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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar var að bera saman niðurstöður af áhrifum 

áhugasviðskönnunarinnar Í leit að starfi á framhaldsskólanemendur þegar þær eru notaðar 

annað hvort með eða án faglegrar aðstoðar ráðgjafa. Notast var við eigindlega 

rannsóknaraðferð í formi hálfopinna viðtala og grunduð kenning nýtt við úrvinnslu og túlkun 

gagnanna. Af niðurstöðunum mátti greina að fyrirlögn áhugasviðskönnunarinnar bæði með 

og án aðstoðar gagnast þátttakendum. Þeir sem fengu enga aðstoð eyddu meiri tíma í að 

leita sér upplýsinga um áhugasvið og störf. Þeir sem fengu aðstoð töldu aðstoðina mikilvæga. 

Niðurstöður sýndu einnig áhrif áhugasviðskönnunarinnar á viðhorf þátttakendanna til 

mögulegs námsvals þeirra í framtíðinni. Könnunin kom þátttakendum að gagni, hún  hjálpaði 

þeim til dæmis að skilja betur hvað fólst í draumastarfinu sem þau skráðu í upphafi 

áhugakönnunarinnar. Rannsóknin gefur til kynna að mikilvægt er að nota 

áhugasviðskannanir á meðal nemenda sem eru að hefja nám í framhaldsskóla þar sem það 

hjálpar þeim við náms- og starfsval.  
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Abstract 

This main research aim was to examine the differences between using the Icelandic version Í 

leit að starfi of Holland´s career interest inventory The Self-Directed Search (SDS) when it is 

self-administered or administered with professional counsellor assistance to students in 

upper secondary school. The research was qualitative in the form of semi-open interviews 

and Grounded theory was used in processing and interpreting the data. From the results it 

could be conjectured that Í leit að starfi with or without professional assistance was helpful 

to participants. Those who received no assistance spent more time looking up information 

about fields of interest and professions. Those who received assistance thought it was 

important. Results also showed positive changes in attitudes of the participants towards 

possible educational choices in the future. The interest inventory was useful to the 

participants as it helped them understand better what their dream occupations entails that 

they wrote down at the beginning of the inventory. The study indicates that it is important 

that students who are starting secondary school take interest inventories because it helps 

them to make educational and vocational choices.  
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Formáli 

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

Félags- og Mannvísindadeild Háskóla Íslands. Markmið rannsóknarinnar var að bera saman 

niðurstöður af áhrifum áhugasviðskönnunarinnar Í leit að starfi á framhaldsskólanemendur 

þegar þær eru notaðar með eða án aðstoðar náms- og starfsráðgjafa. Notast var við 

eigindlega rannsóknaraðferð í formi hálfopinna viðtala og grunduð kenning nýtt við úrvinnslu 

og túlkun gagnanna. Af niðurstöðunum mátti greina áhrif áhugasviðskönnunarinnar á viðhorf 

þátttakendanna til mögulegs námsvals þeirra í framtíðinni. 

Höfundur er með B.Ed. gráðu í grunnskólakennarafræðum. Á námsferli sínum varð hann 

var við óöryggi og erfiðleika hjá samnemendum sínum að taka ákvarðanir um val á 

framtíðarmenntun og framtíðarstarfi. Margt var í boði en skortur á greinargóðum kynningum 

á valmöguleikum. Segja má að þessi reynsla hafi orðið til þess að ýta undir áhuga á námi í 

náms- og starfsráðgjöf ásamt því að verða kveikja að þessari rannsóknarhugmynd. 

Ég vil þakka leiðbeinanda mínu Dr. Guðbjörgu Vilhjálmsdóttur prófessor við Háskóla 

Íslands fyrir gagnlega og styðjandi leiðsögn. Einnig vil ég þakka meðleiðbeinanda mínum 

Brynhildi Scheving Thorsteinsson sálfræðing fyrir leiðsögn og sérstaklega fyrir sérfræðilega 

ráðgjöf við úrvinnslu verkefnisins. Dr. Gísla Þorsteinssyni prófessor við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands þakka ég jafnframt fyrir aðstoð við málsfarslestur og gagnlegar athugsemdir. 

Ég vil líka þakka eiginmanni mínu Bergi Viðari Guðbjörnssyni og börnum við þolinmæði og 

stuðning á meðan ég var að vinna að þessu krefjandi verkefni. Síðast en ekki síst langar mig 

að þakka viðmælendum mínum sem tóku þátt í rannsókninni kærlega fyrir þátttökuna. 
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1 Inngangur 

Meginviðfangsefni þessarar rannsóknar var að skoða muninn á notkun 

áhugasviðskönnunarinnar Í leit að starfi (e. Self-Directed Search) á meðal 17 ára 

framhaldsskólanemenda sem annars vegar nutu faglegs stuðnings þegar þeir bæði svöruðu 

og leystu úr könnuninni og hins vegar þeirra sem ekki nutu slíks stuðnings. Slík rannsókn 

hefur ekki áður verið framkvæmd hérlendis. Rannsóknin gæti gagnast náms- og 

starfsráðgjöfum við að finna nýjar og árangursríkari leiðir til að vinna með könnun á áhuga 

meðal skjólstæðinga sinna. Áhugasviðskönnunin Í leit að starfi var hönnuð með tilliti til þess 

að notendur gætu kannað áhuga sinn og störf sjálfstætt, án aðstoðar. 

Með áhugasviðskönnun eru fundin tengsl á milli persónuleika og áhugamála annars vegar 

og starfsgreina hins vegar. Út úr greiningunni koma hugmyndir að starfssviðum þar sem 

líklegt er að einstaklingnum myndi líða vel og getur einnig staðfest hugmyndir einstaklings. 

Áhugasviðskönnunin getur verið gagnleg fyrir einstaklinginn ef hann er í vafa um hvað hann 

vill gera í framtíðinni. Áhuginn er mældur í áhugakönnunum svo sem Strong, Bendli og Í leit 

að starfi með því að biðja svaranda um að segja hvort honum líkar eða líkar ekki við störf 

annars vegar og athafnir hins vegar. Starfsáhugasviðskannanir eru tæki náms- og 

starfsráðgjafa sem hönnuð eru með það að markmiði að hjálpa einstaklingum að skilja 

hvernig persónulegir eiginleikar eins og áhugasvið, gildismat, hæfileikar, hneigðir og færni 

hafa áhrif á árangur þeirra í starfi og starfsánægju miðað við ólíkt náms- og starfsval og 

vinnuumhverfi. Áhugasviðskannanir sem athuga ofangreinda þætti hafa bæði verið notaðar 

af einstaklingum og stofnunum eins og náms- og starfsráðgjöfum í skólum og 

atvinnumiðlunum en tilgangur þeirra er að aðstoða einstaklinga við að skilja áhugasvið sín og 

gera þá meðvitaðri um þá þætti í persónugerð þeirra sem gera þá hæfari til að taka 

ákvarðanir um nám og störf (Kapes, Mastie og Whitfield, 1994). 

Áhugasviðskönnunin Í leit að starfi sem rannsóknin styðst við byggir á kenningu 

fræðimannsins og kennismiðsins Holland (1966) um flokkun og tengsl áhugasviða og hefur 

mikið verið notuð í heiminum frá miðbiki síðustu aldar (Colling og Sedlacek, 1972). Holland 

taldi að náms- og starfsráðgjafar yrðu aldrei nægilega margir til að geta sinnt öllum þeim sem 

vantar slíka aðstoð (Gottfredson og Johnstun, 2009). Þetta var ástæða þess að hann þróaði 

áhugasviðskönnunina Í leit að starfi sem á líka að geta gagnast þeim sem ekki hafa aðgang að 
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náms- og starfsráðgjöfum (Gottfredson og Johnstun, 2009; Holland, Fritzsche og Powell, 

1994). 

Í leit að starfi er mælitæki sem er hannað með það að markmiði að einstaklingur geti 

hagnýtt hana sér til gagns einir og óstuddir, eins og enska heiti þess, Self-Directed Search ber 

með sé. Samkvæmt Holland (1972) geta bæði náms- og starfsráðgjafar nýtt könnunina í 

ráðgjafarstarfi sínu og einstaklingar sem ekki eru með aðgang að sérfræðiaðstoð. Holland 

taldi að könnunin gæti gagnast allt að 50-60% framhaldsskólanemendum og einnig 

fullorðnum einstaklingum (Collins og Sedlacek, 1972).  

Áhugasviðskannanir hafa verið notaðar á Íslandi í um þrjátíu ár (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 

2016). Þær eru mikið nýttar af náms- og starfsráðgjöfum við að aðstoða einstaklinga við 

markvissara náms- og starfsval (Sif Einarsdóttir og James Rounds, 2013). Áhugasviðskannanir 

eru matstæki sem byggja á þekkingu, kenningum og hugmyndafræði fræðimanna sem hafa 

rannsakað tengsl áhugasviða og starfsvals. Hægt er að leggja þessar kannanir fyrir á ýmsan 

hátt en til þess að hægt sé að styðja við sem flesta nemendur og veita þeim stuðning er 

nauðsynlegt að bera saman mismunandi aðferðir. 

Í þessum kafla verður fyrst fjallað um kenningar er tengjast áhugasviðum og 

áhugasviðskönnunum, ásamt því að áhugasviðskönnun Holland Self-Directed Search og 

íslenskri gerð hennar Í leit að starfi verður gerð skil. Þessu næst verður fjallað um mat á 

árangri starfa náms- og starfsráðgjafa og sagt frá þróun starfsferils og einnig verða 

niðurstöður úr rannsóknum á áhugasviðskönnuninni kannaðar. 

1.1 Kenningar um áhugasvið og áhugasviðskannanir 

Í þessari rannsókn er stuðst við áhugasviðskenningu Holland (1966, 1972; Gottfredson og 

Johnstun, 2009). Áhugasviðskannanir voru mjög miðlægar í þeirri jákvæðu nálgun sem 

einkenndi náms- og starfsráðgjafarafræðin alla 20. öldina og eru ennþá áberandi í 

rannsóknum (Niels og Harris-Bowlsbey, 2002). Settar hafa verið fram nokkrar kenningar sem 

ætlað er að auðvelda náms- og starfsráðgjöfum að greina áhugasvið nemenda. Til að átta 

okkur betur á áhugasviðskönnunum er rétt að skoða nokkur lykilhugtök eins og áhuga og 

starfsáhuga. 
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1.1.1 Skilgreining á lykilhugtakinu áhugi 

Samkvæmt Oxford orðabókinni (2017) þýðir hugtakið áhugi tilfinning fyrir að vilja vita eða 

læra um eitthvað eða einhvern. Savickas (1999) segir í stuttu máli að áhugi stytti 

vegalengdina á milli einstaklingsins og þess sem hann hefur áhuga á (Savickas, 1999) og hann 

tákni jafnframt vitund einstaklingsins um persónulegt umhverfi hans (Savickas, 1999). Áhuga 

hefur oft verið lýst sem tilfinningalegri reynslu, áhugahvöt eða forvitni og að hann sé þannig 

hluti af persónuleika einstaklinga (Silva, 2006). Low og Rounds (2006) lýsa áhuga sem 

persónuleikaþætti sem einkennir hvern einstakling og gerir hann ólíkan öðrum 

einstaklingum. Þessi tegund áhuga er oft tengd við áhuga einstaklinga á mismunandi störfum 

(e. vocational interest/career interest) og tengist því kenningum um starfsval (e. choice 

theories) og þróun starfsferils (e. vocational development theories). Low og Rounds (2006) 

telja að þó að starfsáhugi sé þáttur í meðfæddum persónuleika einstaklinga þá verði hann 

ekki fullmótaður fyrr en á fullorðinsárum. 

Áhugi er forsenda fyrir árangri og vinnusemi á mörgum sviðum. Til dæmis er 

meginforsenda góðs námsárangurs að nemendur hafi áhuga fyrir náminu (Amalía 

Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og Börkur Hansen, 2010). 

Því má sjá af ofangreindu að ef einstaklingur hefur fundið sitt áhugasvið mætti áætla að 

sá myndi ná meiri árangri því starfsánægja og stöðugleiki væri meiri hjá viðkomandi. En slíkt 

er hægt að sjá í kenningu Holland hér í næsta kafla. 

1.1.2 Kenning Holland um áhugasvið einstaklinga 

Margar kenningar hafa verið settar fram um áhugasvið en kenning Holland er sú sem hefur 

verið mest notuð (Behrens og Nauta, 2013; Chauvin, Miller og Bird, 2011). Kenning Holland 

(1966) um starfsáhuga hefur það að markmiði að hjálpa til við að finna áhugasvið hvers 

einstaklings og miðar að því að útskýra hvernig einstaklingar taka ákvarðanir um starfsval og 

hjálpar þeim að velja sér starf við hæfi eða breyta um starf (Holland, 1997). Þess utan reynir 

kenning hans að gera grein fyrir þáttum í umhverfi einstaklinga og persónuleika sem hafa 

einnig áhrif á ákvarðanatöku þeirra um starfsval, svo sem eins og að einstaklingur meti færni 

sína (Holland, 1966; Christensen, Gelso, Williams og Sedlacek, 1975). Samkvæmt Holland 

(1966) leita einstaklingar í umhverfi sem svarar áhuga þeirra, viðhorfum og gildum og stuðlar 

að því að þeir fá að njóta hæfileika sinna. Þegar jafnvægi næst á milli starfsumhverfis og 

áhugasviðs þeirra verða þeir sennilega ánægðir í starfi og ná árangri (Sharf, 2010). Holland 
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(1966) telur að starfsánægja, árangur og stöðugleiki velti á samræmi á milli persónuleika 

hvers einstaklings og þess starfsumhverfis sem hver og einn vinnur í. Hann álítur starfsáhuga 

vera persónuleikaþátt sem mótaður er af áhrifum frá umhverfinu og erfðum. Holland (1997) 

telur að reynsla einstaklinga móti viðbrögð þeirra og ákvörðun um starfsval. 

Frá upphafi lýsti Holland vinnu sinni sem leitandi kenningu (e. heuristic theory) sem vegna 

þess eðlis síns átti „að vera hvatning í rannsóknum og könnunum“ (Holland, 1966). Tillögur 

hans varðandi rannsóknir voru að hvetja lesendur til að rannsaka gagnkvæm áhrif tveggja 

áhrifavalda með því að nota formgerðarflokkun hans í leitandi tilgangi (Holland, 1966; 

Chauvin, McDaniel, Miller, King og Eddlemon, 2012) hvort sem að þeir voru nemandi og 

kennari, ráðþegi og ráðgjafi, launþegi og atvinnuveitandi eða eiginmaður og eiginkona. 

Starfsáhugakenning Holland hefur verið mikið notuð af náms- og starfsráðgjöfum, ráðgjöfum 

vinnumiðlana og öðrum fagaðilum (Toomey, Levinson og Palmer, 2009). 

Starfsáhugakenning Holland er gagnleg þegar greina á áhugasvið hvers og eins (Holland, 

1966). Þegar búið er að greina áhugasvið einstaklinga og persónugerðir er síðan hægt að 

styðja við persónulegan þroska þeirra í gegnum leiðsögn (Holland, 1966). Starfsval 

endurspeglar persónugerðir einstaklinga ásamt áhuga þeirra, þekkingu og getu til að takast á 

við eigin tilveru. Á vissum stigum lífsins þarf hver einstaklingur að huga að starfsvali. Þá 

vakna spurningar eins og „hvað vil ég verða þegar ég er orðin stór?“, „ætti ég að verða 

listamaður eða verkfræðingur?“ eða „ætti ég að verða flugfreyja eða ritari?“ (Holland, 1966). 

Á hinn bóginn koma fram mótaðri hugsanir eins og „ég er góður kennari?, en yrði ég góður 

umsjónarkennari?“ og „myndi mér líka starfið?, ætti ég að hætta við að kenna og selja 

kennslubækur?“, „ég hef aldrei verið góður sölumaður“, „hef ég misst af einhverjum 

tækifærum“ eða „gæti ég aðlagast því að fara á eftirlaun?“ (Holland, 1966). Þessar hugsanir 

verða sérstaklega ágengar þegar einstaklingurinn þarf að taka ákvarðanir í lífinu um nám eða 

val á starfi og er þá gagnlegt fyrir hann að leita sér að sérfræðilegri aðstoð. 

Atvinna er oft vísbending um lífsstíl sem einstaklingurinn vill tileinka sér og það umhverfi 

sem hann vill búa í. Val á starfi vísar því bæði til kunnáttu og getu sem viðkomandi býr yfir og 

til áhuga hans og smekks (Holland, 1966). Einstaklingar sem velja sér starf miðað við 

áhugasvið sitt verða ánægðari með starfsval sitt en þeir sem ekki velja sér starf innan 

áhugasviðs síns (Walsh, 1999). Ef einhver velur sér, til dæmis, starf miðað við persónuleika 

sinn þá má gera ráð fyrir að í starfsumhverfi hans séu einstaklingar með svipaðar 
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persónuleikagerðir því hvert starfsumhverfi laðar til sín einstaklinga með svipuð áhugamál 

(Holland, 1966; Walsh, 1999). Samkvæmt Holland (1966) veltur ánægja í starfi, árangur og 

stöðugleiki mikið á samræminu á milli persónuleikagerðarinnar (e. type) og umhverfisins (e. 

enviroment). Þessi tenging á milli persónuleikagerða og þess umhverfis sem einstaklingar lifa 

í má nýta til að skilja hegðun þeirra og er hún gagnleg sem grunnur fyrir náms- og 

starfsráðgjafa til vinna eftir við að aðstoða og leiðbeina ráðþegum. 

Holland (1997) flokkaði starfsumhverfi og starfsáhuga í sex meginsvið sem eru: 

Handverkssvið, Vísindasvið, Listasvið, Félagssvið, Athafnasvið og Skipulagssvið sem 

skammstafað er HVLFAS á íslensku en RIASEC á ensku. Tengslunum á milli sviðanna lýsti hann 

með formgerðarlíkani þar sem áhugasviðunum er lýst með því að staðsetja þau á hornum 

sexhyrnings (sjá mynd 1). Líkan Holland þykir afar gagnlegt í náms- og starfsráðgjöf þar sem 

það myndar einfaldan túlkunarramma fyrir niðurstöður áhugasviðskannana og hefur ýtt 

undir frekari rannsóknir á sviðinu (Niles og Harris-Bowlsbey, 2002).  

 

 

Mynd 1 Áhugsvið einstaklinga samkvæmt kenningu Holland  

(Hugmynd af mynd frá: Sif Einarsdóttir og James Rounds. (2013). Bendill Rafræn áhugakönnun. 

Þróun og notkun (2. útgáfa). Reykjavík: Námsmatsstofnun.) 
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Starfsáhugakenning Holland hjálpar einstaklingum að finna sitt áhugasvið en einnig að koma 

jafnvægi á milli áhugasviðs og starfsumhverfis því val á námi og starfi endurspeglar 

persónugerð einstaklingsins (mynd 1).  

1.1.3 Sex áhugasvið Holland 

Samkvæmt Holland (1966) þróuðust hugmyndir hans um samsettar persónugerðir (e. type) 

þegar hann starfaði sem starfsráðgjafi innan Ameríska hersins. Á sama tíma safnaði hann 

einnig að sér og greindi margvísleg gögn er tengdust viðfangsefni hans (Gottfredson og 

Johnstun, 2009; Holland, 1966). Eftir áratuga starfsreynslu og þróun þessara hugmynda þótti 

Holland heppilegast að flokka persónugerðirnar (e. type) í sex formgerðir. Þessi ítarlega 

flokkun hans sýnir hagnýtt gildi kenningar hans (Holland, 1966) sem er sett fram í 

sexhyrningslöguðu formgerðarlíkani (Brynhildur Scheving Thorsteinsson, 2009). Líkanið gerir 

greinanda kleift að sjá hvaða áhugasvið eru lík og hvaða svið eru ólík. Svið sem liggja hlið við 

hlið á formgerðarlíkaninu eru talin líkari en þau svið sem eru á móti hvort öðru eða liggja ekki 

saman. Í þessu samhengi talar Holland (1966) um samræmi (e. consistency), það er tengsl 

starfsumhverfa eða áhugasviða. Sá sem hefur áhuga á áhugasviðum sem eru samliggjandi er 

með meira innra samræmi í niðurstöðum sínum en sá sem er ekki með samliggjandi svið. 

Holland (Nauta, 2013) telur að það sé auðveldara fyrir einstakling með samliggjandi 

áhugasvið, til dæmis HVL að finna sér starfsvettvang þar sem aðliggjandi áhugasvið eru líkari 

en áhugasvið sem liggja ekki saman, til dæmis HLA. 

Holland (1966) telur að í flestum tilfellum falli hver manneskja undir eitt aðal áhugasvið 

en skarist einnig inn á svið sem staðsett eru sitthvoru megin á sexhyrningslíkaninu (sjá mynd 

1 og 2). Marga einstaklinga er þó hægt að flokka undir fleiri en þrjú áhugasvið en þó er eitt 

sviðið þó yfirleitt ríkjandi. Holland trúir því að til séu sex persónuleikagerðir (e. types of 

personality) sem hægt er að nýta til að flokka einstaklingar og tengja við starfsheiti (Toomey, 

Levinson og Palmer, 2009). 
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Mynd 2  Áhugasviðssexhyrningur Holland  

 (teiknað af höfundi eftir fyrirmynd frá Holland, (Career Research. (e.d.) Holland´s hexagonal 

model of the relationskips among personality and environment types. Sótt af 

http://career.iresearchnet.com/career-assessment/self-directed-search/). 

 

Áhugasvið Holland innihalda hver sín einkenni þar sem flokkarnir sex lýsa ólíkum 

persónuleikagerðum (e. types) en sjá má stutta samantekt á sviðunum hér að neðan. 

a. Handverkssvið (e. realistic): Einstaklingur á handverkssviði (R) á við þá einstaklinga 

sem líkar vel með að vinna með höndunum og beita alls kyns tækjum, verkfærum 

og tólum. Líkamleg störf falla vel að þeim sem eru á handverkssviðinu en einnig 

störf sem unnin eru utandyra. Einstaklingum sem líkar vel að vera utandyra í 

ævintýralegu umhverfi og eru mikið fyrir útvist og útistörf falla vel að þeim sem 

eru á þessu áhugasviði (Sif Einarsdóttir og James Rounds, 2013). 
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b. Vísindasvið (e. investigative): Einstaklingar sem falla undir þetta áhugasvið (I) 

finnst gaman að gera rannsóknir, leysa vandamál með vísindalegum aðferðum, 

beita rökhugsun og greiningum og vinna við fræðistörf. Í flestum tilfellum vilja þeir 

vinna sjálfstætt, eru í vinnu við það sem krefst mikillar einbeitingar, eru opnir fyrir 

nýjum hugmyndum og reynslu og hafa fjölþætt áhugamál (Sif Einarsdóttir og 

James Rounds, 2013). 

c. Listasvið (e. artistic): Einstaklingar á listasviði (A) hafa mestan áhuga á að vinna 

með tjáningu og sköpun. Þeir kjósa yfirleitt að vinna sjálfstætt, vera frumlegir og 

þeim finnst mikilvægara að tjá tilfinningar heldur en að beita rökhugsun. Þeir 

einstaklingar sem eru á þessu sviði fara gjarnan óvenjulegar leiðir í lífinu og eru 

opnir fyrir nýjum hugmyndum og nýrri reynslu (Sif Einarsdóttir og James Rounds, 

2013). 

d. Félagssvið (e. social): Einstaklingar sem tengjast þessu áhugasviði (S) hafa áhuga á 

mannlegum samskiptum. Þeim líkar vel að hjálpa og aðstoða aðra og kenna eða 

leiðbeina. Sveigjanleiki í samskiptum skiptir miklu máli fyrir þennan hóp í starfi og 

samvinna og skipting ábyrgðar eru einnig mikilvægt. Mikil áhersla er lögð í að leysa 

mál og vandamál með því að ræða þau út frá tilfinningum og samskiptum við aðra 

(Sif Einarsdóttir og James Rounds, 2013). 

e. Athafnasvið (e. enterprising): Einstaklingar sem falla undir þetta áhugasvið (E) vilja 

ná fram ákveðnum markmiðum sem geta bæði verið efnahagsleg eða persónuleg. 

Þó að þá langi mikið að vinna með öðrum þá er vilja þeir frekar hafa áhrif og 

stjórna. Leið þeirra liggur gjarnan í viðskiptaheiminn, í stjórnunarstörf en einnig í 

stjórnmál. Þessir einstaklingar eru mikið keppnisfólk sem vilja vera virkir í 

athafnalífinu og eru oft tilbúnir að taka áhættur í starfi (Sif Einarsdóttir og James 

Rounds, 2013). 

f. Skipulagssvið (e. conventional): Þetta áhugasvið (C) lýsir þeim einstaklingum sem 

vilja hafa gott skipulag á vinnu sinni. Þeir vilja hafa hlutina á hreinu og vinna við 

skýr afmörkuð viðfangsefni og vandamál sem hægt er að leysa á hagnýtan og 

skynsamlegan hátt. Þeir vilja hafa reglu á hlutunum, eru áreiðanlegir og vinna 

alloft með skýrslur og gögn. Það hentar þeim betur að vinna undir stjórn annarra 
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en að stjórna öðrum og fara eftir afdráttarlausum fyrirmælum og áætlunum (Sif 

Einarsdóttir og James Rounds, 2013).   

