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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar var að þýða og meta próffræðilega eiginleika mælitækis 

Porfelis og félaga (2011) sem metur stöðu starfstengdrar sjálfsmyndar (e. vocational 

identity status assessment, VISA). Mælitækið er samsett úr 30 atriðum sem eiga að 

endurspegla þrjár sjálfstæðar og óháðar meginvíddir, skuldbindingu, könnun og 

enduskoðun sem hverri um sig er skipt í tvo undirkvarða. VISA samanstendur af sex 

kvörðum. Atriðin voru þýdd og lögð fyrir 195 útskriftarnema úr fjórum 

framhaldsskólum. Við réttmætisathuganirnar var fyrst gerð leitandi þáttagreining til að 

sjá hvort atriðin mynduðu þrjár víddir eins og kenningarlegi grunnurinn gerir ráð fyrir. 

Síðan voru gæði undirkvarðanna sex metin með atriða- og áreiðanleikagreiningu.  Að 

lokum voru gerðar tvær klasagreiningar fyrst leitandi til að kanna hvort atriðin féllu að 

kenningarlega grunninum og síðan staðfestandi byggð á niðurstöðum erlendra 

rannsókna til að skipa þátttakendum í sex starfsmyndarstöður sem VISA er þróað til að 

meta. Niðurstöður sýndu ekki nákvæmlega sömu eiginleika og hið upprunalega 

mælitæki. Atriðin féllu eins og búist var við að öllum kvörðum nema á endurskoðun. Þau 

atriði, sem hönnuð voru til að mæla sveigjanleika, hlóðust með skuldbindingaaratriðum. 

Þess vegna komu fram tvær skýrar meginvíddir, skuldbinding til starfsferils og könnun 

en ekki þrjár. Klasagreiningarnar tvær gáfu til kynna að starfstengd sjálfsmyndastaða 

íslenskra framhaldsskólanema er að flestu leyti sambærileg fyrri rannsóknum sem hafa 

verið gerðar með svipuðu sniði í Bandaríkjunum (2011) og í Frakklandi (2017). 
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Abstract 

The aim of this study was to translate and test the psychometric quality of the 

vocational identity status assessment (VISA) which was developed by Porfeli, et al., 

(2011). The VISA is composed of 30 items that reflect three independent dimensions of 

vocational identity e.g. commitment, career reconsider, exploration each of which is 

reflected by two scales. Visa consists of six separate scales. The items were translated 

into Icelandic and administered to a sample of 195 secondary school students in their 

last year of study. First to test the cross-cultural validity of the measure exploratory 

factor analysis was conducted. Second item analysis was conducted to test the quality 

of the six scales and Cronbach´s alpha calculated. Finally, a two-type cluster analysis was 

carried explorative to test if the items form theoretically founded cluster and based on 

parameters derived in US studies to assign the participant into six vocational statuses 

the measure is designed to capture. The results did not show exactly the same 

characteristics as the original measurement. The factor analysis did support two 

dimensions but not the third, reconsideration, clearly. The confirmatory cluster analyses 

indicated that the vocational identity status of the Icelandic upper secondary students is 

comparable to previous studies conducted in the United States (2011) and in France 

(2017). 
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Formáli  

Rannsóknin sem hér er til umfjöllunar er 30 ECTS-eininga lokaverkefni til meistaraprófs í 

náms- og starfsráðgjöf við Félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Tilgangur 

hennar er að skoða hverng best má standa að því að veita námsmönnum stöðuga 

starfstengda sjálfsmynd í því sem snýr að vinnumarkaði, vonandi nýja sýn og jafnvel 

innblástur.  

Áhugi minn á starfstengdri sjálfsmynd vaknaði þegar nákominn ættingi þurfti frá að 

hverfa af vinnumarkaðinum vegna aldurs. Þetta lagðist þungt á hann. Við það að reyna 

að hressa hann við komst ég ekki hjá því að greina í huganum stöðu hans og það hversu 

mikið hann missti í raun; líkt og hann væri bara hálfur maður. Starf og starfsferill tengist 

sjálfsmynd fólks. Flestir verja miklum tíma í vinnunni. Þar kynnist fólk og í sumum 

tilfellum myndast ævilöng vináttubönd. Eftir að hafa kynnst með svo beinum hætti 

hversu þungbær starfslok geta reynst, varð mér hugsað til hins endans á 

atvinnuþátttöku: Upphafinu. Ég fór að velta fyrir mér því hvaða þættir það eru sem 

skipta einstaklinga máli og hvernig þeir svo tengjast starfsvali og starfsferli. Á sama 

tímabili uppgötvaði ég VISA-mælitækið og kenningarlega grunninn sem það byggir á. 

VISA höfðaði til mín strax frá upphafi. Þetta greiningartæki opnaði mér nýja sýn á 

hvernig hvernig best megi haga undirbúningi að starfsferili. Mælitækið ætti að geta veitt 

fræðsluyfirvöldum, þeim sem koma að starfsferilsþróun barna og unglinga, góð viðmið 

um ferilsþætti sem þarf að huga sérstaklega vel að til að uppbygging starfstengdrar 

sjálfsmyndar verði sem farsælust.  

Rannsóknin var unnin undir handleiðslu Sifjar Einarsdóttur, prófessors í náms- og 

starfsráðgjöf og Helgu Tryggvadóttur MA, háskólakennara og starfandi náms- og 

starfsráðgjafa. Ég vil færa þeim mínar bestu þakkir fyrir örvandi leiðbeiningu og að vera 

alltaf til staðar. Það hefur verið ómetanlegt. Sérstakar þakkir fá náms- og 

starfsráðgjafarnir í framhaldsskólunum sem hjálpuðu til við rannsóknina. Einnig fær Erik 

Porfeli þakkir fyrir veitta aðstoð. Óskar Hrafn maðurinn minn, kletturinn minn og börnin 

mín þrjú, Magnea, Orri Steinn og Emelía fá einstakar þakkir fyrir að sýna mér óþrjótandi 

þolinmæði meðan á skrifunum stóð. Bekkjarsystur, samstarfsfélagar, vinir og vinkonur. 

Takk fyrir hvatninguna. 
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1 Inngangur 

Að velja sér starfsvettvang hlýtur að teljast ein af stærstu ákvörðunum sem hver og einn 

tekur í sínu lífi. Sumir taka þessa ákvörðun snemma og vita alveg hvað þeir vilja á meðan 

aðrir eru óvissir og langar að vinna við eitt í dag og annað á morgun. Innan náms- og 

starfsferilsfræða hefur starfsferilsþróun barna og unglinga lítið verið rannsökuð meðal 

annars vegna skorts á sálfræðilegum mælitækjum. Þó er talið víst að þegar unglingur 

hefur náð vissum vitsmunaþroska, hæfni til að kanna atvinnumarkaðinn og finna 

samsvörun við starf eða starfsvettvang, þá sé ákjósanlegast að mæla starfstengda 

sjálfsmynd (e. vocational identity) (Meeus, 1996; Tracey og Sodano, 2008). 

Talið er að sá unglingur sem veit á hvaða starfsvettvang hann stefnir geti samþætt 

starfsval sjálfsmynd sinni og lífsgildum; að hann hafi náð stöðugri starfstengdri 

sjálfsmynd (e. achived vocational identity). Fjölþættur ávinningur, bæði hvað varðar 

hugsun, hegðun og líðan telst fylgja þeirri stöðu. Rannsóknir hafa gefið vísbendingar um 

að þau ungmenni sem ljúka framhaldsskóla og búa við stöðuga starfstengda sjálfsmynd 

líði betur í eigin skinni (e. well-being, life satisfaction) en öðrum ungmennum 

(Christiansen, 1999; Skorikov, 2007; Kroger, 2007; Skorikov og Vondracek, 2007; Meeus, 

2011; Porfeli, Lee, Vondracek og Weigold, 2011; Skorikov og Vondracek, 2011).  

Stöðug starfstengd sjálfsmynd er talin tengjast mörgum veigamiklum þáttum náms- 

og starfsferilsþróunar svo sem aukinni getu til að taka ígrundaðar ákvarðanir um náms- 

og starfsval (Sunders, Peterson, Sampson og Reardon, 2000). Því að geta skapað sér til 

valmöguleika við starfsval (Holland o.fl., 1993; Gushue, Clarke, Pantzer og Scanlan, 

2006). Hæfni til að útbúa stefnu að settu starfsferilsmarkmiði sem hefur þýðingu fyrir þá 

sjálfa (Vondracek, 1995, Solberg, Close og Metz, 2002; Skorikov, 2004). Að styrkja 

aðlögunarhæfni, auka vellíðan og hamingju (Vondracek, 1995; Christiansen, 1999). 

Frá sjónarhóli starfsferilsfræða er hægt að líta á eftirsóttustu starfsmyndarstöðuna 

sem stöðuga starfstengda sjálfsmynd, sem eins konar viðmið að lokamarkmiði, nokkurs 

konar verkfæri sem gefur þeim sjálfum yfirsýn og stjórn yfir þeirra eigin starfsferilsþróun 

(Meijers, 1998; Vondracek og Skorikov, 1997). 
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Leiðin að stöðugri starfstengdri sjálfsmynd getur verið grýtt og bugðótt (Holland, 

1997; Kroger, 2007). Hún er talin vera eitt erfiðasta verkefni unglingsáranna en 

framgangur hennar telst hafa veigamikið forspárgildi um um hvernig hverjum 

einstaklingi um sig muni vegna á fullorðinsárunum (Savickas, 1985; Vondrackek, Lerner 

og Schulenberg, 1986; Lapan, 2004; Diemer og Blustein, 2006; Zimmer-Gembeck og 

Martimer, 2006; Skorikov og Patton, 2007; Skorikov og Vondracek, 2007; Porfeli o.fl., 

2011; Lannegrand-Willems, Ll, Perchec, C., og Marchal, C., 2017). Nær allar sálfræði- og 

starfsferilskenningar fjalla að einhverju leyti um hvernig farsælast sé að standa að 

mótun og uppbyggingu starfsmyndar (Skorikov og Vondracek, 2011) en sálfræðikenning 

Eriksonar (1968), lífshlaupskenning Supers (1957) og einkenna og þáttakenning Hollands 

(1997) eru taldar vera mun betur til þess fallnar en aðrar vegna þess að þær eiga það 

sameiginlegt að koma inn á mótun sjálfsmyndarinnar (e. self-concept). 

Hugtakið sjálfsmynd er margslungið. Samkvæmt íslensku alfræðiorðabókinni (e. d.) 

er það heildartilfinning manns fyrir sjálfum sér gagnvart til dæmis eiginleikum, hæfni 

eða útliti. Erikson taldi að til að öðlast skýra sjálfsmynd væri helsta verkefni unglinga að 

móta persónulega sjálfsmynd (e. sense of personal identity) sem snýst um að finna 

sjálfan sig og aðgreina persónu sína frá jafningahópnum sem hann hefur hingað til 

speglað og miðað sjálfsmynd sína við. Á mótunartímanum máta unglingar sig við mörg 

hlutverk eins og til dæmis það að vera trúðurinn í hópnum eða róstusami unglingurinn 

sem alltaf er að ögra og kanna hversu langt hann kemst. Hlutverkin sem unglingurinn 

prófar sig áfram í geta verið mörg og helgast af aðstæðum hverju sinni. Ef þeir lenda í 

vandræðum og vafa með að finna hlutverk sem hæfir þeirra innri manni geta þeir lent í 

hlutverkaruglingi (e. role confusion) sem svo getur leitt til vanlíðunar, efasemda og 

örðugleika í samskiptum (Erikson, 1968). Super (1957) telur starfsferilsþróun háða 

framgangi sjálfsmyndarmótunarinnar, að starfsval og hæfni einstaklinga til að taka slíka 

ákvörðun sé undir því umhverfi og þeirri stöðu komin, sem einstaklingurinn lifir og lærir 

í. Með tímanum og aukinni reynslu verður starfsmyndin (e. occupational self-concept) 

einskonar afurð samskipta, erfða, hæfileika og reynslu. Holland (1997) heldur því fram 

að sá einstaklingur sem er í þann mund að velja sér starfsvettvang sé í raun að leita sér 

að stöðu í þeirri virðingarröð sem hæfir, að hans mati, skilyrðum sem hafa mótast í 

uppvextinum. Af þessum starfsferils-kenningasmiðum er Holland sá eini sem skilgreinir 
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starfstengda sjálfsmynd með beinum hætti. Nánar verður fjallað um þessar kenningar 

síðar. 

Til þessa hefur lítið sem ekkert verið rætt eða ritað um starfstengda sjálfsmynd 

íslenskra framhaldsskólanema. Fátt liggur fyrir um hvernig þeir líta á sig að teknu tilliti til 

eigin stöðu og væntinga. Ýmis teikn eru á lofti um að þeim líði ekki nægilega vel en það 

er metið svo að andlegri heilsu þeirra hafi verið að hraka hratt á undanförnum árum 

(Embætti landlæknis, 2017). Eins hefur brotthvarf í framhaldsskólum landsins verið til 

athugunar og sú staðreynd að einungis tæplega helmingur nemenda útskrifast úr 

framhaldsskólum á Íslandi eftir dæmigerðan námstíma hafa reynst áhyggjuefni. 

