau ungmenni sem luku 

námi sínu á fjórum árum eða styttra voru vissari um námsval sitt en aðrir þegar 

spurningakönnunin var lögð fyrir. 

Langvarandi óákveðni getur haft mismunandi áhrif eftir aðstæðum ungmenna. Óákveðnin 

þarf ekki að vera af neikvæðum toga fyrir þau ungmenni sem upplifa hana í aðstæðum sem 

ekki hafa varanleg áhrif á náms- og starfsferil þeirra. Hins vegar getur óákveðnin virkað sem 
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hindrun hjá þeim sem þurfa að taka ákvarðanir sem hafa áhrif á náms- og starfsferil þeirra. 

Einnig spáði það hvort einstaklingar voru óákveðnir í upphafi ákvarðanatökuferlisins best 

fyrir um það hvort þeir voru óákveðnir þegar kom að þeirri stundu að velja nám. Óákveðni í 

upphafi ákvarðanatökuferlis getur því gefið vísbendingu um það hverjir eru líklegir til að búa 

við langvarandi óákveðni (Hirschi, Niles og Akos, 2011). Rannsókn á 18 ára belgískum 

ungmennum sem voru að ljúka 12. bekk þarlendis sýndi að þau sem voru nokkurn veginn 

búin að ákveða áframhaldandi nám en íhuguðu samt sem áður nokkra aðra valmöguleika og 

þau sem voru ekki eins viss með val sitt voru líklegri til að skipta um skoðun fyrir byrjun 

næsta skólaárs en þau sem voru viss. Með öðrum orðum voru þeir einstaklingar sem voru 

meira vissir um námsval sitt og voru skuldbundnari náminu líklegri til að láta verða af því að 

velja það nám sem þeir höfðu ákveðið (Germeijs og Verschueren, 2007). 

Í rannsókn Guðbjargar Vilhjálmsdóttur (2000) á árangri náms- og starfsfræðslu voru um 

44% þátttakenda óvissir að hausti síðasta árs þeirra í grunnskóla um hvaða námsbraut þeir 

ætluðu að velja í framhaldsskóla. Hins vegar lækkaði sú tala niður í 26% þegar leið á vorið. Þó 

hlutfall óvissra nemenda lækki þá eru enn þó nokkrir sem eru óvissir rétt fyrir val á skóla og 

námi. Krumboltz (1998) vill hins vegar leggja áherslu á þær jákvæðu hliðar sem óákveðni 

nemenda getur haft í för með sér og segir að hún þurfi ekki endilega að vera neikvætt 

fyrirbæri. Hann segir að mikilvægt sé að hafa opinn huga varðandi náms- og starfsval í stað 

þess að einblína á eitt ákveðið nám eða starf. Þannig geti óákveðnin sýnt opinn huga 

nemenda á fleiri valmöguleikum (Krumboltz, 1992). 

Á Íslandi eru einstaklingar orðnir 16 ára eða á 16. ári þegar kemur að því að velja um 

áframhaldandi nám. Eins og áður segir getur þetta val reynst sumum erfitt því margt er í 

boði. Því er við hæfi í framhaldi þessarar umfjöllunar að skoða hvað skólakerfið hér á landi 

býður upp á. 

1.1.2 Framhaldsskólar á Íslandi 

Á Íslandi er skólaskylda á grunnskólastigi í tíu ár, eða að jafnaði frá 6 til 16 ára aldurs (lög um 

grunnskóla nr. 91/2008). Þá eiga nemendur rétt á að fá að stunda nám við hæfi bæði í grunn- 

og framhaldsskóla, hvort sem um ræðir starfsnám, bóknám eða listnám (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2012; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Í 

Aðalnámsskrá grunnskóla segir að nemendur þurfi að öðlast námshæfni á grunnskólagöngu 

sinni. Með námshæfni er meðal annars átt við að nemendur þekki styrk- og veikleika sína og 
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geti tekið ákvarðanir út frá þeirri þekkingu. „Námshæfni byggist á eðlislægri forvitni barna og 

ungmenna, áhugahvöt þeirra, trú á eigin getu og hæfileika til að beita hæfni sinni í 

margvíslegum viðfangsefnum á uppbyggilegan hátt“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013). Nemendur eiga því að vera í stakk búnir að lokinni grunnskólagöngu að taka ákvörðun 

um áframhaldandi nám. Þeir einstaklingar sem hafa lokið grunnskólanámi eða álíkri menntun 

eða þeir sem hafa náð 16 ára aldri eiga rétt á því að stunda nám í framhaldsskólum hér á 

landi (lög um framhaldsskóla nr. 92/2008), en eins og áður hefur komið fram fara langflestir 

nemendur í framhaldsskóla, eða um 95% allra grunnskólanema (Hagstofa Íslands, 2016).  

Hlutverk framhaldsskóla á Íslandi er skilgreint í 2. grein laga um framhaldsskóla (nr. 

92/2008). Þar kemur fram að með því að bjóða nemendum nám við hæfi er verið að styðja 

við þroska þeirra sem og að ýta undir virka þátttöku þeirra í þjóðfélaginu. Þá eru nemendur 

einnig undirbúnir fyrir frekara nám og atvinnulífið. Í Aðalnámsskrá framhaldsskóla 2011 segir 

að í framhaldsskólum geta nemendur valið milli bóknáms, listnáms og starfsnáms. 

Námsbrautirnar veita nemendum ýmist undirbúning fyrir næsta skólastig eða sérhæfð störf 

en um leið þurfa þær einnig að sjá til þess að nemendur fái almenna alhliða menntun 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012). Framhaldsskólum landsins er því ætlað að 

undirbúa nemendur sína fyrir það sem koma skal, hvort sem þeir fara í frekara nám eða á 

vinnumarkaðinn að lokinni framhaldsskólagöngu. 

Erfitt er að tilgreina nákvæman fjölda námsbrauta þar sem hver og einn skóli býr til eigin 

námsbrautarlýsingar og leggur þær fyrir ráðherra til staðfestingar (lög um framhaldsskóla nr. 

92/2008). Fjöldinn er því síbreytilegur en þær eru um 100 talsins og þar af eru um 80 

starfsnámsbrautir (OECD og Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Inntak og lengd 

námsbrauta er einnig mismunandi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, e.d.) og 

fjölbreytilegt er hvaða námsbrautir eru í boði í hverjum framhaldsskóla fyrir sig. Sumir skólar 

bjóða eingöngu upp á bóknám eða starfsnám en aðrir bjóða bæði upp á bók- og starfsnám 

(Gerður G. Óskarsdóttir, 2012).  

Hægt er að skipta námsbrautum framhaldsskólanna upp í nokkra meginflokka. Fyrir utan 

bóknáms- og starfsnámsbrautir er einnig í boði almenn námsbraut. Þeir nemendur sem ljúka 

grunnskóla en ná ekki lágmarkseinkunnum til að geta innritast á aðrar námsbrautir og einnig 

þeir sem ekki eru búnir að ákveða í hvaða nám þeir vilja fara, geta sótt um að fara á almenna 

námsbraut. Listnámsbrautir eru einnig í boði í sumum skólum og eru þær hugsaðar sem 

undirbúningur fyrir áframhaldandi nám og störf tengdum listum. Að lokum eru starfsbrautir 
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og eru þær að mestu hugsaðar fyrir þá nemendur sem hafa fengið tiltölulega mikla 

sérkennslu í grunnskóla (Menntamálaráðuneyti, 2008). Með starfsbraut er því átt við 

námsbraut sem sérstaklega er ætluð fyrir fatlaða nemendur (reglugerð um nemendur með 

sérþarfir í framhaldsskólum nr. 230/2012). 

1.1.2.1 Bóknám 

Bóknámsbrautir í framhaldsskólum eru hugsaðar sem undirbúningur fyrir áframhaldandi 

nám á háskólastigi og lýkur þeim með stúdentsprófi (Menntamálaráðuneyti, 2008). Með 

nýjum lögum árið 2008 urðu breytingar á skipulagi framhaldsskólanna og í þeim er gert ráð 

fyrir að nemendur geti lokið stúdentsprófi á þremur árum í stað fjögurra (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2015). Það veitir aðgang að námi á háskólastigi en einstaka 

sinnum er það eitt og sér ekki nóg til að nemandi komist inn í nám í háskóla hérlendis eða 

erlendis. Dæmi um bóknámsbrautir eru félagsfræðabraut, náttúrufræðibraut, viðskipta- og 

hagfræðibraut og málabraut. Þessum brautum er öllum ætlað að stuðla að almennri 

menntun í bóklegum námsgreinum með mismunandi áherslum. Félagsfræðabrautin leggur til 

dæmis áherslu á samfélagsgreinar og undirbýr nemendur sérstaklega fyrir nám á sviði 

félagsvísinda á háskólastigi. Málabrautin leggur áherslu á erlend tungumál og undirbýr 

nemendur fyrir háskólanám og þá sérstaklega það nám þar sem gerðar eru kröfur um góða 

tungumálakunnáttu. Náttúrufræðibraut undirbýr nemendur undir háskólanám í til dæmis 

náttúruvísindum og stærðfræði, og leggur áherslu á náttúruvísindi. Að lokum leggur 

viðskipta- og hagfræðibraut áherslu á viðskipta- og hagfræðigreinar og undirbýr nemendur 

fyrir nám á háskólastigi, til dæmis í hagfræði, viðskiptafræði og fleiri álíka námsgreinum 

(Menntamálaráðuneyti, 2008). 

Aukning í bóknám hófst upp úr miðri síðustu öld og eftir 1970 þegar álíka margir luku 

stúdentsprófi og starfsnámi varð aukningin hröð. Fyrir 1970 hafði hins vegar aðsókn í 

bóknám verið minni en í starfsnám. Samfara aukningu ungmenna í nám á framhaldsskólastigi 

jókst aukningin í bóknám og þar með fór hlutfall nemenda í starfsnámi minnkandi (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2000).  

1.1.2.2 Starfsnám 

Starfsnám hefur gengið undir mismunandi heitum í gegnum tíðina, meðal annars verknám, 

verkmenntun, iðnmenntun og iðnfræðsla. Gestur Guðmundsson skilgreinir þessi heiti í bók 

sinni Þróun starfsmenntunar á framhaldsskólastigi (1993). Starfsnám skilgreinir hann sem: 
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„...allt nám sem miðar beint að undirbúningi fyrir tiltekin störf á vinnumarkaði, hvort sem 

það veitir formleg réttindi eða ekki og hvort sem það er verklegt eða bóklegt.“ (Gestur 

Guðmundsson, 1993). Í Aðalnámsskrá framhaldsskóla 2011 segir að starfsnám eigi sér oftast 

stað bæði í skóla og á vinnustað. Stór hluti námsins snýr að því að þjálfa nemendur í að geta 

beitt mismunandi verklagi og aðferðum. Sú þjálfun fer bæði fram í starfsþjálfun á vinnustað 

eða vinnustaðanámi og undir leiðsögn kennara í verklegu sérnámi skóla. Nemendur fá með 

vinnustaðanámi og starfsþjálfun tækifæri til að nýta þá þekkingu og leikni sem þeir búa yfir 

og öðlast þar af leiðandi hæfni til að vera virkir þátttakendur í atvinnulífinu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2012). Hversu löngum tíma hver einstaklingur eyðir í skóla og á 

vinnustað fer eftir hvaða nám um ræðir og hvers konar samningur hefur verið gerður við 

vinnustaðinn. Oftast hefst námið í skóla og lýkur á vinnustað. Starfsnám á Íslandi er hægt að 

flokka í tvennt, löggiltar starfsnámsgreinar og starfsnámsgreinar sem ekki lýkur með 

löggildingu. Þær starfsnámsgreinar sem ekki eru löggildar gefa hins vegar aukinn ávinning, til 

dæmis meiri möguleika á störfum en fyrir þá sem ekki hafa lokið framhaldsskólamenntun, en 

það er þó ekki öruggt (Dóra Stefánsdóttir, 2002). Dæmi um starfsnámsbrautir eru málaraiðn, 

bifvélavirkjun, sjúkraliðabraut, gull- og silfursmíði, bakaraiðn, vélvirkjun, rafvirkjun, 

ljósmyndun og hársnyrtiiðn (Menntamálaráðuneyti, 2008).  

Á öllum starfsnámsbrautum þurfa nemendur að ljúka tilteknum fjölda eininga í 

bóknámsgreinum fyrir utan þær einingar sem þeir ljúka í verklegum greinum. Hins vegar fer 

fjöldi eininga eftir námsbrautum og það sama má segja um fjölda eininga sem lokið er í 

verklegum greinum. Nemendur sem lokið hafa starfsnámi á framhaldsskólastigi eiga 

möguleika á að fara í frekara nám og er það í boði í háskólum, framhaldsskólum, sérskólum 

og fræðslustofnunum. Þeir starfsnámsnemendur sem kjósa svo geta bætt við sig 

viðbótarnámi að loknu starfsnámi og útskrifast með stúdentspróf sem veitir þeim aðgang að 

háskólanámi (OECD og Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Ýmsar námsleiðir eru 

því í boði fyrir nemendur sem ljúka starfsnámi, hvort sem þeir halda áfram í starfsnámi eða 

fara í bóknám.   

Eins og áður segir hallar verulega á fjölda nemenda í starfsnámi í framhaldsskólum. Árið 

2007 fór meirihluti nemenda í bóknám, eða um 60% og aðeins um 14% nemenda fór í 

starfsnám (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014). Þá eru nemendur í starfsnámi að 

auki oft eldri en nemendur á bóknámsbrautum (Dóra Stefánsdóttir, 2002). Ástæða þess er 

meðal annars sú að sumir nemendur fara fyrst í bóknám og ýmist klára það eða hverfa frá því 
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og fara seinna í starfsnám. Árið 2012 var meðalaldur þeirra framhaldsskólanemenda sem 

voru í starfsnámi 25,2 ár í samanburði við 18,7 ára meðalaldur nemenda á bóknámsbrautum. 

Um 35% nemenda sem þá voru í starfsnámi voru 25 ára eða eldri á meðan 4% 

framhaldsskólanemenda í bóknámi voru 25 ára og eldri. Um 55% nemenda sem hófu nám á 

starfsnámsbraut haustið 2007 hafði ekki enn lokið námi sex árum síðar. Jafnframt höfðu um 

77% allra þeirra sem innrituðust á stúdentsnámsbrautir sama ár lokið námi sex árum seinna 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014).  

1.1.3 Afstaða til náms í grunnskóla 

Hér á landi hefur afstaða ungmenna til náms á síðustu grunnskólaárum þeirra verið skoðuð 

(Jón Torfi Jónasson og Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, 1992; Jón Torfi Jónasson og Kristjana 

Stella Blöndal, 2002; Kristjana Stella Blöndal o.fl, 2016; Svanhildur Svavarsdóttir; 2010). 