Hvert af þessum sex persónugerðarsviðum á sér samsvörun í sex starfsumhverfum (e. work 

environment) þar sem þessar persónugerðir starfa. Eins og sjá má hér að ofan hefur hvert 

svið sín einkenni eða kóða (e. code) og hægt er að raða sérhverjum einstaklingi inn í eitt eða 

fleiri svið (Holland, 1966). Sérstakar starfalistabækur (e. dictionary of occupational codes) 

hafa verið gerðar sem flokka störf eftir sex stafa kerfi Holland.  

Gerðar hafa verið rannsóknir á forspárgildi notkun kenningar Holland en samkvæmt henni 

spáir samleitni (e. congruence) best fyrir um virkni og starfsánægju (Brynhildur Scheving 

Thorsteinsson, 2009). Samleitni er það samræmi sem er á milli áhugasviða einstaklinga í 

áhugasviðskönnuninni og þeirri atvinnu sem þeir eru í. 

Þau meginhugtök sem koma fram í starfsáhugakenningu Holland eru fjögur: samleitni (e. 

congruence), sundurgreining (e. differentiation), samkvæmni (e. consistency) og samsömun 

(e. identity) (Nauta, 2013). Hér á eftir fara skilgreiningar á hverjum þessara hugtaka sem 

skipta lykilmáli við túlkun niðurstaðna. 

Samleitni (e. congruence) segir til um hvort fólk verði ánægt og nái árangri í starfi. Ef 

nemandi velur sér starfsumhverfi sem er af sama tagi og áhugasvið hans sem vísar til 

persónugerðar hans, þá verður samleitni á milli nemandans og starfsumhverfisins.  

Samkvæmt Holland passar persónugerð einstaklinga misvel við ólíkar tegundir af 

starfsumhverfi (Nauta, 2013). Oft sækja þeir í umhverfi sem passar við persónugerð þeirra og 

fyrirtæki leita gjarnan að starfsfólki með persónugerð sem falla að viðkomandi vinnustað 

(Nauta, 2013). Því líkari sem persónan er umhverfinu því meira samræmi er á milli þessara 

tveggja mikilvægu þátta. 

Með sundurgreiningu (e. differentiation) er átt við að einstaklingur sé afgerandi hæstur á 

einu meginsviði starfsáhuga og áhugasviðið sé því einkennandi fyrir hann. 

Einstaklingar með háa aðgreiningu (e. differentiation) eru þannig sterkir á einu áhugasviði 

sexhyrningsins (RIASEC) en lágir á öðrum sviðum. Einstaklingar sem eru með litla aðgreiningu 

eru síðan þeir sem eru álíka sterkir á öllum sviðum sexhyrningsins (Nauta, 2013). Því hærri 

sem sundurgreining mælist því jákvæðari tengsl eru á milli samleitni og starfsánægju og 

árangurs og stöðugleiki eykst. 
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Samkvæmni (e. consistency) segir til um hversu mikið innra samræmi er í starfsáhuga 

einstaklinga. Sumar persónugerðir sem koma fram í líkani Holland eiga meira sameiginlegt en 

aðrar. Því nær sem þær standa á sexhyrningnum því samkvæmari er einstaklingurinn.  

Þegar áhugi einstaklinga liggur á líkum sviðum á hann auðveldara með að velja sér 

starfsvettvang við hæfi (Holland, 1997; Sif Einarsdóttir og James Rounds, 2013). 

Í hugtakinu Samsömun (e. identity) felst að hvaða marki einstaklingar eru meðvitaðir um 

eigin markmið, áhugasvið og greind/þekkingu. Samsömun vísar einnig til stöðugleika í 

starfsumhverfi. Það er ólíkt öllum öðrum hugtökum sem tengjast kenningu Holland því 

samsömun tengist ekki beint formgerðaflokkun hans. Vel skilgreind samsömun stuðlar að 

auðveldari ákvarðanatöku í sambandi við starfsferil. Þegar samsömun er vel skilgreind mun 

samræmi hafa sterkari og jákvæðari tengsl við starfsánægju, stöðugleika og frammistöðu 

hvort sem um er að ræða einstakling, umhverfi eða hvort tveggja (Nauta, 2013; Sharf, 2010).  

 

Mynd 3  Formgerðarlíkan Holland fyrir tengsl áhugasviðanna sex  

(teiknað af höfundi eftir fyrirmynd frá Holland. (Nauta, 2013)). 

 

Á mynd 3 má sjá formgerðarlíkan Holland sem notað er við greiningu á sambandi 

persónugerðar einstaklingsins og umhverfisins (Nauta 2013). Þegar áhugasviðskönnuninni Í 
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leit að starfi hefur verið tekin og farið hefur verið yfir niðurstöðurnar þá birtast áhugasvið og 

umhverfi viðkomandi sem þriggja stafa kóði (sjá mynd 2.) (Holland, 1966; Chauvin, McDaniel, 

Miller, King og Eddlemon, 2012). Áhugasvið Holland eru sex og mynda þrjú áhugasvið 

niðurstöður fyrir viðkomandi einstakling í formi þriggja stafa kóða. Einstaklingur sem er til 

dæmis með SAH (CER) starfakóða tengist skipulagssviðinu (e. conventional) sem ráðandi 

áhugasvið en fast á eftir kemur athafnasviðið (e. enterprising) og handverkssvið (e. realistic). 

Þannig myndu störf sem flokkast sem SAH störf sennilega henta þessum einstaklingi vel. 

Holland telur að einstaklingur með lítinn áhuga hafi lítið sjálfstraust til að standa sig vel 

(Bullock-Yowell, Peterson, Wright, Reardon og Mohn, 2011). 

Eins og sést af framgreindu þá miðar áhugasviðskenning Holland (1997) að því að leita 

hagnýtra leiða til að aðstoða einstaklinga við að velja sér starf sem gæti gefið þeim ánægju 

og leitt þá til velgengni. Einstaklingur með ákveðin persónueinkenni er líklegri til að vera 

ánægður í samsvarandi starfsumhverfi þar sem hæfileikar hans fá að njóta sín.  

1.1.4 Áhugasviðskannanir byggðar á kenningu Holland 

Til að mæla áhugasvið einstaklinga hafa verið þróaðar áhugasviðskannanir sem hægt er að 

nýta til að aðstoða þá við náms- og starfsval. Til eru aðrar áhugasviðskannanir en Í leit að 

starfi sem byggja á eða styðjast við áhugasviðskannanir Holland en á Íslandi er hún mest 

notuð ásamt könnununum Strong og Bendill. Helstu áhugasviðskannanir Holland eru 

könnunin Vocational Preference Inventory (VPI) sem sem er forveri könnunar hans Self-

Directed Search (SDS) en hún er áhugasviðskönnun sem þróaðist í framhaldi af Vocational 

Preference Inventory. 

Áður en Holland fór að þróa kannanir sínar fannst honum vera skortur á mælitæki eða 

flokkunarkerfi fyrir áhugasvið einstaklinga sem vildu finna starfsvettvang við hæfi. Hann fór 

því árið 1953 að þróa mælitækið Vocational Preference Inventory (Brynhildur Scheving 

Thorsteinsson, 2009). Áhugasviðskönnunin Vocational preference inventory er sálfræðilegt-, 

persónuleika- og áhugasviðsmælitæki sem samanstendur af starfsheitum. Þrátt fyrir að 

Vocational Preference Inventory könnunin sé ekki eins þróuð og Self-Directed Search 

könnunin þá metur hún þætti sem Self-Directed Search gerir ekki. Vocational Preference 

Inventory veitir til dæmis ítarlegar upplýsingar um áhugamál, mannleg samskipti, gildi, 

sjálfsmynd, áhrifagirni og sérkenni. Könnunin er hliðstæð öðrum aðferðum Holland þar sem 

starfsáhugi og áhugasvið eru látin mætast. Vocational Preference Inventory  er lagt fyrir 
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þátttakendur í einu prófi með matstæki sem er sett fram í sama bæklingi og getur 

þátttakandinn svarað á nokkrum mínútum. Hægt er að merkja við á alla 11 kvarða Vocational 

Preference Inventory hversu raunsær viðkomandi er, athafnasamur, rannsakandi, listrænn, 

félagslyndur, skipulagður, agaður og undirgefinn og á einnig við áhuga sem einkennist af 

karlmennsku, kvenleika eða er sjaldgæfur. Yfirgripsmikill gagnagrunnur styður við lögmæti 

Vocational Preference Inventory kvarðanna sem hafa verið rannsakaðir ítarlega (Holland, 

1958, 1985, 1997). 

Í framhaldi af fyrstu áhugasviðskönnuninni þróaði Holland svo áhugasviðskönnunina Self-

Directed Search sem er enn mikið notuð víða um heim (Brynhildur Scheving Thorsteinsson, 

2009).  

1.1.5 Hagnýting áhugasviðskannanna 

Áhugasviðsfræðin leggja áherslu á mikilvægi þess að geta spáð fyrir um val á námi eða starfi 

(Brynhildur Scheving Thorsteinsson, 2009). Í þessu samhengi hafa ýmis mælitæki verið þróuð 

til þess að náms- og starfval verði markvissara hjá hverjum og einum. Um helmingur af þeim 

sem svara áhugasviðskönnunum fara í nám eða starf sem samræmist niðurstöðum þeirra. 

Sexhyrningslíkan Holland hefur þótt gagnlegt fyrir náms- og starfsráðgjöf því með því hægt er 

að túlka niðurstöður úr áhugasviðskönnunum á einfaldan og aðgengilegan hátt og auðvelt að 

finna samsvörun á milli starfsumhverfis og starfsáhuga (e. person-environment) (Sif 

Einarsdóttir, 2005). Þetta má sjá af mörgum rannsóknum sem hafa sýnt að 

áhugasviðskannanir bera tilætlaðan árangur. Í rannsókn Harmons, Hansens, Borgens og 

Hammers (1994) mátti sjá fyrir framtíðarstörf 50-75% af þeim framhaldsskólanemendum 

sem tóku þátt í að svara áhugasviðskönnuninni Strong.  Zytowski (1976) komst að því að 51% 

af 882 þátttakendum sem höfðu svarað Kuder starfsáhugasviðskönnuninni hófu seinna störf 

sem sjá mátti fyrir í könnuninni.  

Áhugasviðskannanir Holland, Vocational Preference Inventory (VPI) og Self-Directed 

Search (SDS) hafa verið rannsakaðar mikið.  Walsh (1999) og samstarfsaðilar gerðu margar 

samhljóða rannsóknir sem sýndu réttmæti kenninga Holland. Þátttakendurnir voru bæði 

þeldökkir og hvítir menn og konur sem öll voru í starfi. Sumir þeirra höfðu 

framhaldsskólamenntun en aðrir ekki. Samræmi kom fram á milli starfsvals þeirra og 

niðurstaðna bæði í báðum áhugasviðskönnunum Holland, VPI og SDS. Ein rannsókn Walsh 

sýndi samræmi á milli námsáhuga og starfsvals en meira en 70% þátttakendanna fóru í 
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háskólanám í samræmi við niðurstöður úr Self-Directed Search áhugasviðskönnun Holland 

(Walsh, 1999). 

Áhugasviðskannanir hafa minnka námskostnað nemenda þar sem þær stytta tímann sem 

fer í að leita og aðstoða þá við að finna starfsvettvang við hæfi. Það er mikilvæg ákvörðun að 

velja nám sem mun verða undirstaða starfsvettvangs viðkomandi um lengri tíma. 

Einstaklingar reyna oft fyrir sér á ólíkum námsbrautum og sviðum áður en starfsvettvangur 

við hæfi er fundinn. (Brynhildur Scheving Thorsteinsson, 2009). Valið getur verið flókið og 

margir eru að velja vettvang oftar en einu sinni. Valið mótast að öllu jöfnu af umhverfinu, 

hæfni einstaklinga, áhrifum frá fjölmiðlum og fyrirmyndum. 

Eðli áhugasviðskannana er að greina áhugasvið einstaklinga í samræmi við kenninguna 

sem mælitækið byggir á. Vel undirbúið val á námi og starfi eykur líkur á að fólk verði ánægt 

og einnig eru meiri líkur á að góður árangur og stöðugleiki náist í starfi (Holland, 1997; 

Brynhildur Scheving Thorsteinsson, 2009). Á Íslandi hafa áhugasviðskannanir hingað til verið 

notaðar til að auka sjálfsþekkingu einstaklinga sem standa frammi fyrir vali á námi og starfi 

en einnig eru þær notaðar víðsvegar fyrir ráðningar í störf. Áhugakannanir eru ekki próf þar 

sem nemandinn er krafinn um rétt eða röng svör heldur má kalla þær skráningu á áhugasviði 

þeirra sem auðveldar náms- og starfsráðgjöfum að leiðbeina viðkomandi um ákvarðanir og 

stuðlar að aukinni sjálfsþekkingu. 

Eitt af meginmarkmiðum kenningar Holland er að aðstoða einstaklinginn við að skilja 

sjálfan sig og umhverfi sitt því starfsvalið er vísbending um persónuleika einstaklingsins og 

því mikilvægt að sjálfsþekking hans sé efld svo hann finni nám og/eða starf sem hentar 

honum (Holland, 1997). Harmon, Hansen. Borgen og Hammer (1994) taka undir með Holland 

og segja að áhugasviðskönnun er tengist ráðgjöf sé tæki til að fá einstaklinginn til að læra á 

sjálfan sig, öðlast upplýsingar um eigið áhugasvið þarfir og hæfileika. Þær afla upplýsinga um 

hann sjálfan og tengsl hans við starfsvettvanginn. Einstaklingurinn fer að skoða sjálfan sig og 

tækifæri sín hlutlausum augum og fær þannig oft nýja sýn á möguleika sinna. 

1.2 Áhugasviðskönnunin Í leit að starfi 

Hér að neðan verður fjallað um áhugasviðskönnunina Í leit að starfi sem er íslensk þýðing og 

staðfærsla af könnun Holland sem ber enska heitið Self-Directed Search. Könnunin 

samanstendur af matsbæklingi og viðbótarefni sem hvetur notendur til að svara spurningum 

um drauma sína gagnvart atvinnu og námi. Einnig hvetur hún ráðþega til að ígrunda hæfni 
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sína og meta sjálfa sig (Behrens og Nauta, 2013; Gottfredson og Johnstun, 2009; Collins og 

Sedlacek, 1972). 

1.2.1 Self-Directed Search (SDS) 

Áhugasviðskönnunin Self-Directed Search (SDS, 2013) kom fyrst út í Bandaríkjunum árið 

1970. Hún hefur síðan verið endurskoðuð og gefin út fjórum sinnum (síðast árið 1994) og 

þýdd á sextán tungumál (Brynhildur Scheving Thorsteinsson, 2009; Lumsden, Sampson Jr, 

Reardon, Lenz og Peterson, 2004). Self-Directed Search er mest notaðasta áhugasviðskönnun 

í heimi (Behrens og Nauta, 2013; Chauvin, Miller og Byrd, 2011; Gottfredson og Johnstun, 

2009). Aðaltilgangur hennar er að veita þeim sem hafa ekki aðgang að þjónustu náms- og 

starfsráðgjafa eða fjármagn til að nýta sér slíka þjónustu tækifæri til að svara könnunina án 

aðstoðar (Collins og Sedlacek, 1972). Markmið Holland var að gefa fleiri einstaklingum 

tækifæri til að nýta sér náms- og starfsráðgjöf.  

Áhugasviðskönnun Holland Self-Directed Search kemur í formi nokkurra bæklinga en 

notkun þeirra líkir eftir náms- og starfsráðgjöf. Könnuninni fylgir einnig matstæki fyrir 

könnunina en hún byggir á kenningu Holland er hægt að svara á eigin spýtur og reikna út 

niðurstöður hennar og túlka. Árangur af könnuninni og notkun hennar hefur verið 

margrannsökuð. Self-Directed Search könnunin hefur verið endurskoðuð þrisvar sinnum og 

er síðasta útgáfa kölluð Form R. Form R var búin til í tveimur þrepum. Fyrst var hún reynd 

sem tilraunaútgáfa sem var endurbætt með 70 nýjum þáttum sem útdeilt var til 701 

einstaklinga. Niðurstöðurnar af prófuninni voru síðan notaðar til að greina jákvæða og 

neikvæða þætti. Í öðru þrepinu svöruðu 2,600 nemendur og fullorðnir frá 25 fylkjum í 

Bandaríkjunum þessari nýju útgáfu. Samræmisstuðullinn var 0.90 til 0.94. Áreiðanleikinn var 

frá 0.76 til 0.89 yfir tímabilið 4 til 12 vikur. Starfabæklingurinn (Holland, Powell og Fritzsche, 

1994; Holland, Fritzsche og Powell, 1994) var endurskoðaður og tvær handbækur búnar til. 

Önnur var tæknileg en hin innihélt útskýringar fyrir náms- og starfsráðgjafa. Markmið 

þessarar útgáfu var eins og hinna að gera reynslu þátttakenda notadrýgri og styðja við starf 

náms- og starfsráðgjafa (Spokane og Holland, 1995). 

Holland hafði áhrif á vinnuaðferðir og rannsóknir á sviði náms- og starfsráðgjafar með 

kenningu sinni sem lagði áherslu á að flokka upplýsingar um einstaklinga með tilliti til 

áhugasviða þeirra og starfsvals (Gottfredson og Johnstun, 2009). Einnig vildi hann þróa 

kenningu sem styddi við áform einstaklinga um að finna sér starf við hæfi. Í kenningu Holland 
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er miklu magni upplýsinga þjappað saman og sett fram í einföldum túlkunarramma undir 

einföldum grunnhugtökum sem mynda áhugasviðin. Með þessu er í raun verið að gera flókna 

kenningu skil í einfaldri framsetningu sem um leið er auðvelt að hagnýta. 

Starfsáhugakenning Holland breytti aðferðum náms- og starfsráðgjafa og gerði starf þeirra 

persónulegra vegna þess að hún fjallar um samspil persónugerðarinnar og umhverfisins. 

Notkun kenningarinnar gerir samskipti náms- og starfsráðgjafa og ráðþegans auðveldara þar 

sem sexhyrningslíkanið myndar einfaldan túlkunarramma sem auðvelt er að styðjast við. 

Einnig hafa aðferðir þróast sem gera ráðþegum kleift að nota könnunina án aðstoðar (e. 

stand alone) (Gottfredson og Johnstun, 2009). 

Áhugasviðskönnun Holland varð til eftir að kenning hans hafði þróast í langan tíma með 

áratuga löngum prófunum og endurskoðunum á formgerðarflokkunum um persónugerðir og 

starfsumhverfi. Hina sexföldu flokkun sína á manngerðum og starfsumhverfum notaði hann 

sem sniðmát fyrir könnun sína Self-Directed Search. Holland leit bæði á könnunina sem 

matstæki og úrræði eða tæki sem myndi auðvelda störf náms- og starfsráðgjafa (Gottfredson 

og Johnstun, 2009). Könnunin skapar grundvöll fyrir upplýsingasöfnun og greiningu á 

persónugerð ráðþega og auðveldar náms- og starfsráðgjöfum að gefa viðkomandi ráðgjöf um 

starfsval og starfsumhverfi (Gottfredson og Johnstun, 2009). Einnig hefur notkun 

áhugasviðskönnunarinnar hjálpað framhaldsskólanemendum (e. college students) að leita 

sér upplýsinga um nám og störf (Zender og Schnuelle, 1976). 

Árið 2009 ákváðu Holland og starfsfélagar hans að kanna áhrif könnunarinnar á starfsval 

þeirra sem höfðu tekið hana. Í ljós kom að þeir sem svöruðu könnuninni höfðu sýnt áhuga á 

fleiri störfum en áður (Gottfredson og Johnstun, 2009). Rannsóknin sýndi líka það að 

þátttakendurnir vildu bæði vita meira um störfin sem þeir höfðu áhuga á og vildu skipuleggja 

framtíð sína með starfsvali sínu. Jafnframt sýndi rannsóknin að könnunin hafði svipuð áhrif á 

unga menn og konur. 

Þó að starfsáhugasviðskenning Holland hafi yfirleitt fengið jákvæða umfjöllun og 

rannsóknir sýnt fram á ágæti hennar þá hefur hún einnig verið gagnrýnd (Reardon og Lenz, 

1998; Bullock, Andrews, Braud og Reardon, 2010). Sumum finnst til dæmis að sviðin sex dugi 

ekki til að greina áhuga almennings í nútímasamfélagi eins og RIASEC gerir því fram hafi 

komið margar gerðir af nýjum störfum. Þetta geri því þátttakendur háða túlkun náms- og 

starfsráðgjafa og erfitt sé því fyrir þá að taka könnunina án hjálpar. Einnig hefur verið 
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gagnrýnt að áhugasviðskönnun Holland sýni aðeins áhugasvið og persónugerðir en ekki gildi 

eða getu. Sumir telja að ekki sé hægt að nota RIASEC hjá fólki af ólíkum kynþáttum. Einhverjir 

hafa bent á að áhugasviðskönnunin henti frekar körlum en konum. Hinsvegar hefur könnunin 

verið uppfærð ótal sinnum og notuð um allan heim af fólki af ólíku þjóðerni, kynþáttum og af 

báðum kynjum (Gottfredson og Johnstun, 2009). 

Í svarbæklingi áhugasviðskönnunar Holland Self-Directed Search (Í leit að starfi) er fremst 

spurt um draumastörf þátttakenda eða þau störf sem þeir vilja vinna við  (Collins og 

Sedlacek, 1972). Síðan haka þátttakendur við já undir yfirheitinu Viðfangsefni við þær 

tómstundir, námskeið, starfstengda þætti og tómstundaþætti sem þeim myndi langa til að 

gera í öllum HVLFAS (RIASEC) áhugasviðsflokkunum eða haka við nei ef viðkomandi myndi 

ekki vilja gera eða er sama um. Eftir þetta eru þátttakendur spurðir um kunnáttu sína sem 

ber yfirheitið Færni. Þeir þurfa að svara já ef þeir geta gert auðveldlega eða vel viðkomandi 

athöfn eða haka við nei ef þeir hafa aldrei gert  eða kunna ekki að gera. Næst krossa 

þátttakendur já við þau störf sem hafa vakið áhuga þeirra eða höfða til þeirra undir 

yfirheitinu Störf en krossa við nei ef þeim líst illa á starfið eða hafa ekki áhuga á því. Þessu 

næst þurfa þeir að framkvæma sjálfsmat undir yfirheitinu Sjálfsmat með tilliti til 

áhugasviðakenningar Holland en þar eru kvarðar frá 1 sem er lágt viðmið og upp í 7 sem er 

hátt viðmið. Eftir þetta reikna þátttakendur eða náms- og starfsráðgjafi út niðurstöður af 

fjölda já svara. Út úr þessu kemur heildarniðurstaða í formi stafakóða sem segir ráðþega til 

um hvaða áhugasviði eða sviðum þeir tilheyra. Könnuninni fylgja tveir starfalistar. Annar 

þeirra er í stafrófsröð en hinn í kóðaröð. Ef svarandi fær niðurstöðukóðann RIE, leitar hann 

að störfum sem hafa þann stafakóða í starfalistanum. Á þennan hátt er viðkomandi gert 

kleift að meta hana og finna störf innan síns áhugasviðs. 

Könnunin auðveldar náms- og starfsráðgjöfum að gefa viðkomandi ráðgjöf um nám og 

starf. Eins og sjá má hér að ofan vildi Holland að fleiri einstaklinga gætu notast við 

áhugasviðskönnunina og því er túlkunarramminn einfaldur til að hægt sé að nota hana án 

aðstoðar.  

1.2.2 Stendur ein og sér (Stand-alone intervention) 

Áhugasviðskönnunin Self-Directed Search er þróuð með það í huga að einstaklingar geti tekið 

könnunina án aðstoðar náms- og starfsráðgjafa, sem þýðir að könnunin getur staðið ein og 

sér (e. stand-alone intervention) (Behrens og Nauta, 2013). Þegar Holland þróaði 
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áhugasviðskönnunina vildi hann einnig að hægt væri að hana leggja fyrir hópa án aðstoðar 

náms- og starfsráðgjafa með þeirri hugsun að létta álagið á ráðgjöfunum svo þeir gætu 

annað fleiri ráðþegum (Behrens og Nauta, 2013; Christensen, Gelso, Williams og Sedlacek, 

1975). Holland og Messer (2013) ályktuðu þó miklu seinna út frá reynslu sinni og 

rannsóknum á notkun könnunarinnar að niðurstöður könnunarinnar gætu orðið 

þýðingarminni fyrir þátttakendur ef áhugi þeirra væri lítill þar sem matið á könnuninni krefst 

virkrar þátttöku. Því gæti stuðningur náms- og starfsráðgjafa verið æskilegur, sértaklega 

þegar um stærri hópa væri að ræða. Þeim fannst einnig æskilegt að til staðar væri náms- og 

starfsráðgjafi til að útskýra aðferðirnar við að svara áhugasviðskönnuninni og til að skilja 

fyrirmælin. 

Margir framhaldsskólanemendur (e. college students) hafa sótt aðstoð hjá náms- og 

starfsráðgjöfum sem nota áhugasviðskönnun Holland þegar kemur að ákvarðanatöku er 

varðar nám og starf að loknu námi (Behrens og Nauta, 2013). Bandaríska útgáfan af 

áhugasviðskönnuninni hefur jafnframt verið notuð markvisst í háskólum þarlendis til að 

nemendur geti kannað áhugasvið sitt á námstíma sínum (Beherns og Nauta, 2013; Chauvin, 

Miller og Byrd, 2011; Gottfredson og Johnstun, 2009). Einnig er nemendum kennt að nota 

vitneskjuna um áhugasvið sín til í að finna nám og starf við hæfi (Behrens og Nauta, 2013). 