Vangaveltur eru uppi um hvers vegna þetta hlutfall sé svona lágt og talsvert lægra en í 

þeim löndum sem við viljum miða okkur við (OECD, 2012; Mennta og 

menningarmálaráðuneyti, 2012).  

Markmið þessa verkefnis sem hér er til umfjöllunar er að þýða og mæla 

próffræðilega eiginleika alþjóðlegs mælitækis sem mælir starfstengda sjálfsmynd. 

Mælitækið heitir Mat á stöðu starfstengdrar sjálfsmyndar (e. vocational identity status 

assessment) sem héðan í frá verður kallað VISA. Til þess að meta próffræðilega 

eiginleika þess verður staða (e. status) starfstengdrar sjálfsmyndar framhaldsskólanema 

sem eru að ljúka námi og taka næstu skref á starfsferlinum skoðuð. Þá verður 

kenningarlegur bakgrunnur mælitækisins til umfjöllunar. Einnig verður gerð grein fyrir 

uppbyggingu og þróun mælitækisins og þeim ferilsþáttunum sem taldir eru skipta hvað 

mestu máli svo starfsferilsþróun unglinga megi verða sem best.  

1.1 Starfstengda sjálfsmyndin ein af kjarnaeiningum sjálfsmyndarinnar 

Aukinn vitsmunaþroski gegnir lykilhlutverki í starfsferilsþróun (Crites, 1971; Super og 

Thompson, 1979). Eftir því sem þroskinn eykst þeim mun betur ætti unglingurinn að 

vera í stakk búinn að til að kanna umhverfið og meta persónuþætti sína. 

Jean-Jacques Rosseau (1792/1911) er meðal þeirra fyrstu til að fjalla fræðilega um 

unglingsárin. Hann telur þetta tímabil mannsævinnar einkennast af óstöðugleika, 

tilfinningaátökum, mikilli sjálfsvitund og rökhugsun. Hugmyndin um að börn byggi upp 

skilning á sjálfum sér og umhverfi sínu út frá eðliseiginleikum sínum er komin til ára 

sinna. Piaget (1972) aðhyllist kenningar Rosseau og telur að barn sé virkur aðili í sinni 

eigin þróun til þroska. Áhugi Piaget beinist að vitsmunaþroska, gerð hugsunarinnar, 
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innihaldi hennar og þróun. Með árunum þróa einstaklingar með sér hæfileikann til að 

hugsa kerfisbundið, draga rökréttar ályktanir og þróast. Með auknum þroska eykst 

vinnslu- og skammtímaminni unglinga og með tímanum verða þeir betur í stakk búnir til 

að þróa með sér aðferðir til að leysa verkefni og komast að ákjósanlegri niðurstöðu með 

eigin velferð að leiðarljósi. Til þess ber að líta að þroski og hugsun eru ólík á milli 

menningarheima vegna lífsskilyrða og ólíkra viðfangsefna sem einstaklingar þurfa að 

takast á við á lífsleiðinni (Markovits og Barrouillet, 2002). 

Erikson (1968) setur fram með formlegum hætti hugmyndir um sjálfsmynd sem 

hann taldi síðar mikilvægan þátt hugmynda um starfsferil. Kenning Erikson er 

lífsskeiðakenning og skiptir hann æviferli mannsins í átta áfanga. Í hverjum þeirra leysir 

einstaklingurinn tiltekin verkefni þar sem brugðið getur til beggja vona því að það er 

undir lausninni komið hvernig hverjum og einum reiðir af. Á fimmta æviskeiðinu, 

unglingsárunum, er meginmarkmið einstaklingsins að móta, leita og finna sjálfsmyndina 

með því að svara spurningunni: „Hver er ég?“. Annað verkefni þeirra á þessu tímabili er 

að finna sér starfvettvang, samastað og stöðu í veröldinni með því að svara 

spurningunni: „Hvað vil ég verða?“. Samkvæmt Erikson er þessi spurning upphafsreitur 

starfstengdrar sjálfsmyndar. Að finna svarið við þeirri spurningu telur hann eitt stærsta 

og mikilvægasta verkefni unglingsáranna. Erikson telur starfsval og skuldbindingu (e. 

commitment) kjarna sjálfsmyndarinnar. Sýni einstaklingurinn einhvers konar vanhæfni 

til að kanna og komast að góðri niðurstöðu um þessa tvo þætti getur það haft hamlandi 

áhrif á fullorðinsárum. Þannig má segja að starfstengda sjálfsmyndin sé ein af 

kjarnaeiningum sjálfsmyndarinnar (Erikson, 1968; Savickas, 1985; Skorikov og 

Vondracek, 2011).  

Í næstu köflum verður gerð grein fyrir hvernig sjálfsmyndin og starfstengda 

sjálfsmyndin þroskast samhliða frá unga aldri. Vísbendingar eru um að vissir ferilsþættir 

geti stuðlað að stöðugri starfstengdri sjálfsmynd  svo sem skuldbinding, endurskoðun 

hugmynda um starfsferil og könnun. 

1.1.1 Fjórar gerðir sjálfsmyndarstaðna 

Rannsóknir James Marcia sálfræðings (1966, 1967, 1968, 1993) hafa í gegnum árin stutt 

við og útfært sjálfsmyndarkenningu Erikson. Marcia skilgreinir sjálfsmynd, sem 

„sjálfsmótun“ (e. self-structure): Kraftmikið afl mótað af fortíð, hæfni og trú (Marcia, 
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1980, bls. 159). Takist sjálfsmyndarmótunin ekki vel er það annars vegar vegna skorts á 

könnun (e. exploration) og hins vegar vegna skorts á skuldbindingu og persónulegum 

þáttum sem snúa að fjölskylduböndum, hugmyndafræði og starfsvali. 

Samkvæmt Marcia ræðst þróun sjálfsmyndarinnar af tvennu: Könnun og 

skuldbindingu og hvort þessum þáttum er beitt í miklu eða litlu (Marcia, 1966, 1967). 

Styrkur skuldbindingarinnar ræðst af því að hversu miklu leyti hegðun unglingsins 

speglast í skoðunum hans eða hversu mikil skuldbinding eða aðild að öðru leyti er. 

Könnun snýr að sjálfsmynd og vísar til hæfileika hvers og eins; að leggja niður fyrir sig 

fyrirliggjandi upplýsingar um sjálfan sig og/eða umhverfi sitt. Markmiðið er ýmist að 

finna starf eða prófa eitthvað nýtt; kanna nýja valmöguleika, lesa sig til, undirbúa sig og 

aðlagast tilteknu starfi og frama á því sviði (Super, 1960). 

Á grundvelli þessara tveggja vídda myndast fjórar tegundir stöðu sjálfsmyndar sem 

hafa verið grunnur flestra rannsókna á sviði starfstengdrar sjálfsmyndar síðastliðna fjóra 

áratugi (Crocetti, Sica, Schwartz, Serafini og Meeus, 2013; Schwartz, 2001). Mælitæki 

Marcia (1967, 1968) sem er notað til að meta sjálfsmynd heitir Vocational Identity 

Statuses, VIS. 

 

 

Mynd 1. Líkanið VIS flokkar fjórar sjálfsmyndarstöður. 
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Á mynd 1 má sjá þessar fjórar tegundir stöðu sjálfsmyndar sem má sjá sem fjóra 

áfanga sem unglingar ferðast um á leið sinni fulls þroska (Marcia, 1967, 1968). Ekki fara 

þó allir unglingar á öll fjögur stigin en Marcia gerir ráð fyrir að öll börn og unglingar byrji 

á sama stað í þróuninni sem er í dreifðu og sundurlausu sjálfsmyndinni og í gegnum 

æskuna og unglingsárin fikri þau sig áfram í átt að hinum þremur stöðvunum (Klimstra, 

Hale, Raaijmakers, Branje o Meeus, 2010; Kroger, Martinuessen og Marcia, 2010). Í raun 

má segja að einstaklingarnir flokkist og færist á milli sjálfsmyndarstöðva eftir því hvernig 

og í hvaða mæli þeir beita ferilsþáttunum; könnun og skuldbindingu sem eru leiðandi 

þættir í þróun ferlisins. Einnig hefur hver sjálfsmyndarstöð sitt sérkenni (Marcia, 1967, 

1968; Kroger og Marcia, 2011). 

Að mati Marcia er staða stöðugu sjálfsmyndarinnar (e. identity achievement) 

eftirsóknarverðust. Hún endurspeglar sterka tilfinningu fyrir eigin sjálfi sem er áunnið og 

grundvallast á þeirri vinnu sem viðkomandi hefur lagt á sig; könnun og skuldbindingu til 

markmiða að eigin vali. Staða stöðugrar sjálfsmyndar er talin vera lokamarkmið allra 

einstaklinga. Þar er könnun og skuldbinding grundvallaratriði. Hún þykir sterk og sú 

eftirsóknarverðasta en þar hefur einstaklingurinn sjálfur ákveðið að tileinka sér 

skuldbindingu og lagt á sig mikla könnun. Þegar unglingur hefur náð þessari stöðu á 

hann að baki innri baráttu og sigrast á henni að því leyti til að sigurinn er fullnægjandi 

fyrir hann sjálfan. Með sigrinum hefur hann öðlast alltrausta sjálfsmynd, mótað með sér 

skoðanir og sjálfur ákveðið sína stefnu í lífinu (Marcia, 1967, 1968). Dæmi um 

einstakling í þessari stöðu gæti verið unglingur hefur tekið ákvörðun um að gerast 

hestabóndi. Grundvallaratriði er að þetta sé ákvörðun sem sem er hans sjálfs og byggir á 

könnun og sjálfsmati. Til að ná markmiðum sínum hefur hann aflað sér upplýsinga um 

hvaða námsfög, námsbrautir og skólar henta honum best að teknu tilliti til þessa 

markmiðs. Hann er sér meðvitaður um að eftir gagnfræðiskóla liggur best fyrir honum 

að sækja um á stúdentsbraut, hestabraut, í Fjölbrautarskólanum Norðurlands Vestra á 

Sauðárkróki og sækja þaðan um í Háskólanum á Hólum sem býður upp á BS í 

reiðkennslu og reiðmennsku. 

Staða frestunar (e. moratiorium) og/eða tímabundinnar stöðvunar vísar til tímabils 

breytinga sem leiðir oftast til aukinnar skuldbindingar og stöðugrar starfsmyndar. 

Unglingur í stöðu frestunar á jafnan í harðri innri baráttu sem lýsir sér í eins konar 

sjálfsvitundakreppu. Hann kannar valkosti af ákefð og leitast eftir því að móta 
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sjálfsmyndina. Á þessu tímabili getur hann enn ekki tekið afstöðu til neins, nema þá í 

takmarkaðan tíma. Unglingurinn er leitandi og hikandi. Hann reynir eftir fremsta megni 

að finna svör við spurningum sínum, gerir tilraunir og prófar margvísleg hlutverk. Við 

ákjósanlegar aðstæður eru góðar líkur á að unglingnum takist að öðlast ásættanlega 

sjálfsmynd og þroskaðan persónuleika. Jafnframt að hann móti vel ígrundaðar skoðanir 

og velji sér starf af skynsemi og í samræmi við áhugasvið sitt og hæfileika (Marcia, 1967, 

1968).  

Dæmi um einstakling í þessari stöðu er einstaklingur sem hefur fram til þessa leyft 

sér að miða sjálfsmynd sína við jafningjahópinn. Hann fylgir hópnum; klæðir sig svipað 

og vinirnir, hlustar á sömu tegund tónlistar og gerir áhugamál þeirra að sínum. Innra 

með sér veit hann lítið hver hann er eða hvað hann stendur fyrir. En þrátt fyrir það er 

hugur hans virkur í könnun. Í leitinni fer hugur hans í ótal hringi, hann er óákveðinn og 

eirðalaus. Hann vill eitt í dag og annað á morgun. Þess vegna skiptir hann oft um 

skoðun. Hann er sjaldan einn en þegar hann skráir sig á námskeið, staðráðinn í að 

skuldbinda sig hættir hann fljótt við og byrjar að leita aftur eftir einhverju nýju. Hann 

leitar og leitar en í hjarta sínu finnur hann ekki það sem hann er að leita að. Loks, 

burtséð frá aldri, finnur hann það sem hann var að leita að og nær að skuldbinda sig við 

val sitt. 