Rannsókn á námsgengi nemenda í framhaldsskóla fæddir árið 1969 leiddi í ljós að meirihluti 

nemenda, eða um 68%, líkaði betur við verklegar greinar í grunnskóla. Einungis um 18% 

líkaði betur við bóklegar greinar og um 15% líkaði álíka vel við bæði bóklegar og verklegar 

greinar í grunnskóla (Jón Torfi Jónasson og Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, 1992). 

Álíka mörgum líkaði betur við bóklegt nám og þeim sem líkaði betur við verklegt nám í 

grunnskóla, eða um 40% í rannsókn á námsgengi og afstöðu ‘75 árgangsins til náms. Hið háa 

hlutfall þeirra nemenda sem líkar betur við verklegt nám í grunnskóla er merkilegt í ljósi þess 

hve fáir útskrifast af starfsnámsbrautum í framhaldsskólum. Þeir sem luku stúdentsprófi voru 

líklegri til að hafa líkað betur við bóklegt nám í grunnskóla en þeir sem luku námi af 

starfsnámsbraut og þeir sem ekki höfðu lokið námi úr framhaldsskóla (Jón Torfi Jónasson og 

Kristjana Stella Blöndal, 2002). Niðurstöður rannsóknar Svanhildar Svavarsdóttur (2010) 

sýndu að þrátt fyrir að um helmingi ungmenna líkaði betur við verklegt nám í grunnskóla en 

bóklegt nám þá sé staðreyndin hins vegar sú að fleiri nemendur sækja um bóknámsbrautir í 

framhaldsskóla, hvort sem um stelpur eða stráka er að ræða.  

Nýleg rannsókn Kristjönu Stellu Blöndal og félaga (2016) sem byggir á gögnum úr 

langtímarannsókninni Námsframvinda nemenda og skilvirkni framhaldsskóla, rétt eins og 

þessi rannsókn gerir, skoðaði einnig tengsl afstöðu til náms í grunnskóla og námsvals í 

framhaldsskóla. Þar kom fram að marktæk tengsl voru á afstöðu nemenda til bóklegra og 

verklegra greina í grunnskóla eftir því hvaða námssviði þeir voru á. Niðurstöðurnar eru í 

samræmi við niðurstöður fyrri rannsókna þar sem mikill meirihluti nemenda sagðist líka 
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betur við verklegar greinar eða álíka vel við verklegar og bóklegar greinar og átti það við um 

nemendur á öllum námssviðum. Að undanskildum nemendum í bóknámi í framhaldsskóla þá 

var meirihluti nemenda sem sagðist líka betur við verklegar greinar en bóklegar. Þar að auki 

voru tengsl brotthvarfs og afstöðu til náms skoðuð. Í ljós kom að líklegra var að nemendur 

sem höfðu líkað við bóklegar greinar í grunnskóla höfðu lokið námi í framhaldsskóla sex og 

hálfu ári seinna en bæði þeim sem líkaði betur við verklegar greinar og þeim sem líkaði álíka 

vel við verklegar og bóklegar greinar. 

Stór hluti ungmenna virðist því vera að velja bóknámsbrautir í framhaldsskóla þrátt fyrir 

að líka betur við verklegt nám í grunnskóla. Í ljósi þess er fróðlegt að sjá hvort afstaða til 

náms hafi áhrif á vissu ungmenna um námsval sitt og þörf þeirra fyrir ráðgjöf, líkt og gert 

verður í þessari rannsókn. 

1.2 Stuðningur foreldra 

Eins og áður hefur komið fram eru bæði þættir sem tengjast einstaklingnum sjálfum og 

umhverfi hans sem stuðla að námsvali einstaklinga (Lent o.fl., 2002). Margar rannsóknir hafa 

verið gerðar til að reyna að komast að því hvað liggur að baki námsvali ungmenna og hvort 

einhverjir einstaklingar í lífi þeirra hafi áhrif á valið. Þó rannsóknir sýni að áhugi ungmenna 

virðist spila stærsta hlutverkið í námsvali þá eru foreldrar oftast nefndir sem áhrifavaldar ef 

spurt er út í þá (Grytnes, 2011; Pless og Katznelson, 2005; 2007; Region Hovedstaden, 2013). 

Þá hafa ýmsar rannsóknir skoðað á hvaða hátt foreldrar hafa áhrif á námsval barna sinna út 

frá mismunandi sjónarhornum. Þar á meðal eru rannsóknir á stuðningi foreldra við nám 

barna þeirra í tengslum við námsárangur (Fan og Chen, 2001; Hill og Tyson, 2009; Spera, 

2005), skuldbindingu til náms og skóla (Svandís Sturludóttir, 2012) og í tengslum við 

brotthvarf ungmenna úr framhaldsskólum (Kristjana Stella Blöndal og Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2009). Þar að auki hafa áhrif stuðnings foreldra við nám og námsval barna 

þeirra verið rannsakað (Dietrich og Kracke, 2009; Keller og Whiston, 2008). Þegar talað er um 

stuðning foreldra er ýmist átt við tilfinningalegan stuðning (Gray og Steinberg, 1999; 

Lamborn, Mounts, Steinberg og Dornbusch, 1991) eða stuðning foreldra við nám barna 

þeirra (e. parental involvement) (Epstein, 1987; Hill o.fl., 2004) en í þessari rannsókn verður 

stuðningur foreldra við nám barna þeirra skoðaður. 

Tilfinningalegan stuðning foreldra við börn þeirra má finna í uppeldisháttum foreldra en 

Baumrind (1971) setti fram kenningu um þá. Hún sýndi fram á að með því að beita leiðandi 
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(e. authoritative) uppeldisháttum stuðla foreldrar að auknum þroska barna sinna. Þau eru 

meðal annars sjálfstæðari og sýna ábyrgari hegðun heldur en börn foreldra sem beita öðrum 

uppeldisháttum, það er skipandi (e. authoritarian), afskiptalausum (e. neglectful) og 

eftirlátssömum (e. permissive) uppeldisháttum. Foreldrar sem beita leiðandi uppeldi gera 

hæfilegar kröfur til barna sinna en útskýra þær fyrir þeim auk þess að útskýra tilgang ýmissa 

reglna sem settar eru. Þeir sýna jafnframt hlýju og væntumþykju, eru skynsamir, 

móttækilegir, hvetjandi og styðjandi (Baumrind, 1966; 1967). Þegar talað er um 

tilfinningalegan stuðning foreldra er átt við að þeir séu ástríkir og móttækilegir, sýni hlýju og 

taka þátt í lífi barna sinna (Gray og Steinberg, 1999; Lamborn o.fl., 1991).  

Eins og áður segir er greinarmunur gerður á milli tilfinningalegs stuðnings foreldra og 

stuðningi foreldra við nám barna þeirra (e. parental involvement). Sá síðarnefndi hefur verið 

skilgreindur sem þátttaka foreldra í námi barna þeirra í þágu námsárangurs og komandi 

árangri barna tengdum námi, hvort sem þátttakan á sér stað í skólanum eða heima við (Hill 

o.fl., 2004). Epstein (1987) skipti stuðningi forelda við nám barna þeirra í fjóra þætti. Í fyrsta 

lagi eru það grunnskyldur foreldra eins og að veita húsaskjól, námsgögn og góðar aðstæður 

heima fyrir til að sinna námi. Í öðru lagi eru það samskipti milli heimilis og skóla, til dæmis 

þegar foreldrum eru veittar upplýsingar um skólastarfið sem og barn þeirra í skólanum. Í 

þriðja lagi er þátttaka foreldra í skólanum, eins og að aðstoða kennara og nemendur í 

nemendaferðum eða þátttaka í foreldrafélögum. Í fjórða lagi getur stuðningur foreldra við 

nám barna þeirra verið þátttaka foreldra í námi barna þeirra heima við, eins og að aðstoða 

við heimanám eða ræða námið við börnin. Fleiri fræðimenn eru á svipuðu máli og segja 

stuðning foreldra við nám barna þeirra felast í samskiptum milli foreldra og skóla, 

samskiptum milli foreldra og barna um skólann og námið, þátttaka foreldra í starfsemi 

skólans, eftirlit foreldra með heimanámi og væntingar þeirra um námsgengi barnanna (Fan 

og Chen, 2001; McNeal, 1999). Eins og hér sést eru hugmyndir um stuðning foreldra við nám 

barna þeirra svipaðar en hugtakið er þó ekki alltaf eins skilgreint og er það víðfeðmt. Fan og 

Chen (2001) leggja því áherslu á að skoða þarf vel hvaða þætti stuðnings foreldra er átt við 

hverju sinni.  

1.2.1 Rannsóknir á stuðningi foreldra 

Stuðningur foreldra við nám barna þeirra hefur verið rannsakaður í tengslum við nám barna 

og unglinga jafnvel þó hugtakið virðist vítt og ekki alltaf eins skilgreint. Jákvæð tengsl milli 
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stuðnings foreldra við nám barna þeirra og námsárangur barna og unglinga hafa komið í ljós. 

Námsárangur verður betri sé stuðningur foreldra til staðar eða finni börn eða unglingar fyrir 

honum (Fan og Chen, 2001; Hill og Tyson, 2009; Spera, 2005). Aftur á móti hafa niðurstöður 

rannsókna ekki verið einsleitar. Rannsókn McNeal (1999) sýndi til dæmis ekki fram á að þau 

börn sem áttu foreldra sem áttu í samskiptum við kennara næðu betri námsárangri en önnur 

börn. Raunin var sú að þeir einstaklingar fengu lægri einkunnir en jafningjar þeirra. Þau börn 

sem áttu foreldra sem ræddu við þau um skólann fengu hins vegar hærri einkunnir en aðrir. 

Því má sjá að rannsóknir á stuðningi foreldra við nám barna þeirra eru ekki allar á sama máli.  

Tengsl stuðnings foreldra við náms- og starfsferilsþróun unglinga hafa einnig verið skoðuð 

og fundist hafa jákvæð tengsl þar á milli. Dæmi um þess konar stuðning er ef foreldrar tala 

við ungmenni sín um áhuga og hæfni, þeir hvetja ungmennin til að afla sér upplýsinga á því 

námi og störfum sem þau hafa áhuga á eða gefa ráð um val á þeim náms- og 

starfsmöguleikum sem í boði eru. Eftir því sem ungmenni finna fyrir meiri stuðningi frá 

foreldrum sínum því frekar verða þau sér úti um upplýsingar um nám og störf og kanna þau 

(Dietrich og Kracke, 2009). Einnig sýndi rannsókn Keller og Whiston (2008) að finni 11-15 ára 

ungmenni fyrir stuðningi og áhugasemi foreldra sinna við námsval sitt ýtir það frekar undir 

náms- og starfsferilsþróun heldur en að sýna þeim einungis upplýsingar um ákveðin nám og 

störf.  

Stuðningur foreldra við nám barna sinna hefur einnig verið skoðaður hér á landi og 

niðurstöður langtímarannsóknar Sigrúnar Aðalbjarnardóttur og Kristjönu Stellu Blöndal 

(2005) benda til þess að þau 14 ára ungmenni sem upplifa foreldra sína beita leiðandi 

uppeldisaðferðum eru líklegri til að hafa lokið námi úr framhaldsskóla við 22 ára aldur. Þá 

kom einnig í ljós í annarri rannsókn þeirra að sýndu foreldrar ungmennum sínum stuðning 

við nám þeirra minnkuðu líkur á brotthvarfi úr framhaldsskóla í þeim fjölskyldum þar sem 

leiðandi uppeldisaðferðir voru notaðar. Hins vegar var staðan ekki sú hjá fjölskyldum þar sem 

afskiptalausar uppeldisaðferðir voru notaðar (Kristjana Stella Blöndal og Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2009).  

Erna G. Árnadóttir (2007) skoðaði einnig hvernig ungmenni upplifa stuðning foreldra sinna 

við nám sitt og hvers konar stuðning þau vilja helst fá. Ungmennum fannst gott að vita af 

stuðningi foreldra sinna þrátt fyrir að vilja sýna sjálfstæði. Einnig fannst þeim ágætt að vita af 

áhuga foreldra sinna á námi sínu og að fá stuðning við námið. Þá leiddi rannsókn Svandísar 

Sturludóttur (2012) í ljós að eftir því sem unglingar finna fyrir meiri stuðning frá foreldrum 



  

23 

við nám sitt og þurfa á minni stuðning frá skóla að halda því jákvæðari eru þeir gagnvart 

skólanum. Þá spáir stuðningur foreldra og skólans fyrir um tilfinningalega og hegðunarlega 

skuldbindingu unglinganna. Svipaðar niðurstöður komu í ljós í rannsókn Höllu Karenar 

Jónsdóttur (2015) en stuðningur foreldra við nám og skuldbinding vina spáir fyrir um 

skuldbindingu til náms og skóla að teknu tilliti til fyrri námsárangurs, menntunar foreldra og 

kyns. Það sama má segja um niðurstöður rannsóknar Álfgeirs Loga Kristjánssonar og Ingu 

Dóru Sigfúsdóttur (2009) en þau skoðuðu meðal annars stuðning foreldra á því hversu 

auðvelt eða erfitt það væri fyrir ungmennin að fá hlýju og ummönnun frá foreldrum sínum, 

að eiga í samræðum við foreldra sína um persónuleg málefni og að fá ráð frá foreldrum um 

nám. Samkvæmt þeim hefur þess konar stuðningur foreldra jákvæð áhrif á námsárangur 

ungmenna og viðleitni þeirra til námsins og það óháð kyni. Stuðningur foreldra við nám 

barna þeirra hefur því jákvæð áhrif bæði á námsárangur unglinga sem og skuldbindingu 

þeirra til náms og skóla. Rannsóknir virðast hins vegar ekki hafa lagt mikla áherslu á að skoða 

tengsl stuðnings foreldra við vissu um námsval eða þörf fyrir ráðgjöf. 

Lítið virðist vera af rannsóknum á stuðningi foreldra við nám barna þeirra og vissu um 

námsval eða þörf fyrir ráðgjöf en hins vegar hefur tilfinningalegur stuðningur verið skoðaður 

í tengslum við vissu um námsval (Koumoundourou, Tsaousis og Kounenou, 2011; Lease og 

Dahlbeck, 2009; Stringer og Kerpelman, 2010). Börn þeirra foreldra sem beita skipandi 

uppeldisháttum og sýna þar af leiðandi lítinn tilfinningalegan stuðning eiga erfiðara með að 

taka ákvarðanir um áframhaldandi nám og störf (Koumoundourou, o.fl., 2011). Rannsóknir 

Lease og Dahlbeck (2009) og Whiston (1996) leiddu hins vegar í ljós að þær unglingsstúlkur 

sem eiga foreldra sem nota skipandi uppeldishætti voru vissari um námsval sitt. Lease og 

Dahlbeck (2009) veltu því fyrir sér hvort þessar niðurstöður gætu verið vegna þeirra 

afdráttarlausu leiðbeininga um námsval sem þær fengu frá foreldrum sínum. Áhugavert er 

því að skoða hvaða áhrif stuðningur foreldra við nám barna þeirra hefur á vissu um námsval 

og þörf fyrir ráðgjöf. 