Eftirgreining (e. meta-analysis) leiddi í ljós ófullnægjandi áhrif á meðal þeirra einstaklinga 

sem njóta ekki aðstoðar náms- og starfsráðgjafa miðað við þá sem nota slíka þjónustu 

(Behrens og Nauta, 2013). Eftirgreining eða yfirlitsrannsókn er tölfræðileg greining sem 

tengir saman niðurstöður fjölda vísindalegra rannsókna með það að leiðarljósi að fá 

heildstæðri mynd af niðurstöðum þeirra. Slíkar yfirlitsrannsóknir og eftirgreining (e. meta-

analysis), sem einnig eru nefndar safngreiningar, verða æ tíðari og gefa oft skýra mynd af 

tengslum aðferða og námsárangurs (Cohen, Manion og Morrison, 2000). 

Áhugasviðskönnunin getur staðið eins og sér og var það meginmarkmið Holland en þó 

verður markvissari árangur til lengri tíma ef náms- og starfsráðgjafi er innan handar þegar 

könnuninni er svarað. 

1.2.3 Í leit að starfi, íslenska útgáfan af Self-Directed Search 

Sigríður Bílddal (1987) lagði könnun Hollands Self-Directed Search á ensku og á íslensku fyrir 

62 þátttakendur á aldrinum 14-60 ára sem voru 38 konur og 24 karlar sem gegndu 

misjöfnum hlutverkum í samfélaginu. Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til þess að hægt 
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væri að nota þýðingu hennar til þess að auðvelda fólki náms og starfsval og ekki væri 

marktækur munur á ensku og íslensku útgáfunni. Þemu hér á landi tengdust störfum á 

svipaðan hátt og í Bandaríkjunum. 

Brynhildur Scheving Thorsteinsson (2009) staðfærði bandarísku áhugasviðskönnunina 

Self-Directed Search sem byggð er á sexhyrningslíkani Holland af áhugasviðunum sex, úr varð 

íslensk þýðing könnuninni Í leit að starfi (Brynhildur Scheving Thorsteinsson, 2009). Þýðing 

og staðfærsla könnunarinnar var mikill fengur fyrir íslenska náms- og starfsráðgjafa þar sem 

könnunin er ódýrt mælitæki (Holland, 1997) sem gefur fleiri ráðgjöfum tækifæri til þess að 

kanna áhugasvið sín. Jafnframt er áhugasviðskönnunin auðveld í notkun og hentar fyrir hópa 

því þeir sem taka könnunina geta sjálfir reiknað út úr henni (e. stand-alone intervention) án 

annarra matstækja og án aðstoðar náms- og starfsráðgjafa. Könnunin þarf ekki inngrip náms- 

og starfsráðgjafa og er því tilvalin til að nota inn í skólabekkjum eða hópum sem óskað hafa 

eftir áhugasviðskönnun. Hún getur því létt álaginu á náms- og starfsráðgjöfunum þar sem 

biðtími eftir aðstoð þeirra er að lengjast til dæmis vegna minnkandi fjárframlaga. Þrátt fyrir 

að hægt sé að leggja könnunina fyrir nemendahópa án mikillar aðstoðar þá er áhrifamáttur 

hennar meiri hjá þeim einstaklingum sem njóta stuðnings náms- og starfsráðgjafa (Behrens 

og Nauta, 2013).  

Áreiðanleiki og réttmæti áhugasviðskönnunarinnar eru mikilvæg atriði bæði þegar 

könnunin er notuð fyrir einstaklinga og hópa og vísar á gagnsemi hennar. Áreiðanleiki snýst 

um líkurnar á að niðurstöður verði þær sömu ef rannsóknin væri endurtekin. Með réttmæti 

er átt við hversu vel könnunin mælir það sem henni er ætlað að mæla það er að segja sex 

áhugasvið samkvæmt kenningu Holland. Hátt réttmæti gefur því til kynna að atriði könnunar 

séu viðeigandi og merkingarbær. Ef þessir þættir eru til staðar ætti könnunin að vera gagnleg 

fyrir þá sem svara henni því gera má ráð fyrir að hún virki fyrir alla (Cohen, Manion og 

Morrison, 2000). 

Með því að nota staðfærða íslenska útfærslu (Brynhildur Scheving Thorsteinsson, 2009) af 

áhugasviðskönnuninni Í leit að starfi má segja að um réttmætt og áreiðanlegt mælitæki sé að 

ræða fyrir íslenskt samfélag. Rannsóknir á réttmæti kannanna sem byggðar hafa verið á 

starfsferilskenningu Holland sýna að formgerðin hentar til mælinga á báðum kynjum 

(Brynhildur Scheving Thorsteinsson, 2009). Þær sýna einnig að könnunin aðgreinir áhugasvið 

sautján ára drengja og stúlkna og eldri í samræmi við kenningu Holland. Rannsókn Brynhildar 
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Scheving Thorsteinssonar (2009) sem náði yfir aldurshópana 16 ára, 17 ára, 18 ára og 19 ára, 

sýndi hinsvegar að áhugasviðskönnunin aðgreindi áhugasvið Holland ekki á fullnægjandi hátt 

fyrir sextán ára og yngri. 

Innri áreiðanleiki (e. cronbachs alpha) aldurshópanna í rannsókn Brynhildar Scheving 

Thorsteinssonar (2009) var á bilinu 0,79 til 0,93 og innri áreiðanleiki stöðlunarúrtaksins á 

undirþáttunum var á bilinu 0,69 til 0,89, sem sýnir að könnunin er að mæla áhugakvarðana 

sex. Endurprófunaráreiðanleiki könnunarinnar var 0,80 til 0,94 sem þótti ágætt. Gert var T-

próf fyrir paraðar mælingar sem sýndu að ekki var tölfræðilega marktækur munur á 

meðaltölum í fyrri og seinni könnununum. Það þótti sýna að viðhorf þátttakenda til þeirra 

atriða sem spurt var um hafði ekki mikið breyst. Samræmisstuðullinn sem hefur gildi frá -1 til 

1 og tölugildið 0 (núll) táknar að handahófskennd tengsl séu á milli gagnanna og líkansins. Til 

að gögnin falli sem best að kenningu Holland og líkaninu þarf samræmisstuðullinn að vera 

sem næst tölugildinu 1. Samræmisstuðullinn fyrir 17 ára var að meðaltali 0,70 en það gaf til 

kynna að formgerðin ætti vel við hópinn og að röðun fylgistuðla HVLFAS (RIASEC) væri ekki 

fengin af tilviljun. Meðaltal fyrir áhugasviðin sex voru svipuð fyrir bæði kynin á Íslandi og í 

Bandaríkjunum (Brynhildar Scheving Thorsteinsson, 2009). 

Áhugasviðskönnun Í leit að starfi var mikill fengur fyrir íslenska náms- og starfsráðgjafa 

þegar hún var staðfærð og þýdd á íslensku. Könnunin er ódýrt mælitæki sem gefur fleiri 

ráðgjöfum tækifæri til þess að hanna áhugasvið sín. Hún hentar fyrir hópa án mikillar 

aðstoðar og er hönnuð með því augnamiði að hægt sé að taka hana án aðstoðar og getur því 

létt álaginu af náms- og starfsráðgjöfunum. 

1.3 Mat á árangri starfa náms- og starfsráðgjafa 

Fræðimenn á sviði náms- og starfsráðgjafar hafa lagt áherslu á mikilvægi rannsókna og mats 

á gildi náms og starfsráðgjafar (Killeen, 1996). Yfirvöld og stefnumótandi aðilar hafa einnig í 

vaxandi mæli gert kröfu um að vita hverju náms- og starfsráðgjöf skilar, bæði í 

menntunarlegu, félagslegu og efnahagslegu samhengi (OECD; 2004; Watts, 2005). Tilgangur 

þessa mats er að skoða gildi og árangur af náms- og starfsfræðslu eða útkomu náms- og 

starfsráðgjafar þar sem stuðst er við mælitæki eins og Í leit að starfi. Þá er hægt að spyrja: 

Hver ávinningur af þessu starfi? eða Eru nemendur bættari eftir þennan stuðning? 

Meginmarkmið náms- og starfsráðgjafar er að fræða og upplýsa einstaklinga um nám og 

störf svo þeir verði færir um að taka ákvarðanir um val á námi og starfi. Náms- og 
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starfsráðgjafar vinna líka fyrirbyggjandi starf sem hvetur einstaklinga til sjálfsskoðunar og 

hjálpar þeim að uppgötva hæfileika sína og leita lausna á vandamálum er tengjast námi eða 

starfi. Þegar einstaklingur sýnir síðan viðleitni til að þróast, skilja sjálfan sig betur og 

endurgera sig þá mun slík framþróun eiga sér stað (Savickas, 2011). 

Savicas (2005) telur að starfsráðgjöf sé árangursríkt ferli í samtímanum vegna breytinga á 

atvinnuháttum. Mikilvægt er þó að ýta undir ferlið til að auka líkur á góðri starfsþróun  

einstaklinga. Hún gegnir líka því hlutverki að koma í veg fyrir að þeir sem minna mega sín í 

samfélaginu verði ekki útundan (The European Union, 2010). Vegna hinna öru breytinga í 

samfélaginu á síðustu árum er algengt er að einstaklingar skipti um atvinnu nokkrum sinnum 

á lífsleiðinni (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 1996). Það er því er mikilvægt að þeir geti tekið 

sjálfstæðar ákvarðanir. Vandað mat og matsrannsóknir á þessu starfi getur bæði hjálpað til 

við að sýna fram á gildi náms- og starfsráðgjafar, meta áhrif hennar, bæta þjónustu við 

ráðþega og stuðlað að framþróun starfsins. 

Fjölmargar rannsóknir hafa fjallað um árangur nemenda af náms- og starfsráðgjöf er 

tengist skólastarfi. Winston og Oliver (2005) komust til dæmis að því að ráðgjöf til 

einstaklinga er árangursríkari en kerfisbundin fræðsla um nám og störf í bekkjum eða í 

fámennum hópum. Hún er einnig skilvirkasta leiðin (Oliver og Spokane, 1998; Whiston, 

Brecheisen og Stephans, 2003) en talið er þó gott að blanda þessum aðferðum saman á sem 

skipulegastan hátt þar sem þá næst til margra á stuttum tíma. Einstaklingsaðstoð ætti bjóða 

þeim sem þess þurfa og nauðsynlegt er að þjálfa sem flesta nemendur í að taka ákvarðanir 

um nám og störf. Lapan, Gysper og Patroski (2001) komust að því að nemendur sem fengið 

hafa ráðgjöf eru líklegri til að hafa meiri metnað og ljúka frekar námi en þeir sem ekki njóta 

slíks stuðnings. Rannsóknir sýna jafnframt að nemendur sem fá ráðgjöf verða færari í að taka 

ákvarðanir um nám og störf og haldast frekar í þeim störfum sem þeir velja sér (Blustein, 

Phillips, Jobin-Davis, Finkelberg, og Roarke, 1997). Rannsókn Brown og Krane (2000) sýndi að 

inngrip náms- og starfsráðgjafa skilar árangri þegar það innifelur vinnubækur og skriflegar 

æfingar, einstaklingsmiðaða túlkun og endurgjöf, upplýsingaleit um nám og störf undir 

leiðsögn, aðgang að fyrirmyndum og stuðning við fyrirætlanir í námi og starfi. Það er 

áhugavert fyrir þessa rannsókn að samkvæmt Brown og Krane (2000) þá auka vinnubækur 

notagildi inngripa, en áhugakönnun Holland er einmitt slík vinnubók. Þá telja þeir einnig að 

upplýsingaleit um nám og störf undir leiðsögn auki notagildi.  
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Margar rannsóknir hafa sýnt að nemendur sem fá náms og starfsráðgjöf eru sennilegri til 

að ljúka námi en þeir sem ekki fengu slíka ráðgjöf (Lapan, Gysbers og Patroski, 2001). Þeir 

eru einnig líklegri til að öðlast meiri færni í ákvarðanatöku um nám og störf (Whiston og 

Rahardja, 2008) og haldast fremur í störfum sem þeir hefja (Blustein, Phillips, Jobin-Davis, 

Finkelberg, og Roarke, 1997). Einnig virðist að ungt fólk sem notið hefur ráðgjafar náms- og 

starfsráðgjafa hafi sterkari trú á eigin getu til náms (Evans og Burck, 1992) ásamt því að það 

stendur sig betur í námi (OECD, 2004; European Commission, 2010). Þessi hópur á einnig 

auðveldara með náms- og starfsval (Lapan, Gyspers og Petroski, 2001). Samkvæmt Evans og 

Burck (Turner og Lapan, 2005) standa nemendur í náms- og starfsfræðslu í grunnskóla sig 

almennt betur í námi en þeir sem ekki eru í slíku námi. 

Starfsfræðsla er nauðsynlegur þáttur í skólum og er mikilvægt að gefa ungu skólafólki 

tækifæri til þess að öðlast reynslu af atvinnulífinu. Áhugakannanir eru iðulega notaðar í slíkri 

fræðslu. Savickas (2005) komst að því að inngrip náms- og starfsráðgjafa og fræðsla ung fólks 

auðveldar starfsval þeirra og starfsaðlögun og að starfsreynsla hefur áhrif á félagsmótun og 

þroska unglinga. Þekking þeirra á atvinnulífinu auðveldar þeim einnig að taka ákvarðanir um 

val á starfi að námi loknu og að breyta síðar um störf. 

Viðtekin sýn fræðimanna í náms- og starfsráðgjöf hafa í gegnum tíðina þróast innan 

þriggja viðmiða (e. paradigm) um leiðsögn um starfsval (e. vocational guidance), 

starfsfræðslu, (e. career education) og náms- og starfsráðgjöf (e. career counseling) 

(Savickas, 2011). Samkvæmt Savickas (2011) byggir leiðsögn um starfsval á því að náms- og 

starfsráðgjafi skoði eiginleika ráðþega og finni störf sem passa við eiginleika hans, ekki ólíkt 

því sem gert er þegar stuðst er við áhugakönnun í náms- og starfsráðgjöf. Leiðsögnin tengist 

þroska og þróun einstaklingsins og er þjálfun og kennsla í að gegna ákveðnu starfi vel. 

Starfsfræðsla byggir á því að náms- og starfsráðgjafinn skoði ráðþegann út frá þroska og eftir 

því hversu reiðubúinn (e. readyness) hann er að þróast í samræmi við áform sem passa við 

stöðu hans í lífinu og gætu hjálpað honum að tileinka sér ný viðhorf og færni til geta þróað 

starfsferil sinn og aukið starfsmöguleika sína. Starfsráðgjöf felur í sér margbreytilegar 

aðferðir sem náms- og starfsráðgjafar nota til að hjálpa fólki við að takast á við áskoranir er 

tengjast starfsframa þeirra til dæmis að leita að starfsmöguleikum, áforma breytingar á 

starfsvettvangi eða að aðstoða foreldri sem vill snúa aftur til vinnumarkaðarins eftir 

barnsburð. Ráðþegi er látinn velta fyrir sér þáttum í lífi sínu sem geta haft áhrif á mótun 
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starfsferils hans. Ennfremur hefur Savickas (2012) sett fram nýtt viðmið fyrir náms- og 

starfsráðgjöf á 21 öldinni, sem kallast Lífshönnun. Þetta viðmið tengist 

hugsmíðahyggjukenningum og frásagnaraðferðum í náms- og starfsráðgjöf sem komið hafa 

fram á þessari öld. Viðmiðið leitast við að móta starfsferil með stuttum frásögnum, sem er 

umbreytt í mannlýsingu í samkvæmi við áform viðkomandi og verður síðan að nýjum kafla í 

lífi hans. 

Áhugasviðskannanir í náms- og starfsráðgjöf hafa mikilvæg áhrif þegar ákvarðanataka hjá 

einstaklingum um nám og störf eru í ferli (Bullock-Yowell, Peterson, Wright, Reardon og 

Mohn, 2011). Rannsókn Guðbjargar Vilhjálmsdóttur (2000) bendir til þess að náms- og 

starfsfræðsla í grunnskóla stuðli að því að efla ákvarðanatökuhæfni nemenda þegar kemur 

að því að velja nám á framhaldsskólastigi og að nemendur sem velji nám í samræmi við 

framtíðarmarkmið um áframhaldandi nám og störf, séu líklegri til að sjá tilgang með náminu 

og hafi jákvæðara viðhorf til skólans (Ryan og Deci, 2000; Scheel og Gonzalez, 2007; Tinto, 

1993). 

Það hefur sýnt sig að áhugasviðskannanir hjálpa einstaklingum að taka ákvarðanir um 

nám og störf. Einnig að þeir sem nota slík mælitæki eru sennilegri til að ljúka námi og hafa 

aukið starfsmöguleika sína. Þá sýnir það sig að áhugasviðskannanir tilheyra einkum því 

fræðaviðmiði sem hefur verið kallað leiðsögn um starfsval. Notkun áhugasviðskannana hefur 

fylgt náms- og starfsráðgjöf allt frá miðbiki síðustu aldar og rannsóknir á starfsáhuga eru 

umfangsmiklar. 

1.4 Niðurstöður rannsókna á áhugasviðskönnuninni 

Áhugasviðskönnunin Self-Directed Search hefur verið mjög mikið rannsökuð. Að er mikilvægt 

að skoða niðurstöður rannsókna á henni til að vita hvernig hún getur nýst. Það er einnig 

mikilvægt að skoða rannsóknir á könnuninni frá ólíkum sjónarhornum til að sjá hvaða áhrif 

hún gæti haft á íslenskt samfélag og sérstaklega skólasamfélagið.  

Gelso og félagar (1973) rannsökuðu að hvaða marki nemendur gerðu ýmis konar villur 

þegar þeir svöruðu áhugasviðskönnun Holland Self-Directed Search algerlega á eigin spýtur. 

Næstum allir nemendurnir gerðu innsláttarvillur og um helmingur þeirra gerðu villur sem 

hafði áhrif á þriggja stafa niðurstöðukóðann. Næstum 20% nemendanna gerðu villur sem 

höfðu áhrif á hæstu stigin. Hvort nemendur gerðu villur sem höfðu áhrif á niðurstöðukóðann 

eða ekki var ekki tengt því hversu mikinn áhuga þeir höfðu á að vita meira um störf eða 
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faggreinar sem gætu hugsanlega höfðað til þeirra. Slíkar villur voru hvorki tengdar því hvort 

þeim fannst að störfin sem niðurstöðukóðinn vísaði á ásættanlegt eða ekki. Heldur meira en 

einn þriðju nemendanna fannst störfin ásættanleg. 

Í rannsókn Osborn og Reardon (2006) var áhugasviðskönnunin notuð við að skoða 

starfsáhuga nemenda í framhaldsskóla (e. middle school) sem voru í mikilli brotthvarfshættu. 

Markmið þeirra var að finna könnun sem væri áreiðanleg, réttmæt og með góðum 

próffræðilegum eiginleikum og var þessi áhugasviðskönnun því fyrir valinu. 91 þátttakandi 

lauk við könnunina af þeim 98 sem byrjuðu. Niðurstöður sýndu að betra var að sá sem lagði 

áhugasviðskönnunina fyrir gengi á milli þátttakenda og læsi upp spurningarnar fyrir þá en þá 

gekk þeim betur að svara könnuninni. Einnig var betra ef þátttakendur fengu að taka þátt í 

að túlka niðurstöður áhugasviðskönnunarinnar en þá notuðu þau yfirstrikunarpenna til að 

merkja við störf sem voru á þeirra áhugasviði og þeim líkaði vel við. Hópurinn safnaðist síðan 

saman til að fara yfir niðurstöðurnar og segja frá því sem þeim fannst merkilegt við störfin 

sem komu fram á þeirra áhugasviði. Niðurstöðurnar sýndu að aðferðirnar sem voru notaðar 

virkuðu og nemendur fengu margvíslega vitneskju um störfin sem tilheyrðu áhugasviði þeirra 

en margt kom þeim líka á óvart. Nemendurnir voru þó búnir að ímynda sér framtíðina 

öðruvísi þegar kom að því að greina hvaða nám og starf þau myndu velja. Mörg af störfunum 

á starfalistunum þekktu þau ekki en fannst þau áhugaverð (Osborn og Reardon, 2006). 

Samanburðarannsókn Zender og Schnuelle (1976) byggði á könnun Holland Self-Directed 

Search (SDS) og Vocational Preference Inventory (VPI). Þrír hópar framhaldsskólanemenda 

tóku þátt í rannsókninni. Hún sýndi að náms- og starfsráðgjöf hafði marktæk áhrif á 

nemendur þegar kom að vali á námi og starfi en þó mismikil eftir því hvort nemendur 

svöruðu SDS eða VPI. Einn hópurinn tók könnun Holland Self-Directed Search með aðstoð 

náms- og starfsráðgjafa, annar tók Vocational Preference Inventory könnun Holland einnig 

með aðstoð, en þriðji hópurinn tók enga könnun. Rannsóknin sýndi að þeir sem svöruðu 

könnun Holland (1972) Self-Directed Search voru ánægðari með starfsval sitt en hinir 

hóparnir og höfðu velt fleiri starfsmöguleikum fyrir sér eftir könnunina en hinir hóparnir. Þeir 

völdu sér störf sem pössuðu við áhugasvið þeirra og höfðu minni þörf fyrir aðstoð náms og 

starfsráðgjafa að könnun lokinni. Rannsókn Kravatsy (1974) sýndi jafnframt að leit nemenda 

að upplýsingum um störf og starfsval jókst til muna þegar þeir notuðu Self-Directed Search í 

samanburði við þá sem studdust við Vocational Preference Inventory. 
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Könnun Holland var upphaflega hönnuð með því augnamiði að þátttakendur gætu tekið 

hana á eigin spýtur. Hinsvegar finnast ekki margar samanburðarrannsóknir sem sýna muninn 

á notkun könnunarinnar með og eða án stuðnings náms- og starfsráðgjafa. Hinsvegar hefur 

könnun Holland bæði verið svarað á hefðbundinn skriflegan hátt (e. paper and pencil), á 

ónettengdri tölvu og í gegnum netið, en þá fá þátttakendur endurgjöf sem veflægur 

hugbúnaður reiknar út. Rannsókn (Lumsden, Sampson Jr, Reardon, Lenz og Peterson, 2004) 

sýndi lítinn mun á útkomu könnunarinnar þegar þessar þrjár aðferðir voru notaðar. 

Hinsvegar tekur lengri tíma að taka skriflegu útgáfu könnunarinnar, hún er líka margbrotnari 

þó hún sé gegnsæjust og er laus við vandamál er tengjast tæknivandamálum. Jafnframt gátu 

þátttakendur flett í gegnum skriflegu könnunina áður en þeir byrjuðu. Þátttakendur vildu þó 

frekar taka könnunina á tölvu sem tók þá 25% minni tíma. Skriflega könnunin og tölvutæka 

könnunin gefur ráðgjafanum möguleika á að prenta út niðurstöður og túlka þær fyrir 

þátttakendur. Veflæga könnunin gefur stuðningsaðila eins og náms- og starfsráðgjafa heldur 

ekki tækifæri til að prenta út útkomuna og nýta hana til ráðgjafar og hentar þess vegna ekki 

fyrir ráðgjöf. Hliðstæðar rannsóknir sem skoðuðu muninn á milli kannana sem voru teknar 

skriflega og á tölvu sýndu einnig lítinn mun (Simola & Holden, 1992) á niðurstöðum. 

Rannsókn Dozier, Sampson og Reardon (2013) sýndi mun á svörun Self-Directed Search 

áhugasviðskönnunar Holland með tölvu og þess að svara henni skriflega með blýanti. 

Þátttakendur sem svöruðu könnuninni á tölvu mundu frekar eftir niðurstöðum hennar og 

gátu frekar hagnýtt sér þær til að finna náms- og starfsleiðir en þeir sem svöruðu skriflegu 

könnuninni. 

Í rannsókn Dozier, Sampson, Lenz, Peterson og Reardon (2014) buðu 125 

framhaldsskólanemar sig fram til að taka þátt í rannsókn á því hvernig þau báru sig að við að 

finna starfsvettvang. Þátttakendur sem valdir voru af handahófi var skipt í tvo hópa. Annar 

hópurinn var beðinn um að ljúka veflægu útgáfunni (e. internet version) af 

áhugasviðskönnuninni Self-Directed Search en hinn hópurinn var viðmiðunarhópur sem ekki 

átti að svara könnuninni. Niðurstöður gáfu til kynna að þátttakendurnir sem luku við að svara 

könnuninni á netinu og fóru yfir niðurstöðurnar á netinu tóku frekar þátt í umræðum um 

starfstengda kosti á þriggja vikna tímabili en þeir sem ekki svöruðu könnuninni. Því meiri 

tíma sem þátttakendur eyddu í að fara yfir niðurstöður því fleiri voru störfin sem 

þátttakendur höfðu áhuga á og þeir skoðuðu betur. Starfakóðarnir flýttu fyrir og auðvelduðu 

nemendum að finna viðeigandi störf miðað við þá sem ekki svöruðu könnuninni. Kvíði hafði 
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enn fremur ekki sjáanleg áhrif á niðurstöðurnar. Nemendur í veflægu könnuninni náðu einnig 

að draga ályktanir af starfsmöguleikum sínum. 

Rannsókn Barak og Cohen (2002) skoðaði gæði og notagildi veflægu útgáfu 

áhugasviðskönnunar Holland Self-Directed Search á meðal framhaldsskólanemenda. Self-

Directed Search könnunin var útfærð þannig að niðurstöður birtust um leið og búið var að 

taka könnunina og þátttakendum var strax gefin endurgjöf. 77 þátttakendur svöruðu 

könnuninni heima en aðrir 73 þátttakendur annaðhvort svöruðu skriflega með eða án náms- 

og starfsráðgjafa í skólanum. Stuðullinn fyrir innra samræmi Self-Directed Search 

könnunarinnar var 0.90 og endurprófunaráreiðanleiki var 0.94 á meira en 6 vikna tímabili. 