Staða dreifðu og sundurlausu (e. diffusion) sjálfsmyndarinnar er algeng snemma á 

unglingsárunum og telst eðlilegt að unglingsárin hefjist á þann hátt. Hér á unglingurinn í 

sálrænni ringulreið. Hann sýnir ekki neina viðleitni til að endurmeta skoðanir sínar eða 

gildismat. Að mati Erikson (1968) og Marcia (1967) er einungis óeðlilegt ef unglingurinn 

staðnar í þessu fari. Marcia (1968) telur að ástandið standi og falli með atgervi 

einstaklingsins. Á þessu stigi getur sjálfsmyndin falist í því að unglingurinn tekur ekki 

afstöðu til hvorki eins né neins. Þá virðist sem unglingnum standi á sama um allt, hafi 

ekki sérstakan áhuga á neinu né að hann geti tekið nokkru alvarlega. Á þessu skeiði láta 

unglingarnir hverjum degi nægja sína þjáningu. 

Þeir sem treysta öðrum betur en sjálfum sér eru þeir sem unnu illa úr fyrsta 

æviskeiði sem skilgreint er svo í kenningu Eriksonar að snúist um trúnað og/eða 

vantraust. Á vissu tímabili getur þetta talist eðlilegt ástand en þegar tímabært er að líta 

til framtíðar og hugsanlegra valmöguleika í þeim efnum verja þau litlum tíma í könnun 

og lítil sem engin skuldbinding liggur fyrir. Ef unglingurinn ílengist eða hreinlega festist á 
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þessu skeiði krefst leiðin frá sundurlausri og dreifðri starfsmyndarstöðu í átt að stöðugri 

starfstengdri sjálfsmyndarstöðu faglegs inngrips af hálfu sálfræðings (Erikson, 1968, 

Marcia, 1968). Dæmi um einstakling í þessari stöðu gæti verið sá sem situr daglangt í 

tölvunni og hefur ekki drifkraftinn til að gera neitt, hvorki fyrir sjálfan sig né aðra. Hann 

veitir sjálfum sér og umhverfinu litla athygli. Þessir einstaklingar eiga það sameiginlegt 

að yppta oft öxlum og segja: Mér er alveg sama, þú mátt ráða. 

Staða hindrunar (e. foreclosure) er ekki undir neinum kringumstæðum æskileg 

vegna þess að hún krefst mikillar skuldbindingar, oft frá öðrum en einstaklingnum 

sjálfum, eins og til dæmis fjölskyldumeðlimi og sú staða er til komin vegna ófullnægjandi 

könnunar. Staða hindrunar rímar í fæstum tilvikum við sjálfsmynd viðkomandi. Á þessu 

stigi hefur unglingurinn fundið sér markmið, ákveðna lífsstefnu, mótað sitt eigið 

gildismat, hugmyndafræði og jafnvel myndað sér ákveðnar skoðanir um framtíðarstarf. 

Allt bendir til þess að hann hafi öðlast stöðuga starfsmynd. Gallinn er hins vegar sá að 

hann hefur ekki farið í gegnum neina sjálfsskoðun svo heitið geti né gengið í gegnum 

sjálfsvitundarkreppu. Í stað þess að heyja sjálfur sína innri baráttu með skoðanaskiptum 

og móta viðhorf sín með þeim efa og hiki sem slíku ferli hljóta að fylgja hafa aðrir 

ákveðið að gera það fyrir hann, foreldrar eða jafnaldrar. Einstaklingar í þessari 

starfsmyndarstöðu feta gjarnan í fótspor móður sinnar eða föður. Helsti rökstuðningur 

þeirra er sá að þetta hafi alla tíð verið svona, þetta þyki sjálfsagt og engir aðrir valkostir 

eða möguleikar hafa verið skoðaðir. Að mati Marcia (1968) er einkennandi að skoðanir 

og hugmyndir einstaklinga sem fastir eru á þessu stigi hindrunar eru einstrenging- og 

þvermóðskulegar. Erfitt reynist að eiga í skoðanaskiptum við einstaklinga á 

hindrunarstigi. Samhliða þvermóðsku hafa þeir tilhneigingu til að vilja fylgja valdboðum, 

krefjast hlýðni, undirgefni og beygja sig undir slíkt sjálfir (Erikson, 1968, Marcia, 1968). 

Dæmi um einstakling í þessari stöðu er unglingur sem fylgir fjölskylduhefðinni án 

könnunar á hverjar hans langanir eru. Klisjur á borð við: Þú ferð í Verslunarskólann, 

verður viðskiptafræðingur eins og hann pabbi þinn og heildsalan bíður þín, hljóma 

hugsanlega við slíkar aðstæður. Í framhaldinu skuldbindur hann sig því sem ætlast er til 

af honum en þá aðallega til að þóknast öðrum og til að fá notið umbunar sem ætla má 

að sé því samfara. 

Unglingsár eru millibilsástand bernsku og fullorðinsára. Á þessum árum vaxa 

einstaklingar úr grasi og með auknum vitsmunaþroska verða miklar breytingar á þeirra 

innra og ytra lífi bæði hvað varðar hugsun og hegðun (Sharf, 2016). Kenningasmiðurinn 
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Super (1957, 1960, 1980) sýndi starfsferilsþróun barna áhuga og rannsakar meðal 

annars tengsl forvitni og könnunar. Að hans mati er forvitni einstaklinga meðfæddur 

eiginleiki og upphafsreitur starfsferilsþróunar. Undirstaða, undanfari og drifkraftur þess 

gangverks sem kemur í kjölfarið sem er könnun. Talið er að könnun á leið til starfsferils 

geti leitt til sjálfsbirtingar og því er hún er talin ómissandi hlekkur í tannhjóli 

starfsferilsþróunar (Super, 1957, 1960, 1980). Könnunarþátturinn hefur verið rakinn til 

þess þáttar sem fyrst var rannsakaður og er áhrifamestur í starfsferilsfræðum (Parson, 

1909; Super, 1957; Erikson, 1959; Flum og Blustein, 2000), sá sem er oft nefnt hjá 

börnum „virkni í þrautalausn” (Super og Hall, 1978, p. 337). Stundum er talað um 

barnslega forvitni en það vísar til viljans til að fá að vita og afla þekkingar. Forvitið barn á 

auðvelt með að kanna og læra um heiminn í kringum sig (Berns, 2007). 

1.1.2 Starfsferilsþróun samofin mótun sjálfsmyndar 

Starfsferilsþróunarkenning Donald E. Supers (1957) er lífshlaupskenning (e. life span 

theory). Svipað og Erikson skiptir hann æviskeiði mannsins í áfanga. Í stað átta, eins og 

er hjá Erikson, eru þeir fimm hjá Super:  

1. Vaxtarstig (e. growth) sem fjallar um aldurinn frá 0 til 14 ára sem hefur níu 

undirskeið. 

2. Könnun (e. exploration) um aldurinn frá 15 til 25 ára. 

3. Að koma sér fyrir (e. establishment) um aldurinn 25 til 45 ára.  

4. Halda sér við (e. maintenance) um aldurinn 45 til 65 ára og að endingu  

5. Starfslok (e. disengagement) sem fjallar um aldurinn 65 ára og eldri.  

Megin þroskaþættir fyrsta vaxtarstigsins eru forvitni, könnun og sjálfsmynd og telur 

Super mótun þessara þátta að endingu leiða til ákvörðunar um starfsferil. Þættirnir 

liggja samhliða fleiri þáttum en eins og áður hefur komið fram telur Super (1957) 

starfsferilsþróunina háða framgangi mótunar sjálfsmyndarinnar, að starfsval og hæfni 

einstaklinga til að taka slíka ákvörðun sé undir því umhverfi og þeirri stöðu komin sem 

hann lifir og lærir í. Til að útskýra nánar þessa þróun og mótun hannaði hann bogalíkan 

sem sýnir hvernig sjálfsmyndarmótunin þroskast samhliða umhverfinu og þeim þáttum 

sem einstaklingurinn lifir í. 
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Mynd 2. Sjálfið ber bogann uppi og þroskast í takti við aðra þætti, líffræðilega og umhverfi. 

 

Eins og sjá má á mynd 2 er sjálfsmyndin (e. self) staðsett efst fyrir miðju og er 

undirstaða beggja súlnanna. Sjálfsmyndin þroskast ekki ein og sér heldur er mótunin 

samofin mörgum þáttum umhverfisins, sögu einstaklingsins (e. biographical) og 

staðsetningu (e. geographical). Á vinstri súlunni er persónuleikinn fyrir miðju og fyrir 

neðan hann eru áhugamál, gildi og þarfir. Fyrir miðju á hægri súlunni eru samfélagslegar 

skyldur og þar fyrir neðan þær eru vinnumarkaðurinn, samfélagið, efnahagskerfið og 

aðrir umhverfisþættir. Þegar einstaklingur hefur öðlast sæmilega mótaða sjálfsvitund að 

teknu tilliti til allra þessara þátta þá fyrst er hann tilbúinn að líta til framtíðar sem mun 

ala af sér framtíðaráform um starf (Super, 1983). 

Könnun kemur líka fyrir á vaxtarstigi tvö. Það tímabil fjallar um seinni hluta 

unglingsáranna frá 15 – 25 ára. Vegna aukins vitsmunaþroska er könnuninni beitt á 

annan hátt en áður. Forvitnin, sem Super telur vera undanfara upphafsreits, undirstöðu 

og drifkrafts könnunarinnar, bindur þessi tvö stig saman. Hún er brúin á milli innri og ytri 

heima einstaklingsins (Patton og Porfeli, 2007). Í sem skemmstu máli hefur 

einstaklingurinn öðlast aukna meðvitund um áhugasvið, gáfnafar, hæfni, getu sem 

þroskar mat á eigin getu og virkjar um leið hæfnina til að kanna með dýpri og 

markvissari hætti (Patton og Porfeli, 2007). 
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Á vaxtarstigi tvö er unglingurinn vitsmunalega reiðubúinn til að afla sér upplýsinga 

um vinnumarkaðinn, skoða og skapa sér til valmöguleika og finna út hvaða námsleið sé 

hentugt að stefna á með hliðsjón að tilteknum starfsferli. Meðfram þessari könnun lítur 

hann inn á við, inn í sjálfsmyndina og metur sjálfan sig (Super og Hall, 1978). Ferlið á 

vaxtarstigi tvö felst í þremur undirstigum: Sjálfsbirtingu (e. crystalization), sérhæfni (e. 

specification) og framkvæmd (e. implementation). 

Til þessa hefur hér verið fjallað um þróun sjálfsmyndar barna og unglinga. Í raun má 

segja að VIS-líkan Marcia sé í raun eingöngu sjálfsmyndarstöðulíkan og þó svo að 

starfsferilsfræðingar séu flestir almennt sammála um að sjálfsmyndarlíkan Marcia sé vel 

nothæft til að meta starfstengda sjálfsmynd (Dellas og Jernigan, 1981; Melgosa, 1987; 

Munson og Widmer, 1997) eru ekki allir á sama máli. Vondracek (1992) er sá 

fræðimaður sem hefur einna mest fjallað um starfstengda sjálfsmynd innan 

starfsþróunarfræðanna (e. career development theories). Hann bendir á að uppbygging 

starfstengdu sjálfsmyndarinnar sé flókin og að hans mati eru skrif Eriksonar um 

sjálfsmyndina heildstæð og nákvæm. Aftur á móti sýnist honum líkan Marcia ekki ná að 

endurspegla þróun starfstengdrar sjálfsmyndar nægjanlega vel. Nánar verður komið að 

þeirri gagnrýni Vondracek síðar en rétt til að gefa hugmynd um það hvað Vondracek 

hefur í huga verður hér stuttlega gerð grein fyrir heildstæðu líkani (e. developmental 

contextual perspective, DCP) því sem hann og félagar hans Lerner og Schulenberg (1986) 

hönnuðu gagngert til að draga fram þá þætti sem þeim fannst mikilvægastir í þessum 

efnum. Líkan þeirra greinir umfang könnunarþáttarins og stig skuldbindingarinnar til 

starfsferils með býsna nákvæmum hætti. Til áréttingar er DCP-líkanið sérstaklega 

hannað til að meta starfstengda sjálfsmynd (Skorikov og Vondarcek, 2007). 

1.1.3 Könnun er ómissandi drifkraftur 

Til að átta sig betur á samhenginu og hinni heildstæðu sýn á þróun starfstengdrar 

sjálfsmyndar er litið svo á að ferli einstaklinga til starfsþróunar sé í mótun í gegnum allt 

lífið (e. life-span process). Samkvæmt Vondarcek (1992) er hægt að lýsa ferlinu að formi 

til sem blöndu af eigind- og megindlegum breytingum. Að hans mati birtast 

valmöguleikarnir til starfsferils smám saman um leið og einstaklingur hugsar og lítur á 

hlutverk sitt, persónueiginleika og hæfni í námi og frístundum í samhengi. (Vondracek, 

o.fl., 1986). 
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Líkt og hjá Super telur Vondracek (1992) að starfstengda sjálfsmyndin vaxi í gegnum 

verkefni sem einstaklingurinn velur sjálfur í samspili félags- og samfélagslegra þátta. 