1.2.2 Samræmi í áherslum foreldra og unglinga 

Samræmi í áherslum foreldra og unglinga þeirra á hvers konar nám unglingarnir skuli velja 

hefur einnig mögulega áhrif á námsval. Rannsókn Li og Kerpelman (2007) skoðaði áhrif 

sambands mæðgna og feðgina á vissu unglingsstúlkna um námsval sitt. Niðurstöður þeirra 

sýndu meðal annars að samband foreldra og stúlkna spáði fyrir um hvort þeim þætti auðvelt 
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eða erfitt að velja nám. Unglingsstúlkur sem voru afar nánar foreldrum sínum og lítið 

aðskildar þeim áttu erfitt með að velja það nám sem þær vildu helst velja. Þær sem voru 

nánar foreldrum sínum en gátu aðskilið hugmyndir sínar frá hugmyndum foreldra sinna áttu 

hins vegar auðveldara með að velja nám eftir eigin sannfæringu. Samband unglingsstúlkna 

við foreldra sína spáði að auki fyrir um að hve miklu leyti þær væru reiðubúnar að skipta um 

skoðun á námsvali sínu ef foreldrar þeirra voru ekki sammála vali þeirra. Stúlkurnar sögðu að 

þær myndu komast í uppnám væru foreldrar þeirra með aðrar væntingar til náms- og 

starfsferils þeirra en þær sjálfar. Hversu mikið uppnám þær myndu fara í fór eftir því hversu 

tengdar þær voru foreldrum sínum. Þær sem ekki voru nánar foreldrum sínum voru minna 

líklegar til að fara í uppnám og þar af leiðandi voru þær minna tilbúnar til að skipta um 

skoðun á námi væru hugmyndir foreldrar þeirra um áframhaldandi nám ekki í samræmi við 

þeirra eigin. Það getur því skipt máli hvort samræmi sé í áherslum foreldra og 

unglingsstúlkna þeirra til náms sem og hvernig samband þeirra við foreldra þeirra er. 

Samræmi í áherslum foreldra og unglinga á að unglingarnir lykju stúdentsprófi hefur 

einnig verið skoðað hérlendis. Samræmi í áherslum var athugað í langtímarannsókn Jóns 

Torfa Jónassonar og Kristjönu Stellu Blöndal (2002) á námsgengi og námsferli einstaklinga 

sem fæddir voru árið 1975. Ekki var mikið samræmi í áherslum unglinga á að þeir lykju 

stúdentsprófi og þeirra áherslna sem unglingarnir töldu að foreldrar þeirra leggðu á 

stúdentspróf. Stór hluti, eða um helmingur nemenda, hélt foreldra sína leggja ýmist meiri 

eða minni áherslu á að þeir lykju stúdentsprófi en þeir sjálfir. Nokkuð stór hópur þeirra 

nemenda sem luku starfsnámi töldu foreldra sína leggja minni áherslu á að ljúka 

stúdentsprófi en þeir sjálfir. Hins vegar var sá hópur sem var líklegastur til að halda að 

samræmi væri í áherslum foreldra þeirra og þeirra eigin nemendur sem luku stúdentsprófi.  

Sé samræmi í áherslum ungmenna og foreldra þeirra á stúdentspróf skoðað í tengslum við 

brotthvarf ungmennanna kemur í ljós að munur kemur fram á því hvort þau telji samræmi 

eða ósamræmi í áherslum sínum og foreldra þeirra á stúdentspróf eftir því hvort þau hafa 

lokið námi eða ekki. Ef einstaklingar sem hafa lokið ýmist stúdentsprófi eða starfsnámi eru 

bornir saman við þá sem ekki hafa lokið námi við 24 ára aldur má sjá að hlutfallslega fleiri 

ungmenni töldu að foreldrar sínir leggðu ýmist minni eða meiri áherslu á að þau lykju 

stúdentspróf hjá þeim hópi sem ekki hafði lokið námi (Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella 

Blöndal, 2002). Í rannsókn Kristjönu Stellu Blöndal og félaga (2016) kom fram að þeir 

nemendur sem höfðu lokið námi innan tilskilins tíma voru líklegri til að telja foreldra sína 
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leggja jafn mikla áherslu á að þeir lykju stúdentsprófi og þeir sjálfir. Sé forspá afstöðu til 

náms, skuldbindingar og þarfa fyrir ráðgjöf um námstíma skoðuð kemur einnig fram að þeir 

einstaklingar sem töldu foreldra sína leggja jafn mikla áherslu á að þeir lykju stúdentsprófi 

voru líklegri til að hafa lokið námi sínu innan fjögurra ára en bæði þeir sem töldu foreldra 

sína leggja meiri eða minni áherslu á að þeir lykju stúdentsprófi. 

Þar af leiðandi er áhugavert að athuga hvort staðan sé sú sama í þessari rannsókn og 

athuga hvort samræmi í áherslum foreldra og unglinga þeirra hafi áhrif á vissu ungmenna um 

námsval og þörf þeirra fyrir ráðgjöf. 

1.3 Þörf fyrir ráðgjöf 

Í framhaldi af umræðu um niðurstöður rannsókna um vissu um námsval og stuðning foreldra 

er fróðlegt að skoða þörf ungmenna fyrir ráðgjöf. Í danskri skýrslu um námsval ungmenna 

kom fram að þau ungmenni sem eru óákveðin um námsval sitt upplifa ekki í eins miklum 

mæli að þau geti nýtt sér einstaklingsbundna náms- og starfsráðgjöf eins og þau sem ekki eru 

óákveðin. 45% af þeim sem voru óákveðin sækjast eftir meiri ráðgjöf varðandi námsval sitt. 

Það þýðir að um 55% þeirra sem eru óákveðin um námsval sækjast ekki eftir meiri ráðgjöf 

eða aðstoð. Þá velta höfundar skýrslunnar því fyrir sér hverjir það eru sem hafa meiri þörf 

fyrir ráðgjöf en þeir fá og hvernig sé hægt að bera kennsl á þá einstaklinga því það eru ekki 

alltaf þeir einstaklingar sem sækja sjálfir í meiri ráðgjöf. Oftar en ekki er um að ræða 

ungmenni sem hafa ekki sterkt bakland eða stuðning heimanfrá, eins og frá foreldrum, og því 

getur náms- og starfsráðgjöf komið að gagni (Pless og Katznelson, 2005). Scheel og Gonzalez 

(2007) sýndu einnig fram á með rannsókn sinni að þeir einstaklingar sem eru bjartsýnir 

gagnvart framtíð sinni og upplifa færri hindranir á náms- og starfsferli eru líklegri til að nýta 

sér aðstoð náms- og starfsráðgjafa. Því má velta því fyrir sér hvort að þeir einstaklingar sem 

hafi meiri þörf fyrir ráðgjöf séu ekki að fá hana. 

Áðurnefnd rannsókn Kristjönu Stellu Blöndal og félaga (2016) skoðaði meðal annars tengsl 

brotthvarfs nemenda úr námi og þarfar þeirra fyrir ráðgjöf. Þörf ungmenna fyrir ráðgjöf 

verður meiri eftir því sem nám þeirra dregst á langinn í það að þau nái að útskrifast úr 

framhaldsskóla. Þau sem töldu sig hafa minnsta þörf fyrir ráðgjöf voru þau sem luku námi 

innan fjögurra ára og þau sem höfðu mesta þörf fyrir ráðgjöf luku námi meira en sex árum 

eftir að þau hófu nám í framhaldsskóla.  
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Hér á eftir verður skoðað hvernig náms- og starfsráðgjöf og náms- og starfsfræðsla er á 

Íslandi áður en farið verður í árangur af þeirri þjónustu. 

1.3.1 Náms- og starfsfræðsla 

Með auknu námsframboði og flóknari heim starfa er mikilvægt að veita ungmennum náms- 

og starfsráðgjöf (OECD, 2004). Samkvæmt Aðalnámsskrá grunnskóla er náms- og 

starfsráðgjöf hluti af sérfræðiþjónustu skóla sem þeir eru skyldugir til að bjóða upp á 

samkvæmt lögum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Allir grunnskólanemendur 

á Íslandi eiga rétt á að fá náms- og starfsráðgjöf hjá náms- og starfsráðgjöfum (lög um 

grunnskóla nr. 91/2008). Undir náms- og starfsráðgjöf flokkast að aðstoða nemendur við að 

finna út hvar áhugi þeirra, hæfileiki og kraftar koma að gagni. Einnig geta náms- og 

starfsráðgjafar leiðbeint nemendum við áframhaldandi nám eða störf. Hvað varðar náms- og 

starfsfræðslu er tekið fram að kynna eigi nemendum fjölbreytt námsframboð á næstu 

skólastigum sem og ýmis störf. Kynna á nemendum fyrir þróun starfa sem og nýjum störfum 

sem verða til með tímanum. Þá er þess sérstaklega getið að huga þurfi að jafnrétti í náms- og 

starfsfræðslu. Að auki á að kynna bæði drengjum og stúlkum störf sem hafa verið álitin sem 

kynbundin störf. Einn af áhersluþáttum Aðalnámsskrár grunnskóla er að „Nemendur verði 

búnir undir frekara nám og starf með markvissri náms- og starfsfræðslu, víðtækri kynningu á 

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

undir fjölþætt störf sem bjóðast í samfélaginu“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013). En hvað er náms- og starfsfræðsla? 

Náms- og starfsfræðsla er einn þáttur náms- og starfsráðgjafar (Menntamálaráðuneyti, 

2007). Markmið náms- og starfsfræðslu er að upplýsa nemendur um nám og störf sem og að 

auka leikni þeirra til að geta tekið ákvarðanir tengdar náms- og starfsferli sínum og áætlað og 

undirbúið hann. Meginviðfangsefni náms- og starfsfræðslu er þrenns konar, í fyrsta lagi er 

það sjálfskönnun, í öðru lagi er eitt af viðfangsefnunum könnun á áframhaldandi námi og 

störfum og í þriðja lagi er það ákvarðanataka um nám og störf og markmiðasetning 

(Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 1994; 2000). Með náms- og starfsráðgjöf og fræðslu eru 

einstaklingar aðstoðaðir við að átta sig á áhugasviðum sínum og hæfni og getu 

(Menntamálaráðuneyti, 2007; OECD, 2004). Einstaklingar öðlast þekkingu um sjálfa sig, um 

nám og störf (Gysbers, 2013). Þeir eru einnig aðstoðaðir við að tengja þá sjálfsþekkingu við 

upplýsingar um nám og störf og öfugt (Menntamálaráðuneyti, 2007; OECD, 2004). Þar af 
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leiðandi eru þeir líklegri til að velja nám og störf sem þeir verði ánægðari í og vegni einnig 

betur í (OECD, 2004). Þetta er í samræmi við það sem kenning John L. Holland segir um 

náms- og starfsval. Velji einstaklingar nám og störf í samræmi við áhugasvið sitt eru meiri 

líkur á að þeim vegni vel í starfi og verði ánægðir (Holland, 1996; Nauta, 2013). Aftur á móti 

eru mögulega fleiri þættir sem stuðla einnig að ánægju og velgengni í starfi því eins og áður 

segir styðja niðurstöður sumra rannsókna ekki þá fullyrðingu að samræmi spái fyrir um 

ánægju í starfi (Ishitani, 2010). 

Þar að auki gerir náms- og starfsráðgjöf og fræðsla einstaklingum kleift að komast að því 

hvað felst í störfum og hvar hægt sé að leita að námi og störfum (OECD, 2004). Samkvæmt 

náms- og starfsferilsþróunarkenningu Super er könnun á heimi starfa einmitt eitt af því sem 

einstaklingar fást við á könnunarstigi (e. exploration). Könnunarstig er eitt af fimm lífsstigum 

sem Super setti fram um náms- og starfsferilsþróun einstaklinga og nær það yfirleitt frá 15-

25 ára aldri. Þá eru flestir samkvæmt kenningunni að afla sér upplýsinga um heim starfa (e. 

world of work) og hvaða tækifæri hann hefur upp á að bjóða, mynda sjálfsmynd tengda 

störfum og kanna þau að mestu með því að skoða í kringum sig (Hartung, 2013). Hins vegar 

leggur Super (1990) einnig áherslu á að aldursviðmiðin fyrir stigin séu sveigjanleg. Einnig 

segir hann að hægt sé að vinna aftur í gegnum hvert og eitt stig, til dæmis þegar 

einstaklingur ákveður að skipta um starfsvettvang og fer því mögulega aftur á könnunarstig 

til að finna út hver nýi vettvangurinn verður. Náms- og starfsráðgjöf og fræðsla stuðlar því að 

náms- og starfsferilsþróun einstaklinga sem og eykur líkur á því að þeir velji nám og störf eftir 

eigin áhuga.  

Náms- og starfsfræðsla kom hingað seint á sjöunda áratug síðustu aldar og þá um svipað 

leyti og hjá nágrannalöndunum (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 1994). Námsgreinin er oftast 

einungis kennd á síðasta ári ungmenna í grunnskóla (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, Ágústa E. 

Ingþórsdóttir og Sigríður Bílddal, 2008) og eru ekki allir grunnskólanemendur sem fá slíka 

kennslu (Helga Tryggvadóttir o.fl., 2014). Náms- og starfsráðgjafar eru flestir á sama máli um 

að byrja þurfi fyrr kennslu í náms- og starfsfræðslu og jafnvel út allan grunnskólann 

(Sigurbjörg J. Helgadóttir, Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, Hildur Björg Svavarsdóttir og Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2006; Menntamálaráðuneyti, 2007). Ekki er staðið eins að kennslu í náms- og 

starfsfræðslu í öllum grunnskólum og því ekki hægt að útlista nákvæmlega hvernig hún fer 

fram (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012). Stundum fer þó kennslan fram sem umræða um 

áætlanir nemendanna, fræðslu um áframhaldandi nám og vettvangsferðir, ýmist á vinnustaði 
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(Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2000) eða í skóla. Þá koma framhaldsskólar að auki stundum með 

kynningar inn í grunnskóla sem hluti af náms- og starfsfræðslu (Gerður G. Óskarsdóttir, 

2012). 

Eins og áður segir þá fá ekki allir grunnskólanemendur kennslu í náms- og starfsfræðslu en 

í greiningu á störfum náms- og starfsráðgjafa frá árinu 2006 kemur í ljós að rúmlega 64% 

náms- og starfsráðgjafa segja að náms- og starfsfræðsla sé kennd hjá þeim (Sigurbjörg J. 

Helgadóttir o.fl., 2006). Einnig kemur fram í nýlegri skýrslu frá árinu 2014 að svo virðist sem 

náms- og starfsfræðsla sé ekki kennd í 56% tilvika. Það sem meira er, er að í um þriðjungi 

grunnskóla er ekki starfandi náms- og starfsráðgjafi og af þeim grunnskólum sem hafa 

starfandi náms- og starfsráðgjafa eru um 32% sem skortir þá menntun sem liggur að baki 

starfinu. Þeir einstaklingar hafa lokið ýmis konar menntun, til dæmis félagsráðgjöf, iðjuþjálfa 

eða kennaramenntun (Helga Tryggvadóttir o.fl., 2014). Samkvæmt lögum um náms- og 

starfsráðgjafa (nr. 35/2009) hafa einungis þeir sem hafa leyfi menntamálaráðherra rétt á því 

að kalla sig náms- og starfsráðgjafa og þar af leiðandi starfa sem slíkur. Því má sjá að ekki 

sitja allir grunnskólanemendur við sama borð hvað varðar aðgengi að náms- og starfsfræðslu 

og einstaklingi sem hefur tilskilin réttindi til kennslu á því fagi. 