Meginfylgni á milli sömu Self-Directed Search skalanna hjá þátttakendum í báðum hópunum 

var 0.77. Niðurstöður fyrir seinni hópinn á handverkssviði, félagssviði og athafnasviði voru 

hærri í stigum en hópsins sem svaraði könnuninni skriflega en munurinn á hinum sviðunum 

var ekki marktækur. Hliðstæðir starfakóðar í sexhyrningalöguðu líkani Holland fengust úr 

báðum könnununum. Þátttakendur í veflægu könnuninni voru ánægðari en þeir sem svöruðu 

henni skriflega. 

Rannsókn Brynhildar Scheving Thorsteinssonar (2009) lagði mat á innri áreiðanleika 

heildar- og undirþátta á sex áhugasviðum Holland. Hún staðfestir áreiðanleika 

áhugakönnunarinnar og réttmæti hennar til notkunar við náms- og starfsráðgjöf á Íslandi. 

Áhugasviðskönnunin er í samræmi við kenningu Holland og hentar bæði körlum og konum 

frá sautján ára aldri (Brynhildur Scheving Thorsteinsson, 2009). 

Mikilvægt er að gera rannsóknir og meta árangur og gildi náms- og starfsfræðslu til að 

gefa stefnumótandi aðilum og náms- og starfsráðgjöfum sem vinna á starfssviðinu 

upplýsingar um hvaða áhrif starfið hefur (Killeen, 1996). Nauðsynlegt er að skoða stöðu 

viðkomandi einstaklinga áður er starfið hefst og í lok þess til að gera samanburð mögulegan 

og er það kallað stöðumat (e. status analysis). Þegar starfsaðferðir náms- og starfsráðgjafa 

eru metnar þarf að athuga hvort þær hafi náð markmiði sínu og er þá talað um árangursmat 

(e. outcome eða product evaluation). Þegar lagt er mat á aðferðirnar sem beitt er þarf að 

kanna hvort þær séu skilvirkari en aðrar aðferðir og er þá talað um að beita ferilmati (e. 

process evaluation) (Herr og Cramer, 1992). Árangur er mælikvarði á breytingu á atferli 

nemenda og er þá einföld viðmið eins og námsárangur (e. learning outcomes) notuð við mat 

á ráðgjöf. Þetta viðmið er talið ákjósanlegur mælikvarði til að meta árangur af fræðslu, náms- 
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og starfsráðgjöf, þekkingarmiðlun, leikniþjálfun og viðhorfum. Á þennan hátt er verið að 

meta það sem gerir upplýsta og rökstudda ákvörðun um nám og starf auðveldari og það sem 

greiðir fyrir skilvirkri framkvæmd náms- og starfsákvörðun. Sú eigindlega rannsókn sem hér 

verður gerð flokkast undir ferilmat þar sem verið er að skoða mismunandi aðferðir við að 

nota Í leit að starfi. Rannsóknin er einnig árangursmat þar sem skoðaðar eru framfarir 

nemendanna í að kanna áhuga sinn á störfum og draumastörfum.  

Rannsóknirnar hér að ofan sýna að áhugasviðskönnun Holland hefur sýnt árangur við að 

auka möguleikana hjá hverjum og einum til dæmis þegar kemur að starfsmöguleikum. Með 

því að svara könnuninni varð aukin umræða og því lengur sem staldrað var við 

niðurstöðurnar urðu tækifærin fleiri þegar kemur að því að þróa náms og starfsferil. 

1.5 Þróun starfsferils 

Starfsferilþróun er ævilangt ferli sem fylgir einstaklingnum allt hans líf (Chen, 1998). Í þessu 

ferli takast einstaklingar á við nám, vinnu, tómstundir og breytingar sem miða að því að 

komast áfram í lífinu og þróast til þeirrar framtíðar sem viðkomandi óskar. Í menntunarlegu 

samhengi felur þessi þróun í sér val á námi sem gerir viðkomandi hæfan til að gegna ákveðnu 

starfi eða öðlast frama á ákveðnu starfssviði. Menntastofnanir bjóða nemendum oft upp á 

stuðning í formi náms- og starfsráðgjafar til að takast á við námsþróun sem tengist ákveðnu 

starfsvali. 

Í kringum 1953 (Freemann, 1993) var ekki talað um þróun starfsferils (e. career 

development) heldur var áhersla lögð á það að ákvörðun um starfsval væri tekin á skömmum 

tíma. Rannsóknir sýndu hinsvegar að starfsferill þróast í gegnum árabil samhliða meiri 

reynslu og þroska einstaklingsins (Freeman, 1993). 

Þróun starfsferils (e. career development) mætti lýsa sem einstaklingi sem hefur litlar 

hugmyndir um náms- og starfsmöguleika sína og þekkir ekki eigin hæfileika (Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir, 1996). Eftir því sem einstaklingurinn vex og þekking hans á sjálfum sér og 

umhverfinu þróast eykst skynsemi hans og þekking á þeim starfsvettvangi sem hæfir honum 

(Guðrún Birna Kjartansdóttir, 2012). Viðhorf og gildismat einstaklingsins hafa einnig áhrif á 

þróun starfsferils hans. Hann aðlagast að vissu starfsumhverfi og starfsgrein eða starfsstétt 

sem gefur honum ákveðna vitneskju um tækifæri sem eru að gefast. Einnig kynnist 

einstaklingurinn allskonar starfsemi í gegnum tómstundastörf sem hann stundar. Í framhaldi 
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af þessu þroskaferli stendur viðkomandi frammi fyrir starfsvali. Þá þarf hann að kanna og 

meta mismunandi kosti og velja í framhaldi af því (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 1996). 

Super setti (1953) fram starfsferilsþroskakenningu í nokkrum þáttum sem svipar að 

nokkru leyti til kenninga Hollands (1997), en hann bætir við þroskavídd í umfjöllun sinni um 

starfsferilinn. Hann taldi að allir einstaklingar væru ólíkir og með ólíka getu, persónuleika og 

áhuga. Super taldi einnig að hæfni einstaklinga til að sinna fjölda starfa byggðist á 

persónueinkennum þeirra. Flokkun starfa og reyndar sérhvert starf taldi hann að krefðist 

samsetningar persónuleikamynsturs (e. character pattern) þeirra sem gætu best sinnt því. 

Þessi samtenging Super byggir á getu, áhuga og ýmsum öðrum persónuleikaþáttum. 

Super (1990) telur að starfsþróun hefjist sem forvitni og löngun til að svala henni með 

öflun upplýsinga. Ein af frumhvötum einstaklingsins er Forvitni (e. curiosity) sem verður til 

vegna örvunar eða vöntunar á einhverju. Ímyndun er einnig nátengd forvitni en hún tengist 

því að setja sig í tilteknar aðstæður og athuga á þann hátt tilveruna með stuðningi 

ímyndunar og forvitni (Savickas, 2005; Super, 1990). Forvitni leiðir til könnunar (e. 

exploration) á umhverfi einstaklingsins. Könnun (e. exploration) er tiltekið háttalag, þar sem 

einstaklingurinn leitast við að svala forvitni sinni. Ungt fólk er á könnunarstigi á aldrinum 15-

24 ára samkvæmt kenningu Super. Könnun getur komið fram á ýmsa vegu svo sem tilraun til 

að sundurgreina og skoða samhengi hluta. Áríðandi er að styðja við þetta ferli því það getur 

ýtt undir starfsþróun einstaklinga (Savickas, 2005). Undirstig könnunarstigsins eru 

sundurgreining (e. crystallization), sérgreining (e. specification) og framkvæmd (e. 

implementation) (Super, 1990). Á sundurgreiningarstigi þarf ungmennið að flokka 

upplýsingar sem hann eða hún hefur safnað, á sérgreiningarstigi áttar hann eða hún sig á því 

hvaða starfsvettvang hann eða hún vill fara á og á framkvæmdarstigi er áætlunum hrint í 

framkvæmd (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 1994). 

Samkvæmt Super (1990) eru fyrirmyndir (e. key figures) mikilvægar þegar lært er um 

atvinnulífið og sjálfsmyndin er að mótast. Áhrifavaldarnir eru foreldrar, kennarar og áberandi 

einstaklingar í þjóðfélaginu, ásamt aðilum sem við eigum samskipti við. Til dæmis meta börn 

athafnir foreldra sinna eftir því hversu glaðir foreldrarnir líta út fyrir að vera í starfi (Savickas, 

2005; Super, 1990). Super (1990) vill að við skoðum hverjar fyrirmyndir barna eru því það 

getur gefið okkur hugmynd um sjálfsmynd þeirra. 
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Börn þróa með sér áhugasvið ákveðnu tímaskeiði (e. development of interest) með því að 

meta hvort þeim líst á störf fullorðna eða ekki. Ef þau fá tækifæri til þess að tala um áhuga 

sinn þá eflir það þroska þeirra og skilning á starfsþróun (Super, 1990). 

Sjálfshugtakið (e. self-concept) er aðalatriðið í kenningum Supers (1953) en hann leggur 

mikla áherslu á að starfsþróun byggist á framþróun og útfærslu eigin sjálfs. Sjálfshugtakið 

gefur til kynna hvernig einstaklingurinn sér sig sjálfan sig og kringumstæður sínar. Hugtakið 

vísar til líffræðilegra auðkenna, félagslegs hlutverks og gilda sem einstaklingurinn heldur að 

hæfi sér og öðrum. Hugtakið tengist einnig þeirri ímynd sem einstaklingurinn hefur af sjálfum 

sér og aðstæðum sínum. Viðbrögð hans gefa upplýsingar um gildi, áhugamál og þarfir hans. 

Til þess að einstaklingurinn sé fær um að gera áætlun þurfa nógar upplýsingar að vera til 

staðar, ásamt hvatningu og hann þarf að hafa tilfinningu fyrir því að hann sé fær um að móta 

framtíð sína. Þegar börn eru á þessu skeiði þá eru þau hinsvegar ekki fær um að taka 

ákvörðun um starfsval en þau geta haft áhuga á störfum vegna þekkingar sinnar á þeim og 

tengdra fyrirmynda sem þau líta upp til (Sharf, 2006; Super, Starishevsky, Matlin og 

Jorndaan, 1963). 

Bæði Super (1990) og Gottfredson (2002) hafa lagt sig eftir að skoða sjálfshugtakið. 

Starfsþróunarkenning Gottfredson útlistar hvernig einstaklingar sjá sig bæði sem hluta af 

samfélaginu og sem einstaklinga. Hún heldur fram að allir þrói eins konar starfakort (e. 

cognitive occupational map). Inn í starfakortið eigi þeir að raða störfum með áherslu og 

virðingu og skilgreina hvaða þýðingu störfin hafa. Í þessu samhengi er kyn og áhugi mikilvæg 

í starfsvali. Sýn einstaklingsins á þessa þætti hefur áhrif á sjálfsmynd hans og starfakortið. 

Störfin eru flokkuð í hugræna starfskortinu samkvæmt kyni, virðingu og starfsvettvangi. 

Röðin segir bæði til um mikilvægasta og minnsta flokkinn. Gottfredson (2002) útskýrir einnig 

að líffræðilegir þættir hafi áhrif á umhverfisþætti og þar af leiðandi á okkur alla ævi. Hún 

álítur að síðast fórni einstaklingar kynímynd sinni og þess vegni muni frægð og áhugamál 

verða mikilvægustu þættirnir þegar þeir þurfa að velja starf sem mætir sjálfsmynd þeirra. 

Þróun starfsferil er margslungið fyrirbæri þar sem áhugi er mikilvægur áhrifaþáttur. Í 

náms- og starfsfræðslu er unnið með áhuga, en einnig fleiri þætti sem hjálpa til við að örva 

hugsunina um starfsferilinn. 
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1.6 Náms- og starfsval og fræðsla nemenda í grunn- og framhaldsskólum 

Mikið hefur verið fjallað um mikilvægi náms- og starfsfræðslu í íslenskum grunn- og 

framhaldsskólum til að búa nemendur betur undir náms- og starfsval í framtíðinni. Náms- og 

starfsfræðsla (e. career education) er ,,... sú tegund markvissrar aðstoðar við náms- og 

starfsval sem veitt er í skólum. Fræðslan fer fram í bekkjum og hefur það að markmiði að 

auðvelda nemendum að taka rökstudda ákvörðun um framhald á námi og starfi eftir 

grunnskóla“ (Guðbjörgu Vilhjálmsdóttur, 2016). 

Hefðbundin kennsla í náms- og starfsfræðslu byggist aðallega á miðlun upplýsinga. 

Námsefni fyrir nemendur á þessu sviði þarf að veita þeim merkingarbæra þekkingu til að 

innihaldið verði þeim leiðarljós í hugleiðingum þeirra um framtíðarnám og störf í (Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir, 1994). Þetta styður þá í að taka ábyrgð á eigin námi og námsframvindu. 

Brotthvarf úr skólum hefur verið áhyggjuefni margra í samfélaginu sem hafa undirstrikað 

mikilvægi þess að finna leiðir til að minnka það. Þótt að flestir íslenskir nemendur hér á landi 

fari í framhaldsskóla eftir grunnskóla (um 95%) hellast líka fjölmargir þeirra úr lestinni. 

Brotthvarf úr íslenskum framhaldsskólum er meira hér á landi en í nágrannaríkjunum og í 

allflestum hinum OECD löndunum (Hagstofa Íslands, 2012; mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2012b). Fram hafa komið ýmsar hugdettur til að mæta þessu 

vandamáli eins og að bjóða upp á auðugra námsframboð á unglingastigi og í 

framhaldsskólum, kenna markvissa námstækni og vinnubrögð, auka stuðning við námsmenn 

með sérþarfir, bæta eftirfylgni við nemendur, efla umfjöllun um brotthvarf og endurskoða 

samvinnu foreldra við upphaf framhaldsskóla (Menntamálaráðuneytið, 1998). 

Ein af ástæðum mikils brotthvarf hér á landi er jafnframt lítið ígrundað námsval nemenda 

og áhersla á bóknám í þjóðfélaginu (Blöndal, Jónasson og Tannhäuser, 2011). Nemendur á 

framhaldsskólastigi velja mun sjaldnar starfsnám hér á landi en jafnaldrar þeirra í 

nágrannalöndum okkar (OECD, 2012). 

Þá hafa niðurstöður nýlegra rannsókna sýnt að náms- og starfsráðgjöf gæti virkað vel sem 

forvörn gegn brotthvarfi. Þegar nemendur hafa aðgang að náms- og starfsráðgjafa er 

auðveldara fyrir þá að átta sig á því hvaða möguleika þeir hafa í áframhaldandi námi eða 

starfi. Þá getur náms- og starfsfræðsla fyrir nemendur í brotthvarfshættu aukið trú þeirra á 

eigin hæfni til að bera ábyrgð á starfsvali sínu (Menntamálaráðuneytið, 2007). 
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Mikilvægt er að nemendur í grunn- og framhaldsskólum fari í gegnum sjálfskoðun, kynni 

sér nám og störf sem í boði eru og tengi náms- og starfsmöguleika sína við áhuga sinn, 

styrkleika og veikleika, viðhorf og gildi (Sharf, 2010). Álitið er að slík fræðsla geti hjálpað 

nemendum að taka ígrundaða ákvörðun um náms- og starfsval sem er grunnur að 

árangursríkum náms- og starfsferli (Alþingi, 2008; forsætisráðuneytið, 2012; 

menntamálaráðuneytið, 1998, 2007; OECD, 2004; Þingskjal nr. 42/2006-2007). 

Ýmsir kennimenn hafa komið fram með kenningar er tengjast náms- og starfsvali og 

mikilvægi þeirra fyrir grunn- og framhaldsskólanemendur. Super heldur því til dæmis fram að 

náms- eða starfsval sé ferli sem byrji mjög snemma á ævinni og haldi áfram alla ævi 

(Freeman, 1993; Super, 1980; Chen, 1998; Gerður G. Óskarsdóttir, 2000). Mikilvægasta stigið 

samkvæmt kenningum hans er við lok grunnskólans en þá þurfa einstaklingarnir að ákveða 

hvort þeir fari í áframhaldandi nám eða finna sér starf (Gerður G. Óskarsdóttir, 2000). 

Rannsóknir Guðbjargar Vilhjálmsdóttur (2000, 2007, 2010) sýndi að nemendur sem fengu 

náms- og starfsfræðslu í 10. bekk í grunnskóla voru betur undirbúnir fyrir val á 

framhaldsnámi en þeir sem ekki fengu slíka fræðslu. Skýrt kemur fram í niðurstöðum 

Guðbjargar (2000) að náms- og starfsfræðsla skilar árangri , nemendur sjá frekar tilgang í 

náminu og hafi jákvæðara viðhorf til skólans (Ryan og Deci, 2000; Scheel og Gonzalez, 2007; 

Tinto, 1993). Óhætt er því að mæla með að allir nemendur grunnskólans fái slíka fræðslu. 

Rannsókn Scheel og Gonzalez (2007) sýnir jafnframt að framtíðarmarkmið nemenda þurfa 

ekki nauðsynlega að vera mjög nákvæm eða miða að tilteknu starfi. Aðalatriðið er að þau 

gefi nemendum tilgang með náminu og tengi það við frekara nám eða störf í framtíðinni.  

Í starfi sínu aðstoða og leiðbeina náms- og starfsráðgjafar einstaklingum á öllum aldri að 

finna lausnir er tengjast atriðum í námi og starfi nemenda og aðstoða þá að afla sér 

þekkingar sem auðveldar þeim að taka ákvarðanir (Guðrún Birna Kjartansdóttir, 2012). Í 24 

gr. grunnskólalaga (2008) kemur fram að náms- og starfsfræðsla eigi að vera til undirbúnings 

náms- og starfsvali nemenda. Í 37 gr. laga um framhaldskóla (2008) um náms- og 

starfsráðgjöf segir að nemendur eigi rétt á náms- og starfsráðgjöf en hinsvegar verði hver 

skóli að skilgreina hvernig hann vill sinna þessu hlutverki. 

Í almenna hluta Aðalnámskrár grunnskóla (2013) kemur fram að náms- og starfsráðgjöf 

felist í því að hjálpa og leiðbeina nemendum við að finna farveg fyrir áhugasvið sín, krafta og 

hæfileika. Lögð er áhersla á að nemendur fái aðstoð við að vinna úr upplýsingum er varðar 
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nám og störf. Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna (2013) leggur einnig áherslu á mikilvægi 

náms- og starfsfræðslu sem auðveldi skólagöngu og sé leiðbeinandi um starfsval þegar skóla 

lýkur. Náms- og starfsráðgjöfum í grunnskólum landsins ber að hafa jafnrétti að leiðarljósi í 

starfi sínu þegar fjölbreyttir námsmöguleikar eru kynntir fyrir nemendum af báðum kynjum 

við lok grunnskóla. Einnig er nauðsynlegt er að nemendur fái vitneskju um ný störf sem eru 

að þróast og störf sem fylgja breytingum í nútímasamfélaginu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Í Aðalnámskrá framhaldsskólanna (2013) kemur fram að mikilvægt sé að nemendur kynni 

sér þær kröfur sem gerðar eru um inngöngu þeirra í mismunandi skóla sem þeir geta sótt um 

eftir að framhaldsskólanum líkur. Jafnframt kemur fram að æskilegt sé að slíkum 

upplýsingunum hafi verið miðlað til nemenda í gegnum náms- og starfsráðgjöf. Ef þetta er 

ekki gert þá gætu nemendur valið sér nám á öðrum forsendum en með tilliti til innihalds 

námsins og þess hvort námið hæfi áhuga þeirra og starfsmöguleikum. Rannsóknir hafa sýnt 

að kyn nemenda, foreldrar þeirra, félagsleg staða og vinir hafa meðal annars áhrif á náms- og 

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

Samkvæmt Aðalnámskrá framhaldsskóla (2012a) á framhaldsnámið að innihalda náms- og 

starfsráðgjöf að gera raunfærnimat sem hefur það markmið að veita einstaklingum færi á að 

efla starfshæfni sína og veita þeim tækifæri til virkrar þátttöku í samfélaginu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2012a). Þar kemur einnig fram að ráðgjöf og upplýsingar um nám 

og starfsval eigi að vera aðgengilegt öllum börnum. Einnig á að gera ráðstafanir til þess að 

nemendur hverfi ekki frá námi. 

Að ofangreindri skólastefnu má sjá að menn eru sammála um mikilvægi þess að 

nemendur fái góðan undirbúning í grunn- og framhaldsskóla fyrir starfs- og námsval svo valið 

verði markvisst og vel ígrundað. Til að undirbúa nemendur undir námsval nota náms- og 

starfsráðgjafar fræðslu og áhugasviðskannanir svo sem könnunina Í leit að starfi. 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að leggja fyrir áhugasviðskönnun Holland Í leit að starfi 

fyrir hópa af framhaldsskólanemendum með mismunandi aðferðum með því augnamiði að 

auðvelda störf náms- og starfsráðgjafa. Leitast var við að skilja hvernig það að svara 

áhugasviðskönnuninni með eða án aðstoðar náms- og starfsráðgjafa hefur áhrif á stöðu 

þekkingar hjá þátttakendum. Í ritgerðinni verður leitast við að greina frá eftirfarandi 

rannsóknarspurningum og verða svörin byggð á eigindlegri gagnasöfnun: 
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1. Hver var staða þekkingar nemenda fyrir könnunina? 

2. Hvaða munur fólst í því að leggja áhugasviðskönnun fyrir 17 ára 

framhaldsskólanemendur með eða án stuðnings náms- og starfsráðgjafa? 

3. Hvaða munur var á viðhorfum nemendahópanna til draumastarfa fyrir og eftir 

könnunina? 

4. Hvaða munur var á áliti nemendahópanna á gagnsemi könnunarinnar? 
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2 Aðferð 

Eigindleg aðferðarfræði var notuð við rannsóknina þar sem verið var að leita eftir sýn 

þátttakenda, upplifun þeirra og þekkingarstöðu ásamt því að kanna vitneskju þeirra um eigin 

áhuga og störf (Hennink, Hutter og Bailey, 2011). Gögnum var safnað með áhugasviðskönnun 

og í formi hálfopinna viðtala, ásamt því var stuðst við aðferðir grundaðrar kenningar við 

úrvinnslu og túlkun gagna. 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að fá að kynnast upplifun 17 ára 

framhaldsskólanemenda af þátttöku og svörun áhugasviðskönnunarinnar Í leit að starfi, með 

eða án stuðnings ráðgjafa, og fá að kynnast stöðu þekkingar á eigin áhuga áður en þátttaka 

fór fram. Einnig var markmið að bera saman draumastörf þátttakenda við niðurstöður um 

áhugasvið þeirra í áhugasviðskönnuninni ásamt því að fá að kynnast upplifun þátttakenda af 

gagnsemi könnunarinnar. 

Eigindlegar (e. qualitative) rannsóknaraðferðir gera rannsakendum kleift að afla gagna 

með því að rannsaka upplifanir einstaklinga með margvíslegum gagnasöfnunaraðferðum 

eftir því hvert rannsóknarefnið er (Hennink, Hutter og Bailey, 2011). Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir eru bæði sveigjanlegar og heildrænar. Öll sjónarmið sem koma fram eru 

skoðuð og gögnin eru lýsandi. 

Eigindlegur rannsakandi þarf að gæta þess að skoðanir hans hafi ekki áhrif á frásögn 

viðmælenda. Hann þarf að vera með opinn huga (e. open-minded) í leita að svörum við 

spurningum sínum, vera forvitinn og sveigjanlegur og hafa þolinmæði til að hlusta á frásagnir 

þátttakenda. Eitt af því sem einkennir eigindlegar rannsóknir er að nálgunin gefur 

rannsakandanum tækifæri til að skoða viðgangsefnin frá sjónarhorni þátttakenda sem 

auðveldar honum um leið að skilja þá merkingu sem þátttakendur leggja í orð sín og athafnir 

og byggja túlkun sína bæði á hegðun þátttakenda og staðreyndum. Eigindlegur rannsakandi 

fylgist með og rannsakar einstaklinga í sínu eigin umhverfi til að upplifa og skilja hegðun 

þeirra í samhengi við líf og aðstæður viðkomandi. Þannig getur hann til dæmis uppgötvað 

menningarheim þeirra og félagslegan og efnahagslegan bakgrunn (Hennink, Hutter og Bailey, 

2011). 

Fimm nálganir eru algengastar innan eigindlegra rannsókna en það er lífssögurannsóknir 

(e. life-span/story research), fyrirbærafræðilegar (e. phenomenological) rannsóknir, 

etnógrafía (e. ethnographic), tilviksrannsóknir (e. case study) og grunduð kenning (e. 
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grounded theory) (Creswell, 2007). Í þessari rannsókn var stuðst við nálgun grundaðrar 

kenningar við greiningu rannsóknargagna og stöðluð vinnubrögð. Þessi aðferð er algeng 

nálgun við utanumhald í eigindlegri gagnasöfnun og greiningu í félagsvísindum. Gagnasöfnun 

fer fram með viðtölum og veitir það rannsakanda góða sýn til að greina gögnin (Hennink, 

Hutter og Bailey, 2011). 

Grunduð kenning byggist á stöðugri greiningu gagna í gegnum allt rannsóknarferlið. 

Mikilvægt er að rannsakandi gæti að hlutleysi sínu og fari oft yfir viðkomandi gögn. 