Með tímanum myndast samfella sem laðar persónueinkenni hvers einstaklings fram 

sem nýtist honum í að finna samsvörun við tiltekinn starfsvettvang. Samruni þessara 

þátta, það er að segja sjálfsvöldu verkefnin sem endurspegla persónueinkennin, verða til 

í gegnum hugræna úrvinnslu. Hún kemur fram eftir virka könnun til starfsferils (e. 

occupational exploration) sem felur í sér einhverskonar lærdóm og þekkingu um þætti 

lífsins og skuldbindingu til starfsferils (e. occupational commitment) sem svo felur í sér 

ákveðna tengingu og/eða bindingu við ákvörðun. Saman leiða þessir þættir sjálfið til 

kennsla og þess starfsferils (e. vocational career) sem hentar (Vondracek, o.fl., 1986). 

Svo vel megi til takast verður einstaklingurinn að finna samsvörun (e. congruence) milli 

sín og niðurstöðunnar (Vondracek, o.fl., 1986). Niðurstaðan verður að höfða til 

einstaklingsins á einhvern hátt, hafa merkingu fyrir hann. Án hennar nær 

einstaklingurinn ekki að skuldbindast. 
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Mynd 3. DCP líkanið; heildstæð sýn Vondracek og félaga á ferli og þróun starfstengdar 
sjálfsmyndar 

 

Eins og sjá má á mynd 3 gera Vondracek og félagar (1986) könnunarþættinum góð 

skil. Þrír styrkleikar endurspegla stöðu einstaklingsins eftir virkni könnunarinnar. Eins og 

í líkani Marcia mótar könnunin og skuldbindingin stöðu einstaklingsins.  
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Fyrir stöðugu starfsmyndina er sjálfskönnuninni lokið og fyrir liggur skuldbinding til 

starfsferils. Í ringulreið (e. confusion) er sjálfskönnunni lokið en einhverra hluta vegna 

treystir einstaklingurinn sér ekki til að skuldbinda sig til neins starfsferils. 

Í öflugu starfstengdu sjálfsmyndinni (e. dynamic) er könnunarþátturinn virkur, það 

er að segja einstaklingurinn er ennþá að beita sjálfskönnun. Hann veit hvað hann vill en 

þrátt fyrir þá vitneskju heldur hann áfram að kanna og er opinn fyrir öðrum valkostum. 

Hann hefur skuldbundið sig til starfsferils en virðist halda dyrunum opnum fyrir öðrum 

valkostum, það er að segja hann hefur sveigjanlegt viðhorf til þess starfsferils sem hann 

hefur skuldbundið sig til að stefna á. Í frestuðu starfstengdu sjálfsmyndinni er 

könnunarþátturinn, líkt og í líkani Marcia, virkur hjá einstaklingnum en hann á eftir að 

taka afstöðu til skuldbindingarinnar til starfsferils. 

Dreifða og sundurlausa starfstengda sjálfsmyndarstaðan er einnig alveg eins og í 

líkani Marcia. Þar eru einstaklingarnir óvirkir og leggja hvorki stund á könnun né 

skuldbindingu. Út frá líkani Vondracek og Schulenberg fá einstaklingar ítarlegri greiningu 

á starfstengdri sjálfsmyndarstöðu sinni en út frá líkani Marcia. Fyrst er að nefna öflugu 

einstaklingana sem eru þeir sem viðhalda opnu viðhorfi og sveigjanleika til 

skuldbindingar til starfsferils með áframhaldandi virkri könnun og hins vegar er það 

starfstengda sjálfsmyndarstaðan ringulreið sem endurspeglar einstaklinginn sem hefur 

lokið sjálfskönnunni en tekur ekki ákvörðun um skuldbindingu til starfsferils.  

Með DCP-líkaninu var notað mælitækið My vocational situation, MVS sem þeir 

Holland, Daiger og Power (1980) hönnuðu sérstaklega til að meta starfstengda 

sjálfsmynd. Þeir skilgreindu stöðuga starfstengda sjálfsmynd einstaklings eftir skýrleika 

(e. clarity) hans til náms- og starfsmarkmiða og sjálfsmyndar í samsvörun við 

persónueiginleika hans. Mælitækið sætti nokkurri gagnrýni fyrir einfalda 

hugtakaskilgreiningu á starfstengdri sjálfsmynd og lágum innri áreiðanleika síðara hluta 

prófsins (Tinsley, Bowman og York, 1989). Þó var framlagi þeirra fagnað því þörfin á 

mælitæki til að meta eingöngu starfstengda sjálfsmynd var mikil (Vondracek, 1992). 

Nánar verður fjallað um mælitækið síðar. 
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1.2 Sjálfsþekking og samsvörun lykilþættir góðrar ákvörðunar í 
starfsferilsþróun 

Núverandi matsaðferðir í starfsferilsfræðum hafa þróast með einkenna- og 

þáttakenningu (e. trait and factor) Frank Parsons (1909) sem snýst um að allir 

einstaklingar eru búnir ákveðnum einkennum og þáttum sem má tengja inn í tiltekinn 

heim starfa. 

Einkenni (e. trait) andlegt ástand einstaklings sem meta má með sálfræðiprófi. 

Einkenni getur spáð fyrir um hegðun. Þáttur (e. factor) er sá eiginleiki sem einstaklingur 

þarf að hafa til að bera fyrir tiltekið nám eða starf (Parson, 1909). Einkenna og 

þáttakenningin fjallar um hvernig ákvarðanir og val einstaklinga á námi og/eða starfi 

byggjast á góðri sjálfsþekkingu (Parson, 1909). Skilgreiningin á sjálfsþekkingu er 

skilningur einstaklingsins á sjálfum sér, viðhorfum sínum og áhugamálum, vitund um 

hvar metnaður hans liggur og vissa um að vilja sækjast eftir tiltekinni stöðu (Parson, 

1909). Í skilningnum leynist sú vitneskja að einstaklingurinn viti hvaða hæfni hann býr 

yfir, sé sér meðvitaður um eigin getu og viti hverju hann hefur þegar áorkað. Eins þarf 

hann að þekkja viðhorf sín, áhugamál og vera búinn að ákveða hvaða lífsgildi honum 

þykja eftirsóknarverð og vill miða sig við. Í sjálfsskilningnum felst hæfileikinn til að geta 

metið hvar styrkleikar og veikleikar liggja og síðast en ekki síst; vita hvaða stöðu hann vill 

sækjast eftir og hvað skiptir hann mestu máli á starfsferli (Parson, 1909).  

Þekking á persónuþáttunum hæfni, árangri og lífsgildum eru grundvallaratriði 

ákvörðunartöku (Athanasou, 2007). Hæfni og áhugasvið eru þættirnir sem eru taldir 

tengjast og spá helst fyrir um þann náms- og starfsferil sem fullnægir kröfum 

einstaklinga. Þess vegna hafa matsaðferðir og mælitæki í starfsferilsfræðum beint 

sjónum að mælingum á þessum tilteknu persónuleikaþáttum. Þó svo að fullorðnir hafi í 

fyrstu verið miðdepill þeirra mælinga hefur sýnt sig að þær mælingar geta gefið góða 

raun þegar um börn og unglinga er að ræða (Athanasou, 2007).  

1.2.1 Samsvörun forspárþáttur fyrir ánægju og árangur í starfi 

Áhugasvið er meginhugtak í samsvörunarkenningu (e. person-enviroment fit theories) 

Hollands sem heyrir undir einstaklings- og umhverfissálarfræði (e. person – environment 

psychology). Eins og nafnið gefur til kynna þá er samsvörun útgangspunktur 

kenningarinnar. Grunnforsenda kenningarinnar er sú að áhugasvið endurspeglar 
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starfsáhuga einstaklinga og er ein birtingarmynda persónuleika þeirra. Holland heldur 

því fram að ef einstaklingur velur sér nám eða starfsvettvang sem hæfir 

persónueinkennum hans þá verður hann ánægður og nái árangri í starfi (Holland, 1966; 

1997). Lykilatriðið er að hver og einn finni sér starf sem fellur að hans helstu 

áhugasviðum, gildum og hæfni (Spokane og Cruza-Guet, 2013).  

Til að mæla samsvörunina á milli þessara þátta flokkaði Holland starfsáhuga eftir sex 

starfssviðum (e. work environments). Handverkssvið (e. realistic enviroment), 

vísindasvið (e. investigative enviroment), listasvið (e. artistic environment), félagssvið (e. 

social environment), athafnasvið (e. enterprising environment) og skipulagssvið (e. 

conventional environment). Þessi sex starfssvið kalla á ólíka persónuleika (e. personality 

types). Formgerðarlíkan (e. calculus) Hollands er sexhyrningur. Á hverju horni um sig 

staðsetur hann starfssviðin. Staðsetningar sviðanna eru ekki tilviljunarkenndar heldur 

gefa þær upplýsingar um hvaða áhugasvið eru skyld og hvaða áhugasvið eru ólík. Ef 

áhugasvið einstaklings fer í horn sem liggja samhliða í líkaninu notar Holland hugtakið 

samræmi. Það metur innri samkvæmni (e. consistency) áhugasviðs viðkomandi. Ef 

áhugasvið einstaklings liggja saman á sá hinn sami auðveldara með að finna sér starf 

sem endurspeglar starfsáhuga heldur en sá sem sýnir ekki slíka samkvæmni (Spokane og 

Cruza-Guet, 2005). 

Starfsferilskenning Hollands (1985, 1997) er sú starfsferliskenning sem mest hefur 

verið rannsökuð frá upphafi (Sharf, 2010). Ástæða þess er helst sú að eftir henni hefur 

Holland hannað nokkur áhugasviðspróf sem notið hafa mikilla vinsælda enda hafa þau 

reynst áhrifarík og gagnleg verkfæri við náms- og starfsráðgjöf (Spokane, 1991; Savickas, 

2013). Í áhugasviðsprófunum eru þátttakendur beðnir um að tilgreina hæfileika sína, 

hæfni, gildi, áhugamál og persónueinkenni (Tracy og Sodano, 2008). Samsvörun sem 

mælist er talin hafa forspárgildi um hvort einstaklingurinn verði ánægður og nái árangri í 

starfi eða ekki (Spokane og Cruza-Guet, 2005). 

Af mörgum ástæðum er erfitt að mæla áhugasvið og hæfni barna (Tracey og 

Sodano, 2008) meðal annars vegna þess að þau eiga erfitt með að flokka eða meta hvað 

býr innra með þeim og hvað skiptir þau raunverulega máli. Lítill drengur, sem langar að 

vera slökkviliðsmaður á stórum, rauðum slökkviliðsbíl, byggir mat sitt á öðrum þáttum 

og á öðrum forsendum en þeim sem snúa að persónueinkennum hans. Þrátt fyrir 

þennan tálma sem byggir á takmörkuðum vitsmunaþroska eru til ýmsar merkar 
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rannsóknir sem fjalla um framtíðardrauma barna og hvað þau langar að verða þegar þau 

eru orðin stór (Tracey og Sodano, 2008). 

Samkvæmt Holland (1997) mótar nærumhverfið og þroskar starfsáhuga barna. Börn 

hafa litla stjórn á því umhverfi sem þau vaxa og þroskast í og því eru foreldrar 

megináhrifavaldar í áhugasviðsþróuninni. Viðmót þeirra og kröfur hafa mikil áhrif á 

börnin (Holland, 1997). Ef barn þóknast foreldri sínu fær það umbun. Þeim mun meira 

sem barn færist inn á áhugasvið foreldra sinna þeim mun sterkari verða tengsl þeirra. Í 

fyrstu leiðast börn út í áhugamál sem eru ákveðin af öðrum en þeim sjálfum. Umhverfið 

hefur þar augljóslega mikið að segja því valmöguleikarnir sem nærumhverfið býður upp 

á í hverju tilviki fyrir sig verða óhjákvæmilega fyrir valinu. Með tímanum og auknum 

vitsmunaþroska skýrist áhugasvið barnsins og mælikvarðarnir eru eigin ánægja og 

umbun frá öðrum. Síðar á lífsleiðinni metur einstaklingurinn hvort áhugasviðið höfðar til 

lífsgilda hans (Holland, 1997). Þessi aðgreining (e. differentiation) á áhugasviði eða vali 

áhugamála sýnir persónueinkenni einstaklingsins, hæfni og hegðun. 