Í rannsókn á vitneskju elstu nemenda í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu um þjónustu 

náms- og starfsráðgjafa kom fram að lítill hluti nemenda virðist vita hvað náms- og 

starfsfræðsla er. Þar að auki var stór hluti nemenda sem vissi ekki hvort námsgreinin væri 

kennd í þeim skóla sem þeir gengu í og aðeins þriðjungur var viss um að hún væri kennd í 

þeirra árgangi (Unnur Ásbergsdóttir, 2016). Margir nemendur fara því á mis við kennslu í 

náms- og starfsfræðslu á grunnskólagöngu sinni. Rannsókn Gerðar G. Óskarsdóttur (2012) 

sýndi að sumum nemendum í 10. bekk fannst sú kynning sem þeir fengu á framhaldsskólum 

góð á meðan öðrum fannst of litlar upplýsingar um framhaldsnám hafa verið gefnar. Þá var 

lagt til í skýrslu nefndar um eflingu náms- og starfsráðgjafar að náms- og starfsfræðsla yrði 

gerð að skyldufagi bæði í grunn- og framhaldsskólum (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir o.fl., 2008).  

Að mati náms- og starfsráðgjafa virðist sem svo að ekki nógu margir nemendur séu 

tilbúnir til að taka ákvörðun um áframhaldandi nám eða störf og því nauðsynlegt að gera 

náms- og starfsfræðslu að skyldufagi. En til að náms- og starfsfræðslan geri eitthvert gagn 

þarf að gera hana markvissari og Aðalnámskrá grunnskóla þyrfti að greina betur frá því 

hvernig standa á að kennslunni (Sigurbjörg J. Helgadóttir o.fl., 2006). Þannig væri hægt að 

gera undirbúning nemenda að náms- og starfsvali einnig markvissari (Guðbjörg 
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Vilhjálmsdóttir o.fl., 2008) því með náms- og starfsfræðslu eru nemendur undirbúnir fyrir 

náms- og starfsvalið (Flynn, 1994) sem þeir standa frammi fyrir að loknum grunnskóla.  

1.3.2 Rannsóknir á árangri náms- og starfsráðgjafar og náms- og starfsfræðslu 

Rannsókn sem var gerð hér á landi á árangri náms- og starfsfræðslu sýnir að þeir nemendur 

sem fengu náms- og starfsfræðslu á grunnskólagöngu sinni voru vissari hvað varðar náms- og 

starfsval sitt en þeir sem ekki fengu náms- og starfsfræðslu. Einnig ýtti hún undir meiri 

upplýsingaöflun hjá þeim nemendum sem fengu fræðslu og skipulagðari hugsun um störf. 

Fræðslan aðstoðaði nemendurna að þeirra mati við að búa til áætlanir varðandi nám og störf 

í framtíðinni. Þeir nemendur sem ekki fengu fræðslu áttu hins vegar erfiðara með að taka 

ákvarðanir tengdu náms- og starfsvali sínu (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2000).  

Önnur rannsókn sem Guðbjörg Vilhjálmsdóttir (2007) framkvæmdi hérlendis mat einnig 

árangur tveggja mismunandi aðferða í kennslu á náms- og starfsfræðslu. Önnur aðferðin 

lagði áherslu á vettvangsheimsóknir og hin aðferðin studdist við uppgötvunaraðferð (e. 

discovery method). Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að báðar aðferðirnar báru 

árangur og höfðu jákvæð áhrif á hæfni nemendanna til að taka ákvörðun um náms- og 

starfsval. Nemendurnir voru ákveðnari um áframhaldandi nám og höfðu aflað fleiri 

upplýsinga um nám og störf en þeir nemendur sem voru í samanburðarhópi og fengu enga 

náms- og starfsfræðslu. Þá höfðu þeir nemendur sem voru í hópnum sem byggði á 

uppgötvunaraðferð tekið meiri framförum í skipulegri hugsun um störf en þeir nemendur í 

hópnum sem lagði áherslu á vettvangsheimsóknir. Einnig hefur komið í ljós að þeir 

nemendur sem sýna framfarir í starfahugsun á aldrinum 15-16 ára eru líklegri til að útskrifast 

úr starfsnámi í framhaldsskóla. Það gæti verið vegna þess að þeir nemendur sem stefna að 

starfsnámi séu með skýrari starfasjálfsmynd (e. vocational identity) þar sem þeir eru þegar 

farnir að undirbúa sig undir ákveðið nám á þessum aldri (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2010). 

Í Noregi varð náms- og starfsfræðsla skyldufag í eldri bekkjum grunnskóla árið 2008. 

Náms- og starfsfræðslunni er ætlað að minnka líkur á brotthvarfi í framhaldsskóla og auka 

líkur á því að nemendur velji námsbraut sem þeir verði ánægðir á. Náms- og starfsfræðslan 

fer fram í 8.-10. bekk og meirihluti tímans fer í að nemendurnir prófi mismunandi 

námsmöguleika í framhaldsskólum sem og vinnustaðaheimsóknir. Rannsókn sem skoðaði 

upplifun nemenda, kennara, skólastjóra og náms- og starfsráðgjafa á námsgreininni var gerð 

árin 2007, 2009 og 2011. Hún leiddi í ljós að tiltölulega fáir nemendur sögðu að fagið hefði 
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aðstoðað þá við að vera öruggari um hvaða námsbraut þeir ætli að velja í framhaldsskóla. Þá 

voru einnig nokkrir nemendur sem sögðu að þeir væru ekki vissir um hvort námsgreinin 

aðstoðaði þá við upplýst námsval. Þetta getur að hluta til verið vegna þess að námsgreinin er 

mikið samlöguð að öðrum námsgreinum. Þar af leiðandi eru nemendurnir ekki vissir hvaða 

verkefni tilheyra náms- og starfsfræðslunni. Hins vegar sýndi rannsóknin einnig að þeir 

nemendur sem höfðu fengið náms- og starfsfræðslu voru líklegri til að hafa komist inn í það 

nám sem þeir vildu og meiri líkur voru einnig á því að þeir væru ánægðir með námið sitt 

(Lødding og Holen, 2012). Þessar niðurstöður ýta því undir að náms- og starfsfræðslan þarf 

að vera markviss og jafnvel að íhuga þurfi vel hvernig vinnustaðaheimsóknir séu útfærðar. 

Það sem er þó mikilvægast í þessu, er að náms- og starfsfræðsla virðist vera að skila 

nemendum í það nám sem þeir eru ánægðir í. 

Killeen og Kidd (1991) tóku saman niðurstöður 40 rannsókna og sýndu þær að flestar 

aðferðir í náms- og starfsráðgjöf sýndu árangur hvað varðar sjálfskennd (e. self-awareness), 

ákvarðanatökufærni, hversu öruggir einstaklingar eru með ákvörðun, að vera meðvitaður um 

tækifæri og færni til að nýta það sem einstaklingar lærðu seinna meir. Aðferðirnar í náms- og 

starfsráðgjöf sem hér um ræðir eru náms- og starfsfræðsla, hópavinna, einstaklingsráðgjöf, 

túlkun á niðurstöðum matstækja, reynslumiðuð inngrip (e. experience-based interventions) 

og þegar margar aðferðir eru notaðar saman. Allar rannsóknirnar nema fjórar sýndu árangur. 

Þá sýndi allsherjargreining Whiston, Sexton og Lasoff (1998) einnig að náms- og starfsráðgjöf 

hefur áhrif á flesta aldurshópa. Áhrifin voru mismunandi eftir því hvers konar náms- og 

starfsráðgjöf var veitt en ýmist var um að ræða einstaklingsráðgjöf, hóparáðgjöf, námskeið, 

náms- og starfsfræðslu eða ráðgjöf í gegnum tölvu. Árangur ráðgjafarinnar var svo ýmist 

mældur eftir því hversu ákveðnir ráðþegarnir voru, hversu mikilli hæfni tengdri náms- og 

starfsferli (e. career-related skills) þeir höfðu náð og starfsþroska (e. career maturity). Það 

staðfestir því að hægt sé að byrja náms- og starfsfræðslu fyrr eins og flestir náms- og 

starfsráðgjafar hér á landi eru sammála um að þurfi að gera (Menntamálaráðuneyti, 2007; 

Sigurbjörg J. Helgadóttir o.fl., 2006). 

Önnur allsherjargreining leiddi í ljós að fimm þættir í náms- og starfsfræðslu hafa hvað 

mest áhrif á að náms- og starfsfræðslan beri árangur. Það eru stuðningur við áætlanagerð á 

náms- og starfsferli, aðgangur að fyrirmyndum, upplýsingar um störf, einstaklingsráðgjöf og 

skriflegar æfingar og vinnubækur. Þá geta náms- og starfsráðgjafar aukið skilvirkni náms- og 

starfsfræðslunnar ef þeir aðstoða nemendur við að setja sér markmið fyrir framtíðina, gefa 
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þeim tækifæri til að leita að upplýsingum um nám og störf, stuðla að sjálfstæðri leit að þess 

konar upplýsingum, gefa þeim tækifæri til að bera saman mismunandi nám og störf, veita 

einstaklingsráðgjöf og benda á fyrirmyndir sem hafa valið um nám og störf á árangursríkan 

hátt (Brown o.fl., 2003). 

Skýrsla um rannsóknir á áhrifum náms- og starfsráðgjafar var gefin út í Danmörku árið 

2011. Hún skoðaði og tók saman niðurstöður 39 rannsókna víðsvegar að úr heiminum. 

Rannsóknirnar voru ýmist um náms- og starfsráðgjöf barna og unglinga þegar þeir ljúka 

grunnskóla og byrja í framhaldsskóla, náms- og starfsráðgjöf ungs fólks á meðan það lýkur 

framhaldsskóla og fer í áframhaldandi menntun og náms- og starfsráðgjöf fullorðinna 

einstaklinga á vinnumarkaði. Skýrslan leiddi í ljós að einstaklingsráðgjöf sé afar áhrifarík en 

sambandið milli ráðgjafa og ráðþega er viðkvæmt og þarf því að vera gott. Einnig sýnir náms- 

og starfsfræðsla árangur og vefsíður geta verið góð viðbót séu þær notaðar samhliða öðrum 

inngripum í náms- og starfsráðgjöf. Þá geta vinnustaðaheimsóknir einnig borið árangur en 

mikilvægt er að þær séu skipulagðar vel og þeim fylgt eftir. Hins vegar veitir náms- og 

starfsráðgjöf sem inniheldur mismunandi inngrip, til dæmis náms- og starfsfræðsla, vefsíður, 

vinnustaðaheimsóknir og einstaklingsráðgjöf, mestan árangur. Að auki er tímasetningin á 

náms- og starfsráðgjöfinni og fræðslunni mikilvæg. Aftur á móti er erfitt að segja 

nákvæmlega til um hvenær sé best að hefja ráðgjöfina og fræðsluna en það má ekki vera of 

snemma eða of seint (Christensen og Larsen, 2011). Náms- og starfsráðgjöfin er því 

áhrifaríkust þegar mismunandi inngrip eru notuð og er hér stuðningur fyrir því að samræmt 

upplýsingakerfi, eins og vefsíða, sem þörf er á hérlendis gerir gagn. Þá er tímasetningin 

einnig mikilvæg eins og íslenskir náms- og starfsráðgjafar hafa bent á og vilja að náms- og 

starfsfræðslan byrji fyrr (Menntamálaráðuneyti, 2007; Sigurbjörg J. Helgadóttir o.fl., 2006). 

1.4 Rannsóknarspurningar  

Eftir framangreinda umræðu um vissu ungmenna um námsval og þörf þeirra fyrir náms- og 

starfsráðgjöf og tengsl þess við stuðning foreldra, afstöðu til náms og námsvals verður í 

þessu verkefni þessi tengsl skoðuð nánar. Meginmarkmið þessarar rannsóknar er að skoða 

tengsl milli stuðnings foreldra við nám barna þeirra, hvort ungmennum líkaði betur við 

verklegt eða bóklegt nám í grunnskóla og hvort þau eru í bók- eða starfsnámi eða á almennri 

braut við annars vegar vissu þeirra um námsval sitt í framhaldsskóla og hins vegar þörf þeirra 

fyrir ráðgjöf. Settar eru fram eftirfarandi rannsóknarspurningar: 
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1. Spáir stuðningur foreldra við nám barna þeirra, samræmi í áherslum ungmenna og 

foreldra þeirra á stúdentspróf, afstaða ungmennanna til náms í grunnskóla og hvort 

þau eru í bók- eða starfsnámi eða á almennri braut fyrir um vissu þeirra um námsval í 

framhaldsskóla að teknu tilliti til bakgrunns þeirra (kyns, aldurs, menntunar móður og 

menntunar föður)? 

2. Spáir stuðningur foreldra við nám barna þeirra, samræmi í áherslum ungmenna og 

foreldra þeirra á stúdentspróf, afstaða ungmennanna til náms í grunnskóla og hvort 

þau eru í bók- eða starfsnámi eða á almennri braut fyrir um þörf þeirra fyrir ráðgjöf að 

teknu tilliti til bakgrunns þeirra? 
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2 Aðferð 

Rannsókn þessi byggir á gögnum úr langtímarannsókn Jóns Torfa Jónassonar og Kristjönu 

Stellu Blöndal sem ber heitið Námsframvinda nemenda og skilvirkni framhaldsskóla. 

2.1 Þátttakendur 

Spurningakönnun var lögð fyrir úrtak framhaldsskólanemenda í öllum framhaldsskólum 

landsins vorið og haustið 2007. Í heild voru 5239 í úrtakinu en 3991 nemandi svaraði 

spurningalistanum og var svarhlutfall því 76,2%. Í úrtakið voru valdir af tilviljun bekkir eða 

áfangar í hverjum skóla og á hverju námsári. Í fámennum framhaldsskólum var allur skólinn í 

úrtakinu. Skólum af millistærð var skipt upp á tilviljanakenndan hátt þannig að í um helmingi 

tilvika voru tveir hópar af hverju námsári valdir og í hinum helming skólanna var einn hópur 

valinn af hverju námsári. Tveir hópar voru hins vegar valdir á tilviljunarkenndan hátt af 

hverju námsári úr stærri skólum og í minni skólum var einn hópur valinn. Þá var einn hópur 

valinn úr hópi nemenda í starfsnámi og einn hópur valinn úr hópi nemenda í bóknámi í þeim 

skólum sem bæði bauð upp á bók- og starfsnám. Að auki var viðbótarúrtak tekið úr þeim 

skólum sem buðu upp á almennar deildir og þeim skólum þar sem fjöldi nýbúa var nokkur 

(Kristjana Stella Blöndal o.fl., 2016; Kristjana Stella Blöndal, munnleg heimild, 31. janúar 

2017).  