Kenningin veitir rannsakandanum góðan stuðning í gegnum greiningarferlið því samkvæmt 

grundaðri kenningu á rannsakandi að spyrja sig greinandi spurninga sem auðveldar honum 

að skilja gögnin betur (Glaser og Strauss, 1967; Charmaz, 2006). 

Í rannsókninni var gögnum safnað með hálfopnum (e. semi-structured) viðtölum (Braun 

og Clarke, 2013). Þar sem að nemandinn þekkti ekki rannsakandann reyndi hann fyrst að slá 

á létta strengi, bjóða þeim hressingu og spjalla um daginn og veginn. Þetta skapaði léttara 

andrúmsloft og meira traust þátttakenda til rannsakandans. 

2.1 Þátttakendur 

Upphaflega skráðu þrjátíu þátttakendur sig í rannsóknina. Tuttugu og einn þátttakandi mætti 

hinsvegar í rannsóknina þegar svara átti könnuninni og var þeim skipt í tvo hópa A og B sem 

svöruðu með eða án stuðnings rannsakandans. Þátttakendur voru allir 17 ára og skráðir í 

framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðinu. Valið á þátttakendunum eða úrtaki rannsóknarinnar 

var markvisst og voru náms- og starfsráðgjafar framhaldsskólans því í hlutverki hliðvarða (e. 

gatekeepers) þar sem þeir sáu um að óska eftir þátttakendum í rannsóknina (Hennink, 

Hutter og Bailey, 2011). 

Áður en þátttakendur svöruðu þá notaði rannsakandinn mælitæki sem hann kallaði 

stöðulisti. Stöðulistinn (Fylgiskjal 1) innhélt fjórar spurningar sem spurðu um áhuga þeirra og 

þekkingu á störfum sem þau höfðu þegar áhuga á. 

Viðtölin dreifðust á þrjár vikur. Þátttakendurnir í könnuninni tilheyrðu hópi nemenda sem 

komið höfðu reglulega til náms- og starfsráðgjafa skólans. Þeir voru allir í brotthvarfshættu 

samkvæmt skimunarprófi sem lagt hafði verið fyrir alla nemendur skólans á fyrsta ári þeirra í 

náminu. Þar sem nemendur mættu reglulega til náms- og starfsráðgjafa skólans, sem veitti 

þeim stuðning og fræðslu til að draga úr mögulegu brotthvarfi þeirra, þá var auðvelt fyrir 
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hana að bjóða þeim þátttöku í rannsókninni. Allir þátttakendur svöruðu 

áhugasviðskönnuninni (Fylgiskjal 2) en aðeins nítján mættu í einstaklingasviðtalið. 

Tólf einstaklingar, sjö stelpur og fimm strákar, voru í fyrri hópnum (hópi A) sem tók 

áhugasviðskönnunina með aðstoð ráðgjafa. Af þeim mættu ellefu í einstaklingsviðtalið. Níu 

einstaklingar, fimm strákar og fjórar stelpur voru í seinni hópnum (hópi B) sem fékk enga 

aðstoð. Af þeim mættu átta í einstaklingsviðtalið. Náms- og starfsráðgjafar framhaldsskólans 

kynntu verkefnið fyrir nemendahópnum viku áður en áhugasviðskönnunin var lögð fyrir og 

sendi upplýsingar með tölvupósti til foreldra. Samkvæmt náms- og starfsráðgjöfum skólans 

þá virtust nemendurnir efast um ávinning sinn af áhugasviðskönnuninni sem birtist í lakri 

mætingu þeirra í einstaklingsviðtölin. Búið var að áætla fimm daga í einstaklingsviðtölin en á 

fimmta degi voru það margir eftir að ákveðið var að senda smáskilaboð á restina sem skilaði 

nokkrum til viðbótar. Í lokin hringdu náms- og starfsráðgjafar skólans í kennslustundir þar 

sem þátttakendurnir voru og voru þeir beðnir um að mæta í viðtalið. Einungis voru tveir eftir 

í lokin sem ekki mættu.  

Þátttakendum voru ekki gefin gervinöfn í rannsókninni vegna fjölda þeirra heldur var hóp 

A og hóp B gefin númer með VA eða VE fyrir framan eftir því hvort þau fengu aðstoð eða 

ekki. Hópur A er með VA fyrir framan númerið sem þýðir viðmælandi sem fékk aðstoð og 

voru þessir þátttakendur með númerin VA1-V12. Hópur B voru þeir sem fengu enga aðstoð 

voru hinsvegar auðkenndir með VE og fengu númerin þá númerin VE13-VE21. 

2.2 Framkvæmd - mælitæki, úrvinnsla og greining gagna 

Fyrirspurn í formi tölvupósts var fyrst send á tvo framhaldsskóla á stórhöfuðborgarsvæðinu 

þar sem óskað var eftir þátttakendum á öðru námsári í rannsóknina. Annar skólinn bauð upp 

á náms- og starfsfræðslu fyrir nemendur sem innihélt áhugasviðskannanir og því fór 

rannsakandinn ekki fram á þátttöku þeirra. Hinn skólinn hafði ekki lagt áhugasviðskönnun 

fyrir nemendur og hafði því áhuga á þátttöku í rannsókninni. 

Þátttakendurnir höfðu tekið skimunarpróf eftir Kristjönu Stellu Blöndal dósent við Háskóla 

Íslands á fyrsta námsári sínu. Eftir skimunarprófið var talið að þrjátíu nemendur væru í 

brotthvarfshættu og var því ákveðið að setja saman tilraunaverkefni til að styðja við þau 

náms- og félagslega. Hópnum var boðið að mæta einu sinni í viku í kennslustund með náms- 

og starfsráðgjöfum sem veitti þeim fræðslu og stuðning. Náms- og starfsráðgjafarnir tóku 
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áhugasviðskönnuninni fegins hendi og sendu tölvupóst til foreldra nemendanna um 

rannsóknina. 

2.2.1 Mælitæki 

Stöðulisti. Áður en áhugasviðskönnuninni Í leit að starfi var lögð fyrir var áhugi þátttakenda á 

námi og starfi metinn með stöðulista (Fylgiskjal 1) með fjórum spurningum. Spurningarnar í 

stöðulistanum voru: Hvar liggur áhugi þinn þegar kemur að námi og starfi (veistu hvað þig 

langar að verða)?, Hvað veistu um það sem þig langar að verða?, Hvaðan kemur sá áhugi? 

og Hvar hefur þú verið að leita af upplýsingum um það sem þig langar að verða? 

Í leit að starfi. Áhugasviðskönnunin er prentaður 12 blaðsíðna bæklingur þar sem 

þátttakendur byrja á því að skrifa niður draumastörf sín og svara síðan spurningum um 

áhuga á störfum eða viðfangsefnum. Niðurstöður eru reiknaðar út úr fjölda skráðra já svara 

og úr sjálfsmati á Færni sem er einnig í könnuninni. Niðurstöður eru á formi bókstafa sem 

vísa í tiltekið áhugasvið. 

Starfabæklingur er uppflettirit með lista yfir fjölmörg störf sem eru skipt niður á þau 

áhugasvið sem störfin tilheyra. 

Fyrirlögn: Þátttakendum var gefin ein klukkustund til að svara stöðulistanum og 

áhugasviðskönnuninni.  

Viðtalsrammi: Í eigindlegum rannsóknum er viðtalsrammi (Fylgiskjal 2) (e. semi-structured 

interview schedule) mótaður fyrir hálfopnu einstaklingsviðtölin með áherslum í tveimur 

hlutum sem höfundar bjó til eftir skoðun og greiningu fræðilegra heimilda. Þetta var gert til 

þess að viðmælandi gæti komið fram með eigin hugmyndir í viðtölunum og talað óhindrað 

um viðfangsefnið. 

Fyrst var spurt um: 

• áhugasvið viðkomandi er tengdist nám og starfi,  

• um hvað viðkomandi langaði til að verða, 

• um uppsprettu áhuga hans fyrir framtíðarnám eða starf, 

• hvar viðkomandi hafði leitað sér upplýsinga. 

Síðan var leitað álits þátttakenda af því að svara könnuninni og spurt um viðhorf hans til 

þátta í innihaldi könnunarinnar: 
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• hvernig gekk að svara könnuninni?, 

• hvort viðkomandi hefði viljað svara könnuninni öðruvísi s.s. heima fyrir?,  

• um gagnsemi náms- og starfsráðgjafans á staðnum, 

• um þörfina fyrir frekari aðstoð við könnunina, 

• um gildi og gagnsemi könnunarinnar fyrir þekkingu og hugmyndir viðkomandi um 

 draumastarfið, 

• um ánægju viðkomandi við að svara könnuninni. 

2.2.2 Framkvæmd 

Í einstaklingsviðtölunum sem fóru fram nokkrum dögum eftir að áhugasviðskönnunin var 

lögð fyrir var farið yfir svörin á stöðulistanum og áhugasviðskönnunina og auk þess svöruðu 

þátttakendur þrettán spurningum (Fylgiskjal 2) um það hvernig þeim fannst að svara 

könnuninni. Rannsakandi er nemi í náms- og starfsráðgjöf sem framvegir verður nefndur 

ráðgjafi og ef til vill líði rannsóknin eitthvað fyrir reynsluleysi rannsakandans.  

Gefinn var hálftími fyrir einstaklingsviðtölin sem voru hálf-opin viðtöl sem byggðust á 

atriðalista rannsakandans. Ráðgjafi byrjaði viðtölin á léttu spjalli til að skapa afslappað 

andrúmsloft og mynda traust þátttakandans. Náms- og starfsráðgjafar skólans sáu um að 

boða þátttakendur og skipuleggja viðtalstímana. Ráðgjafa var úthlutað lokað viðtalsherbergi 

á sama gangi og náms- og starfsráðgjafar skólans höfðu aðstöðu. 

Þegar þátttakendur komu í viðtalið var byrjað að fara yfir stöðulistann og draumastörfin til 

að ræða hvort mismunur væri á milli þessa. Næst var farið yfir niðurstöður könnunarinnar og 

starfakóði viðkomandi skoðaður. Starfakóðinn var fenginn með því að leggja saman útkomu 

stafanna RIASEC í svarbæklingi. Síðan var unnið með niðurstöður þriggja hæstu 

áhugasviðanna. Þegar búið var að finna starfakóða var farið í starfabækling sem fylgdi 

áhugasviðskönnuninni. Síðan voru störfin í starfabæklingnum er tengdust starfakóðanum 

skoðuð. Þriggja stafa niðurstöðukóðanum var síðan víxlað þannig að sex niðurstöðukóðar 

komu fram. Í framhaldi þessa voru störfin skoðuð sem listuð voru undir starfakóðum 

þátttakendanna. Til að hver þátttakandi gæti áttað sig betur á áhugasviðunum sex (Fylgiskjal 

3) voru þau lesin upp í samræmi við starfakóða hvers og eins og útskýrð. 

Til að ná markmiðunum hefur höfundur farið eftirfarandi leiðir til að undirbyggja 

rannsóknina og til þess að safna gögnum: 
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1. Leitað að fræðilegum heimildum um viðfangsefnið 

2. Forkannað áhugasvið þátttakenda með stöðulista áður en áhugasviðskönnunin 

er lögð fyrir 

3. Lagt fyrir áhugasviðskönnun með eða án stuðnings og skoðað mun á 

niðurstöðum 

4. Spurt þátttakendur álits um gengi þeirra í könnuninni og borið saman álit 

hópanna tveggja 

5. Athugað viðhorf þátttakenda fyrir og eftir áhugasviðskönnunina og muninn á 

hópunum með tilliti til þessa eftir að hafa lokið könnuninni 

6. Athugað viðhorf einstakra þátttakenda til gagnsemi áhugasviðskönnunarinnar 

og muninn á viðhorfum hópanna. 

2.2.3 Úrvinnsla gagna 

Viðtölin voru hljóðrituð með stafrænu upptökutæki og síðan færð á tölvutækt form til þess 

að gera úrvinnsluferilinn handhægan. Stundum geta þannig upptökur raskað rósemi 

viðmælenda en þær gefa ráðgjafanum tækifæri til þess að framkvæma ítarlegri greiningu en 

ef byggt væri á rituðum minnispunktum (Smith, 1995; Willig, 2001). Viðtölin voru greind með 

fyrirbærafræðilegri nálgun Marton (1981). Rannsakandi skráði þau orðrétt inn á tölvu og 

byggði gagnagreininguna á skráningunni. Greiningu af þessu tagi er oft lýst sem ferli 

„uppgötvunar“ (Hasselgren og Beach, 1997). Ekki er hægt að túlka niðurstöðurnar eða flokka 

þær fyrirfram heldur verða að þær að þróast frá gögnunum eftir að þau hafa verið greind. Af 

þessu leiðir að ráðgjafinn sem greinir gögnin hefur berlega áhrif á niðurstöðurnar með 

viðhorfum sínum og gildismati. 

Gögnin voru greind með opinni kóðun. Í opinni kóðun eru gögnin lesin yfir aftur og aftur, 

og dregin fram þemu í orðum viðmælenda þar sem ákveðin orð koma endurtekið fram í 

hverju viðtali og á milli viðmælenda (Emerson, Fretz og Shaw, 1995). Þemun höfðu sterka 

vísan í markmið rannsóknarinnar sem og rannsóknarspurningarnar þar sem þetta tvennt 

mótaði viðtalsrammann sem stuðst var við í hverju viðtali og megináhersla var lögð á 

áhugasvið ungmennanna í viðtölunum. Lykilþemu rannsóknarinnar höfðu því beina vísan í 

áhuga, störf og starfsferil ungmennanna. Ásamt því að varpa ljósi á hugmyndir þeirra um 

nám og störf til framtíðar. Skrif á niðurstöðum rannsóknarinnar byggist síðan ennfremur á 

þeirri greiningarvinnu sem fram fór. 
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2.3 Siðferðileg álitamál 

Fyrstu vísindasiðareglurnar voru þróaðar til að bregðast við ómannúðlegri meðferð á 

einstaklingum (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006). Fyrirmyndin að siðareglum 

félagsvísindarannsókna voru til dæmis þróaðar til að vernda þátttakendur í 

læknisfræðilegum rannsóknum. Megináhersla siðareglna er að upplýst samþykki þátttakenda 

liggi fyrir áður en rannsókn er framkvæmd til að enginn skaðist, trúnaður sé virtur, enginn sé 

blekktur eða ekkert brot á friðhelgi eigi sér stað (Háskóli Íslands, e.d.). 

Samkvæmt Sigurði Kristjánssyni (2013) eru fjórar höfuðreglur í siðfræði sem fara skal eftir 

í rannsóknum en þær eru kenndar við skaðleysi, sjálfræði, réttlæti og velgjörðir. Reglurnar 

fjórar eru sjálfræðisreglan, skaðleysisreglan, velgjörðarreglan og réttlætisreglan. 

Sjálfræðisreglan var ráðandi í þessari rannsókn og var reynt að vinna samkvæmt henni til að 

gæta sjálfræðis því þátttakendur voru sautján ára gamlir framhaldsskólanemendur og því 

ólögráða. 

Sjálfræðisreglan fjallar um virðingu fyrir einstaklingnum og sjálfræði hans. Hverjum og 

einum er heimilt að hætta þátttöku í rannsókn hvenær sem er og krafan um upplýst og 

óþvingað samþykki þarf að liggja fyrir áður en rannsóknin byrjar þar sem einstaklingurinn 

tekur þátt í rannsókninni af fúsum og frjálsum vilja. Einstaklingurinn þarf einnig að fá nægar 

upplýsingar um eðli rannsóknarinnar (Sigurður Kristinsson, 2013). 

Í eigindlegum rannsóknum er mikil áhersla lögð á gæði tengsla og góð samskipti milli 

rannsakenda og þátttakenda (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006). Þó rannsakendur fylgi 

hinsvegar eðlilegum siðareglum tryggir það ekki óvænta siðferðislegar uppákomur á meðan 

að rannsókn stendur yfir. Rannsakendur þurfa að vera meðvitaðir um siðferðislega ábyrgð 

sína gagnvart þátttakendum til að stuðla að góðum samskiptum (Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir, 2006). 

Markmið siðareglna Félagsvísindadeildar Háskóla Íslands er að viðhalda heiðarleika þeirra 

sem stunda rannsóknir og trausti almennings og trú fræðasamfélagsins á réttmæti þeirra 

rannsókna sem háskólinn stendur fyrir (Háskóli Íslands, e.d.). Tilkynna skal allar rannsóknir til 

Persónuverndar og ætíð skal afla upplýsts samþykks þátttakenda áður en rannsóknir hefjast 

(Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000).  

Þessi rannsókn var tilkynnt til Persónuverndar haustið 2016 þar sem að þátttakendur voru 

17 ára og ekki lögráða. Jafnframt voru þau í viðkvæmri stöðu vegna brotthvarfshættu. Í 
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þessari rannsókn var sérstaklega hugað að sjálfræðisreglunni og því var gætt að því að leita 

eftir samþykki allra þátttakenda og foreldra þeirra (Fylgiskjal 4). Ég gerði það með þeim hætti 

að náms- og starfsráðgjafar voru beðnir að senda tölvupóst á alla foreldra þátttakendanna 

og einnig með því að minnti rannsakandi á trúnaðinn þegar ég lagði áhugasviðskönnunina 

fyrir. Vegna viðkvæmra stöðu þátttakenda voru öll gögn geymd á einum stað, engin nöfn 

koma fram í rannsókninni né nákvæmar staðsetningar. 
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3 Niðurstöður 

Hér á eftir verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar þar sem áhugasviðskönnunin Í leit 

að starfi var lögð fyrir 17 ára framhaldsskólanemendur með eða án aðstoðar ráðgjafa. Fyrst 

er greint frá niðurstöðum úr stöðulista þar sem áhugasvið þátttakenda var fyrst forkannað 

(sjá fylgiskjal 1) og síðan frá niðurstöðum viðtala við þátttakendur um þátttöku þeirra í 

áhugasviðskönnuninni. Jafnframt er greint frá áliti þátttakenda af gagnsemi 

áhugasviðskönnunarinnar og áhrifum hennar á hugmyndir þeirra um menntun og 

starfsframa.  

Niðurstöður rannsóknarinnar eru settar fram í eftirfarandi meginþemum þar sem fjallað 

er um hlutdeild þátttakenda í rannsókninni með eða án aðstoðar ráðgjafa: 

a. Staða þekkingar um eigin áhuga áður en könnunin var tekin. 

b. Upplifun af þátttöku. 

c. Ávinningur af þátttöku. 

d. Starfsferilsþróun. 

Í lok hvers kafla eru helstu niðurstöður dregnar saman eftir því hvort um mat á ferli 

fyrirlagnar og ráðgjafa er að ræða eða árangur af því saman. 

Það voru 12 þátttakendur (hópur A) sem svöruðu áhugasviðskönnuninni Í leit að starfi 

með aðstoð ráðgjafa en 9 þátttakendur án slíkrar aðstoðar (hópur B). Hér fyrir neðan verður 

fyrst gert grein fyrir niðurstöðum í hópi A og síðan í hópi B eftir þemunum a-d sem talin voru 

uppi hér að ofan.  

3.1 Þátttaka með aðstoð ráðgjafa 

Tólf einstaklingar í hópi A (VA1-VA12) svöruðu áhugasviðskönnuninni með aðstoð náms- og 

starfsráðgjafa. Fyrst komu þátttakendur í kennslustund þar sem könnunin var lögð fyrir. Þá 

var þeim afhentur stöðulisti sem átti að kanna stöðu þekkingar þeirra og áhuga fyrir 

könnunina og síðan svöruðu þátttakendur könnuninni. Ellefu úr hópi A komu síðan í 

einstaklingsviðtal viku seinna til að fá niðurstöður sínar úr könnuninni og svöruðu þeir þá 

spurningum rannsakandans um áhuga sinn og áhrif könnunarinnar á hugmyndir þeirra og 

þekkingu um menntun og starfsframa. 
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3.1.1 Staða þekkingar um eigin áhuga áður en könnunin var tekin 

Í þessum kafla verða niðurstöður úr stöðulistanum skoðaðar til að geta séð hvar áhugi 

þátttakenda liggur áður en áhugasviðskönnuninni Í leit að starfi er svarað. 

Þátttakendur voru inntir eftir áhuga sínum fyrir námi og starfi og hversu mikið þeir vissu 

um það hvað þá langaði til að verða. Einnig voru þeir spurðir um uppruna áhuga síns og hvar 

þeir hefðu verið að leita að upplýsingum. 

Fyrst verður fjallað um niðurstöður piltanna fimm í hópi A (VA1, VA2, VA8, VA9 og VA11) 

til að sjá hvar áhugasvið þeirra lá þegar kom að námi og starfi: 

V11 hafði unnið sem þjónn samhliða námi sínu. Hann hafði áhuga á að læra ensku og að 

verða enskukennari en var samt ekki búinn að leita sér neinna upplýsinga um hvernig hann 

gæti orðið kennari. Hann svaraði: „Ég hef áhuga á ensku ef ég hugsa um nám en um starf þá 

vil ég alltaf vera í samskiptum við fólk“. Ljóst er af svari V11 að áhugi hans á frekari námi 

hafði hagnýtan tilgang fyrir hann þar sem áhuginn tengdist reynslu hans af atvinnulífinu og 

hvað myndi gera hann að betri þjóni. En hann vildi þó taka stærra skref og verða kennari. 

VA2 skrifaði ekki mikið en honum fannst gaman að stjórna fólki og vildi verða eigandi 

fyrirtækis eða yfirmaður. Hann hafði óljósar hugmyndir um áhuga sinn í tengslum við nám og 

starf og hafði ekki leitað sér þekkingar. Hann vildi þó verða eigandi fyrirtækis eða yfirmaður 

þar sem hann sagðist hafa gaman af því að stjórna fólki. Augljóslega var VA2 meðvitaður um 

að starfsval hans í framtíðinni yrði að koma til móts við skapgerðareiginleika hans og væri 

forsenda þess hann yrði ánægður í starfi. 

VA1 hafði óþroskaðar hugmyndir um áhuga sinn um nám og starf en var þó aðeins búinn 

að kynna sé starf flugmanna hjá flugmanni sem hann þekkti. Hann hafði einnig leitað sér 

þekkingar í gegnum vefinn og með því að tala við þennan flugmann: „Mér langar að vera 

flugmaður eða bara eitthvað sem er skemmtilegt og vel borgað en er mjög latur og nenni 

engu.“ Svör VA1 sýnir þörfina fyrir náms- og starfsfræðslu og slík fræðsla myndi hjálpa 

honum að átta sig betur á sjálfum sér og að finna námstilgang. 

VA9 vissi ekki hvar áhugi hans lá en vissi að hann vildi vinna við eitthvað starf sem væri 

bæði spennandi, vel launað og krefjandi. Hann vissi þó að það þyrfti einbeitingu og 

þolinmæði til að komast í spennandi og vel launað starf. Hann hafði eins og VA1 ekki leitað 

sér mikilla upplýsinga um nám og störf og var greinilega í þörf fyrir náms- og starfsfræðslu. 
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VA8 skrifaði að hann langaði til að verða sjómaður og skipstjóri en vitund hans um starfið 

og áhugi kom frá afa hans og langalangafa sem voru sjómenn. Þegar VA8 kom síðan í 

einstaklingsviðtal var stöðulistinn borin saman við Draumastörfin í svarhefti 

áhugasviðskönnunarinnar. VA8 sagði að það hefði verið grín (djók) þegar hann sagðist vilja 

verða sjómaður og réttur áhugi væri skrifaður í Draumastörf. Þar skráði hann störfin 

tónlistarmaður, hótelstjóri, málari og rafvirki inn í könnunina. Þetta sýnir að könnun Hollands 

hafði áhrif á þekkingu hans og sýndi að hann hafði ekki velt þessu fyrir sér af alvöru. 

Sex kvenkynsþátttakendur (VA3, VA4, VA5, VA6, VA7 og VA10) svöruðu stöðulistanum. 

Aðeins ein þeirra vissi ekki hvað hún vildi verða en svör þeirra voru ítarlegri en strákanna: 

VA4 vildi verða flugfreyja en vissi að til þess þurfti stúdentspróf og hún yrði að læra 

nokkur tungumál. Hún var ekki viss hvort hún þurfti líka að fara í háskólanám en vissi að hún 

þyrfti að lokum að fara í flugfreyjunám. V4 hafði gaman af því að ferðast og var búinn að tala 

við fólk sem hafði frætt hana um flugfreyjustarfið og var búin afla sér upplýsinga í gegnum 

netið. Þessi nemandi vissi greinilega hvað hún vildi en þurfti á áhugasviðskönnuninni að 

halda til að sjá hvort áhugasvið hennar pössuðu við draumastarfið. 

VA7 hafði áhuga á tungumálum og öðrum löndum. Hún vildi vera í starfi eins og 

fararstjórn sem tengdist tungumálum og heimsóknum til annarra landa. Áhugi hennar 

vaknaði þegar hún fór til Tenerife og upplifði fararstjórn sem henni fannst svo skemmtileg. 

VA3 langaði til að verða lyfjafræðingur því henni fannst það mjög áhugavert starf: „Mig 

langar að verða lyfjafræðingur, því mér finnst mjög áhugavert.“ „Það er mjög erfitt að læra 

og vinna þetta. Það þarf að læra mikið náttúrufræði“. VA3 hafði samt áhyggjur af því að geta 

ekki stundað háskólanám á Íslandi því hún er erlend að uppruna og ekki með fullkomin tök á 

tungumálinu því hún flutti til Íslands fyrir örfáum árum. VA3 hafði þó verið sagt að í 

háskólanum þyrfti að lesa mikið en sumt væri á ensku og ætti hún ekki að hræðast mikinn 

lestur. Nokkur ár væru þangað til hún gæti farið í háskólanám og þá yrði hún betur 

undirbúin. VA3 talaði góða íslensku og var með góðan lesskilning þrátt fyrir að hafa aðeins 

verið á Íslandi í nokkur ár og virtist því búa yfir góðum námshæfileikum. 