Félagsleg þátttaka og erfðir hafa einnig áhrif á val á áhugasviði. Rannsókn Jóhönnu 

Sólveigar Lövdal (2011) fjallar um hugmyndir og þekkingu grunnskólabarna á Íslandi á 

námi og störfum og niðurstöður rannsóknar hennar leiddu meðal annars í ljós að áhugi 

þeirra og val á störfum tengdist oftar en ekki áhugasviði þeirra og/eða því sem þau 

lögðu stund á í frítíma sínum. Af þeim sökum er talið betra að meta starfstengda 

sjálfsmynd þegar einstaklingar hafa öðlast aukinn vitsmunaþroska til að kanna 

atvinnuheiminn samhliða mati á eigin persónuþáttum eins og áhuga, hæfni og 

hæfileikum. Þar sem samsvörunin er ekki til staðar hjá börnum hverra áhugasvið eru í 

örri þróun, er ekki hægt að nota mælitækið My Vocational Situation, MVS sem Holland 

og félagar hönnuðu sérstaklega í þeim tilgangi að meta stöðu einstaklingsins gagnvart 

starfsvali.  

Með tilkomu MVS bættist sjálfmyndarhugtakið inn í kenningu Hollands. Því til að 

geta mælt eða tengt aðgreinda þætti; innra samræmi milli starfssviðsins og persónuleika 

þurfti einstaklingur að meta sjálfsmyndina sína jafnframt. Í kjölfarið kom Holland (1980) 

með skilgreiningu á starfstengdri sjálfsmynd sem skýra, stöðuga og samhangandi mynd 

af náms- og starfsmarkmiðum, áhugamálum og hæfni. Mælitækið MVS sem þeir 

Holland, Daiger og Power (1980) hönnuðu metur skýrleika (e. clarity) starfsmarkmiða. 

MVS er ætlað að meta hvort óskýr starfstengd sjálfsmynd sé vegna skorts á upplýsingum 
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eða þekkingu. Tækið hefur það að markmiði að varpa ljósi á mögulegar hindranir sem 

geta staðið í vegi fyrir og haft bein og óbein áhrif á hugsanlegt náms- og/eða starfsval 

einstaklinga (Niles og Harris-Bowlsbey, 2002). Spurningalisti MVS er þrískiptur. Fyrsti 

þátturinn metur samsvörun við skuldbindingu starfs (e. identification with career 

commitment), það er að segja að hve miklu leyti persónueinkenni einstaklinganna 

samsvara jákvæðum eiginleikum eins og áætlunargerð á leið til starfsferils (e. career 

planfulness), skuldbindingu til starfs (e. career commitment), raunhæfum væntingum til 

starfsferils (e. reasonable career beliefs) og skynsemi í ákvörðunartöku við náms- og 

starfsval (e. rational career decision).  

Raunhæfar væntingar til starfsferils og skynsamleg ákvarðanataka í náms- og 

starfsvali vísa til þess hvernig einstaklingurinn metur sig: Á raunhæfan hátt, ofmetur eða 

vanmetur? Of miklar væntingar getur leitt til starfstengdra sjálfsefasemda (Hartung og 

Taper, 2015). Atriðum á spurningalistanum er ætlað að greina þær hugmyndir sem 

þátttakendur gera sér til núverandi og/eða framtíðarstarfs. Þeir sem svara oftar nei við 

spurningunum hafa skýra starfstengda sjálfsmynd og góða samsvörun við starf og njóta 

ánægju í starfi (Holland, Gottfredson, Power, 1980).  

Innri áreiðanleiki fyrsta hlutans kemur vel út en þáttur tvö og þrjú þar sem hinn 

fyrrnefndi mælir þekkingu einstaklinga á hinum ýmsu störfum og hinn síðarnefndi 

hindranir á starfsferli koma báðir illa út úr áreiðanleikamælingum. Rannsóknir sem hafa 

verið gerðar sýna jákvætt samband milli samsvörunar við námsval og starf annars vegar 

og hins vegar jákvæða fylgni á milli útkomu svara á listanum og ánægju í starfi. Að auki 

sýndi samsvörun jákvæða fylgni við sjálfstraust og neikvæða fylgni við kvíða, streitu og 

óákveðni í náms og starfsvali. Þessar niðurstöður ýta undir mikilvægi þess að til að líða 

vel í eigin skinni í síbreytilegu þjóðfélagi vestrænna ríkja er mikilvægt að hafa skýra 

starfstengda sjálfsmynd. 

1.2.2 Krefjandi umhverfi fyrir þá sem kjósa starfsöryggi 

Örðugara reynist í nútímalegu vestrænu ríki að öðlast skýra starfstengda sjálfsmynd og 

góða samsvörun við starf og starfsánægju en fyrir rúmum áratug (Arnett, 2000; Luyckx, 

Duriez, Klimstra, De Witte, 2010). Starfstengd sjálfsmynd er viðkvæm fyrir örum 

þjóðfélagslegum breytingum (Blustein og Noumair, 1996; Low, Meijers og Wijers, 2002; 

Skorikov og Vondracek, 2007). Í nútíma vestrænu ríki breytast störf hratt, hnattvæðingin 
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geysist áfram, sífellt fleiri ný störf verða til (Mitchell, Levin og Krumboltz, 1999; Coutinho 

og Blustein, 2008; Savickas, 2013). Gott dæmi um þetta gæti verið að hér á landi skaut 

upp kollinum ný starfsstétt, hópur fólks sem vinnur á samfélagsmiðlum og kallast 

„snapparar“ og/eða áhrifavaldar. Þessi tvö störf voru ekki til fyrir fáeinum árum en þykja 

vinsæl og eftirsótt af ungmennum í dag (Benedikt Bóas Hinriksson, 2017).  

Hefðbundnum störfum sem krefjast vinnutíma innan ákveðins ramma fer fækkandi 

og aldrei hefur verið mikilvægara fyrir einstaklinga að sýna hreyfanleika og sveigjanleika 

en nú. Fjölbreytni starfa hefur aukist, starfsöryggi hefur minnkað (Law, Meijers og 

Wijers, 2002; Coutinho og Blustein, 2008; Savickas, 2011, 2013), vinnuálag á einstaklinga 

er meira og minna er um hefðbundin, skilgreind störf, sem krefjast reglulegs vinnutíma 

þar sem einstaklingurinn vinnur sama starfið með við sama vinnutíma í mörg ár 

(Vondracek, 2001; Coutinho og Blustein, 2008; Savickas, 2011, 2013). Þess er nú krafist 

að einstaklingar séu kraftmiklir, afkastamiklir, árangursríkir, sjálfsmiðaðir og 

sveigjanlegir. Kunni margt og að hæfni þeirra sé ekki bundin einu sértæku sviði (Patton 

og Mchahon, 2006; Briscoe og Hall, 2006). Einnig er mælt með að starfsfólk nútímans 

séu sínir eigin umboðsmenn sem snýst um að í dag eru einstaklingar í vinnu hjá sjálfum 

sér og sjálfir þurfa þeir að finna út hvaða leiðir og lausnir gangi best upp í lífi þeirra 

(Savickas, 2011, 2013). Viðhorfið til þeirra sem eru að móta sér starfsferil í dag er: Gerðu 

það sjálfur (Vondracek, 2001). Þrengt er að þeim einstaklingum sem eru með 

ósveigjanlega starfstengda sjálfsmynd og hafa þörf fyrir starfsöryggi; sýna af sér 

framkomu sem einkennist af hollustu og trú á yfirmönnum og fyrirtæki (Kirpal, 2004) 

öfugt við þá sem eru með sveigjanlega starfstengda sjálfsmynd og sýna sveigjanlegar 

starfstengdar skuldbindingar. Þeir einstaklingar reikna með að starfsáhugasvið og 

starfsmarkmið þeirra eigi eftir að breytast í náinni framtíð og eru undir það búnir 

(Porfeli o.fl., 2011).  

Í ljósi þess margbreytileika sem einkennir samtímann er náms- og starfsval 

einstaklinga orðið miklum mun flóknara en áður. Í rannsókn Soffíu Valdimarsdóttur á 

ungmennum sem eru í þann mund að hefja atvinnuþátttöku kemur í ljós að 

viðmælendum hennar finnst þau sjálf vera skapari og höfundur eigin starfsferils. Þeim 

finnst heimurinn í dag flókinn því „það er svo rosalega margt í boði” (Soffia 

Valdimarsdóttir, 2012, bls. 42). Einnig kemur fram að þeim finnst erfitt að velja sér 

starfsferil þegar möguleikarnir virðast endalausir.  
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1.2.3 Öll börn og unglingar eiga rétt á náms- og starfsfræðslu 

Með endalausa náms- og starfsmöguleika fyrir höndum og á mesta áhrifaskeiði 

starfstengdrar sjálfsmyndar hafa börn og unglingar mikla þörf fyrir stuðning náms- og 

starfsráðgjafa (Skorikov og Vondracek, 2007). Samkvæmt fylgnirannsóknum sem hafa 

verið gerðar á starfstengdri sjálfsmynd hefur stöðug og sterk starfstengd sjálfsmynd sýnt 

jákvæða fylgni við gott sjálfstraust, framtakssemi, ákveðni, hreinskilni, sjálfstjórn og 

rökrétt náms- og starfsval (McDonald og Jessel, 1992; Robitscheck og Cook, 1999; 

Holland, Gottfredson og Power, 1980). Þessir eiginleikar nýtast einstaklingum út allt lífið 

meðal annars við að takast á við erfiðar aðstæður eins og uppsagnir, kulnun og önnur 

starfstengd vandamál (Skorikov og Vondaracek, 2007). 

Aftur á móti hefur starfstengd staða sjálfsmyndar á borð við þær „frestuðu“ og 

„dreifðu og sundurlausu“ sýnt fylgni við sálfræðilega erfiðleika síðar á lífsleiðinni eins og 

þunglyndi (Crocetti, Rubini, Luyckx, Meeus, 2008b; Luyckx o.fl., 2008; Schwartz o.fl., 

2011) og minni lífsánægju (Schwartz o.fl., 2015), lítinn metnað og skort á drifkrafti 

(Waterman, 2004).  

Skólinn leikur stórt hlutverk í þróun starfstengdar sjálfsmyndar barna og unglinga. 

Hann greiðir leiðina, byggir upp starfshæfni, mótar áhugasvið og veitir óbeina leiðsögn 

fyrir komandi starfsferil (Dellas og Gaier, 1975; Bynner, 1998; Danielsen, Lorem og 

Kroger, 2000). Skorikov og Vondracek (1997) sýndu fram á að unglingar fá hugmyndir 

um starfsáhuga, metnað og hæfni frá skólanum, áhugamálum og fjölbreyttum störfum 

sem þau fá að prófa. Til að aðstoða barn við að móta starfstengda sjálfsmynd getur, 

náms- og starfsráðgjafi sem þekkir ferli til stöðugar starfstengdrar sjálfsmyndar, aukið 

tilfinningu nemenda fyrir mismunandi atvinnugreinum (Vondracek, 1993), aukið gildi og 

tækifæri unglinga til könnunar til starfsferils með fyrirvara um val (Shoffner og 

Newsome, 2001) og séð til þess að fjölskyldur nemenda sýni áhugasviði þeirra áhuga og 

stuðning (Berríos-Allison, 2005).  

Í íslenskum lögum er skýrt kveðið á um að leiðsögn náms- og starfsráðgjafa í skólum 

skipti miklu máli og samkvæmt lögunum er hlutverk hans margþætt. Í Aðalnámskrá 

framhaldsskóla (2015) er ritað að það sé mikilvægt að nemendur sem stefna að 

inngöngu á tiltekna námsbraut á háskólastigi kanni valmöguleika, afli sér upplýsinga og 

að skólar miðli upplýsingum til nemenda með náms- og starfsráðgjöf. Þá er sérstaklega 
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tekið fram í lögum að leiðsögn náms- og starfsráðgjafa skipti þar miklu máli. Líta má á 

kerfisbundið náms- og starfsfræðsluinngrip, sem náms- og starfsráðgjafi kann að beita í 

grunn- og framhaldsskólum landsins sem ákveðið verkfæri til að fylgjast með 

nemendum (Brown, 2015). Með inngripum er átt við áhugasviðskannanir, 

áætlunargerðir, kennslu í ákvarðanatöku, upplýsingagjöf eða starfsvalsleiðbeiningar sem 

stuðla að starfsferilsþróun. Árangurinn er hægt að meta með mælingum á 

hugarfarsbreytingu, aukinni þekkingu og/eða breyttri hegðun (Spokane, 1991). Þessi 

inngrip hafa sýnt fram á góðan árangur (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2007). 

Í flestum skólum landsins starfa náms- og starfsráðgjafar. Þeir eru trúnaðarmenn 

nemenda og standa vörð um velferð þeirra (Guðrún Friðgeirsdóttir, 1999). Undirstaða 

náms- og starfsráðgjafaþjónustunnar, sem heyrir yfirleitt undir stoðkerfi skólans, er í 

fyrsta lagi náms- og starfsráðgjöf (e. career conseling), í öðru lagi náms- og starfsfræðsla 

(e. career services) og í þriðja og síðasta lagi starfsvalsleiðbeiningar (e. career education) 

(Savickas, 2011). Í hugum starfandi náms- og starfsráðgjafa eru ráðgjöf og fræðsla jafn 

mikilvægir þættir. Saman gefa þeir náms- og starfsráðgjafanum færi á að ná til fleiri 

einstaklinga en annars væri og aðstoða þá við að efla færni sína og auka sjálfsþekkingu. 