Í þessari rannsókn var úrtakið nemendur á 16. og 17. ári sem tóku þátt í ofangreindri 

rannsókn. Alls voru 1803 þátttakendur og var kynjahlutfall nokkuð jafnt, eða 866 piltar (48%) 

og 937 stúlkur (52%). 964 nemendur voru í bóknámi (53,5%), 627 voru á almennri braut 

(34,8%) og 212 voru í starfs- eða listnámi (11,8%). 

2.2 Mælitæki 

Spurningalistinn sem lagður var fyrir þátttakendur innihélt meðal annars spurningar um 

afstöðu til náms og skólans, námsvenjur og þátttöku í félagslífi. Í þessari rannsókn var notast 

við spurningar um hversu mikla áherslu þátttakendur töldu að foreldrar þeirra leggðu á að 

þeir lykju stúdentsprófi og afstöðu til náms í grunnskóla. Einnig var notast við spurningar sem 

sneru að stuðningi foreldra í námi barna þeirra, vissu þátttakenda um námsval og þörf þeirra 

fyrir ráðgjöf. Þar að auki voru spurningar um bakgrunn þátttakenda, kyn, menntun móður og 
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menntun föður notaðar og upplýsingar fengnar um aldur og námssvið þátttakendanna. 

Þáttagreining var framkvæmd til að búa til rannsóknarbreyturnar vissa um námsval í 

framhaldsskóla, þörf fyrir ráðgjöf og stuðningur foreldra. Niðurstöðum þáttagreiningarinnar 

eru gerð skil í upphafi þriðja kafla um niðurstöður rannsóknarinnar.   

Vissa um námsval skoðar hversu vissir nemendurnir voru um að þeir væru á réttri 

námsbraut. Vissa um námsval var mæld með fjórum atriðum. Dæmi um atriði eru: „Ég er á 

þeirri námsbraut sem ég vildi helst vera á“ og „Mér finnst vanta námsbraut/deild sem hentar 

mér“. Eitt atriðanna var metið á fimm punkta kvarða frá „Mjög sammála“ til „Mjög 

ósammála“. Þrjú atriðanna var aftur á móti með tvo svarmöguleika: „Já“ og „Nei“. Til að 

atriðin væru metin á sama kvarða voru breyturnar staðlaðar og var það gert eftir fjölda 

svarmöguleika. Svörin voru kóðuð þannig að því hærra gildi því meiri vissa um námsval og 

náði kvarðinn frá einum til tveimur (M = 1,71, SF = 0,32, Spönn = 1-2).    

Þörf fyrir ráðgjöf snýr að því hversu mikla náms- og starfsráðgjöf ungmenni telja sig hafa 

og hversu mikinn stuðning við námið í skólanum þau þurfa á að halda. Breytan var mæld 

með fjórum atriðum og dæmi um þau eru: „Ég þarf ráðgjöf um vinnubrögð“ og „Ég þarf 

ráðgjöf um námsval“. Svarmöguleikar voru fjórir: „Nei, þarf ekki stuðning/ráðgjöf“, „Fæ 

nægan stuðning/ráðgjöf“, „Já, aðeins meiri“ og „Já, mun meiri“ og voru svörin kóðuð á þann 

hátt að því hærra gildi því meiri þörf fyrir ráðgjöf (M = 1,79, SF = 0,61, Spönn = 1-4).  

Stuðningur foreldra í námi barna sinna lýsir sér í þátttöku foreldranna í námi barna þeirra 

(Epstein, 1987; Fan og Chen, 2001; Hill o.fl., 2004; McNeal, 1999). Stuðningur var mældur 

með fimm atriðum og dæmi um þau eru: „Foreldrar mínir sýna því áhuga sem ég er að læra í 

skólanum“ og „Ef ég þarf aðstoð við heimanám get ég leitað til foreldra minna“. Atriðin voru 

öll mæld á fimm punkta kvarða hins vegar voru fjórir kvarðanna frá „Mjög sammála“ til 

„Mjög ósammála“ og kvarði eins atriðis var frá „Alltaf“ til „Aldrei“. Svörin voru kóðuð á þann 

hátt að því hærra gildi því meiri stuðningi fundu ungmenni fyrir frá foreldrum sínum við 

námið (M = 3,86, SF = 0,75, Spönn = 1-5).  

Samræmi í áherslum foreldra og ungmenna þeirra á stúdentspróf var metið með 

spurningunni: „Finnst þér að foreldrar/forráðamenn þínir leggi meiri, jafnmikla eða minni 

áherslu en þú, á að þú takir stúdentspróf?“. Svarmöguleikar voru þrír og voru þeir 

eftirfarandi: „Foreldrar mínir leggja meiri áherslu á það en ég“, „Foreldrar mínir leggja jafn 

mikla áherslu á það og ég“ og „Foreldrar mínir leggja minni áherslu á það en ég“. Gögnin 

voru kóðuð á þann veg að svarmöguleikarnir „Foreldrar mínir leggja meiri áherslu á það en 
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ég“ og „Foreldrar mínir leggja minni áherslu á það en ég“ voru flokkaðir saman og stóðu fyrir 

ósamræmi í áherslum ungmenna og foreldra þeirra á stúdentspróf. Svarmöguleikinn 

„Foreldrar mínir leggja jafn mikla áherslu á það og ég“ stóð aftur á móti fyrir samræmi í 

áherslum ungmenna og foreldra þeirra á stúdentspróf.  

Afstaða til náms í grunnskóla var skoðuð með spurningunni: „Hvort líkaði þér betur 

verklegt eða bóklegt nám í grunnskóla? (Með verklegu námi er t.d. átt við textílmennt, smíði, 

myndlist og heimilisfræði.)“. Svarmöguleikarnir voru eftirfarandi: „Mér líkaði betur við 

bóklegt nám“, „Mér líkaði álíka vel við bóklegt og verklegt“ og „Mér líkaði betur við verklegt 

nám“.  

Námssvið. Upplýsingar voru fengnar um hvaða námsbraut nemendurnir voru á úr 

nemendaskrá með leyfi Hagstofu. Breytunni var skipt upp í þrjá flokka eftir tegund 

námsbrautar: „Almenn braut“, „Bóknám“ og „Starfsnám“ en starfsnám innihélt bæði 

nemendur á starfsnámsbrautum og listanámsbrautum. Með bóknámi er átt við bóklegt nám 

til stúdentsprófs af til dæmis málabraut, viðskiptabraut, félagsfræðabraut og 

náttúrufræðibraut. Það nám sem flokkast undir starfsnám er meðal annars grunnnám í 

iðngreinum, hársnyrtiiðn, húsgagnasmíði, nuddbraut, snyrtifræði, vélvirkjun og múraraiðn 

(Hagstofa Íslands, e.d.). Almenn braut er aftur á móti skilgreind fyrir þá nemendur sem ekki 

uppfylla inntökuskilyrði fyrir aðrar námsbrautir en hafa þó lokið grunnskólanámi 

(Menntamálaráðuneyti, 2008). 

Menntun móður og menntun föður. Spurt var einnig um menntun beggja foreldra í 

sitthvoru lagi. Spurningarnar voru svohljóðandi: „Hvaða menntun hefur móðir 

þín/uppeldismóðir þín? Svaraðu því sem þú telur eiga best við og merktu aðeins í einn reit.“ 

og „Hvaða menntun hefur faðir þinn/uppeldisfaðir þinn? Svaraðu því sem þú telur eiga best 

við og merktu aðeins í einn reit.“. Svarmöguleikarnir voru fimm: „Grunnskólapróf eða annað 

skyldunám“, „Iðnnám eða annað starfsnám, til dæmis sjúkraliði, lögregla, vélstjóri o.fl.“, 

„Bóklegt framhaldsskólapróf, til dæmis stúdentspróf eða verslunarpróf (ekki á háskólastigi)“, 

„Háskólapróf“ og „Aðra menntun, hvaða?“. 

Fyrir fjölbreytuaðhvarfsgreiningu voru búnar til vísibreytur fyrir afstöðu ungmenna til 

náms í grunnskóla. Ungmennum sem líkaði betur við verklegt nám voru borin saman við 

ungmenni sem líkaði betur við bóklegt nám annars vegar og hins vegar við ungmenni sem 

líkaði álíka vel við bóklegt og verklegt nám í grunnskóla. Einnig voru vísibreytur búnar til fyrir 

tegund námsbrautar sem ungmennin voru á þegar rannsóknin fór fram. Einstaklingar í 
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starfsnámi voru bornir saman við þá sem voru á almennri braut og einnig við þá sem voru í 

bóknámi. Að lokum voru vísibreytur búnar til fyrir menntun móður sem og menntun föður. 

Þá voru einstaklingar sem sögðu móður sína hafa lokið starfsnámi bornir í fyrsta lagi saman 

við þá sem sögðu móður sína hafa lokið grunnskólaprófi, í öðru lagi við þá sem sögðu móður 

sína hafa lokið bóklegu framhaldsskólaprófi og í þriðja lagi við þá sem sögðu móður sína hafa 

lokið háskólamenntun. Sami samanburður var notaður fyrir menntun föður. 

2.3 Framkvæmd 

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands hafði umsjón með framkvæmd rannsóknarinnar. Í 

desember árið 2006 var samband haft við skjólastjórnendur í öllum framhaldsskólum 

landsins og samþykktu allir skólarnir að taka þátt. Spurningakönnun var lögð fyrir 

þátttakendur vorið 2007 og voru það nemendur á 17. ári. Einnig var hún lögð fyrir nemendur 

á fyrstu önn haustið 2007. Rannsóknin var þar að auki tilkynnt til Persónuverndar (Kristjana 

Stella Blöndal o.fl., 2016). 

Bréf var sent til foreldra þeirra nemenda sem ekki voru orðnir 18 ára og þar af leiðandi 

ekki sjálfráða. Í því var leitast eftir þátttöku barna þeirra og ábendingar um að hafa skyldi 

samband við Félagsvísindastofnun væru þeir mótfallnir þátttöku barna þeirra í rannsókninni. 

Einnig var tekið fram að hefðu foreldrar ekki samband fyrir tilsettann tíma var metið sem svo 

að þeir væru samþykkir þátttöku barna þeirra (Kristjana Stella Blöndal o.fl., 2016).  

Fyrirlögn spurningalistans fór fram í kennslustundum og tóku þeir nemendur þátt sem 

mættir voru. Ýmist lögðu starfsmenn Félagsvísindastofnunar eða starfsfólk skólanna 

spurningalistann fyrir og var stöðluðum leiðbeiningum fylgt við fyrirlögnina. Þá var skýrt 

tekið fram í spurningalistanum að nemendur voru hvorki skyldugir til að svara einstökum 

spurningum né listanum í heild sinni (Kristjana Stella Blöndal o.fl., 2016).  

2.4 Úrvinnsla 

Útgáfa 23 af tölfræðiforritinu SPSS var notuð við tölfræðilega úrvinnslu. Fylgibreytur þessarar 

rannsóknar voru tvær, vissa um námsval og þörf fyrir ráðgjöf. Frumbreytur voru fjórar og var 

það stuðningur foreldra, samræmi í áherslum ungmenna og foreldra þeirra á stúdentspróf, 

afstaða ungmennanna til náms í grunnskóla og hvort þau voru í bók- eða starfsnámi eða á 

almennri braut. Auk þess voru bakgrunnsbreyturnar fjórar, kyn, aldur, menntun móður og 

menntun föður. Til að búa til rannsóknarbreyturnar vissa um námsval, þörf fyrir ráðgjöf og 
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stuðningur foreldra var leitandi þáttagreining notuð. Að auki var innri áreiðanleiki metinn 

með því að framkvæma atriðagreiningu. Niðurstöður þátta- og atriðagreiningar eru kynntar í 

niðurstöðukafla, sjá töflur 1 og 2. Lýsandi tölfræði, viðeigandi marktektarpróf og 

fjölbreytuaðhvarfsgreining var notað við úrvinnslu.  
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3 Niðurstöður 

Hér verða kynntar niðurstöður fyrir tengsl milli þarfar ungmenna fyrir ráðgjöf og vissu þeirra 

um námsval við stuðning foreldra, afstöðu ungmennanna til náms og á hvaða námssviðum 

þau voru. Fyrst verður greint frá þáttagreiningu fyrir fylgibreyturnar tvær og stuðning 

foreldra. Lýsandi tölfræði fyrir vissu um námsval og þörf fyrir ráðgjöf eftir 

rannsóknarbreytum og viðeigandi marktektarprófum verður kynnt. Því næst eru kynntar 

niðurstöður lýsandi tölfræði og að lokum forspárlíkön fyrir þörf ungmenna fyrir ráðgjöf og 

vissu þeirra um námsval.  

3.1 Þáttagreining rannsóknarbreyta 

Leitandi þáttagreining (e. exploratory factor analysis) með hornskökkum snúningi (e. oblique 

rotation) og meginásagreiningu (e. principal axis factoring) á 13 atriðum sem eiga við 

stuðning foreldra, þörf fyrir ráðgjöf og vissu um námsval var framkvæmd. Út úr henni komu 

þrír þættir og er hægt að skoða þá í töflu 1. Atriðin hlóðu öll við eigin þátt yfir 0,3 sem fylgir 

þeirri kröfu sem oftast er gerð um hleðslu þátta (Einar Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 

2005). Atriðin voru einnig öll þáttalega hrein og í samræmi við fræðilega umfjöllun (sjá 

Epstein, 1987; Fan og Chen, 2001; Hill o.fl., 2004; McNeal, 1999). 
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Tafla 1. Niðurstöður þáttagreiningar fyrir stuðning foreldra, þörf fyrir ráðgjöf og vissu um 
námsval. 

 Þáttur 1 Þáttur 2 Þáttur 3 

Stuðningur foreldra    

Foreldrar mínir hvetja mig til að reyna betur ef ég fæ slakar 

einkunnir 

0,80   

Foreldrar mínir sýna því áhuga sem ég er að læra í skólanum 0,77   

Ég ræði skólann og nám mitt við foreldra mína  0,73   

Foreldrar mínir leggja mikla áherslu á að ég standi mig vel í 

námi 

0,69   

Ef ég þarf aðstoð við heimanám get ég leitað til foreldra 

minna 

0,65   

Þörf fyrir ráðgjöf    

Ég þarf ráðgjöf um vinnubrögð  -0,84  

Ég þarf meiri stuðning við námið innan skólans  -0,78  

Ég þarf ráðgjöf um námsval  -0,71  

Ég þarf ráðgjöf vegna persónulegra vandamála  -0,54  

Vissa um námsval    

Ég hef velt því fyrir mér að skipta um námsbraut/deild   0,82 

Ég er á þeirri námsbraut sem ég vildi helst vera á   -0,82 

Ég er sannfærð(ur) um að ég hef valið rétta námsbraut   -0,76 

Mér finnst vanta námsbraut/deild sem hentar mér   0,51 

Hleðslur undir 0,3 eru ekki birtar í töflunni.    