VA5 vissi hvað hún vildi verða og var búinn að leita sér upplýsinga á vefnum og hjá fólki 

sem hún þekkti. Áhugi hennar var reynslutengdur til dæmis af því að hafa verið í 

sjúkraþjálfun. Hún vildi verða einkaþjálfari, sjúkraþjálfari eða næringarfræðingur. VA5 viss 

margt um það sem hana langaði til að verða og var búin að afla sér upplýsinga um þessi störf 
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bæði af reynslu frá sjúkraþjálfun og með því ræða við einstaklinga úr fagstéttunum sem hún 

þekkti til að fá meiri upplýsingar: „...og allt svo spennandi“. VA5 hafði mikinn náms- og 

starfsáhuga og var að leita sér frekari upplýsinga til að öðlast meiri sýn á þau störf sem hana 

langaði að vinna við.  

VA10 var á félagsfræðibraut og undir áhrifum af náminu sem litaði áhuga hennar á námi 

og starfi. Hana langaði til að verða sálfræðingur eða dýralæknir og vissi mikið um dýr en lítið 

um sálfræðinga: „Ég veit mikið um dýr en lítið um sálfræðinginn. Er mikill dýravinur og mér 

finnst gott að geta hjálpað öðrum“. VA10 hafði aflað sér þekkingar á veraldarvefnum og í 

félagsfræðitímum. 

VA6 var ekki viss um náms- eða starfsáhuginn og hafði því ekki leitað að neinum 

upplýsingum. Augljóslega hefði þessi nemandi þurft náms- og starfsfræðslu. 

Greiningu niðurstaðna úr stöðulistanúmeri var búið að skipta niður í flokka en þeir eru 

Staða mála, Tilmæli og Árangur 

 

Staða mála 

 Áhugi flestra þátttakenda byggðist fyrst og fremst á því að starfið yrði skemmtilegt og 

spennandi. 

 Upplýsingar höfðu þátttakendur aðallega aflað sér í gegnum Veraldarvefinn og með 

því að tala við fólk sem þekkti til. 

 Hugmyndir þátttakenda um áhugaverð störf voru yfirleitt mótuð af skemmtilegum 

upplifunum af fólki sem þau höfðu hitt. 

 Þátttakendur höfðu takmarkaðar upplýsingar um hvað þeir þyrftu að gera til þess að 

öðlast starfsréttindi á viðkomandi sviði. 

 Takmörkuð þekking þátttakenda og áhugi endurspeglar stöðu þeirra sem 

brotthvarfsnemendur. 

Tilmæli 

 Augljóst er að þátttakendur þyrftu náms– og starfsfræðslu þar sem hugmyndir þeirra 

eru óljósar, áhugi þeirra takmarkaður og þeir höfðu lítt aflað sér þekkingar. 
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 Þátttakendur höfðu ekki aflað sér mikilla upplýsinga um nám eða störf og höfðu því 

augljóslega þörf fyrir náms- og starfsfræðslu sem hefði getað dregið úr 

brotthvarfshættu þeirra. 

Árangur 

 Stöðulistinn sýndi takmarkaða þekkingu þátttakendanna og óljósar hugmyndir þeirra 

um hvað þeir vildu nema eða starfa við í framtíðinni. Allir þátttakendur höfðu þó 

einhverjar hugmyndir um það hvað þeir vildu verða nema tveir. 

 Hugmyndir stúlknanna um nám og störf fyrir könnunina voru þroskaðri en piltanna og 

hugmyndir þeirra um hvað til þyrfti voru raunsærri og upplýstari. 

3.1.2 Upplifun af þátttöku með aðstoð 

Í einstaklingsviðtölunum spurði rannsakandinn þátttakendur um upplifanir þeirra af því að 

svara áhugasviðskönnuninni með aðstoð náms- og starfsráðgjafa. Viðtölin byggði hann á 

atriðalista fyrir hálfopin viðtöl. 

Fyrst spurði rannsakandinn þátttakendur hvort þeir hefðu getað hugsað sér að taka 

könnunina með sér heim og svara henni þar. Sex þátttakendur voru ánægðir með að hafa 

svarað henni í skólanum. Einn þátttakandi sagðist þó hefði viljað taka áhugasviðskönnunina 

heima því þá hefði hann haft meiri tíma til að svara henni: „... sökkva sér í að svara“. Fjórum 

þátttakendum fannst það ekki skipta neinu hvort þeir hefðu svarað áhugasviðskönnuninni í 

skólanum eða heima. 

Flestir töldu gagnlegt og betra að hafa rannsakandann á staðnum til að aðstoða þá því 

annars hefðu þau ef til vill ekki skilið allar spurningarnar. Allir þátttakendur í hópnum vildu 

samt ekki meiri aðstoð en þá sem rannsakandinn hafði veitt þeim. 

 

Ferilmat 

Ofangreind svörun sýnir að: 

 Þátttakendur töldu að aðstoð ráðgjafa hefði gagnast þeim þegar könnuninni var 

svarað. 

 Þátttakendum fannst aðstoðin sem þeir fengu fullnægjandi. 

 Þátttakendur voru mjög óvissir um það hvort þeir hefðu viljað taka könnunina heima 

eða í skólanum. 
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3.1.3 Ávinningur af þátttöku með aðstoð 

Þegar reiknað var meðaltal af áliti þátttakendanna í hópum A og B af því hversu ánægjuleg 

og gagnleg könnunin var þá kom enginn munur fram á hópunum. Þátttakendur voru 

áhugasamir um áhugasviðskönnunina og sýndu áhugasviðum Holland mikinn áhuga þegar 

þau voru lesin upp og rædd. Forvitni flestra virtist hafa aukist við það að svara könnuninni og 

höfðu nokkrir þátttakendur áhuga á að skipta um námssvið en vildu samt klára 

stúdentsprófið.  

Þátttakendur virtust ekki gera sér grein fyrir ávinningnum af því að svara 

áhugasviðskönnuninni né af því að mæta í einstaklingsviðtölin til að fara yfir niðurstöðurnar 

þar sem þeir voru ekki að mæta í viðtölin sem þeir áttu bókaðan tíma í.  

Hinsvegar fannst flestum þátttakendunum ávinningur af því að svara 

áhugasviðskönnuninni með aðstoð ráðgjafa. Einnig fannst flestum þeirra gagnlegt og 

ánægjulegt að hafa tekið könnunina. Einn þátttakandi notaði orðin „Mega gagnlegt.“ og 

annar sagði: „Ég er á þeim aldri sem ég er mest að þroskast“. 

Flestir af þeim þátttakendum sem svöruðu áhugasviðskönnuninni og fóru síðan í 

einstaklingasviðtalið töldu að þau vissu meira um draumastörfin sín og um önnur áhugaverð 

störf eftir að hafa farið yfir niðurstöður könnunarinnar með rannsakandanum.  

Þátttakendum fannst þeir vita meira um áhugasvið sitt eftir að hafa svarað 

áhugasviðskönnuninni og farið í einstaklingsviðtal. Margir voru líka farnir að velta fyrir sér 

öðrum möguleikum eftir könnunina. Einn þátttakendanna hélt að það væri aðeins eitt 

áhugasvið sem ætti við hvern og einn en eftir viðtalið vissi hún þrjú svið hefðu komið fram í 

niðurstöðunum. Níu þátttakendur sögðust vera farnir að hugsa meira um nám og störf sem í 

boði voru. Einn svaraði: „Byrjaður að pæla miklu meira út í það skilurðu þannig að já ég 

myndi segja það“.  

Greininga gagna úr niðurstöðum kaflans eru sett í eftirfarandi flokka Árangur, Ferilmat og 

Staða mála. 

 

Staða mála 

 Augljóslega voru þátttakendur ekki vel upplýstir fyrir könnunina sem þýðir að þeir 

höfðu einfaldlega ekki fengið næga náms- og starfsfræðslu. 
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Ferilmat 

 Þátttakendum fannst áhugasviðskönnunin gagnleg og töldu sig hafa lært meira um 

Draumastarfið og áhugasvið sín af þátttöku sinni í könnuninni og viðtölunum. 

Árangur 

 Þátttakendum fannst ávinningur að hafa fengið aðstoð við að taka könnunina. 

 Í flestum tilfellum pössuðu draumastörfin sem þátttakendur skráðu í upphafi 

könnunarinnar ekki við niðurstöður hennar. Þau lágu í flestum tilfellum nálægt 

áhugasviðunum. 

 Jafnframt vísar þessi niðurstaða á gildi og mikilvægi náms- og starfsfræðslu og gildi 

þess að nota áhugasviðskönnun Holland. 

3.1.4 Starfsferilsþróun í kjölfar þátttöku með aðstoð 

Í viðtölum eftir könnunina voru þátttakendur spurðir um það hvort þekking þeirra og viðhorf 

til náms- og starfsvals hefði breyst með því að taka könnunina og fara í viðtölin. 

VA1 var spurður um það hvort hann vissi meira um áhugasviðið sitt eftir að hafa svarað 

áhugasviðskönnuninni: „Nei, ég veit það ekki“. Einnig var hann spurður um það hvort hann 

vissi meira um önnur áhugaverð störf eftir að hafa svarað: „Nei, ég veit hvað öll störfin eru“. 

VA1 var staðfastur í verða flugmaður en niðurstaðan úr starfakóðanum inniheldur hinsvegar 

ekki flugmanninn né neitt af hans draumastörfum. VA1 sagði að könnunin hefði ekki breytt 

neinu hjá sér. 

VA2 var spurður hvort hann vissi meira um áhugasvið sín eftir að hafa svarað könnuninni. 

Hann sagði meðal annars: „... byrjaður að pæla miklu meira út í það, skilurðu þannig að já ég 

myndi segja það“ og svo var hann inntur eftir því hvort hann vissi meira um önnur áhugaverð 

störf eftir að hafa svarað könnuninni: „Ekki beinlínis störf. Hvað vinnu? Þú veist hvað pabbi 

vinnur. Foreldrar, spjallað við foreldra vina minna um vinnuna. Hef verið að læra. Var hjá 

sjúkraþjálfara og þá talaði ég við hann um starfið hans“. draumastörfin voru samt ekki að 

koma fram í niðurstöðum hans. En hann segir í viðtalinu að hann muni eignast fyrirtæki í 

framtíðinni og það kom fram í niðurstöðukóðanum að eitt starfið var yfirmaður í fyrirtæki. 

VA3 var spurð hvort hún vissi meira um áhugasviðið sitt eftir að hafa svarað könnuninni: 

„Já, eitthvað smá“. Hún tjáði sig lítið um þetta en sagði að engar nýjar hugmyndir hefðu bæst 

við og að hún hefði ekkert spáð í þetta í millitíðinni. Kannski var ástæðan fyrir hlédrægni 
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hennar að hún var innflytjandi og hafði ekki fullkomið vald á málinu. Hún var heldur ekki viss 

um það hvort að hún gæti menntað sig í íslenskum háskóla. 

VA4 var spurð hvort hún vissi meira um áhugasvið sín eftir að hafa svarað 

áhugasviðskönnuninni: „Svona“. Hún sagðist þó vita meira um önnur áhugaverð störf. VA4 

langaði mikið til að verða flugfreyja áður en hún færi að huga að framhaldsnámi eftir 

stúdentspróf. 

Þegar VA5 var spurð um það hvort hún vissi eitthvað meira um áhugasvið eftir að hafa 

svarað könnuninni þá svaraði hún játandi. Einnig vissi hún meira um önnur áhugaverð störf. 

Hún hafði hugleitt þetta eftir könnunina en ekki leitað sér að upplýsingum. 

VA6 sagðist vita meira um áhugasvið og áhugaverð störf eftir að hafa svarað könnuninni. 

Undir draumastörf í könnuninni skráði hún læknir en það starf kom ekki fram á áhugasviðum 

hennar. VA6 hafði litla trú á því að hún gæti orðið læknir og taldi að stærðfræðin væri 

hindrun í veginum. Henni fannst Vísindasvið lítt áhugavert þegar rannsakandinn lýsti því fyrir 

henni sem grundvallandi fyrir læknisstarfið. VA6 sagðist einnig hafa áhuga fyrir hönnun til 

dæmis að þróa bæklinga í tölvum.  

VA7 var spurð hvort hún vissi meira um áhugasvið sín eftir að hafa svarað könnuninni: 

„Uh, já ég hélt alltaf að þetta væri bara þú veist eitt skilurðu en nú veit að þetta eru þrír 

hlutir sem eiga við mig skilurðu, hélt alltaf það þetta væri þú veist bara einn hlutur“. Svarið 

var játandi þegar hún var spurð hvort hún vissi meira um önnur áhugaverð störf. Í lok 

viðtalsins vildi hún síðan vita hvort að niðurstöður könnunarinnar benti ekki á eitt aðalstarf 

því hún vildi afgerandi niðurstöðu.  

VA8 var spurður um það hvort hann vissi meira um áhugasvið sín eftir að hafa svarað 

könnuninni: „Ekkert eitthvað það mikið, nei“. Hann vissi þó meira um önnur áhugaverð störf. 

Hann sagði að helstu áhrif könnunarinnar á sig væri að nú vissi hann betur hvað hann vildi. 

VA9 svaraði því neitandi hvort hann vissi meira um áhugasviðið sitt eftir að hafa svarað 

könnuninni og fannst hann ekki vita meira um önnur áhugaverð störf.  

VA10 var spurð hvort hún vissi meira um áhugasviði sitt eftir að hafa svarað könnuninni: 

„... ég vissi það alltaf, en aðeins meira núna“. Hún sagðist jafnframt vita meira um önnur 

áhugaverð störf eftir könnunina og að hún væri alltaf að pæla í félagsfræði. 

VA11 sagðist vita meira um áhugasvið sín eftir að hafa svarað könnuninni og um önnur 

áhugaverð störf. VA11 var jafnframt búinn að fara í sömu áhugasviðskönnun í 10. bekk í 



  

57 

grunnskóla. Hann var þó ánægðari í þetta skipti og fannst hann hafa fengið meira út úr 

könnuninni því nú væri hann á fleiri en einu sviði. 

Þrír þátttakendur sem svöruðu könnuninni með stuðningi ráðgjafa (hópur A) voru lágir í 

heildarniðurstöðum fyrir kvarðana viðfangsefni, færni og störf, en þátttakendurnir sem 

svöruðu Í leit að starfi án stuðnings náms- og starfsráðgjafa voru með greinilegan áhuga sem 

birtist í hærri niðurstöðum fyrir þessa þrjá flokka.  

Sjálfsmat þátttakenda var yfirleitt talsvert betra. Þetta benti til þess að þátttakendum 

skorti fræðslu , en með henni væri hægt að vekja áhuga og þekkingu þátttakenda sem hefði 

gert þá meðvitaðri um áhuga sinn og hefði þá að öllum líkindum um leið eflt sjálfsþekkingu 

þeirra, breytt niðurstöðu slíkrar könnunar og hækkað stigatöluna. 

Greining niðurstaðna hér að framan eru flokkaðar niður í Staða mála, Ferilmat, Tilmæli og 

Árangur. 

 

Staða mála 

 Í mörgum tilfellum höfðu þau ekki hugsað um það hvort þessi ákvörðun væri að 

mæta áhugasviðum þeirra og framtíðarstarfsvali sem fæstir voru vel meðvitaðir um. 

 Ein af hindrununum sem kom fram í viðtölunum var að nemendur voru að velja sér 

nám með tilliti til hvað vinahópurinn var að velja sér. 

Ferilmat 

 Þátttakendur töldu könnunina yfirleitt gagnlega og að þeir hefðu lært af henni. 

 Könnunin hafði ekki verið þátttakendum hvatning til þess að afla sér frekari 

upplýsinga eftir að hafa svarað könnuninni og farið í einstaklingsviðtölin. 

Tilmæli 

 Nemendur á þessu náms- og aldursstigi þurfa að fá fræðslu sem bæði gæti spornað 

við brotthvarfi þeirra og gert þau sjálfstæðari og áhugasamari um að skoða möguleika 

á námi og starfi. 

 Niðurstöður könnunarinnar sýna að nemendur á þessum aldri skortir fræðslu 

nemenda um nám og störf. 
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Árangur 

 Þrír að þátttakendunum voru með lágar heildarniðurstöður í áhugasviðskönnuninni 

en sjálfsmat þeirra var þó nokkur gott. 

 7 af 11 þátttakendum sögðu að könnunin hefði engu breytt fyrir þá. Engu að síður 

sýna niðurstöður könnunarinnar að allir þátttakendur höfðu lært meira um áhugasvið 

sín en þeir töldu. 

3.2 Þátttaka án aðstoðar 

Níu einstaklingar svöruðu áhugasviðskönnuninni með engri aðstoð ráðgjafa (hópur B) sem 

fólst aðeins í því að ítreka fyrir þátttakendum að lesa leiðbeiningarnar. Átta þátttakendur í 

hópi B, fjórir drengir og fjórar stúlkur, komu síðan í einstaklingsviðtal til að fá niðurstöður 

sínar úr könnuninni og svöruðu þeir þá spurningum rannsakandans um áhuga sinn og áhrif 

könnunarinnar á hugmyndir þeirra og þekkingu um menntun og starfsframa. 

3.2.1 Staða þekkingar um eigin áhuga áður en áhugasviðskönnunin var tekin 

Í þessum kafla verða niðurstöður úr stöðulistanum skoðaðar til að geta séð hvar áhugi 

þátttakenda liggur áður en áhugasviðskönnuninni Í leit að starfi er svarað. 

9 þátttakendur svöruðu stöðulistanum skriflega áður en þeir svöruðu könnuninni. Þeir 

voru inntir eftir áhuga sínum fyrir námi og starfi og hversu mikið þeir vissu um það sem þá 

langaði til að verða. Einnig voru þeir spurðir um uppruna áhuga síns og hvar þeir hefðu verið 

að leita að upplýsingum um það sem þá langaði til að verða.  

Aðeins tveir karlkyns þátttakendur (VE13, VE14) af fimm vissu ekki hvað þá langaði til að 

verða að námi loknu.  

VE14 var óræður um áhugasvið sitt þegar kom að námi og starfi: „Ég hef ekki hugmynd 

um hvað mig langar að verða en ég er ekkert sérlega heillaður að iðnaðinum“. VE14 vissi 

samt í hvaða átt hann vildi stefna þegar hann svaraði spurningunni um hvað hann vissi og um 

hvað hann vildi verða: „Eitthvað sem skilar mikið af peningum“. VE14 svaraði svo 

spurningunni um hvaðan áhugi hans kom: „Peningar hafa alltaf verið áhugamál hjá mér.“ 

VE14 sagðist alltaf hafa öðlast upplýsingar með því að fylgjast með vel menntuðu fólki sem 

var að vinna áhugaverð störf.  

VE13 hafði alltaf fundist verkgreinar skemmtilegri en bóklegar greinar en samt hafði hann 

ekki uppgötvað hvað hann vildi verða. VE13 hafði verið að leita að upplýsingum um hvað 
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hann langaði til að verða en ekkert hafði höfðað til hans. VE15 var hinsvegar að reyna að 

verða sjúkraþjálfari en var samt ekki viss um hvað honum langaði að vinna við í framtíðinni. 

Hann hafði lítt kynnt sér sjúkraþjálfaranám nema í gegnum sjúkraþjálfa sinn en vissi þó að 

slíkt starf fæli í sér mikla vinnu. 

VE17 skrifaði að hann hefði áhuga á tungumálum og tónlist en vissi samt ekki hvað hann 

vildi verða þegar kom að áhuga á námi og starfi. En þegar kom að því að svara hvað hann 

vissi um það sem honum langi til að verða þá gat hann engu svarað en sagðist vera fljótur að 

læra tungumál. VE17 hafði ekki verið að leita að neinum upplýsingum um störf sem gætu 

tengst áhugasviði hans. 

Allar stúlkurnar (VE16, VE18 , VE19 og VE20) sem svöruðu áhugasviðskönnuninni með 

engri aðstoð höfðu lítinn áhuga að eigin sögn þegar kom að námi og starfi. Hinsvegar voru 

þær með nokkuð glöggar hugmyndir um áhugasvið sín. En takmörkuð þekking þeirra og 

áhugi á námi og starfi gæti endurspegla stöðu þeirra sem brotthvarfsnemenda. 

VE20 hafði mikinn áhuga á listum og vísindum en var samt frekar ráðvillt þegar hún var 

spurð um framtíðaráform sín um menntun og starfsvettvang: „En ég veit ekki hvað ég vil 

verða þegar ég verð stór. Veit að það tengist list eða handavinnu“. VE20 skrifaði að hún hefði 

alltaf verið góð í að teikna og vinna með höndunum eða frá því að hún mundi eftir sér. Faðir 

hennar hafði þrýst á hana að fara í listaskóla en hún vissi ekki hvar hún gæti fundið 

upplýsingar um slíkt nám. 

VE16 hafði ekki mikinn áhuga á bóklegu námi og fannst skemmtilegast að teikna og 

stunda íþróttir. Hún skrifaði að hana langaði til þess að verða flugfreyja eða hönnuður og hún 

hefði gaman af skipulagsmálum, teikningu og ferðalögum. VE16 hafði ekki neins staðar verið 

að leita að upplýsingum um það sem hana langaði til að verða en var samt komin með áhuga 

fyrir því að finna starfsmöguleika. 

VE18 hafði ekki hugmynd um hvað henni langaði til að verða en hún var á málabraut því 

hana langaði til að læra fleiri tungumál. Hún hafði samt áhuga á kynjafræði og 

stjórnmálafræði og vildi vinna við eitthvað sem henni myndi aldrei finnast leiðinlegt. VE18 

hafði leitað að upplýsingum um náms- og starfsmöguleika er tengdust kynjafræði á 

heimasíðu nokkurra háskóla hér á landi en hafði ekki fengi fullnægjandi niðurstöður fyrir sig. 

Hún fékk áhuga á kynjafræði eftir að hafa tekið þátt í jafningjafræðslu í tvö ár.  

Jafningjafræðsla er, eins og nafnið gefur til kynna, fræðsluaðferð þar sem ungt fólk höfðar til 



  

60 

jafningja sinna. Í stað einleitrar þekkingarmiðlunar er leitast við að vekja upp spurningar og 

skapa umræður í hópnum á jafningjagrundvelli. 

VE19 hafði ekki fengið áhuga fyrir neinu námi og starfi og vissi ekki hvað hún vildi verða í 

framtíðinni. Hinsvegar vildi hún öðlast starfsréttindi á einhverju sviði. 

Greining niðurstaðna stöðulistans eru flokkaðar niður í Staða mála og Tilmæli. 

 

Staða mála 

 Þátttakendur höfðu litla eða takmarkaða þekkingu á námsmöguleikum sínum. 

 Þátttakendur voru óræðir um framtíðarstarf sitt en voru samt með einhverjar 

hugmyndir um það hvað þeir vildu verða. 

 Takmörkuð þekking þátttakenda og áhugi endurspeglar stöðu þeirra sem 

brotthvarfsnemenda. 

 Þátttakendur voru lítt upplýstir um það hvað þyrfti til þess að öðlast starfsréttindi. 

 Ekki er að sjá að áhugi þátttakendanna hefði stýrst af ákveðnum ástæðum þegar svör 

þeirra við spurningunni hvaðan áhugi þeirra er að koma. 

 Upplýsinga höfðu þátttakendur aðallega aflað sér með því að tala við fólk sem þau 

þekktu sem sýnir hversu mikilvægar fyrirmyndir eru. 

Tilmæli 

 Augljóst er að þátttakendur þurfa náms– og starfsfræðslu þar sem hugmyndir þeirra 

eru óljósar, áhugi þeirra takmarkaður og þeir hafa lítt aflað sér þekkingar. 

3.2.2 Upplifun af þátttöku án stuðnings ráðgjafa 

Tólf þátttakendur svöruðu spurningum rannsakanda í lok einstaklingsviðtalsins um upplifun 

þátttakandanna af því að svara áhugasviðskönnuninni með engri aðstoð ráðgjafa (hópur B). 

Þess vegna voru þeir sérstaklega inntir eftir því hvernig þeim gekk að svara og skilja 

áhugasviðskönnunina, reikna starfakóðann út og fletta upp störfum. Flestir þátttakendanna 

þurftu að hugsa sig vel um til að skilja spurningarnar til fullnustu og sumir þeirra áttu í 

erfiðleikum með að skilja leiðbeiningarnar. Öllum gekk þó vel að reikna út niðurstöðukóðann 

og fletta upp störfum. 

Þátttakendur voru inntir álits á því hvort þeir hefðu viljað taka áhugasviðskönnunina með 

sér heim og svara henni þar í stað þessa að svara henni í skólanum. Flestir töldu að betra 
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væri að svara áhugasviðkönnuninni í skólanum en sumir vildu þó lengri tíma til að svara en 

þann tíma sem var gefinn. Þátttakendum fannst öryggi í að hafa einhvern sem skildi hvað 

könnunin gekk út á: „Það hefði verið erfiðara, þú veist í skólanum fengum við aðeins meiri 

hjálp, en ef ég hefði verið heima þá hefði ég, hvað á ég að gera hér þá hefði ég kannski sleppt 

því“. 