Þessir tveir þættir gera þeim sem ráðin þiggja kleift að nýta þekkinguna á sjálfum sér til 

að marka sér framtíð og vera ábyrgir fyrir þeirri leið sem þeir velja (Gysbers og 

Henderson, 2001). 

Í greiningarskýrslu Reykjavíkurborgar, sem menntamálaráðuneytið gaf út (2007), á 

starfi náms- og starfsráðgjafa í grunn- og framhaldsskólum á Íslandi segir af 

samanburðarskýrslu 14 OECD ríkja sem CEDEFOP (Europen Centre for the Devolopment 

og Vocational Training)  safnaði saman á árunum 2001 - 2003. Ein af niðurstöðum 

þeirrar skýrslu er aðgangur að þjónustu náms- og starfsráðgjafa er takmarkaður og 

hvorki til þess fallinn að þróa færni einstaklinga í að bera ábyrgð á eigin náms- og 

starfsvali né að nemendur geti með góðu móti tekið ákvörðun um næsta skólastig. Í 

skýrslunni kemur fram að hæfni- og menntunarkröfur til þeirra sem sinna náms- og 

starfsráðgjöf eru oft á tíðum litlar og þjónusta við þá nemendur sem eru á leið út á 

vinnumarkaðinn er takmörkuð. Í skýrslunni kemur fram að í grunnskólum, þar sem 

unglingar stunda nám, er hlutfall náms- og starfsfræðslu 30%.  

Sjö árum síðar birti Helga Tryggvadóttir og félagar (2014) skýrslu af náms- og 

starfsfræðslustöðu í grunnskólum landsins. Þar kemur fram að lítið hafi breyst frá árinu 
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2007 eða frá greiningarskýrslu Reykjavíkurborgar (2007). Í skýrslu Helgu o.fl., (2014) 

kom fram að markvissri náms- og starfsfræðslu væri sinnt í 44% tilfella og þá var henni 

sinnt af hinum ýmsu aðilum, ekki náms- og starfsráðgjöfum. Engar upplýsingar fengust 

um fjölda tíma eða kennslustunda sem notuð er til náms- og starfsfræðslu né hvaða 

kennsluefni er notað. Rannsókn Helgu og félaga (2014) náði til 176 grunnskóla og kom 

þar einnig fram að í þriðjungi þeirra skóla sem tók þátt í könnuninni störfuðu engir 

náms- og starfsrágjafar. 

Í eigindlegri rannsókn Söndru Þóroddsdóttur (2012) þar sem hún talaði við starfandi 

náms- og starfsráðgjafa í framhaldsskólum landsins kemur fram að stór hluti vinnutíma 

náms- og starfsráðgjafa fari í persónulega ráðgjöf og að það komi niður á öðrum þáttum 

starfsins eins og til dæmis náms- og starfsfræðslu. Sömu niðurstöðu er að finna í eldri 

rannsókn Sigríðar Dísu Gunnarsdóttur (2006). Að mati náms- og starfsráðgjafanna í 

rannsókn Söndru þarf að skipuleggja fræðsluþátt náms- og starfsfræðslu upp á nýtt. 

Sömu svör bárust einnig frá starfandi náms- og starfsráðgjöfum sem tóku þátt í 

þýðisrannsókn Sigríðar Dísu. Í báðum rannsóknunum kemur fram að þátttakendurnir 

eru sammála um að á þessu skólastigi þurfi náms- og starfsfræðsla að vera skyldufag í 

skólum landsins þar sem nemendur sjái hag sinn í því að mæta og fá einingar fyrir hann 

eins og alla aðra áfanga sem eru í boði á þeirra námsleið. Í rannsókn Hildar Ingólfsdóttur 

(2016), á mati skólastjóra á náms- og starfsfræðslu, kemur fram að skólastjórar 

grunnskóla telja náms- og starfsfræðslu mikilvægan þátt í námi nemenda. Þeir gera sér 

grein fyrir ávinningi sem í slíkri fræðslu felst og líta svo á að hún hafi áhrif á bæði 

sjálfsþekkingu og námsframvindu nemenda. Niðurstöður rannsóknar Hildar sýna að 

skólastjórar gera sér grein fyrir þörfinni á því að aðstoða nemendur og sjá þeim fyrir 

frekari undirbúningi undir nám í framhaldsskóla.  

Þrátt fyrir þessa verulegu annmarka hafa verið gerðar nokkrar rannsóknir á starfi 

náms- og starfsráðgjafa á Íslandi sem benda til þess að fræðsla á vegum þeirra sé 

árangursríkur. Í rannsókn Guðbjargar Vilhjálmsdóttur (2000) kemur fram að þeir 

einstaklingar sem fá þjálfun til að leita sér upplýsinga um nám og störf og tengja þá 

þekkingu við sig eru betur í stakk búnir til að taka ákvörðun um framtíðar náms- og 

starfsferil. Í samanburðarrannsókn Guðbjargar Vilhjálmsdóttur (2007) má greina miklar 

framfarir í vitrænni nálgun til skipulagðrar starfahugsunar hjá þeim 10. bekkingum sem 

fengu markvissa náms- og starfsþjálfun. Í rannsóknum Maríu Dóru Björnsdóttur, Sifjar 
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Einarsdóttur og Guðbjargar Vilhjálmsdóttur (2011) kemur fram að þeir nemendur sem 

hljóta markvissa náms og starfsfræðslu öðlast aukna hæfni í að taka upplýstar 

ákvarðanir um nám og störf og afla sér upplýsinga.  

Framtíðarsýn, stefna og fyrirhugaðar aðgerðir fyrir náms- og starfsráðgjöf á Íslandi 

voru mótaðar síðar sama ár og greiningarskýrsla Reykjavíkurborgar kom út eða 2007. Þá 

varð Ísland einnig hluti af ELGPN (Euopean Lifelong Guidance Policy Network). Við 

stefnumótunina var skipaður starfshópur til að gera tillögur að uppbyggingu stoðkerfis 

fyrir ævilanga náms- og starfsráðgjöf. Í skýrslunni kemur fram að stefnt sé að því að allir 

nemendur hafi aðgang að þjónustu ráðgjafa í sínum skóla. Einnig er lagt til að leggja 

áherslu á markvissa upplýsingaröflun, tengingu við atvinnulífið og fjölbreytni á 

vinnumarkaði til dæmis með kynningu á verk- og iðnnámi. Þá er stungið upp á því að 

beita fjölbreyttari nálgun þar sem unnið verði sérstaklega með áhuga, hæfileika og 

styrkleika nemenda. Þá er náms- og starfsráðgjöfum ráðlagt að nýta áhugasviðskannanir 

eftir þörfum og draga fram styrkleika í samtölum (Stjórnarráðið, 2015). 

Margar þessara tillagna ættu nýtast vel þegar náms- og starfsráðgjafar þurfa að ýta 

undir og beita inngripi í ferli nemanda svo sem í aðstoð við að komast úr stöðu frestunar 

eða dreifðu og sundurlausu í átt að stöðugri starfstengdri sjálfsmynd. Ennfremur geta 

mælitæki líkt og Vocational Identity Status Assessment eða VISA, sem metur 

starfstengda sjálfsmynd, komið starfandi náms- og starfsráðgjöfum til góða. Þróun 

mælitækja á því sviði hefur tekið nokkrum stakkaskiptum í gegnum árin og með hverri 

nýjung hefur nákvæmni þeirra aukist. Til að gera grein fyrir því hvernig nýjar víddir sem 

notaðir eru í dag urðu til verður hér stuttlega rakin þróun þeirra og mælitækja 

starfstengdrar sjálfsmyndar sem hafa verið notuð í gegnum árin. Í því samhengi verður 

óhjákvæmilega komið inn á marktæka gagnrýni sem sett hefur verið fram og án efa 

stuðlað að því að þróunin hefur verið mikil og markviss á aðeins nokkrum árum. 

1.3 VISA – mat á starfstengdri sjálfsmynd 

Frá því fyrir um rúmum fjórum áratugum, eða frá á dögum Eriksonar, hafa verið gerðar 

ýmsar tilraunir til að ná utan um og rannsaka hugtakið starfstengda sjálfsmynd. Ýmsar 

leiðir hafa verið farnar sem miða að því og hefur hver og ein um sig lagt sitt af mörkum 

og myndað grunn sem nýlegasta mælitækið innan fræðisviðsins, VISA, svo byggir á. 

Fyrsta rannsóknin, sem kannaði og lagði mat á breytingar á starfstengdri sjálfsmynd, var 
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rannsókn Waterman og Waterman (1971). Hún byggði á kenningu Eriksonar (1959, 

1968) auk líkans og spurningarlista Marcia (1966, 1967). Tekin voru viðtöl við 92 

háskólanema og þeir spurðir út í könnun og skuldbindingu til náms- og starfsvals, 

trúarbrögð og stjórnmálaskoðanir. Viðtölin voru hljóðrituð og lögðu í það minnsta tveir 

matsmenn mat á niðurstöðurnar sem voru þær helstar að starfstengd sjálfsmynd 

nemanna var mismunandi eftir því hvaða hugmyndafræði (e. ideology) þeir aðhylltust. 

Í spurningarlista Marcia (1966,1967), sem gjarnan er notaður á þessu fyrstu árum, 

eru könnun til skuldbindingar og skuldbinding til náms- og starfsferils metin á einni og 

sömu víddinni. Fyrstur til að sundurgreina þessa tvo áhrifaþætti starfstengdrar 

sjálfsmyndar er Wim Meeus (1996). Rannsókn hans er til marks um framsækna stefnu í 

þróun mælinga. Hann gagnrýnir líkan Marcia fyrir að vera of takmarkað að umfangi, 

endasleppt og að sýna einungis stöðu en ekki þróun, (Meeus, Iedema, Helsen, 

Vollebergh, 1999). Áður hafði Waterman (1982) sett fram þá gagnrýni að í raun væri 

engin þróunarkenning á bak við hugmyndir Marcia. Að hans mati sýnir líkanið einungis 

færslur á milli stöðva og eins finnst honum vanta alla samfellu (e. continuum) á milli 

stöðvanna. Hugmyndir um hvernig, hvort og af hverju einstaklingar færast á milli stöðva 

og um hvort þróunin fari eftir ákveðinni stigskipun frá lægri stigum (dreifðri og 

sundurlausri, hindraðri) til hærri stiga (frestaðri og stöðugri) er einnig gagnrýnd af 

Kroger (1995) og LaVoie (1994). 

Skorikov og Vondarcek (2007) gagnrýna aðferðafræði Marcia, einkum í því sem lýtur 

að tvennu: Í fyrsta lagi vegna þeirra takmarkana sem Meeus lýsir. Þeim finnst vanta að 

hægt sé að tilgreina ástæður vandans, segja til um hvort einstaklingur í dreifðu og 

sundurlausu starfstengdu sjálfsmyndinni sé staddur þar vegna skorts á áhuga eða af 

annarri ástæðu. Í öðru lagi finna þeir ekki neinn könnunarþátt hjá einstaklingum í 

MAMA – hringnum sem vísar til einstaklinga með reikandi huga og litla festu. Þeim 

einstaklingum finnst sem þá skorti stöðugleika og sveiflast gjarnan á milli þess að vera í 

stöðugu starfstengdu sjálfsmyndinni (A) sem stendur fyrir achived eða í frestuðu 

starfstengdu sjálfsmyndinni (M) sem stendur fyrir moratorium. Þessir einstaklingar 

skipta oft um skoðun og fara hring eftir hring milli A og M. Vegna þessara takmarkana á 

mælingum á könnunarþætti hanna Vondracek o.fl., (1986) DCP-líkanið sem flokkar 

starfstengdu starfsmyndarstöðurnar af meiri nákvæmni eftir því í hversu miklum mæli 

könnunar- og skuldbinding til starfsferils er beitt. Með þeirri aðferð eru starfstengdu 
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sjálfsmyndirnar orðnar sex í stað fjögurra eins og áður (Skorikov og Vondarcek, 2007). 

Þessi aðferð hefur þó ekki náð að festa sig í sessi við rannsóknir á starfstengdri 

sjálfsmynd. 

Til þessa hefur verið fjallað ítarlega um könnunarþáttinn sem virðist hafa virkt gildi 

og er talinn vera einn lykilþáttur í flóknu ferli þróunar á starfstengdri sjálfsmynd. Árið 

2005 kynntu Luyckx og félagar rannsókn þar sem þeir gáfu þessum tveimur stóru 

þáttum; könnun og skuldbindingu tvo undirflokka hvorri eins og sjá má á mynd 4. 