 

Innri áreiðanleiki þáttanna var einnig metinn með Cronbach‘s alfa. Niðurstöður má sjá í 

töflu 2. Í töflunni má sjá fjölda atriða í hverjum þætti, alfa stuðul og á hvaða bili fylgni atriða 

við eigin þátt var. Samkvæmt Field (2013) er viðmið um innri áreiðanleika að hann sé ekki 
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mikið lægri en 0,7 og að fylgni atriða við eigin þátt sé ekki lægri en 0,3. Þar af leiðandi var 

innri áreiðanleiki þáttanna þriggja talinn góður því niðurstöðurnar voru á bilinu 0,65-0,77. 

Ekkert atriði var með lægri fylgni en 0,3 við eigin þátt.  

 

Tafla 2. Áreiðanleiki mælinga á stuðningi foreldra, þörf fyrir ráðgjöf og vissu um námsval. 

 Fjöldi atriða  Innri áreiðanleiki 

(alfa) 

Fylgni atriða við 

eigin þátt 

Stuðningur foreldra 5 0,77 0,48-0,63 

Þörf fyrir ráðgjöf 4 0,71 0,33-0,62 

Vissa um námsval  4 0,65 0,36-0,56 

 

3.2 Vissa um námsval 

Í töflu 3 eru meðaltöl og staðalfrávik vissu um námsval eftir frumbreytum rannsóknarinnar. 

Marktækur munur kom fram á vissu um námsval eftir öllum frumbreytunum nema kyni. 

Marktækur munur kom fram á vissu ungmenna eftir aldri þeirra, þeir sem voru á 16. ári voru 

að jafnaði vissari um námsval sitt en þeir sem voru á 17. ári, t(1668) = -3,71, p<0,05. Einnig 

kom fram marktækur munur á vissu ungmennanna um námsval eftir menntun mæðra þeirra, 

F(3, 1588) = 11,44, p<0,001. Þeir nemendur sem áttu móður með bóklegt framhaldsskólapróf 

eða háskólapróf voru að jafnaði vissari um námsval sitt en þeir sem áttu móður með 

grunnskólapróf, samkvæmt Games-Howell, p<0,05. Að auki kom fram marktækur munur á 

vissu ungmenna um námsval eftir menntun feðra þeirra, F(3, 1569) = 9,93, p<0,01. Þau sem 

áttu föður með bóklegt framhaldsskólapróf eða háskólapróf voru að jafnaði vissari um 

námsval sitt en þau sem áttu föður sem hafði lokið grunnskólaprófi. Einnig voru þau sem áttu 

föður með háskólapróf að jafnaði vissari um námsval sitt en þau ungmenni sem áttu föður 

sem hafði lokið starfsnámi, samkvæmt Games-Howell, p<0,05. 

Marktækur munur kom fram á vissu um námsval eftir stuðningi foreldra, F(2, 1641) = 

15,45, p<0,001. Þeir einstaklingar sem fengu lítinn stuðning frá foreldrum sínum voru að 

jafnaði minna vissir um námsval sitt en þeir sem fengu miðlungs eða mikinn stuðning frá 

foreldrum sínum, samkvæmt Games-Howell, p<0,05. Marktækur munur kom þar að auki 

fram á milli þeirra sem töldu foreldra sína leggja jafn mikla áherslu og þau sjálf á að þau lykju 
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stúdentsprófi og þeirra sem töldu foreldra sína ýmist leggja meiri eða minni áherslu á að þau 

lykju stúdentsprófi, t(5453,6) = -8,25, p<0,001. Að jafnaði voru þau ungmenni sem töldu 

samræmi í eigin áherslum og áherslum foreldra sinna á að þau lykju stúdentsprófi vissari um 

námsval sitt en þau sem töldu ósamræmi vera til staðar. Þá kom einnig fram marktækur 

munur á vissu ungmenna um námsval eftir afstöðu þeirra til náms í grunnskóla, F(2, 1660) = 

27,78, p<0,001. Þau sem sögðust líka betur við verklegar greinar í grunnskóla voru að jafnaði 

óvissari um námsval sitt en þau sem sögðust líka betur við bóklegar greinar og þau sem 

sögðust líka álíka vel við bóklegar og verklegar greinar í grunnskóla, samkvæmt Games-

Howell, p<0,05. Að lokum kom fram marktækur munur á vissu ungmennanna um námsval 

eftir því hvort þau voru í bók- eða starfsnámi eða á almennri braut, F(2, 1667) = 144,21, 

p<0,001. Að jafnaði voru þau sem voru í starfsnámi vissari um námsval sitt en bæði þau sem 

voru í bóknámi og á almennri braut. Einnig voru þau sem voru í bóknámi að jafnaði vissari 

um námsval sitt en þau sem voru á almennri braut, samkvæmt Games-Howell, p<0,05. 
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Tafla 3. Lýsandi tölfræði fyrir vissu um námsval og þörf fyrir ráðgjöf eftir rannsóknarbreytum. 

 Vissa um námsval Þörf fyrir ráðgjöf 

 Fjöldi M SF Fjöldi M SF 

Kyn         ***  

Piltar 793 1,71 0,31 833 1,73 0,60 

Stúlkur  877 1,71 0,33 910 1,84 0,62 

Aldur      ***       ***  

Á 16. ári 910 1,68 0,32 966 1,74 0,60 

Á 17. ári 760     1,74      0,32 777      1,85      0,62 

Menntun móður      ***     

Grunnskólapróf 559 1,66 0,33 571 1,80 0,63 

Starfsnám  229 1,71 0,32 237 1,83 0,62 

Bóklegt framhaldsskólapróf 344 1,73 0,31 358 1,76 0,58 

Háskólapróf 461 1,77 0,29 482 1,78 0,60 

Menntun föður      ***     

Grunnskólapróf 372 1,65 0,34 388 1,83 0,63 

Starfsnám 570 1,70 0,32 585 1,77 0,60 

Bóklegt framhaldsskólapróf 183 1,76 0,29 194 1,75 0,58 

Háskólapróf 448 1,76 0,30 462 1,79 0,62 

Stuðningur foreldra      ***   *  

Lítill stuðningur 473 1,64 0,34 499 1,84 0,67 

Miðlungs stuðningur 668 1,73 0,30 688 1,79 0,59 

Mikill stuðningur 503 1,74 0,31 516 1,73 0,58 

Samræmi í áherslum á stúdentspróf      ***   **  

Ósamræmi 372 1,58 0,35 399 1,87 0,67 

Samræmi 1284 1,75 0,30 1329 1,76 0,59 

Afstaða til náms í grunnskóla      ***        ***  

Líkaði betur bóklegt 225 1,77 0,31 233 1,66 0,58 

Líkaði álíka vel bóklegt og verklegt 652 1,76 0,30 673 1,74 0,60 

Líkaði betur verklegt 786 1,65 0,33 824 1,86 0,62 

Námssvið      ***       ***  

Almenn braut 557 1,54 0,32 602 1,90 0,62 

Bóknám 916 1,78 0,29 939 1,74 0,61 

Starfsnám (listnám) 197 1,85 0,24 202 1,71 0,58 

*p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001 
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3.3 Þörf fyrir ráðgjöf 

Tafla 3 sýnir lýsandi tölfræði fyrir fylgibreytuna þörf fyrir ráðgjöf eftir frumbreytum 

rannsóknarinnar. Marktækur munur kom fram á þörf ungmenna fyrir ráðgjöf eftir flestum 

rannsóknarbreytunum, fyrir utan menntun móður og menntun föður. Að jafnaði töldu piltar 

sig hafa minni þörf fyrir ráðgjöf en stúlkur, t(1741) = -3,73, p<0,001. Einnig kom fram 

marktækur munur á þeim sem voru á 16. ári og þeim sem voru á 17. ári, t(1741) = -3,98, 

p<0,001. Þeir sem voru á 17. ári töldu sig að jafnaði hafa meiri þörf fyrir ráðgjöf en þeir sem 

voru  á 16. ári.  

Marktækur munur kom fram á þörf ungmenna fyrir ráðgjöf eftir stuðningi foreldra, F(2, 

1700) = 4,46, p<0,05. Að jafnaði töldu þeir einstaklingar sem fengu lítinn stuðning frá 

foreldrum sínum sig hafa meiri þörf fyrir ráðgjöf en þeir sem fengu mikinn stuðning frá 

foreldrum sínum, samkvæmt Games-Howell, p<0,05. Einnig kom fram marktækur munur á 

þörf ungmenna fyrir ráðgjöf eftir því hvort þeir töldu foreldra sína leggja jafn mikla áherslu á 

að þau lykju stúdentsprófi og þau sjálf eða hvort þau töldu foreldra sína leggja ýmist meiri 

eða minni áherslu á að þau lykju stúdentsprófi, t(543,60) = -8,25, p<0,001. Að jafnaði töldu 

þau ungmenni sem töldu vera samræmi vera milli eigin áherslna og foreldra þeirra sig hafa 

minni þörf fyrir ráðgjöf en þau sem töldu ósamræmi vera til staðar. Jafnframt kom fram 

marktækur munur á þörf ungmenna fyrir ráðgjöf eftir afstöðu þeirra til náms í grunnskóla, 

F(2, 1727) = 13,04, p<0,001. Þeim ungmennum sem líkaði betur verklegar greinar í 

grunnskóla töldu sig að jafnaði hafa meiri þörf fyrir ráðgjöf en þeim sem líkaði betur við 

bóklegar greinar og þeim sem líkaði álíka vel við bóklegar og verklegar greinar, samkvæmt 

Hochberg, p<0,05. Að lokum var einnig marktækur munur á þörf ungmenna fyrir ráðgjöf eftir 

því hvort þau voru í bók- eða starfsnámi eða á almennri braut, F(2, 1740) = 14,36, p<0,001. 

Að jafnaði töldu þeir nemendur sem voru á almennri braut sig hafa meiri þörf fyrir ráðgjöf en 

þeir sem voru í bóknámi og þeir sem voru í starfsnámi, samkvæmt Hochberg, p<0,05. 

3.4 Námsval og afstaða til náms 

Skoðað var námsval ungmennanna eftir afstöðu þeirra til náms í grunnskóla og eru 

niðurstöðurnar kynntar í töflu 4.  
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Tafla 4. Námsval í framhaldsskóla eftir afstöðu ungmenna til náms í grunnskóla. 

 Líkaði betur 

við bóklegt 

nám 

Líkaði álíka vel 

við bóklegt og 

verklegt nám 

Líkaði betur 

við verklegt 

nám 

Alls Fjöldi 

Er í bóknámi 72,3% 66,6% 38,5% 54% 943 

Er í starfsnámi 5,9% 5,9% 17,7% 11,5% 201 

Er á almennri braut  21,8% 27,5% 43,8% 34,5% 602 

Alls 100% 100% 100% 100%  

Fjöldi 238 677 831  1746 

 

Hér má sjá að um helmingur ungmennanna valdi bóknámsbraut, einn þriðji þeirra innritaðist 

á almenna braut og um 11,5% valdi starfsnámsbraut. Jafnframt má sjá að algengast var að 

nemendum líkaði betur verklegt nám í grunnskóla eða tæpum helmingi nemenda, tæp 40% 

gátu ekki gert upp á milli bóklegs og verklegs náms og einungis 14% sögðust hafa líkað betur 

bóklegt nám. Marktæk tengsl komu fram milli námsvals og á viðhorfi til náms í grunnskóla, 

χ2(4, N = 1746) = 165,75, p<0,001. Eins og sjá má völdu flestir bóklegt framhaldsskólanám 

sem líkaði betur bóklegt nám í grunnskóla og tveir af hverjum þremur þeirra sem ekki gátu 

gert upp á milli bóklegs og verklegs náms. Aftur á móti völdu einungis 18% þeirra sem líkaði 

betur verklegt nám í grunnskóla verklegt nám í framhaldsskóla, eða í samræmi við það sem 

þeim líkaði betur við í grunnskóla. Hins vegar völdu mun fleiri af þeim sem líkaði betur við 

verklegt nám í grunnskóla bóknám í framhaldsskóla, eða um 39%. Því má sjá að af þeim sem 

líkaði betur við verklegt nám í grunnskóla völdu fleiri nám í framhaldsskóla í ósamræmi við 

það sem þeim líkaði betur við í grunnskóla heldur en þeir sem völdu nám í samræmi við það 

sem þeim líkaði betur við í grunnskóla. Að auki innritast um 44% þeirra sem líkaði betur við 

verklegt nám í grunnskóla á almenna braut í framhaldsskóla. Af þeim einstaklingum sem 

líkaði betur við bóklegt nám í grunnskóla innrituðust um 22% þeirra á almenna braut og 

einungis um 6% valdi starfsnámsbraut. Mikið hærra hlutfall þeirra sem líkaði betur við 

bóklegt nám í grunnskóla valdi því nám í framhaldsskóla í samræmi við það sem þeim líkaði 

betur í grunnskóla en þeirra sem líkaði betur við verklegt nám í grunnskóla. Að lokum völdu 

einungis um 6% af þeim sem líkaði álíka vel við bóklegt og verklegt nám í grunnskóla 

verknám í framhaldsskóla og um 28% þeirra innrituðust inn á almenna braut í 
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framhaldsskóla. Hins vegar er ekki hægt að segja til um hvort þeir einstaklingar sem líkaði 

álíka vel við bóklegt og verklegt nám í grunnskóla völdu námsbraut í framhaldsskóla í 

samræmi eða ósamræmi við afstöðu þeirra til náms í grunnskóla. 

3.5 Niðurstöður fjölbreytuaðhvarfsgreiningar  

Hér á eftir koma niðurstöður fjölbreytuaðhvarfsgreiningar (e. multiple regression) fyrir 

annars vegar vissu nemenda um námsval í framhaldsskóla og hins vegar þörf þeirra fyrir 

ráðgjöf. 

3.5.1 Vissa um námsval 

Niðurstöður fjölbreytuaðhvarfsgreiningar sem sjá má í töflu 5 sýndu að stuðningur foreldra í 

námi ungmennanna, samræmi í áherslum foreldra og ungmenna á stúdentspróf, afstaða 

ungmenna til náms í grunnskóla og hvort þau voru í bók- eða starfsnámi eða á almennri 

braut skýrði 21,4% af heildardreifingu vissu um námsval að teknu tilliti til bakgrunns þeirra, 

F(14,1505) = 29,3, p<0,001.  

Stuðningur foreldra við nám unglinga þeirra spáði marktækt fyrir um vissu um námsval að 

teknu tilliti til annarra rannsóknarbreyta. Eftir því sem stuðningur foreldra var meiri því 

vissari voru ungmenni að jafnaði með námsval sitt. Jafnframt var forspá samræmis í 

áherslum foreldra og barna á stúdentspróf marktækt að teknu tilliti til annnarra 

rannsóknarbreyta. Þau ungmenni sem töldu foreldra sína leggja jafn mikla áherslu á að þau 

lykju stúdentsprófi og þau sjálf voru að jafnaði vissari með námsval sitt en þau sem upplifðu 

foreldra sína leggja ýmist meiri eða minni áherslu á stúdentspróf. 