Sumir hefðu viljað fá meiri aðstoð en aðrir þegar verið var að svara könnuninni og allir 

töldu að aðstoðin hefði flýtt vinnunni. Einn þátttakandi með lesblindu átti erfitt með að 

vinna úr niðurstöðunum. Hann hélt því fram að hann hefði þurft meiri tíma fyrir 

einstaklingsviðtalið en síðan þurfti hann ekki meiri tíma, en lengd viðtalsins var miðuð við 30 

mínútur. Þegar kom að spurningunni um það hvort þau hefðu vilja fá meiri aðstoð þá töldu 

flestir sig ekki hafa þurft meiri aðstoð. Hinsvegar hefðu þau viljað fá einhverja aðstoð frá 

náms- og starfsráðgjafanum og hafa hann til reiðu ef þá vantaði frekari upplýsingar.  

Greining niðurstaðna úr kaflanum hér að ofan eru flokkaðar í Ferilmat og Árangur. 

 

Ferilmat 

 Flestir þátttakendur töldu að betra væri að svara áhugasviðkönnuninni í skólanum 

með stuðningi ráðgjafa. 

 Þátttakendur áttu yfirleitt í erfiðleikum með að skilja leiðbeiningarnar í könnuninni og 

sumar spurningarnar. 

 Öllum þátttakendunum gekk vel að reikna út niðurstöðukóðana og fletta upp 

störfum. 

 Þeir sem svöruðu könnuninni með engri aðstoð (hópur B) eyddu meiri tíma en einni 

klukkustund í hana en gefinn var til að svara henni. Sem mætti álykta áhuga þeirra á 

að fá  niðurstöður til að íhuga með framhaldið varðandi nám og starf. 

Árangur 

 Þátttakendum fannst mjög gagnlegt að svara könnuninni og ánægjulegt. 

3.2.3 Ávinningur af þátttöku án stuðnings 

Þegar reiknað var meðaltal af áliti þátttakendanna í hópunum tveimur fyrir hversu ánægjuleg 

og gagnleg könnunin var þá kom enginn munur fram á hópunum. 
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Þátttakendur voru áhugasamir um áhugasviðskönnunina og sýndu áhugasviðum Holland 

mikinn áhuga þegar þau voru lesin upp og rædd. Forvitni flestra virðist hafa aukist við það að 

svara áhugasviðskönnuninni og höfðu nokkrir þátttakendur áhuga á að skipta um námssvið 

en vildu samt klára stúdentsprófið fyrst. Nokkrir voru ekki vissir um það hvað þeir vildu verða 

en svo voru nokkrir sem voru alveg vissir eftir að þeir fylltu út stöðulistann. 

Þátttakendur sem svöruðu áhugasviðskönnuninni með engri aðstoð fannst mjög gagnlegt 

að svara könnuninni og ánægjulegt. Einn þátttakandi svaraði að hann hefði viljað meiri tíma 

til að ljúka henni: „Bara svona já 8 eða 9 hefði viljað fá aðeins meiri tíma til að svara og fara 

miklu dýpra og betur út í þetta“. 

Þátttakendur sem svöruðu könnuninni með engri aðstoð (hópur B) voru öll lengur en þá 

einu klukkustund sem gefin var til að svara könnuninni. Nokkrir þeirra náðu þó ekki að klára 

vegna þess að þau þurftu að fara annað. Einn þátttakandi var mikið í símanum á meðan hann 

átti að vera að svara og virtist því ekki vera að leggja sig allan fram. Hann kláraði ekki að 

svara og fór þegar ein klukkustund var liðin. Ef náms- og starfsráðgjafi hefði verið virkari í að 

aðstoða og veitt honum aðhald þá hefði þátttakandinn þó mögulega ekki verið í símanum og 

lagt sig meira fram. 

Þegar þátttakendurnir voru spurðir hvort þeir vissu meira um draumastörfin sín og um 

fleiri áhugaverð störf voru flestir á því að þeir væru mun fróðari í lok viðtalsins. Þeir sögðu að 

það væru miklu fleiri störf í boði en þau hefðu vitað um: „Já það voru fullt af störfum þarna 

sem ég var ekki einu sinni búinn að hugsa út í... Líka alveg fullt sem ég vissi ekki einu sinni að 

væri til“. 

Þátttakendur voru margir hissa á því hversu mörg störf voru í boði og útskýrði 

rannsakandinn að mörg störf gætu til dæmis tengst sömu námsgrein og þessu mætti líkja við 

trjágrein sem teygir sig í allar áttir. Þeir voru mjög opnir fyrir því að skoða störf sem tengdust 

niðurstöðum þeirra og athuga hvaða námi þyrfti að ljúka til að öðlast draumastarfið. 

Niðurstöðurnar hér að ofna eru flokkaðar í Tilmæli og Árangur. 

 

Tilmæli 

 Nemendur á þessu náms- og aldursstigi þurfa að fá fræðslu sem bæði gæti spornað 

við brotthvarfi þeirra og gert þau sjálfstæðari og áhugasamari um að skoða möguleika 

á námi og starfi. 
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 Þessi niðurstaða könnunarinnar sýnir skort á fræðslu til að vekja áhuga og þekkingu 

þátttakenda sem myndi gera þá meðvitaðri og efla sjálfsþekkingu þeirra og breyta 

niðurstöðu slíkrar könnunar í formi hærri stigatölu á kvörðunum viðfangsefni, færni 

og störf. 

Árangur 

 Allir töldu sig fróðari í lok viðtalanna. 

 Þátttakendum fannst störfin sem komu fram við úrvinnslu könnunarinnar áhugaverð 

og veltu þeim mikið fyrir sér. 

 Þátttakendur höfðu áhuga á frekari fræðslu. 

 Fjórir þátttakendur sem tilheyrðu hópi B sem fékk engan stuðning náms- og 

starfsráðgjafa var áberandi lágur í heildarniðurstöðum könnunarinnar en 

þátttakendur í hópi A voru með greinilegan áhuga sem birtist í hærri niðurstöðum 

fyrir þessa þrjá flokka. Þátttakendur meta sjálfan sig í sjálfsmati og var sú niðurstaða 

yfirleitt sú sem hækkaði heildarniðurstöðurnar talsvert upp. 

3.2.4 Starfsferilsþróun í kjölfar þátttöku án aðstoðar 

Í viðtölum eftir könnunina voru þátttakendur inntir eftir því hvort þekking þeirra og viðhorf 

til náms- og starfsvals hefði breyst með könnuninni og viðtölunum. Jafnframt voru þeir 

spurðir að því hvort eitthvað hefði breyst frá því að áhugasviðskönnunin var tekin og þangað 

til einstaklingsviðtalið fór fram. Flestir eða sex af átta töldu að eitthvað hefði breyst fyrir 

þeim. Til dæmis fannst þeim störfin sem komu fram við úrvinnslu könnunarinnar áhugaverð 

og höfðu þeir velt þeim mikið fyrir sér. 

VE19 vissi lítið hvað hún vildi verða áður en hún svaraði áhugasviðskönnuninni en fékk 

áhuga eftir hana. Hún var spurð hvort hún vissi meira um áhugasviðið sitt eftir að hafa svarað 

áhugasviðskönnuninni og svaraði: „Já klárlega“. Þegar hún var spurð hvort henni finnist hún 

vita meira um önnur (áhugaverð) störf eftir að hafa svarað könnuninni þá kom í ljós að 

könnunin hafði gert hana áhugasama um að kynna sér fleiri störf: „Já þetta er svo ógeðslega 

mikið“. „Líka alveg fullt sem ....“, „Það hljómað alveg spennandi“. Í viðtalinu styrktist einnig 

áhugi hennar þegar farið var að ræða við hana um útkomu könnunarinnar og frekari 

möguleika. Á þessum tímapunkti var ljóst að hún hefði þurft náms- og starfsfræðslu. 

VE17 var spurður um hvort hann vissi meira um áhugasviðið sitt eftir að hafa svarað 

áhugasviðskönnuninni: „Já smá eða þú veist pæla meira í því ... mmmmm það er náttúrulega 
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miklu skemmtilegra að vita hvað þig langar að gera ég er bara frekar lost í þessu öllu saman. 

En það væri mega þægilegt ef ég hefði kannski kannað þetta meira inn á næsta skref eða 

svona. Þá hefði ég örugglega fundið eitthvað, sem ég er alveg hundrað á að ég vilji gera“. 

VE17 byrjaði mjög feiminn að ræða um hvað hann vildi taka sér fyrir hendur en áhuginn jókst 

til muna í viðtalinu og á endanum komst hann að niðurstöðu um framtíðarstarfið sem var að 

gera hjólabrettamyndbönd. Hann var þó ekki viss um það hversu virðingarvert þetta starf 

væri og var feiminn að tala um það. 

VE16 var spurð hvort hún vissi meira um áhugasviðið sitt eftir að hafa svarað 

áhugasviðskönnuninni og fundið áhugaverð störf: „Það er búið að opna smá og nú þarf ég að 

fara að skoða þetta núna.“ og „Já, alveg fullt eitthvað“. VE16 var jákvæð í viðtalinu og ætlaði 

að skoða betur hvað hún væri að gera því nám hennar tengist ekki því sem hún vildi gera í 

framtíðinni. 

VE20 var spurð hvort hún vissi meira um áhugasviðið sitt eftir að hafa svarað könnuninni 

og svaraði hún þá: „Smá“. Hún var einnig spurð um það hvort hún vissi meira um áhugaverð 

störf eftir könnunina: „Nei, jú það komu önnur störf sem ég vissi ekki að væru til“. Hún var 

ekki viss um framtíðina en hafði áhuga á því að fara á listabraut eða læra förðun í öðrum 

framhaldsskóla eftir að hafa lokið stúdentsprófi. Hún taldi þó að hún myndi ekki fara í 

áframhaldandi nám í háskóla fyrr en hún væri búin að flakka um heiminn. VE20 var jákvæð 

eftir viðtalið en var samt ekki búin að taka ákvörðun um áframhaldandi nám. 

VE18 var spurð um það hvort hún vissi meira um áhugasvið sitt eftir að hafa svarað 

könnuninni: „Já eða þú veist eins og með þetta hérna ég hefði aldrei haldið skilurðu að þetta 

væri mitt af því ég hef aldrei verið viss um það eins og þú ert að lesa úr þessu, þá eiga við 

þannig já“. VE18 hugleiddi, eftir að hafa svarað áhugasviðskönnuninni, hvernig hún gæti 

tengt nám sitt betur við áhugasvið sín. VE18 fékk starfskóðann ASL (ECA) sem þýddi að hún 

gat valið úr öllum störfum í starfabæklingum undir kóðanum ASL. Það var erfitt fyrir hana að 

fá þennan kóða þar sem hann gaf henni of marga möguleika. VE18 var því mjög ringluð og 

hefði viljað fá færri starfsmöguleik. 

VE15 var spurður um það hvort hann vissi meira um áhugasvið sín eftir að hafa svarað 

könnuninni: „Ég er byrjaður að hugsa meira um þetta hvort mig langar að verða sjúkraþjálfari 

eða hvort mig langar að verða eitthvað annað“. Þegar VE15 skoðaði störfin sem komu úr 

niðurstöðunum var flugþjónn eitthvað sem honum fannst áhugavert en var enn að hugsa um 

að verða sjúkraþjálfari sem var hans draumastarf. Sjúkraþjálfarinn var þó ekki í 

niðurstöðukóðanum hans. 
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VE14 var spurður hvort hann vissi meira um áhugasvið sitt eftir að hafa svarað 

könnuninni. Hann taldi svo vera og hafði hann mikið verið að hugsa um frekara nám og starf. 

VE13 var spurður hvort hann vissi meira um áhugasvið sitt eftir að hafa svarað 

áhugasviðskönnuninni: „Já svona fattaði meira um þetta þegar var búið að svara 

spurningunum, þá var maður búinn að hugsa svona meira um þetta“. Hann var þó ekkert 

búinn að vera að hugsa frekar um könnunina en sagði: „... fattaði miklu meira um störfin eftir 

að lesa þetta“. 

Fjórir þátttakendur sem tilheyrðu þeim hópi sem fékk engan stuðning ráðgjafa var 

áberandi lágur í heildarniðurstöðum könnunarinnar fyrir viðfangsefni, færni og störf, en hinir 

þátttakendurnir voru með greinilegan áhuga sem birtist í hærri niðurstöðum fyrir þessa þrjá 

flokka. Sjálfstraust þátttakenda var þó yfirleitt talsvert betra. Þessi niðurstaða könnunarinnar 

sýnir skort á fræðslu til að vekja áhuga og þekkingu þátttakenda sem myndi gera þá 

meðvitaðri og myndi að öllum líkindum um leið efla sjálfsþekkingu þeirra og breyta 

niðurstöðu slíkrar könnunar í formi hærri stigatölu. 

Niðurstöður hér að ofan eru flokkaðar í Ferilmat, Tilmæli og Árangur. 

 

Ferilmat 

 Þátttakendur sýndu könnuninni mikinn áhuga. 

 

Tilmæli 

 Þátttakendur á þessu náms- og aldursstigi þurfa að fá fræðslu sem bæði gæti spornað 

við brotthvarfi þeirra og gert þau sjálfstæðari og áhugasamari um að skoða möguleika 

á námi og starfi. 

 Mikilvægt er að þátttakendur fái tækifæri til að ræða við náms- og starfsráðgjafa eftir 

könnunina til að glöggva sig á henni og ræða um möguleg framtíðarstörf og 

áhugasvið sín. 

 Niðurstöður könnunarinnar sýna að mögulega hafi verið skortur á náms og 

starfsfræðslu í grunnskólanum. 

 Flestir eða sex af átta töldu störfin sem komu fram, áhugaverð. 

 Draumastörfin pössuðu sjaldnast við hugmyndir þátttakenda sem komu fram þegar 

þeir flettu upp í starfslista sem mætti rekja til fantasíukenndra hugmynda hjá þeim. 
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 Könnunin var þátttakendum hvatning til þess að afla sér frekari upplýsinga eftir 

könnunina og fyrir viðtölin. 

 Þátttakendur töldu könnunina yfirleitt gagnlega og að þeir hefðu lært af henni. 

 6 af 8 þátttakendum sögðu að könnunin hefði haft mikil áhrif á þau og eflt 

starfsþekkingu þeirra. 

 Að taka áhugasviðskönnunina sjálf og reikna út niðurstöður gerði þátttakendur 

áhugasama um að kynna sér nám- og störf er tengdust útkomunni. 

 Þátttakendum fannst störfin sem komu fram við úrvinnslu könnunarinnar áhugaverð 

og höfðu þau velt þeim mikið fyrir sér á tímabilinu milli fyrirlagnar og viðtals. 

3.3 Samantekt 

Meginniðurstöður þessarar rannsóknar gefa til kynna að auka þarf náms- og starfsfræðslu í 

grunnskólum og framhaldsskólum svo um munar. Þátttakendur þessarar rannsóknar höfðu  

allir tekið skimunarpróf á önninni á undan. Niðurstaðan var að þeir voru í brotthvarfshættu 

ekki endilega útaf því að þeim gekk illa með námsefnið heldur virtist vanta meiri forvitni og 

áhuga varðandi nám og störf.  Einstaklingsviðtölin gáfu til kynna að ef hópurinn hefði fengið 

meiri náms- og starfsráðgjöf og náms- og starfsfræðslu til viðbótar við áhugasviðskönnun þá 

væri staða þeirra önnur og betri.Það virðist vera mikið kapp lagt í að klára stúdentsprófið og 

að eina leiðin til þess sé að klára það á bóknámsbraut. Nokkrir þátttakendur höfðu meiri 

áhuga á námi sem tilheyrði hönnun sem þyrfti þá að læra í öðrum skóla en það var eins og 

þau vissu ekki að hægt væri að klára stúdentinn í því námi. 

Þátttakendur sem svöruðu áhugasviðskönnuninni með aðstoð ráðgjafa juku flestir áhuga 

sinn á námi og starfi og vissu meira um áhugasvið sitt eftir einstaklingsviðtalið. Það bættust 

við draumstörf og áhugaverð störf sem þau vissu ekki að væru til. Þau voru þó ekki mikið að 

skoða sig um eftir að hafa svarað könnuninni og áður en þau komu í viðtalið. 

Þátttakendur sem svöruðu áhugasviðskönnuninni án aðstoðar ráðgjafa juku einnig áhuga 

sinn á námi og starfi og vissu öll meira um áhugaviðsviði sitt eftir einstaklingsviðtalið. Það 

bættust líka við áhugaverð störf en eitthvað lítið af draumastörfum bættust við hjá þeim. 

Flest voru að hugsa og skoða sig um á milli þess að hafa svarað könnuninni og áður en þau 

komu í viðtalið. 

Áætla má að þeir sem reikni sjálfir út niðurstöðurnar eftir að hafa svarað könnuninni auki 

áhuga sinn á að skoða og hugsa meira um nám og störf sem vekja áhuga þeirra. 
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4 Umræður 

Þessi kafli skiptist í þrjá megin undirkafla þar sem niðurstöður rannsóknarinnar eru ræddar 

og dregnar saman og megin niðurstöður settar fram: Þátttaka með aðstoð, þátttaka án 

aðstoðar og starfsferilþróun í kjölfar þátttöku í rannsókninni. 

Hér á eftir leitast höfundur við að draga saman niðurstöður og álykta um þær 

rannsóknarspurningar sem settar voru fram í þessari rannsókn. Hver var staða þekkingar 

nemenda fyrir könnunina? En rannsóknin sýndi að þekking nemendanna var takmörkuð fyrir 

könnunina og hugmyndir þeirra óljósar um hvað þeir vildu læra eða starfa í framtíðinni. 

Hvaða munur fólst í því að leggja áhugasviðskönnun fyrir 17 ára framhaldsskólanemendur 

með eða án stuðnings ráðgjafa? Samkvæmt niðurstöðum áhugasviðskönnunarinnar er hægt 

að leggja hana fyrir í hefðbundnu skólaumhverfi án aðstoðar en með einföldum fyrirmælum. 

Hinsvegar hefði ef til vill mátt undirbúa þátttakendur betur fyrir könnunina og gefa þeim 

lengri tíma til að klára hana. Þátttakendur sem svöruðu henni með aðstoð (hópur A) töldu 

allir að betra væri að svara henni á þann hátt heldur en með engri aðstoð. Niðurstöður 

áhugasviðskönnunarinnar fyrir þátttakendur sem fengu aðstoð (hópur A) voru áberandi 

hærri í stigum en í hópi B sem fékk enga aðstoð. Hinsvegar höfðu þeir sem fengu enga 

aðstoð leitað í ríkari mæli að upplýsingum um áhugasvið sín og draumastörf eftir 

áhugasviðskönnunina. Hvaða munur var á viðhorfum nemendahópanna til draumastarfa 

fyrir og eftir könnunina? Þátttakendur komust að því að þekking þeirra á draumastarfinu 

hafði verið takmörkuð áður en þau tóku könnunina. Könnunin jók þannig á þekkingu þeirra. 

Rannsóknin sýnir jafnframt þörfina fyrir náms- og starfsfræðslu nemenda við lok grunnskóla 

eða við upphaf framhaldsskóla en það myndi auka þekkingu þeirra á draumastörfum og 

tilheyrandi námskröfum. Hvaða munur var á viðhorfi nemendahópanna til gagnsemi 

könnunarinnar? Þátttakendum fannst öllum áhugasviðskönnunin gagnleg og enginn munur 

var á milli hópanna. 

4.1 Þátttaka með aðstoð 

Staða þekkingar þátttakenda um eigin áhuga var athuguð með stöðulista áður en könnunin 

var tekin. Stöðulistinn sýndi takmarkaða þekkingu þátttakenda og óljósar hugmyndir þeirra 

um hvað þeir vildu nema eða starfa í framtíðinni. Það má segja að mikið er óunnið í 

skólakerfinu við að þróa þekkingu og hugmyndir nemenda um framtíðarstarf en þeir hafa 

litlar og eða óraunsæjar hugmyndir um það hvað ungt fólk vill gera við líf sitt. Allir 
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þátttakendur höfðu þó einhverjar hugmyndir um það hvað þeir vildu verða nema tveir sem 

byggðist fyrst og fremst á því að framtíðarstarfið yrði skemmtilegt og spennandi. Þessi 

takmarkaði áhugi er í samræmi við niðurstöður Low og Rounds (2006) sem segja að þó að 

starfsáhugi sé þáttur í meðfæddum persónuleika einstaklinga þá verði hann ekki fullmótaður 

fyrr en á fullorðinsárum. Eins og Zender og Schnuelle, (1976) og Kapes, Mastie og Whitfield 

(1994) benda á er mikilvægt að aðstoða einstaklinga við að skilja og verða meðvitaðri um 

áhugasvið sín til að auðvelda þeim að taka ákvarðanir um náms- og starfsval. Þátttakendur 

höfðu takmarkaðar upplýsingar um hvað þeir þurftu að gera til þess að öðlast starfsréttindi á 

viðkomandi sviði sem sýnir hversu mikla náms- og starfsfræðslu vantar fyrir ungmenni. Má 

því ætla að áhugasviðskönnun Holland hafa gegnt mikilvægu hlutverki í lífi þeirra á þessum 

tímapunkti. Þetta er í samræmi við niðurstöður rannsóknar Whiston and Rahardja (2005) 

sem hafa undirstrikað mikilvægi og gildi slíkra kannana. Einhverjar upplýsingar höfðu 

þátttakendur þó aflað sér í gegnum veraldarvefinn og með því að ræða við fólk sem þekkti til 

ólíkra starfa. Ef til vill bendir þessi viðleitni þeirra á nauðsyn þess að áhugasviðskannanir eins 

og Í leit að starfi séu gerðar aðgengilegar einstaklingum á  veraldarvefnum á Íslandi sem vilja 

svara þeim á eigin spýtur án aðstoðar þegar þeir þurfa á því að halda en það var eitt af 

markmiðum Holland (1972).  

Takmörkuð þekking þátttakenda og áhugi endurspeglaði stöðu þeirra sem 

brottfallsnemenda og niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að auka mætti náms- og 

starfsfræðslu í grunnskólum því að þessir þátttakendur voru á öðru ári í framhaldsskólanum 

og hefðu þurft að vita meira á þessum tímapunkti. Slík fræðsla hefði getað dregið úr 

brotthvarfshættu þeirra. Það er í samræmi við 24 gr. grunnskólalaganna (2008) sem leggur 

áherslu á náms- og starfsfræðslu til undirbúnings fyrir náms- og starfsval. Rannsóknir sýna 

jafnframt að nemendur verða betur staddir í framhaldsskólanum ef þau fá þessa fræðslu í 

grunnskólanum (Zender og Schnuelle, 1976). Samkvæmt rannsókn Evans og Burck (Turner og 

Lapan, 2005) standa nemendur sem fá náms- og starfsfræðslu í grunnskóla sig einnig 

almennt betur í námi en þeir sem ekki eru í slíku námi. Einnig leggur framhaldsskólinn 

áherslu á náms- og starfsráðgjöf nemenda samanber 37 gr. laga um framhaldsskóla (2008).  

Þátttakendur sem fengu aðstoð ráðgjafa töldu að hún hefði gagnast þeim þegar 

könnuninni var svarað og að aðstoð þeirra hefði verið fullnægjandi. Hinsvegar voru þeir mjög 

óvissir um það hvort þeir hefðu viljað taka könnunina heima eða í skólanum. Ef til vill þurfa 
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náms- og starfsráðgjafar í skólum að geta boðið upp á slíka þjónustu fyrir þá sem þurfa þar 

sem byggt væri á veflægu aðgengi að náms-og starfsupplýsingum (Holland, 1972). Rannsókn 

Barak og Cohen (2002) sýndi fram á að þeir sem svöruðu áhugasviðskönnuninni á 

veraldarvefnum voru ánægðari en þeir sem svöruðu henni skriflega.   

Aðeins einn þátttakenda hefði viljað svara könnuninni heima en sex voru ánægðir með að 

hafa svarað henni í skólanum. Einn var á báðum áttum hvort betra væri að svara könnuninni 

heima eða í skólanum. Fjórir töldu að það ekki hefði breytt neinu hvort þeir hefðu tekið 

könnunina heima eða í skólanum. Af þessu má ráða að þátttakendur gátu ekki lagt mat á 

gildi þess að geta tekið könnunina upp á eigin spýtur vegna reynsluleysis. Sennilega var þó 

áhrifamáttur könnunarinnar meiri hjá þeim einstaklingum sem nutu stuðnings náms- og 

starfsráðgjafa (Behrens og Nauta, 2013) en til þess að svara þessari spurningu til hlítar þyrfti 

að gera megindlega rannsókn. 

Öllum þátttakendum fannst ávinningur af þátttöku sinni í áhugasviðskönnuninni en héldu 

að þeir vissu meira um draumastarfið og áhugasvið sitt en koma fram í lok rannsóknarinnar. 

Þetta er samhljóma rannsókn Whiston and Rahardja (2005) sem sýnir mikilvægi og gildi slíkra 

kannana. Augljóslega gerðu þeir sér ekki grein fyrir ávinningnum af áhugasviðskönnuninni og 

viðtölunum vegna þess að seinlega gekk að fá þau í viðtölin. Þátttakendur höfðu sjálfir bókað 

tíma en komu ekki þótt að þeim hefðu verið send smáskilaboð.  

Þátttakendur voru flestir frekar óákveðnir um framtíðarnám og störf. Þeir höfðu þó flestir 

einhverjar hugmyndir um hvað þau vildu verða en leiðirnar að störfunum voru þeim fremur 

óljósar. Í viðtölunum kom þó í ljós að margir áttu áhugamál sem hægt var að máta við 

framtíð þeirra en án þess að þau hefðu gert sér grein fyrir því. Hugmyndir stúlknanna um 

nám og störf fyrir könnunina virtust yfirleitt þroskaðri en hjá strákunum og hugmyndir 

stúlknanna um það nám sem til þyrfti voru raunsærri en hjá strákunum og virtust þær vera 

upplýstari en þeir. 