Tilgangurinn var að kryfja þessar tvær víddir til mergjar. Könnun fékk undirflokkana 

yfirborðskönnun (e. exploration in-breadth) og djúpkönnun (e. exploration in-depth) og 

skuldbindingin fékk undirflokkana að skapa valmöguleika (e. commitment making) og að 

samsama sig við þessa valmöguleika (e. identification with commitment) (Luyckx, 

Gooossens, Soenens, Beyers og Vansteenkiste, 2005). 

 

 

Mynd 4. Útfærsla Luyckx og félaga á víddum starfstengdrar sjálfsmyndar. 

 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur í ljós að minnkandi sjálfstraust og vaxandi 

náms- og/eða starfsóánægja leiði einstaklinga að yfirborðskönnun; það er að segja þeir 

byrja „að líta í kringum sig“. Yfirborðskönnun vísar til þess er einstaklingar hefja grunna 

leit, vafra um netið, lesa bækur eða safna saman upplýsingum um marga mismunandi 

valmöguleika sem leiða þá og leiðbeina að einhverju einu tilteknu vali (Luyckx o.fl., 

2005). Hún kveikir áhuga þeirra, eykur einbeitingu, skerpir sýn þeirra og þá þörf að vilja 

kafa dýpra í upplýsingaöflun um eitthvað eitt tiltekið efni umfram annað. Með tímanum 
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og í ljósi aukinna upplýsinga marka þeir sér nýja stefnu og ný náms- og starfsmarkmið 

myndast og/eða þeir hefja andlegan undirbúning fyrir breytingar í námi eða starfi. 

Við þessar aðstæður yfirborðskönnunar færast einstaklingar yfir á næsta stig sem er 

djúpkönnun (Luyckx, o.fl., 2005). Hún vísar til þess að einstaklingurinn safni saman öllum 

valmöguleikum þá sem hann fann í yfirborðskönnuninni og ber saman við núverandi og 

fyrri valkosti. Ígrundunin er djúp. Einstaklingurinn vegur og metur kosti og galla hvers 

möguleika um sig af mikilli nákvæmni (Luyckx, o.fl., 2005). Upplýsingaöflun við 

djúpkönnun er mun ítarlegri og nær til tilfinninga og innsta kjarna sjálfsins. Þar mátar 

einstaklingurinn upplýsingarnar við sig að teknu tilliti til áhugasviðs, persónulegra gilda 

og lífsmarkmiða. Á mynd 5 má sjá hversu öflug vídd djúpkönnunin er. 

 

 

Mynd 5. Djúpkönnun stjórnar mótuninni og matinu til skuldbindingar. 

 

Djúpkönnun eflir, styður og eykur sveigjanleika við að nálgast nýja ákvörðun. Að 

auki dregur hún úr efasemdum, eykur sjálfstraust og skipulags- og áætlanagerð um 

náms- eða starfsferil (Luyckx, o.fl., 2005). Hún leiðir til þess að einstaklingurinn leggi 

niður fyrir sig valmöguleika og samsami sig þá skuldbindingunni. Ef sjálfið hafnar þessu, 

það er að segja ef einstaklingurinn finnur ekki samsvörunina við sjálfan sig hefst ferlið að 
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endurskoðun til skuldbindingar. Hann fer aftur í yfirborðskönnunina og byrjar að líta 

eftir ókönnuðum valkostum (Luyckx, o.fl., 2005). Að búa sér til valmöguleika eða leiðir 

vísar til þeirra möguleika sem eftir standa og hugnast einstaklingnum eftir 

djúpkönnunina og útilokun sem hún hefur leitt af sér. Samsömunin við valmöguleikana 

vísar til þess að hve miklu leyti einstaklingurinn mátar einkenni sín og þætti saman við 

þá valmöguleika sem standa eftir djúpkönnun lokinni (Luyckx, o.fl., 2005).   

Crocetti og félagar (2008a) nýttu sér þessa ítarlegu skilgreiningu á könnun og 

skuldbindingu í næstu rannsókn og halda vegferðinni áfram í átt til aukinnar þekkingar 

og nákvæmni. þetta gerðu þeir með því að bæta inn þriðju víddinni við skuldbindingu; 

endurskoðun til skuldbindingar (e. career reconsideration) og vísar hún til þess þegar 

einstaklingur hefur skuldbundið sig en vill þó bera hana saman við aðrar mögulega 

valmöguleika. (Crocetti, Rubini og Meeues, 2008a). Orsakir þess eru þær að 

skuldbindingin sem fyrir liggur er í huga einstaklingsins ekki nógu ásættanleg. Á þeim 

forsendum hefur einstaklingurinn leit og könnun (Crocetti, Rubini og Meeus, 2008a). 

Endurskoðun til skuldbindingar er þannig yfirborðskönnun sem hefst á því að sú 

skuldbinding sem fyrir liggur er endurmetin (Crocetti, Rubini og Meeus, 2008a). 

Undirflokkarnir eða víddirnar sem þau notuðu í rannsókninni eru skuldbinding, 

djúpkönnun og endurskoðun til skuldbindingar. Helstu niðurstöður voru að jákvæð 

fylgni var milli skuldbindingar og djúpkönnunar. Sem þýðir að einstaklingar sem eru 

búnir að taka ákvörðun og mælast með stöðuga skuldbindingu til starfsferils virðast 

samt sem áður halda áfram að kanna og skoða aðra valmöguleika. Þeir halda dyrunum 

opnum fyrir öðrum tækifærum. Einnig finnast jákvæð tengsl á milli skuldbindingar og 

endurskoðunar til skuldbindingar. Það er að segja ungmenni sem kanna núverandi kosti 

til skuldbindingar safna einnig upplýsingum um aðra mögulega valkosti til 

skuldbindingar (Crocetti, Rubini og Meeus, 2008a). 

Porfeli og félagar (2011) nota einnig víddina endurskoðun til starfsferils í sinni VISA 

rannsókn. Hjá þeim kemur í ljós að hún á sér tvær hliðar, jákvæðar og neikvæðar en 

heildaráhrif endurskoðunar til starfsferils eru talin hvorki góð né slæm því þessar tvær 

ólíku hliðar standa og falla með viðhorfi einstaklingsins. Hvernig hann lýsir hegðun og 

tengslum sínum við umheiminn liggja í yfirgripsmiklum og ráðandi persónueinkennum 

hans (Porfeli o.fl., 2011). Einstaklingur sem iðkar takmarkaða endurskoðun til starfsferils 

svo sem með því að vafra um á netinu í leit að ánægjulegri skuldbindingu eykur sátt sína 



37 

gagnvart ríkjandi skuldbindingu. Einnig greindu Porfeli og félagar (2011) frá því að ef 

einstaklingar eru iðnir við að skapa valmöguleika og samsömun getur það leitt þann hinn 

sama, til lengri tíma litið, til enn meiri sáttar vegna þess að í endurskoðuninni er 

einstaklingurinn hreinskilinn við sjálfan sig. Að mati Porfeli og félaga (2011) virðist 

endurskoðun til skuldbindingar laða fram vönduð og nákvæm vinnubrögð til farsællar 

nálgunar að ákvörðunartöku um nám- og starfsval. Neikvæða hliðin á endurskoðun 

getur leitt til þess að einstaklingur fari að efast um sjálfan sig. Sá efi getur orðið til að 

draga úr trú á eigin getu og hugrekki til að taka ákvörðun um hentugan náms- og 

starfsferil (Porfeli og Lee, 2012).  

Niðurstaða rannsóknar Crocetti, Rubini og Meeus, (2008a) gefur einnig til kynna að 

staða frestunar eigi sér tvær hliðar. Fram að því hafði staða frestunar verið skilgreind 

svo að einstaklingar í þeirri stöðu séu mjög leitandi og heyja erfiða innri baráttu við eldri 

hugmyndir, skoðanir og gildi. Þeir eru virkir í tilraunum við að máta sig við margvísleg 

hlutverk og prófa hitt og þetta en þó þannig að úthald er af skornum skammti (Marcia 

og Kroger, 2011). Allt í umhverfi einstaklingsins er í stöðugri endurskoðun (Berzonsky, 

1989, 2004; Schwartz, Mullis og Waterman, 2000). Innan þessa hóps eru ungmenni sem 

vita að þau hafa ekki skuldbundið sig til neins en þau vita að þau þurfa að finna 

skuldbindinguna og sú vissa skapar álag sem ýtir undir vanlíðan og jafnvel þunglyndi, 

(Luyckx o.fl., 2005), kvíða (Marcia, 1967; Marcia og Friedman, 1970) einmannaleika, 

(Caig-Bray, Adams og Dobson, 1988) niðurbrjótandi eintal sálar (Rotheram-Borus, 1989) 

og misnotkun efna (Luycks o.fl., 2005). Þessir einstaklingar eru í hlutverkaruglingi (e. 

identity confusion) sem vísar til þeirrar stöðu að þeir eigi langt í land með að móta 

stöðuga persónulega sjálfsmynd. Þeir láta reka á reiðanum án skuldbindingar til 

starfsferils og búa hvorki yfir hæfni né kunnáttu til að huga að yfirborðskönnun sem er 

forsenda valmöguleika (Crocetti, Rubini og Meeus, 2008a). 

Þremur árum eftir að þessar niðurstöðu lágu fyrir birtu Crocetti ofl., (2008b) 

rannsóknargrein um tvískipta hringrásarlíkanið (e. the dual-cycle model) sem sýnir þróun 

starfstengdar sjálfsmyndar á tvennan hátt. Í fyrsta lagi hvernig hún mótast (e. identity 

formation) og í öðru lagi hvernig hún er metin (e. identity evaluation). Í líkaninu eru 

þrjár víddir sem meta ferlið eða mótunina; skuldbinding, djúpkönnun og endurskoðun til 

skuldbindingar. Í fyrstu hringrás skoðar einstaklingurinn möguleika (e. exploration in-

breadth), velur og skuldbindur sig við tiltekna valkosti (e. commitment making) (Luyckx 
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ofl., 2006; Marcia, 1966). Í seinni hringrásinni skoðar einstaklingurinn núverandi 

skuldbindingu (e. exploration in- depth) og finnur samsvörun með því að máta þá við 

sjálf sitt (e. identification with commitment). Þetta líkan bættir því við fyrri þekkingu að 

til eru einstaklingar sem líður vel andlega en eru reikandi og enn að leita eftir 

ánægjulegri skuldbindingu. Slíkir teljast í tímabundinni stöðvun (e. ruminative 

moratorium). Á mynd 6 getur að líta hvernig tveggja hringrásakenningin myndaði nýja 

starfstengda sjálfsmyndarstöðu, mitt á milli stöðugu starfsmyndarinnar og frestuðu 

starfsmyndarinnar sem nefnist leitandi tímabundin stöðvun (e. searching moratiorium) 

(Crocetti o.fl., 2008b). Einkenni þeirra er tilhneiging til mikillar skuldbindingar og 

djúpkönnunar, eins og er í stöðugu starfstengdu sjálfsmyndinni og há endurskoðun til 

skuldbindingar, sem er lýsandi fyrir frestuðu starfstengdu sjálfsmyndina (Crocetti o.fl., 

2008b). Ennfremur kemur í ljós að þessi nýja staða, leitandi tímabundin stöðvun, 

upplýsir og aðgreinir einstaklinga í stöðu frestunar. Þeir sem eru enn að leita eftir 

ánægjulegum skuldbindingum og líður vel lenda í tímabundinni stöðvun en þeim sem 

líður illa og þurfa faglega aðstoð lenda í frestaðri stöðu (e. moratiorum) (Crocetti o.fl., 

2008b). 

 

Mynd 6. Í leitandi tímabundin stöðvun eru þeir sem leita möguleika en líður vel. 

 

VISA rannsókn Porferils, Lee, Vondracek og Weigold (2011) skoðar nýja 

próffræðilega þætti á þróun og mati á stöðu starfstengdrar sjálfsmyndar og með nýjum 

hætti. Í mælitækinu sem þeir nota til verksins felst sú nýjung að þeir skipta nýju víddinni 

endurskoðun til starfsferils (Crocetti o.fl., 2008b) í tvennt; sjálfsefasemdir til starfsferils 
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(e. career self doubt) og sveigjanleiki til starfstengdrar skuldbindingu (e. career 

commitment flexibility). 

Sjálfsefasemdir í skuldbindingu til starfsferils tekur til þeirra einstaklinga sem finna 

til efasemda, erfiðleika og hafa áhyggjur af starfsvali og áliti annarra. Talið er að 

sjálfsefasemdirnar geti haft neikvæðar afleiðingar í átt til stöðugrar starfstengdrar 

sjálfsmyndar því þær geta hugsanlega komið í veg fyrir að einstaklingur tileinki sér þá 

hegðun og viðhorf sem teljast mikilvæg þróuninni. Sem dæmi má nefna hegðun eins og 

að finna skuldbindingu til starfs, djúpkönnun, að búa sér til valmöguleika og að samsama 

sig við þá valmöguleika (Porfeli o.fl., 2011). 