Þá spáði afstaða ungmennanna til náms í grunnskóla marktækt fyrir um vissu um námsval 

að teknu tilliti til hinna rannsóknarbreytanna. Þau ungmenni sem líkaði betur við bóklegt 

nám voru að jafnaði vissari um námsval sitt en þau sem líkaði betur við verklegt nám í 

grunnskóla. Að auki voru þau ungmenni sem líkaði álíka vel við bóklegt og verklegt nám í 

grunnskóla vissari um námsval sitt en þau sem líkaði betur við verklegt nám.  

Það hvort ungmennin voru í bók- eða starfsnámi eða á almennri braut spáði einnig 

marktækt fyrir um vissu þeirra um námsval að teknu tilliti til annarra rannsóknarbreyta. Að 

jafnaði voru þau sem voru í bóknámi óvissari með námsval sitt en þau sem voru í starfsnámi. 

Það sama má segja um þá sem voru á almennri braut, þau voru að jafnaði óvissari með 

námsval sitt en þau sem voru í starfsnámi. Að lokum spáðu kyn, aldur, menntun móður og 

menntun föður ekki marktækt fyrir um vissu ungmenna um námsval sitt að teknu tilliti til 

annarra rannsóknarbreyta. 
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Tafla 5. Niðurstöður fjölbreytuaðhvarfsgreiningar fyrir vissu um námsval. 

 Vissa um námsval 

 B SE B ß 

Stuðningur foreldra 0,04*** 0,01 0,10 

Samræmi í áherslum foreldra og barna 0,13*** 0,02 0,17 

Afstaða til náms:     

Líkaði betur bóklegt nám vs líkaði betur verklegt nám 0,08*** 0,02 0,09 

Líkaði álíka vel bóklegt og verklegt nám vs líkaði betur verklegt 

nám 

0,08*** 0,02 0,13 

Námssvið:    

Almenn braut vs starfsnám -0,31*** 0,03 -0,46 

Bóknámt vs starfsnám -0,13*** 0,03 -0,20 

Kona -0,02 0,02 -0,03 

Aldur 0,02 0,02 0,04 

Menntun móður:    

Grunnskólapróf vs starfsnám 0,004 0,02 0,01 

Bóklegt framhaldsskólapróf vs starfsnám 0,01 0,03 0,01 

Háskólamenntun vs starfsnám 0,02 0,02 0,03 

Menntun föður:    

Grunnskólapróf vs starfsnám -0,01 0,02 -0,01 

 Bóklegt framhaldsskólapróf vs starfsnám 0,04 0,03 0,04 

Háskólamenntun vs starfsnám 0,03 0,02 0,04 

    

F  29,3  

R2  0,214***  

*p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001 
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3.5.2 Þörf fyrir ráðgjöf 

Niðurstöður fjölbreytuaðhvarfsgreiningar á þörf fyrir ráðgjöf má sjá í töflu 6. Þar má sjá að 

stuðningur foreldra við nám barna þeirra, samræmi í áherslum foreldra og ungmenna á 

stúdentspróf, afstaða ungmenna til náms í grunnskóla og hvaða námssviði þau voru á, spáði 

marktækt sameiginlega fyrir um þörf ungmenna fyrir ráðgjöf að teknu tilliti til bakgrunns 

þeirra. Sameiginlega skýrðu rannsóknarbreyturnar 6,9% af heildardreifingu á þörf ungmenna 

fyrir ráðgjöf að teknu tilliti til kyns, aldurs, menntunar móður og menntunar föður, F(14, 

1551) = 8,2, p<0,001.   

Stuðningur foreldra við nám barna þeirra spáði marktækt fyrir um þörf ungmennanna 

fyrir ráðgjöf að teknu tilliti til samræmis í áherslum foreldra og ungmenna á stúdentspróf, 

afstöðu ungmenna til náms í grunnskóla, hvort þau voru í bók- eða starfsnámi eða á almennri 

braut og bakgrunns þeirra (kyns, aldurs, menntunar móður og menntunar föður). Að jafnaði 

töldu ungmenni sig hafa minni þörf fyrir ráðgjöf eftir því sem þau fundu fyrir meiri stuðning 

frá foreldrum sínum við námið. 

Það hvort samræmi eða ósamræmi var í áherslum foreldra og ungmenna þeirra á að þau 

lykju stúdentsprófi spáði marktækt fyrir um þörf ungmennanna fyrir ráðgjöf að teknu tilliti til 

annarra rannsóknarbreyta. Að jafnaði töldu þau ungmenni sem töldu foreldra sína leggja jafn 

mikla áherslu á að þau lykju stúdentsprófi sig hafa minni þörf fyrir ráðgjöf en þau ungmenni 

sem töldu foreldra sína ýmist leggja meiri eða minni áherslu á að þau lykju stúdentsprófi.  

Afstaða ungmenna til náms í grunnskóla spáði einnig marktækt fyrir um þörf þeirra fyrir 

ráðgjöf að teknu tilliti til annarra rannsóknarbreyta. Að jafnaði töldu þau sem líkaði betur við 

verklegt nám sig hafa meiri þörf fyrir ráðgjöf en þau sem líkaði betur við bóklegt nám og þau 

sem líkaði álíka vel við bóklegt og verklegt nám.  

Hvort ungmennin voru í bók- eða starfsnámi eða á almennri braut spáði að auki marktækt 

fyrir um þörf þeirra fyrir ráðgjöf að teknu tilliti til annarra rannsóknarbreyta. Martækur 

munur á þörf fyrir ráðgjöf kom fram milli þeirra ungmenna sem voru í starfsnámi og þeirra 

sem voru á almennri braut. Hins vegar kom ekki fram marktækur munur á þörf fyrir ráðgjöf 

milli þeirra sem voru í bóknámi og þeirra sem voru í starfsnámi. Að jafnaði töldu þau 

ungmenni sem voru á almennri braut sig hafa meiri þörf fyrir ráðgjöf en þau sem voru í 

starfsnámi.  

Einnig kom fram marktækur munur á þörf ungmenna fyrir ráðgjöf eftir kyni að teknu tilliti 

til annarra rannsóknarbreyta. Stúlkur töldu sig að jafnaði hafa meiri þörf fyrir ráðgjöf en 

drengir. Að auki var marktækur munur á þörf fyrir ráðgjöf eftir aldri að teknu tilliti til annarra 
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rannsóknarbreyta. Þau ungmenni sem voru á 17. ári töldu sig að jafnaði hafa meiri þörf fyrir 

ráðgjöf en þau sem voru á 16. ári. Menntun móður og menntun föður spáði aftur á móti ekki 

marktæk fyrir um þörf ungmenna fyrir ráðgjöf að teknu tilliti til annarra rannsóknarbreyta 

Tafla 6. Niðurstöður fjölbreytuaðhvarfsgreiningar á þörf fyrir ráðgjöf. 

 Þörf fyrir ráðgjöf 

 B SE B ß 

Stuðningur foreldra -0,06** 0,51 -0,07 

Samræmi í áherslum foreldra og barna -0,09* 0,04 -0,06 

Afstaða til náms:     

Líkaði betur bóklegt nám vs líkaði betur verklegt nám -0,19*** 0,05 -0,11 

Líkaði álíka vel bóklegt og verklegt nám vs líkaði betur verklegt 

nám 

-0,13*** 0,03 -0,11 

Námssvið:    

Almenn braut vs starfsnám 0,19*** 0,05 0,15 

Bóknám vs starfsnám 0,04 0,05 0,03 

Kona 0,16*** 0,03 0,13 

Aldur 0,13*** 0,03 0,11 

Menntun móður:    

Grunnskólapróf vs starfsnám -0,07 0,05 -0,05 

Bóklegt framhaldsskólapróf vs starfsnám -0,04 0,05 -0,03 

Háskólamenntun vs starfsnám -0,004 0,05 -0,003 

Menntun föður:    

Grunnskólapróf vs starfsnám 0,02 0,04 0,02 

Bóklegt framhaldsskólapróf vs starfsnám 0,01 0,05 0,003 

Háskólamenntun vs starfsnám 0,05 0,04 0,04 

    

F  8,2  

R2  0,069***  

*p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001 
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4 Umræða 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að skoða tengsl milli stuðnings foreldra við nám barna 

þeirra, hvort ungmennum líkaði betur við verklegt eða bóklegt nám í grunnskóla og hvort 

þau eru í bók- eða starfsnámi eða á almennri braut við annars vegar vissu þeirra um námsval 

sitt í framhaldsskóla og hins vegar þörf þeirra fyrir ráðgjöf. Helstu niðurstöður benda til þess 

að ungmenni á 16. og 17. aldursári sem finna fyrir stuðningi foreldra við nám sitt, telja 

foreldra sína leggja jafn mikla áherslu á að ljúka stúdentsprófi og þau sjálf, líkaði betur við 

bóklegt eða álíka vel við bóklegt og verklegt nám í grunnskóla og eru í starfsnámi eru vissari 

um námsval sitt í framhaldsskóla. Einnig benda niðurstöðurnar til þess að þau ungmenni sem 

finna fyrir stuðningi foreldra við nám sitt, telja að foreldrar þeirra leggi jafn mikla áherslu á 

að þau ljúki stúdentsprófi og þau sjálf gera, líkaði betur við bóklegt eða álíka vel við bóklegt 

og verklegt nám í grunnskóla og eru í starfsnámi telja sig hafa minni þörf fyrir ráðgjöf.  

Samkvæmt fjölbreytuaðhvarfsgreiningu spáði stuðningur foreldra við nám barna þeirra 

fyrir um vissu ungmennanna um námsval. Þeir nemendur sem áttu foreldra sem lögðu 

áherslu á að þeir stæðu sig vel í náminu, fengu hvatningu ef illa gekk og gátu leitað til þeirra 

eftir aðstoð við námið og sem töldu foreldra sína sýna því áhuga sem þeir lærðu í skólanum 

og ræddu um námið við foreldra sína voru að jafnaði vissari um námsval sitt í 

framhaldsskóla. Þessir nemendur voru líklegir til að telja sig vera á þeirri námsbraut sem þeir 

vildu helst vera á, voru sannfærðir um að þeir hafi valið rétta námsbraut, þeir höfðu ekki velt 

því fyrir sér að skipta um námsbraut og þeim fannst ekki vanta námsbraut sem hentaði þeim. 

Þó svo það virðist sem ekki sé búið að rannsaka bein tengsl stuðnings foreldra við nám barna 

þeirra og vissu þeirra um námsval þá er aftur á móti búið að skoða tengsl tilfinningalegs 

stuðnings og vissu ungmenna um námsval (Koumoundourou, o.fl., 2011; Lease og Dahlbeck, 

2009; Stringer og Kerpelman, 2010). Niðurstöður þessarar rannsóknar eru í samræmi við 

niðurstöður Koumoundourou og félaga (2011). Þær bentu til þess að þau ungmenni sem eiga 

foreldra sem beita skipandi uppeldisháttum og þar af leiðandi sýna lítinn tilfinningalegan 

stuðning eiga erfiðara með að taka ákvarðanir um áframhaldandi nám og störf en þau 

ungmenni sem eiga foreldra sem beita leiðandi uppeldisháttum. Hins vegar eru 

niðurstöðurnar í mótsögn við niðurstöður Lease og Dahlbeck (2009) og Whiston (1996). 

Niðurstöður þessara tveggja rannsókna sýndu að þær unglingsstúlkur sem áttu foreldra sem 
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beittu skipandi uppeldisháttum og veita þar af leiðandi ekki mikinn tilfinningalegan stuðning 

voru vissari um námsval sitt. Því getur verið gagnlegt að skoða einnig stuðning foreldra við 

nám barna þeirra við vissu þeirra um námsval eins og hér var gert og leiddi í ljós meiri vissu 

ungmenna um námsval sitt í framhaldsskóla og minni þörf fyrir ráðgjöf. Sérstaklega í ljósi 

þess að slíkur stuðningur virðist hafa jákvæð áhrif á námsárangur og skuldbindingu til náms 

og skóla (Álfgeir Logi Kristjánsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2009; Fan og Chen, 2001; Halla 

Karen Jónsdóttir, 2015; Hill og Tyson, 2009; McNeal, 1999; Spera, 2005; Svandís Sturludóttir, 

2012). Einnig leiðir meiri stuðningur foreldra við nám barna þeirra til minna brotthvarfs 

ungmenna úr framhaldsskóla (Kristjana Stella Blöndal og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2009; 

Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristjana Stella Blöndal, 2005). Því er það áhugavert í samhengi 

við niðurstöður þessarar rannsóknar að meiri stuðningur foreldra við nám barna þeirra stuðli 

að meiri vissu ungmenna á námsvali þeirra þegar þeir hefja nám við framhaldsskóla. 

Stuðningur foreldra við nám barna þeirra spáði einnig fyrir um þörf ungmennanna fyrir 

ráðgjöf í framhaldsskóla eins og kom fram hér að framan. Þau ungmenni sem fundu fyrir 

stuðningi frá foreldrum sínum við námið töldu sig þurfa minni ráðgjöf um vinnubrögð, 

námsval, vegna persónulegra vandamála eða stuðning við námið innan skólans. Hægt er að 

setja þessar niðurstöður í samhengi við niðurstöður rannsókna sem sýna að stuðningur 

foreldra við nám barna þeirra hafi áhrif á náms- og starfsferilsþróun þeirra á þann hátt að 

þau til dæmis verða sér frekar úti um upplýsingar um nám og störf og kanna þau (Dietrich og 

Kracke, 2009; Keller og Whiston, 2008). Náms- og starfsfræðsla sem hluti er af náms- og 

starfsráðgjöf hefur það að markmiði að upplýsa nemendur bæði um nám og störf sem og 

sjálfa sig (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 1994; 2000; Gysbers, 2013) og tengja þetta tvennt saman 

(Menntamálaráðuneyti, 2007; OECD, 2004). Stuðli stuðningur foreldra að aukinni þekkingu 

ungmenna um nám og störf eru því minni líkur á því að þau hafi meiri þörf fyrir ráðgjöf, hafi 

minni þörf fyrir stuðning við námið innan skólans eða ráðgjöf vegna persónulegra 

vandamála. 