4.2 Þátttaka án aðstoðar 

Staða þekkingar þátttakenda um eigin áhuga, sem fengu enga aðstoð (hópur B), áður en 

könnunin var tekin var takmörkuð. Þátttakendur höfðu litla eða óljósa þekkingu á náms- og 

starfsmöguleikum sínum sem þeir höfðu aðallega aflað sér með því að tala við fólk sem þeir 

þekktu. Þeir höfðu einnig takmarkaða þekkingu á því hvað þeir þyrftu að gera til þess að 

öðlast starfsréttindi á viðkomandi sviði. Hugmyndir stúlknanna og strákanna um nám og 
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störf fyrir könnunina voru svipaðar en þó var merkilegt að sjá áhuga meðal þeirra fyrir 

tilteknum námsgreinum þrátt fyrir að vera skilgreindir sem brotthvarfsnemendur. 

Augljóslega höfðu þessir þátttakendur, sem allir voru í brotthvarfshættu, þörf fyrir náms- og 

starfsfræðslu. Gera má því ráð fyrir að þeir hafi ekki fengið neina fræðslu í grunnskóla eins og 

lög mæla fyrir (24 gr. grunnskólalaga, 2008) og augljóslega litla eða enga fræðslu í 

framhaldsskólanum. Þetta var auðvitað bagalegt þar sem nemendur í framhaldsskóla þurfa 

til dæmis að taka ákvörðun um námsval á milli brauta og um valgreinar (Aðalnámskrá 

framhaldsskóla, 2012). Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt að nemendur sem fá náms- og 

starfsráðgjöf eru líklegri til að ljúka námi en þeir sem ekki fá ráðgjöf (Lapan, Gysbers og 

Patroski, 2001). Reglulega eru að bætast við ný störf og því er mikilvægt að geta fengið 

aðstoð náms- og starfsráðgjafa þegar áhugasviðskönnun er svarað og einnig við að lesa úr 

niðurstöðum (Reardon og Lenz, 1998; Bullock, Andrews and Braud, 2010). 

Þátttakendur voru óræðir um framtíðarstarf sitt en samt með einhverjar hugmyndir um 

hvað þeir vildu verða. Hinsvegar voru þeir lítt upplýstir um það hvað þyrfti til þess að öðlast 

starfsréttindi. Þar sem framhaldsskólarnir bjóða nemendum upp á starfsnám þá hefði verið 

heppilegra að þeir væru upplýstir um eðli og innihald mismunandi starfsgreina og það nám 

sem þarf til að öðlast réttindi í mismunandi starfsgreinum. Einnig mætti ætla að nemendur í 

framhaldsskóla væru farnir að hugsa til framtíðarstarfa á þessum tímapunkti. Hinsvegar sýna 

rannsóknir að starfsferill þróast í gegnum árabil samhliða meiri reynslu og þroska 

einstaklingsins (Freeman, 1993). Notkun áhugasviðskönnunar Holland hefur hjálpað 

framhaldsskólanemendum að finna sér upplýsingar um nám og störf (Zender og Schnuelle, 

1976). Einnig hafa þeir sem svarað hafa könnuninni áhuga á fleiri störfum (Gottferdson og 

Johnstun, 2009) og því má vona að þátttakendur sjái ávinning sinn í að svara slíkri könnun og 

byrji í framhaldinu að skoða fleiri möguleika varðandi nám og störf sem þeir hefðu áhuga á. 

Í niðurstöðum einstaklingsviðtala hjá þeim sem ekki fengu aðstoð náms- og starfsráðgjafa  

má sjá að þeir þátttakendur upplifðu áhugasviðskönnunina sem gagnlega og ánægjulega. Að 

svara könnuninni sjálfir og að reikna út niðurstöður gerði þátttakendur áhugasama um að 

kynna sér nám- og störf er tengdust útkomunni. Gera má ráð fyrir því að þeir hafi þannig 

öðlast meiri færni í að taka ákvarðanir um nám sitt og verið betur í stakk búnir til að tengja 

þær við áhugaverð störf (Blustein, Phillips, Jobin-Davis, Finkelberg og Roarke, 1997). 
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Þeir sem svöruðu könnuninni með engri aðstoð (hópur B) eyddu þó meiri tíma í hana en 

gefinn var fyrir könnunina sem var ein klukkustund. Allir töldu sig fróðari í lok viðtalanna, 

þeim fannst störfin sem komu fram við úrvinnslu könnunarinnar áhugaverð og veltu þeim 

mikið fyrir sér. Samanburðarannsókn Zender og Schnuelle (1976) sem byggðist á könnun 

Holland Self-Directed Search sýndi að nemendur voru ánægðari með starfsval sitt eftir 

könnunina og höfðu velt fleiri starfsmöguleikum fyrir sér. Þeir völdu sér störf sem pössuðu 

við áhugasvið þeirra og höfðu minni þörf fyrir aðstoð náms- og starfsráðgjafa að könnun 

lokinni. Rannsókn Kravatsy (1974) sýndi einnig að leit nemenda að upplýsingum um störf og 

starfsval jókst til muna er þeir svöruðu áhugasviðskönnun Holland Self-Directed Search. 

Þessar niðurstöður staðfesta þetta. 

Þátttakendur sem ekki fengu faglega aðstoð ráðgjafa áttu yfirleitt í erfiðleikum með að 

skilja leiðbeiningarnar í könnuninni og sumar spurningarnar en gekk vel að reikna út 

niðurstöðukóðana og fletta upp störfum. Þeir töldu því betra að svara áhugasviðkönnuninni 

með aðstoð ráðgjafa og að betra væri að svara könnuninni í skólanum en heima við. Er þetta 

í samræmi við viðhorf þeirra sem fengu aðstoð (hópur A) en þeir höfðu þó síður skoðanir á 

þessu. Í grein eftir Holland og Messer (2013) kemur fram að betra sé að hafa náms- og 

starfsráðgjafa til aðstoðar þegar verið er að svara áhugasviðskönnunin í hópi, eins og tilfellið 

var í þessari rannsókn, en margir nemendur báðu um aðstoð þótt að það væri búið að 

tilgreina að þessi hópur (hópur B) ætti að svara könnuninni án aðstoðar. Það var ítrekað að 

skoða leiðbeiningar þegar beðið var um aðstoð. 

4.3 Starfsferilsþróun í kjölfar þátttöku í rannsókninni 

Niðurstöður áhugasviðskönnunarinnar benda á gildi hennar en sýna að þátttakendur skorti 

náms- og starfsfræðslu. Við aukna fræðslu er líklegt að þeir hefðu haft sterkari trú á eigin 

getu til náms (Evans og Burck, 1992) og sýnt meiri áhuga á menntun ef þeir hefðu verið búnir 

að finna draumastarfið sitt (Walsh, 1999). Einstaklingar sem velja sér starf innan áhugasviðs 

síns verða ánægðari með starfsval sitt en það hefur sýnt sig að þegar einstaklingur velur í  

samræmi við niðurstöður úr áhugasviðskönnun Holland verður meiri árangur þegar kemur 

að því að velja nám og starf (Walsh, 1999; Gottferdson og Johnstun, 2009). Þátttakendur 

sýndu áhugasviðskönnuninni mikinn áhuga og skrifuðu niður draumastörf í upphafi 

könnunarinnar sem samræmdust þó sjaldnast hugmyndum þeirra frá starfalistanum. 
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Augljóslega voru þátttakendur ekki vel upplýstir fyrir könnunina sem þýðir að þeir höfðu 

einfaldlega ekki fengið næga náms- og starfsfræðslu, eins og fram hefur komið, sem bæði 

hefði getað spornað við brotthvarfi þeirra (Lapan, Gysbers og Patroski, 2001) og gert þau 

sjálfstæðari og áhugasamari um að skoða möguleika á námi og starfi. Einnig er líklegt að 

þátttakendur hefðu verið færari í ákvarðanatöku um nám og störf (Whiston og Rahardja, 

2008). Ennfremur er líklegt að þau hefðu séð tilgang í náminu ef þau hefðu fengið náms- og 

starfsfræðslu (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2000) og haft jákvæðara viðhorf til skólans (Ryan og 

Deci, 2000; Scheel og Gonzalez, 2007; Tinto, 1993). 

Ein af hindrununum sem kom fram í viðtölunum var að þátttakendur völdu sér nám með 

tilliti til vals vinahópsins sem er algengt á meðal framhaldsskólanemenda og samhljóða 

rannsóknum Olgu Sveinbjörnsdóttur (2012), Guðbjargar Vilhjálmsdóttur (2005) og Jóns Torfa 

Jónassonar og Kristjönu Stellu Blöndal (2002). Í mörgum tilfellum höfðu þátttakendur heldur 

ekki velt fyrir sér hvort að ákvörðun þeirra væri í samræmi við áhugasvið og framtíðarstafsval 

þeirra þar sem fæstir voru vel meðvitaðir um það og því virtist eitthvað óraunsæi vera hjá 

sumum þátttakendum. 

Um þriðjungur þátttakenda sem svaraði áhugasviðskönnuninni með eða án stuðnings 

ráðgjafa fékk lágar niðurstöður fyrir Viðfangsefni, Færni og Störf, en hinir voru með 

greinilegan áhuga sem birtist í hærri niðurstöðum fyrir þessa þrjá flokka. Sjálfsmat 

þátttakenda var þó yfirleitt frekar hátt. Þessi niðurstaða könnunarinnar sýnir trúlega skort á 

fræðslu til að vekja áhuga og þekkingu þátttakenda. Þetta myndi gera þá meðvitaðri um eigin 

áhuga og myndi þá um leið að öllum líkindum efla sjálfsþekkingu þeirra og breyta niðurstöðu 

slíkrar könnunar sem kæmi fram á formi hærri stigatölu og gera náms- og starfsval þeirra 

auðveldara (Lapan, Gyspers og Petroski, 2001). Aukin fræðsla gæti einnig skilað sér í bættum 

námsárangri því samkvæmt Evans og Burck (Turner og Lapan, 2005) standa nemendur sem 

fá náms- og starfsfræðslu í grunnskóla sig til dæmis almennt betur í námi en þeir sem ekki fá 

slíka fræðslu (Evans og Burck, 1992, OECD og European Commission, 2004). 

Þátttakendum fannst áhugasviðskönnunin gagnleg og töldu sig hafa bætt við sig þekkingu 

á draumastörfunum og áhugasviðunum með þátttöku sinni í könnuninni og viðtölunum. 

Flestum fannst draumastarfið áhugavert og höfðu velt þeim mikið fyrir sér og höfðu 

jafnframt áhuga á frekari fræðslu. Samanburðarannsókn Zender og Schnuelle (1976) sýndi 

einnig að hópur þátttakenda sem svöruðu könnun Holland (1972) höfðu velt fleiri 
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starfsmöguleikum fyrir sér eftir könnunina (Holland, 1972; Gottferdson og Johnstun, 2009) 

en þeir sem ekki svöruðu könnuninni. Allir töldu sig fróðari í lok viðtalanna og fannst 

könnunin hvatning til að öðlast frekari fræðslu. Niðurstöður áhugasviðskönnunarinnar sýnir 

einnig að þátttakendur lærðu meira um áhugasvið sín en þeir töldu sig hafa gert. Hinsvegar 

hefðu þeir þurft að fá tækifæri til að ræða við náms- og starfsráðgjafa eftir könnunina til að 

glöggva sig á henni og ræða um mögulegt framtíðarnám og störf. Í grein Nauta og Behrens 

(2013 ) er verið að segja frá að nemendum sem er kennt að virkja það sem þeir fá út úr 

niðurstöðunum til að finna nám og störf við hæfi. Í þessari rannsókn hefðu þátttakendur átt 

að vera búin að fá víðtækari fræðslu til að geta valið nám við hæfi. Samkvæmt rannsókn 

Brown og Krane (2000) styður inngrip náms- og starfsráðgjafa við þekkingu nemenda og 

skilar árangri. Winston og Oliver (2005) komust einnig að því að einstaklingsráðgjöf er 

árangursríkari en fræðsla um nám og störf í hópum. 

Munur var á því milli hópanna hversu gagnleg þátttakendur töldu að áhugasviðskönnunin 

hefði verið. Flestir sem fengu stuðning (hópur A) sögðu að könnunin hefði engu breytt fyrir 

þá. Þeir höfðu jafnframt ekki lagt sig mikið eftir því að leita frekari þekkingar um draumastörf 

sín eftir könnunina. 

Flestir þátttakendanna sem fengu engan stuðning (hópur B) sögðu hinsvegar að könnunin 

hefði haft mikil áhrif á þau og eflt starfsþekkingu þeirra. Ef til vill hafði hún meiri áhrif á þau 

þar sem þau þurftu að reikna niðurstöðurnar út sjálf og skoða um leið tengd störf. Þetta er 

hinsvegar í andstöðu við rannsókn (Behrens og Nauta, 2013) sem sýndi að áhrifamáttur 

áhugasviðskönnunarinnar var meiri hjá þeim einstaklingum sem fengu stuðning náms- og 

starfsráðgjafa. Það má vera að reynsluleysi höfundar sem ráðgjafa hafi skipt hér einhverju 

máli. Rannsókn Kravatsy (1974) ásamt rannsókn Zender og Schnuelle (1976) sýndi þó að leit 

nemenda að upplýsingum um störf og starfsval jókst til muna þegar þeir notuðu Self-Directed 

Search í samanburði við þá sem studdust við Vocational Preference Inventory eða svöruðu 

engri áhugasviðskönnun. Af þessu má álykta að áhugasviðskönnun Holland geti almennt 

gegnt mikilvægu hlutverki til að vekja áhuga á náms- og starfsvali og eflir þannig viðleitni 

einstaklinga til starfsþróunar. Rannsókn Dozier, Sampson, Lenz, Peterson og Reardon (2015) 

sýndi að þeir þátttakendurnir sem kláruðu að svara áhugasviðskönnuninni á veraldarvefnum 

og fóru yfir niðurstöðurnar þar tóku frekar þátt í umræðum um störf á þriggja vikna tímabili 

en þeir sem ekki svöruðu könnuninni sem bendir til nauðsynjar á góðu upplýsinga- og 
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samskiptakerfi um nám og störf. Það sýndi sig að því meiri tíma sem þátttakendur notuðu í 

að fara yfir niðurstöður og því lengur sem þeir veltu kostunum fyrir sér því fleiri voru störfin 

sem þátttakendur höfðu áhuga á og þeir skoðuðu betur. Hér má álykta að með því að setja 

áhugasviðskönnunina Í leit að starfi á veraldarvefinn væri hægt að ná til fleiri einstaklinga 

sem gætu nýtt sér könnun sem hefur sannað sig oftar en einu sinni að gagnast þeim og er 

notuð um allan heim. Meginmarkmið Holland var einmitt að flestir ættu að geta nýtt sé 

áhugasviðskönnun hans hvort sem það er með aðstoð náms- og starfsráðgjafa eða ekki 

(Collins og Sedlacek, 1997). 

4.4 Takmarkanir rannsóknarinnar 

Með aukinni fræðslu þá hefði verið hægt að leiðbeina þessum tiltekna hópi í það nám sem 

vekur áhuga þeirra. Eins og rannsóknin og fræðin sýna þá er náms- og starfsfræðsla mikilvæg 

þegar kemur að því að auka áhuga hjá einstaklingum á öllum aldri og sýna þeim fram á 

tilganginn með námi. Eins og fram hefur komið þá er enska útgáfan af áhugsviðskönnuninni Í 

leit að starfi ein mest rannsakaðasta könnunin í heimi og hafa flesta ef ekki allar rannsóknir 

sýnt fram á með því að taka þá áhugakönnun vex áhugi á námi og störfum. Því væri hægt að 

áætla að með notkun hennar hér á landi væri hægt að minnka líkurnar á brotthvarfi úr 

framhaldsskólum en klárlega þarf að auka náms- og starfsfræðslu einnig.  

Það eru alltaf einhverjar takmarkanir í rannsóknum og eru það einnig hér en aðeins var 

talað við nemendur í einum skóla á stórhöfuðborgarsvæðinu og því ekki hægt að alhæfa um 

niðurstöður hennar yfir á alla skóla landsins. Þó er ekki ástæða til að ætla að niðurstaðan 

verði á annan veg þar. Þá kann að vera að það að ráðgjafinn í rannsókninni er enn í náms- og 

starfsráðgjafarnámi hafi dregið úr áhrifum ráðgjafar og túlkunar á áhugakönnuninni. Þar ber 

þó að hafa í huga að inngripin voru unnin undir góðri leiðsögn reyndra náms- og 

starfsráðgjafa og náms- og starfsráðgjafarnemi hafði farið í þjálfunarnámskeið í Í leit að 

starfi. 

Í framhaldi af þessari rannsókn væri hægt að fara skrefinu lengra og athuga með 

nemendur í brotthvarfshættu í öllum framhaldsskólum á landinu, leggja fyrir 

áhugasviðskönnunina, vera með einstaklingsviðtöl og skoða muninn út frá breytum eins og 

búsetu, kynferði, skólum og inngripum. Einnig væri hægt að gera langtímarannsókn með því 

að skoða þá sem eru í hættu í grunnskólum og veita þeim aukna náms- og starfsfræðslu en 

fylgjast síðan með þeim í framhaldsskólanum og vera með auka fræðslu til þeirra líka þar.   
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Niðurstöður rannsóknarinnar geta vonandi nýst sem innlegg í náms- og starfsfræðslu í 

grunn- og framhaldsskólum landsins og þá til að minnka líkur á brotthvarfi nemenda úr 

framhaldsskóla.    
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Fylgiskjöl 

Fylgiskjal 1  Stöðulisti 

Stöðulisti 

Háskóli Íslands                     Heiða Björk Elísdóttir 

Félagsvísindasvið                                     Haust 2016 

Félags- og mannvísindadeild 

Náms- og starfsráðgjöf         26. og 28. september 2016 

 

Nafn____________________________________________ 

 

Hvar liggur áhugi þinn þegar kemur að námi og starfi (veistu hvað þig langar að verða)? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Hvað veistu um það sem þig langar að verða? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Hvaðan kemur sá áhugi? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Hvar hefur þú verið að leita af upplýsingum um það sem þig langar að verða? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Fylgiskjal 2  Spurningar sem lagðar voru fyrir þátttakendur í einstaklingsviðtölum eftir að hafa 

tekið áhugasviðkönnunina. 

Skiljanleiki prófsins form og útreikningar 

1. Hvernig gekk þér að svara könnuninni: 

a. Fannst þér þú skilja allar spurningar og leiðbeiningar ____________ 

b. Hvernig gekk þér að reikna niðurstöður 

c. Hvernig gekk þér að fletta upp störfum með ákveðinn kóða 

2. Þú svaraðir könnuninni í skólanum, hvað hefði þér fundist um að taka hana með þér 

heim og svara henni þar? (tíma, aðstoð, spá meira) 

3. Fannst þér gagnlegt að hafa mig á staðnum? Hvernig?Hvað hjálpaði ég þér með? 

(skilja  og vinna sp. 1) 

4. Ef ég hefði ekki verið, hverju hefði það breytt fyrir þig? 

5. Hefðir þú viljað fá meiri aðstoð? Þá hverja, hvernig? 

6. Finnst þér þú vita meira um áhugasvið þitt eftir að svara könnuninni? 

7. Bættust við nýjar hugmyndir um störf við það að hugsa um og skrifa niður 

draumastörfin? 

8. Finnst þér þú vita meira um draumastörf þín  eftir að svara könnuninni? 

9. Finnst þér þú vita meira um önnur (áhugaverð) störf  eftir að svara könnuninni? 

10. Hvað hefur breyst við það að svara k? (í sb við áhugasvið og þekkingu á störfum)? 

11. Í heildina hversu ánægjulegt fannst þér að svara könnuninni á skalanum 1 -10 þar 

sem 1 hundleiðinlegt og 10 frábært, 5 hvorki né? 

12. Í heildina hversu gagnlegt fannst þér að svara könnuninni á skalanum 1 -10 þar sem 

10 merkir mjög ganglegt og 1 merkir til einskis? 

13. Þakka þér fyrir að svara þessum spurningum, er eitthvað sem þú vilt segja, bæta við í 

sambandi við hvernig þér fannst að svara þessari könnun? 

 

Tvær viðbótaspurningar bættust við þegar fjórir voru eftir að koma í viðtal. 

- Ef þú horfir í baksýnisspegilinn að svara áhugasviðskönnuninni hvað hefðir þú viljað fá 

að vita betur? 

- Hefðir þú viljað svara áhugasviðskönnuninni í tölvu?  

o Af hverju? 

 

Einnig var sett fram kraftaverka-, töfraspurning (e. miracle question) en mismunandi var 

hvenær hún var sett fram í viðtalinu. 
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Fylgiskjal 3  Áhugasvið John Holland 

 

Áhugasvið Holland innihalda hver sín einkenni þar sem flokkarnir sex lýsa ólíkum persónu-

leikagerðum (e. types) en sjá má stutta samantekt á sviðunum hér að neðan. 

 

Handverkssvið (e. realistic): Einstaklingur á handverkssviði (R) á við þá sem líkar vel með að 

vinna í höndunum og beita alls kyns tækjum, verkfærum og tólum. Líkamleg störf falla vel að 

þeim sem eru á handverkssviði en einnig störf sem unnin eru utandyra. Einstaklingum sem 

líkar vel að vera utandyra í ævintýralegu umhverfi, eru mikið fyrir útvist og útistörf falla vel 

að þeim sem eru á þessu áhugasviði. 

Vísindasvið (e. investigative): Einstaklingar sem falla á viðkomandi áhugasvið (I) finnst gaman 

að gera rannsóknir, leysa vandamál með vísindalegum aðferðum, beita rökhugsun og 

greiningum og vinna við fræðistörf. Í flestum tilfellum vilja þeir vinna sjálfstætt, eru í vinnu 

við það sem krefst mikillar einbeitingu, eru opnir fyrir nýjum hugmyndum og reynslu og hafa 

fjölþætt áhugamál. 

Listasvið (e. artistic): Einstaklingar á listasviði (A) hafa mestan áhuga á að vinna með tjáningu 

og sköpun. Þeir kjósa yfirleitt að vinna sjálfstætt, vera frumlegir og þeim finnst mikilvægara 

að tjá tilfinningarnar heldur en að nota rökhugsun. Þeir einstaklingar sem eru á þessu sviði 

fara gjarnan óvenjulegar leiðir í lífinu en eru opnir fyrir nýjum hugmyndum og nýrri reynslu. 

Félagssvið (e. social): Á þessu áhugasviði (S) falla einstaklingar sem hafa aðallega áhuga á 

mannlegum samskiptum og líkar vel að hjálpa og aðstoða aðra, kenna eða leiðbeina. 

Sveigjanleiki í samskiptum skiptir miklu máli fyrir þá þegar kemur að starfi, samvinna og 

skiptinga ábyrgðar eru einnig ofarlega. Mikil áhersla er lögð í að leysa mál og vandamál með 

því að ræða það út frá tilfinningum og samskiptum við aðra. 

Athafnasvið (e. enterprising): Hér hafa einstaklingar sem falla á þetta áhugasvið (E) áhuga á 

að ná fram ákveðnum markmiðum hvort sem er efnahagslegum eða persónulegum. Þó mikill 

vilji sé að vinna með öðrum þá er mesti áhuginn við að hafa áhrif og stjórna. Leið þeirra 

liggur gjarnan í viðskipti, stjórnunarstörf og einnig í stjórnmál og vilja vera virkir í 

athafnalífinu. Hér er mikið keppnisfólk og oft tilbúið að taka áhættur í starfi. 
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Skipulagssvið (e. conventional): Áhugasviðið (C) lýsir þeim einstaklingum sem vilja hafa gott 

skipulag á vinnunni. Þeir vilja hafa hlutina á hreinu og vinna við skýr afmörkuð efni sem hægt 

er að finna hagnýtar og skynsamlegar lausnir á vandamálum. Þeir vilja hafa reglu á hlutunum, 

eru áreiðanlegir og vinna alloft með skýrslur og gögn. Viðkomandi vill heldur vinna undir 

stjórn annarra, þar sem farið er eftir afdráttarlausum áætlunum frekar en að stjórna öðrum. 
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Fylgiskjal 4  Trúnaðaryfirlýsing og samþykki fyrir þátttöku 

 

 Háskóli Íslands         Haustmisseri 2016 

 Félagsvísindasvið                  26. september 2016 

 Félags- og mannvísindadeild 

 Náms- og starfsráðgjöf               Heiða Björk Elísdóttir 

 

Trúnaðaryfirlýsing og samþykki vegna þátttöku 

   

Farið verður með öll gögn þessarar rannsóknar sem trúnaðarupplýsingar. Þátttakendum 

verða gefin gervinöfn/númer og öllum gögnum verður eytt að lokinni afritun og greiningu 

viðtala. Auk þess verður gætt til hins ýtrasta að ekki verði unnt að rekja persónugreinanlegar 

upplýsingar aftur til þátttakenda í meistararannsókninni. Þátttakanda er frjálst að hætta 

þátttöku í rannsókninni hvenær sem á viðtali stendur.  

Rannsóknin er gerð í samstarfi við viðkomandi framhaldsskóla   

Ég undirrituð/undirritaður samþykki hér með að gerast þátttakandi í meistararannsókn um 

„Fyrirlögn áhugasviðskönnunarinnar Í leit að starfi með eða án aðstoðar ráðgjafa“.  

   

_____________________  

Dagsetning og staður  

   

____________________________  

Undirskrift þátttakanda  

   

___________________________  

Undirskrift rannsakanda  

 