Fjölbreytuaðhvarfsgreining leiddi einnig í ljós að samræmi í áherslum ungmenna og 

foreldra þeirra á að ungmennin ljúki stúdentsprófi spáði fyrir vissu þeirra um námsval og þörf 

fyrir ráðgjöf. Þau ungmenni sem töldu samræmi vera í áherslum sínum og foreldra sinna á að 

þau lykju stúdentsprófi voru að jafnaði vissari um námsval sitt en þau sem upplifðu foreldra 

sína leggja ýmist meiri eða minni áherslu á stúdentspróf. Þessar niðurstöður eru í samræmi 

við fyrri rannsóknir sem sýndu fram á að unglingsstúlkur sem telja foreldra sína hafa svipaðar 
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áherslur og þær sjálfar á áframhaldandi nám áttu auðveldara með námsval. Þá þótti þeim 

einnig mikilvægt að foreldrar þeirra höfðu svipaðar væntingar til náms- og starfsferils þeirra 

og þær sjálfar (Li og Kerpelman, 2007). Því má sjá að gagnlegt geti verið fyrir ungmenni að 

finna fyrir því að áherslur foreldra þeirra séu svipaðar og þeirra eigin hvað varðar 

áframhaldandi nám.  

Samræmi í áherslum ungmenna og foreldra þeirra á að þau ljúki stúdentsprófi spáði fyrir 

þörf ungmennanna fyrir ráðgjöf á þann hátt að þau ungmenni sem töldu foreldra sína leggja 

jafn mikla áherslu á að þau lykju stúdentsprófi töldu sig hafa minni þörf fyrir ráðgjöf en þau 

ungmenni sem töldu foreldra sína leggja meiri eða minni áherslu á stúdentspróf. Áhugavert 

er að skoða þessar niðurstöður í samhengi við niðurstöður fyrri rannsókna. Niðurstöður Jóns 

Torfa Jónassonar og Kristjönu Stellu Blöndal (2002) þar sem tengsl samræmis í áherslum 

foreldra og barna þeirra og brotthvarfs voru skoðuð, sýndu að meðal þeirra sem upplifðu 

ósamræmi var meira brotthvarf. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Kristjönu Stellu 

Blöndal og félaga (2016) voru þau ungmenni sem töldu foreldra sína leggja jafn mikla áherslu 

á að þau lykju stúdentsprófi líklegri til að hafa lokið námi innan fjögurra ára frá upphafi náms 

í framhaldsskóla. Einnig kom fram að þörf ungmenna fyrir ráðgjöf verður meiri eftir því sem 

það tekur þau lengri tíma að ljúka námi í framhaldsskóla. Aftur kemur því fram hversu 

mikilvægt það getur verið fyrir ungmenni að finna fyrir samræmi í eigin áherslum og 

áherslum foreldra þeirra á nám í framhaldsskóla þar sem það getur haft áhrif á þörf þeirra 

fyrir ráðgjöf og hversu langan tíma það tekur þau að ljúka námi. 

Samband námsvals og afstöðu nemenda til náms í grunnskóla var einnig skoðað þar sem 

það var hluti af því að skoða hvað stendur að baki vissu þeirra um námsval. Niðurstöðurnar 

sýndu að þrátt fyrir að tæpum helmingi nemenda líkaði betur við verklegt nám í grunnskóla 

og einungis um 14% líkaði betur við bóklegt þá valdi um helmingur þátttakenda bóknám í 

framhaldsskóla. Þetta er í samræmi við fyrri rannsóknir sem benda einnig til að þó að fleiri 

nemendum líki betur við verklegt nám í grunnskóla en bóklegt þá velja mun fleiri bóknám en 

starfsnám í framhaldsskóla (Jón Torfi Jónasson og Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, 1992; Jón 

Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002; Kristjana Stella Blöndal, o.fl., 2016; 

Svanhildur Svavarsdóttir, 2010). Niðurstöður þessarar rannsóknar bentu einnig til að fleiri 

nemendum sem líkaði betur við verklegt nám í grunnskóla völdu nám í ósamræmi við 

afstöðu þess til náms í grunnskóla en nemendum sem líkaði betur við bóklegt nám. 

Nemendum sem líkaði betur við bóklegt nám í grunnskóla voru líklegri til að velja nám í 
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framhaldsskóla í samræmi við afstöðu þeirra til náms í grunnskóla. Fróðlegt er að skoða 

niðurstöðurnar í samhengi við kenningu Hollands (1966; 1996) um starfsáhuga. Þar segir 

Holland að meiri líkur séu á að einstaklingur verði ánægður í námi og starfi auk þess sem 

meiri líkur verði á því að hann staldri lengur við í því velji hann í samræmi við eigið áhugasvið. 

Niðurstöður rannsókna hafa þó verið mismunandi í gegnum tíðina og hafa sumar sýnt fram á 

að tengsl séu til staðar á milli samræmis í starfsvali og ánægju í starfi (Hoeglund og Hansen, 

1999; Meir og Tzadok; 2000). Á meðan aðrar rannsóknir sýna að ánægja í starfi sé líklegast 

komin til vegna persónueinkenna frekar en samræmis í vali og áhuga (Ishitani, 2010).  

Þá sýndi langtímarannsókn Kristjönu Stellu Blöndal og félaga (2016) að þeir einstaklingar 

sem líkaði betur við bóklegt nám í grunnskóla voru líklegri til að hafa lokið námi í 

framhaldsskóla sex og hálfu ári seinna en bæði þeir sem líkaði betur við verklegt nám í 

grunnskóla og þeir sem líkaði álíka vel við bóklegt og verklegt nám. Eru þessar niðurstöður í 

nokkru samræmi við niðurstöður þessarar rannsóknar, að þeir sem líkaði betur við bóklegt 

nám í grunnskóla væru meira vissir um námsval sitt. Kemur það ekki á óvart því meiri líkur 

eru á að þessir einstaklingar velji einnig bóknám í framhaldsskóla og gefur það vísbendingu 

um að þeir séu að velja nám í samræmi við áhugasvið sitt. Einnig samsvarar það kenningu 

Hollands (1996) um að sé valið í samræmi við eigið áhugasvið er líklegra að einstaklingar 

haldi lengur kyrru fyrir í því námsumhverfi.  

Niðurstöður fjölbreytuaðhvarfsgreiningar þessarar rannsóknar eru einnig í samræmi við 

niðurstöður rannsóknanna hér að framan. Afstaða til náms spáði fyrir um vissu ungmenna 

um námsval og þörf þeirra fyrir ráðgjöf. Þau sem líkaði betur við bóklegt nám og þau sem 

líkaði álíka vel við bóklegt og verklegt nám voru að jafnaði vissari um námsval sitt en þau 

ungmenni sem líkaði betur við verklegt nám í grunnskóla. Að jafnaði töldu þau sem líkaði 

betur við bóklegt nám og þau sem líkaði álíka vel við bóklegt og verklegt nám einnig sig hafa 

minni þörf fyrir ráðgjöf en þau ungmenni sem líkaði betur við verklegt nám í grunnskóla. 

Þessar niðurstöður gefa til kynna að þau ungmenni sem líkaði betur við verklegt nám í 

grunnskóla voru líklegri til að hafa valið nám í ósamræmi við eigin áhuga og líklegri til að vera 

óvissari um námsval sitt og töldu sig hafa minni þörf fyrir ráðgjöf. Ekki er hægt að alhæfa að 

ungmennin hafi ekki valið í samræmi við eigin áhugasvið því rannsóknin varpaði einungis ljósi 

á hvaða nám þeim líkaði betur við í grunnskóla og möguleiki er að áhugi þeirra hafi breyst frá 

þeim tíma. Samt sem áður er vert að benda á mikilvægi náms- og starfsfræðslu í samhengi 

við þessar niðurstöður. Þar er áhersla lögð á sjálfskönnun og að fræða einstaklinga um nám 
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og störf og að tengja þetta tvennt saman (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 1994; 2000; Gysbers, 

2013; Menntamálaráðuneyti, 2007; OECD, 2004). Með aukinni náms- og starfsfræðslu væri 

möguleiki á að styðja nemendur í að velja nám í samræmi við eigin áhugasvið og væri 

áhugavert að sjá hvort það hefði áhrif á brotthvarf úr námi. 

Niðurstöður fjölbreytuaðhvarfsgreiningarinnar leiddu að lokum í ljós að þau námssvið 

sem ungmennin stunduðu í framhaldsskóla spáðu fyrir um vissu þeirra um námsval og þörf 

fyrir ráðgjöf. Að jafnaði voru ungmenni í starfsnámi vissari um námsval sitt en ungmenni í 

bóknámi eða á almennri braut. Einnig kom í ljós að þau sem voru í starfsnámi töldu sig að 

jafnaði hafa minni þörf fyrir ráðgjöf en þau sem voru á almennri braut. Þessar niðurstöður 

eru í samræmi við niðurstöður fyrri rannsókna þar sem komið hefur í ljós að áhugi virðist 

spila stærra hlutverk í námsvali þeirra einstaklinga sem eru í starfsnámi en þeirra sem eru í 

bóknámi (Region Hovedstaden, 2013). Sé aftur litið til þess að líklegra sé að þeim sem líki 

betur við verklegt nám í grunnskóla hafi valið bóknám í framhaldsskóla (Kristjana Stella 

Blöndal, Jón Torfi Jónasson og Sólrún Sigvaldadóttir, 2016; Svanhildur Svavarsdóttir, 2010) og 

að mun fleiri innritast á bóknámsbrautir en starfsnámsbrautir í framhaldsskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2007) má sjá að ekki kemur á óvart að þeir sem eru í starfsnámi 

séu vissari um námsval sitt og telji sig hafa minni þörf fyrir ráðgjöf. Þeir sem eru í starfsnámi 

eru líklegri til að hafa einnig líkað betur við verklegt nám í grunnskóla og því áhugasvið þeirra 

líklega að hafa áhrif á námsvalið frekar en hjá þeim sem eru í bóknámi og líkaði betur við 

verklegt nám í grunnskóla.  

Hvað varðar þær niðurstöður að þau ungmenni sem eru á almennri braut séu óvissari um 

námsval sitt og telji sig hafa meiri þörf fyrir ráðgjöf en þeir sem eru í starfsnámi er vert að 

benda á að þeir sem fara á almenna braut hafa í raun ekki látið áhuga sinn ráða för. Almenna 

brautin er ætluð þeim sem ljúka grunnskóla en ná ekki að uppfylla inntökuskilyrði annarra 

námsbrauta sem og þeim sem ekki hafa ákveðið hvaða nám þeir vilja leggja stund á 

(Menntamálaráðuneyti, 2008). Því kemur ekki á óvart að þeir einstaklingar upplifi sig minna 

vissa og telji sig hafa meiri þörf fyrir ráðgjöf. Huga þarf því sérstaklega að náms- og 

starfsfræðslu og ráðgjöf fyrir þennan hóp og þannig vonandi hægt að auka sjálfsþekkingu og 

þekkingu þeirra um nám og störf (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 1994; 2000; Gysbers, 2013; 

Menntamálaráðuneyti, 2007; OECD, 2004).  

Ofangreindar niðurstöður gefa vísbendingu um mikilvægi náms- og starfsráðgjafar og þar 

á meðal fræðslu. Einnig getur verið gott að hafa foreldra ungmennanna og áhrif þeirra á 
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námsval ungmennanna í huga í náms- og starfsráðgjöf og fræðslu. Með því er hægt að auka 

líkur á að ungmenni verði vissari um námsval sitt sem og hafi minni þörf fyrir ráðgjöf. Þar af 

leiðandi er vonandi einnig hægt að koma í veg fyrir aukið brotthvarf úr námi vegna þess að 

séu nemendur óákveðnir um námsval minnkar skuldbinding þeirra til náms og skóla. Með 

minni skuldbindingu aukast svo líkur á brotthvarfi frá námi (Elín Rut Ólafsdóttir, 2015; 

Germeijs og Verschueren, 2007; Kristjana Stella Blöndal og Bjarney Sif Ægisdóttir, 2013). Þá 

getur náms- og starfsfræðsla einnig dregið úr líkum á brotthvarfi (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 

2010). Því getur það gagnast ungmennum að vera vissari um námsval sitt í framhaldsskóla og 

hafa aðgang að náms- og starfsráðgjöf og fræðslu. Staðan hér á landi er hins vegar sú að 

margir nemendur hafa ekki aðgang að menntuðum náms- og starfsráðgjafa og ekki fá allir 

grunnskólanemendur náms- og starfsfræðslu í sínum skóla (Helga Tryggvadóttir, o.fl., 2014; 

Sigurbjörg J. Helgadóttir, o.fl., 2006). Liður í því að gefa öllum grunnskólanemendum færi á 

náms- og starfsfræðslu er að gera fagið að skyldufagi bæði í grunn- og framhaldsskóla eins og 

náms- og starfsráðgjafar leggja til (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir o.fl., 2008). 
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5 Lokaorð 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að skoða tengsl milli stuðnings foreldra, hvort 

ungmennum líkaði betur við verklegt eða bóklegt nám í grunnskóla og hvort þau eru í bók- 

eða starfsnámi eða á almennri braut við annars vegar vissu þeirra um námsval sitt í 

framhaldsskóla og hins vegar þörf þeirra fyrir ráðgjöf. Niðurstöður sýndu að tæp 40% þeirra 

sem líkaði betur við verklegt nám í grunnskóla völdu nám í framhaldsskóla í ósamræmi við 

það. Einnig völdu tæp 6% þeirra sem líkaði betur við bóklegt nám í framhaldsskóla í 

ósamræmi við það sem þeim líkaði betur í grunnskóla. Þá leiddu niðurstöður einnig í ljós að 

stuðningur foreldra við nám ungmenna þeirra, samræmi í áherslum ungmenna og foreldra 

þeirra á stúdentspróf, afstaða ungmennanna til náms í grunnskóla og hvort þau eru í bók- 

eða starfsnámi eða á almennri braut spáði fyrir um vissu um námsval sem og þörf þeirra fyrir 

ráðgjöf að teknu tilliti til kyns, aldurs, menntun móður og menntun föður. 

Niðurstöður þessa verkefnis varpa frekara ljósi á mikilvægi þess að allir nemendur hafi 

greiðan aðgang að náms- og starfsráðgjöf og fái náms- og starfsfræðslu. Með því geta þeir 

orðið vissari um náms- og starfsval sitt og hafa minni þörf fyrir ráðgjöf þar sem áhersla er 

lögð á sjálfskönnun og að fræða nemendur um bæði nám og störf. Ávinningur nemenda af 

því að vera vissari um námsval sitt er meðal annars sá að meiri líkur eru á að þau ljúki námi á 

tilsettum tíma. Því vona ég að verkefnið gagnist náms- og starfsráðgjöfum og að þeir hafi 

þátt foreldra og afstöðu ungmennanna til náms í grunnskóla í huga í náms- og starfsráðgjöf 

og við kennslu í náms- og starfsfræðslu. Einnig vonast ég til að niðurstöðurnar nýtist 

kennurum og þeim einstaklingum sem starfa í menntakerfinu. Síðast en ekki síst vonast ég að 

auki til þess að niðurstöðurnar gagnist foreldrum, því eins og komið hefur fram geta þeir haft 

áhrif á námsval barna sinna. 

Út frá þessu verkefni gæti verið áhugavert að kortleggja enn betur hvað stuðlar að vissu 

um námsval. Einnig mætti skoða tengsl vissu um námsval og þarfar fyrir ráðgjöf og jafnvel að 

skoða hvort meiri vissa um námsval leiði af sér minni þörf fyrir ráðgjöf. 
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