 

 

Mynd 7. Endurskoðun til starfsferils verður nákvæmari þegar henni er skipt í tvennt í 
sjálfsefasemdir til starfsferils og sveigjanleika til skuldbindingar. 

 

Sveigjanleikinn vísar til stöðugra vangaveltna um valmöguleika sem staðfestir þá 

vitneskju að náms- og starfsval, starfsáhugi og starfsgildi viðkomandi geti hugsanlega 

breyst í ófyrirsjáanlegri framtíð vegna áframhaldandi náms- eða starfsreynslu (Porfeli 

o.fl., 2011). Þeir sem velja sér starfsferil snemma á lífsleiðinni eru taldir líklegri til að 

tileinka sér sveigjanleika til starfstengdrar skuldbindingar en þeir sem velja sér starfsferil 

seint á lífsleiðinni. Þeir einstaklingar sem velja snemma eru einnig líklegri til að horfast í 

augu við þá staðreynd og fella sig við að þeir eigi margt ólært þegar þekking og reynsla 

er annars vegar. Þeir eru jafnframt opnari fyrir því að prófa nýjar leiðir og læra meira 

(Porfeli o.fl., 2011). 
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1.3.1 Mat á stöðu starfstengdrar sjálfsmyndar – VISA 

Í VISA-mælitæki Porfeli og félaga (2011) sameinast þættir sem hafa gefið góða raun í 

fyrri matsaðferðum starfstengdrar sjálfsmyndar.  

Á mynd 8 má sjá uppbyggingu VISA. Það samanstendur af þremur sjálfsstæðum og 

óháðum yfirkvörðum; Skuldbinding til starfsferils, Endurskoðun til starfsferils og Könnun 

til starfsferils. Hver þessara flokka greinist í tvær undirvíddir: Skuldbinding til starfsferils 

fær að auki; Að búa sér til valmöguleika og Samsömun til starfstengdrar skuldbindingar. 

Þessir þættir eiga rætur sínar að rekja til fyrri hluta spurningalista MVS-mælitækis 

Hollands (1980) en áreiðanleiki þess hefur mælst góður. Yfirkvarðinn Endurskoðun til 

starfsferils á ættir að rekja til rannsóknar Crocetti og félögum (2008b). Víddin sú fær 

undirflokkana: Sveigjanleiki til starfstengdrar skuldbindingar og Sjálfsefasemdir til 

starfsferils. Þessar víddir eru nýjung frá Porfeli og félögum (2011). Yfirkvarðinn Könnun 

fær viðbætur: Yfirborðskönnun og Djúpkönnun sem ættuð er frá rannsókn Luyckx og 

félaga (2008).  

 

 

Mynd 8. Víddirnar sem mælitækið VISA byggir á. 
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Á mynd 9 má sjá hvernig þátttakendur flokkast út frá svörum spurningalistans í sex 

starfstengdar starfsmyndarstöður. Fjórar eru úr VIS-líkani Marcia (1966): Staða 

stöðugrar starfsmyndar (e. achieved) sem er byggð á mikilli könnun, mikilli 

skuldbindingu og litlum sveigjanleika. Frestuð starfsmynd (e. moratiorium) sem er byggð 

á könnun án skuldbindingar. Hindruð staða (e. foreclosure) sem er byggð á mikilli 

skuldbindingu en lítilli könnun og sveigjanleika. Dreifð og sundurlaus staða (e. diffusion) 

sem er án könnunar og skuldbindingar og einkennist af lítilli yfirborðskönnun og lítilli 

skuldbindingu. Nýja staðan leitandi tímabundin frestun (e. searching moratorium status) 

sem verður til í rannsókn Crocetti og félaga (2008b) er númer tvö. Hún og sundurgreinir 

gamla frestunarflokkinn (e.moratiorium) og er á milli stöðugu starfsmyndarinnar. Sjötta 

starfsmyndarstaðan er staða þeirra sem falla ekki að neinni stöðu. Talið er að um 20% 

þátttakenda geti ekki fyllilega skilgreint sig eftir þeim fimm starfsmyndarstöðum sem 

VISA býður upp á (Porfeli og Savickas, 2012). 

 

Mynd 9. Út frá svörum spurningarlista VISA flokkast þátttakendur í fimm starfstengdar starfs-
myndarstöður. Sjötta staðan eru þeir sem ná ekki að skilgreina sig eftir svörum listans. 
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1.3.2 Rannsóknarspurningar 

Vegna skorts á mælitækjum hefur starfstengd sjálfsmynd íslenskra framhaldsskólanema 

ekki verið rannsökuð áður hér á landi. Meginmarkmið þessarar rannsóknar sem hér er til 

umfjöllunar er að þýða mælitækið VISA sem hefur, í ýmsum fyrri rannsóknum sem 

tíunduð hafa verið hér að framan, sýnt viðunandi áreiðanleika og réttmæti. Eftir 

þýðingarvinnu verður það lagt fyrir hóp framhaldsskólanema sem standa á þeim 

tímamótum að vera að ljúka námi en samkvæmt rannsóknum er þessi aldurshópur 

ákjósanlegastur til að meta þróun starfstengdrar sjálfsmyndar (Meeus, 1996). Við 

námslok standa þessir nemendur frammi fyrir vali, sem krefst könnunar, skuldbindingar 

og endurskoðunar til skuldbindingar af þeirra hálfu. Að öllu óbreyttu snýst val þeirra um 

að halda áfram námi og/eða velja sér starfsvettvang. Í ljósi þessa eru settar fram 

eftirfarandi rannsóknarspurningar: 

Eru próffræðilegir eiginleikar mælitækisins, áreiðanleiki og réttmæti, tryggðir?  

Hver er staða starfstengdrar sjálfsmyndar ungmenna sem eru að ljúka námi í 

framhaldsskóla? 
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2 Aðferð 

Til að meta megi gæði og notagildi VISA hérlendis og kanna sjálfsmyndarstöðu íslenskra 

ungmenna var fyrsta skref óhjákvæmilega það að þýða mælitækið yfir á íslensku. Við svo 

búið var það lagt fyrir hóp ungmenna sem eiga það sameiginlegt að vera á þeim aldri 

sem er talinn vera við lok mesta áhrifaskeiðs starfstengdrar sjálfsmyndar (Meeus, 1996, 

Porfeli o.fl., 2011). Einnig eiga þeir sem tilheyra hópnum það sammerkt að standa á 

tímamótum sem krefst bæði könnunar og skuldbindingar við náms- eða starfsferil eða 

endurskoðunar til starfsferils. Þessar þrjár víddir eru grunnþættir hins alþjóðlega 

mælitækisins. 

2.1 Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru nemendur á lokaári í fjórum framhaldsskólum á 

suðvesturhorni landsins. Boð um þátttöku var sent á 432 framhaldsskólanema. Alls 

bárust 195 gild svör sem gaf 45% svarhlutfall. Þar af voru 136 kona (69,7%) og 59 karlar 

(30.3%). Meðalaldur þátttakenda sem gáfu hann upp var 18,5 ár en upplýsingar um 

aldur vantaði hjá 25 þátttakendum. Til að endurspegla þýðið sem best voru skólarnir 

valdir að teknu tilliti til fjölbreytts kennslufyrirkomulags. Þess vegna voru valdir tveir 

menntaskólar þar sem bekkjarkerfi er við lýði og tveir fjölbrautarskólar með 

fjölbreytilegum og mörgum starfsbrautum í vali. Í töflu 1 má sjá yfirlit yfir skólana og 

fjölda og hlutfall þátttakenda úr þeim. M1 er menntaskóli staðsettur á 

höfuðborgarsvæðinu. Þar er bekkjarkerfi og boðið upp á þrjár námsbrautir til 

stúdentsprófs. Í þessum skóla geta nemendur valið að ljúka stúdentsprófi á þremur til 

fjórum árum, allt eftir vali hvers nemenda. Flestir þátttakendur komu frá þessum skóla 

eða um 106 (75,7%). M2 er annar menntaskól staðsettur í bæ á suðvesturhorni landsins. 

Þar byggir kennsla einnig á bekkjakerfi. Eins og er eru þar tvö áfangakerfi í gangi; þriggja 

og fjögurra ára nám. Frá þessum skóla bárust um tuttugu svör (50%). F1 er 

fjölbrautarskóli sem staðsettur er á Vesturlandi og býður upp á nám til stúdentsprófs á 

þremur brautum auk afreksíþróttasviðs. Einnig er þar boðið upp á fjölbreytt nám til 

starfsréttinda meðal annars í húsasmíði, húsgagnasmíði, rafvirkjun og vélvirkjun. Þar er 

einnig grunndeild bíliðngreina og sjúkraliðabraut. Frá þessum skóla bárust 16 svör 
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(40%). F2 er annar fjölbrautarskóli staðsettur á höfuðborgarsvæðinu og starfar 

samkvæmt áfangakerfi. Skólinn býður upp á sex námssvið og fjölbreyttar námsleiðir til 

dæmis á listnámsbraut, rafvirkjabraut, handíðabraut, upplýsinga- og tæknibraut, 

fjölmiðlabraut, snyrtibraut og íþróttabraut. Alls svöruðu 60 nemendur frá F1 (28%). 

Tafla 1. Fjöldi nemenda í úrtaksramma. Skipt eftir skólum. 

 

          
Námsframboð 

Fjöldi 
nemenda 

Fjöldi svara Hlutfall 
    

M1 Bekkjarkerfi 
Þrjár námsbrautir til 
stúdentsprófs.  

140 106 75,7% 

M2 Bekkjarkerfi 
Tvö áfangakerfi í gangi, 
þrjár námsbrautir til 
stúdentsprófs 

40 20 50% 

F1 Áfangakerfi 

þrjár námsbrautir til 
stúdentsprófs og 
fjölbreytt nám til 
starfsréttinda 

40 16 40% 

F2 Áfangakerfi 
Sex námssvið og 
fjölbreyttar námsleiðir 

212 60 28% 

Samtals 
  

432 202 46,7% 

                  

       

 

Tafla 2. Fjöldi nemenda eftir aldri. 

 

  
17 ára 18 ára 19 ára 20 ára + 

Þátttakendur 12 102 42 46 

Hlutfall 6% 51% 21% 22% 
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2.2 Mælitæki 

Mat á stöðu starfstengdrar sjálfsmyndar (e. vocational identity status assessment, VISA) 

(Porfeli o.fl., 2011) samanstendur af 30 spurningum en svörum er ætlað að rísa undir 

mati á þremur sjálfstæðum og óháðum yfirvíddum:  

1. Könnun til starfsferils (e. career exploration) 

2. Skuldbindingu til starfsferils (e. career to commitment) 

3. Endurskoðun til starfsferils (e. career reconsideration) 

Þessir þrír þættir sem hafa þróast í áranna rás í takti við kenningarlegan grunn til að 

meta starfstengda sjálfsmynd (Erikson, 1968; Marcia, 1966, 1993; Super, 1957; 

Vondracek, 1992; Vondracek og Schulenberg, 1986); Holland o.fl., 1980; Holland, 1985, 

1997; Luyckx o.fl., 2005; Luyckx o.fl., 2008; Crocetti o.fl., 2008a; Crocetti o.fl., 2008b; 

Porfeli o.fl., 2011).  

Hver yfirvídd hefur tvo undirflokka sem hver og einn er metinn með fimm 

spurningum eins og til dæmis fyrir undirkvarðann; að búa sér til valmöguleika: „Ég veit 

hvers konar starf hentar mér best”. Spurningar sem snúa að því hvernig þau samsama 

sig við valmöguleika er til dæmis: „Starfsferill minn mun hjálpa mér að ná mikilvægum 

persónulegum markmiðum”. Dæmi um spurningar um hvort þau aðhyllist skuldbindingu 

með sveigjanleika er: „Það er líklegt að áhugi minn á störfum eigi eftir að breytast í 

framtíðinni”. Dæmi um spurningu sem tengist því hvort þeim hættir til efasemda um 

starfsferil er: „Þegar ég segi öðrum frá markmiðum mínum sem snúa að starfi og frama 

á vinnumarkaði líður mér eins og ég sé ekki alveg hreinskilin/n”. 

Undirkvarðar könnunarþáttar; yfirborðs- og djúpkönnun voru metnir að teknu tilliti 

til svara við fimm spurningum í hvorum flokki og þær sem tengjast yfirborðskönnuninni. 

Dæmi: „Þessa dagana... er ég að kynna mér í rólegheitum störf sem ég þekki lítið í von 

um að finna nokkra möguleika sem ég gæti skoðað”. Djúpkönnunin kemur inn á 

samsömunina og pörunina sem skýrt er tilgreind í kenningarlega grunninum. Þá 

hljómuðu spurningarnar eitthvað á borð við: „Þessa dagana ... er ég að átta mig á helstu 

styrkleikum mínum í tengslum við mögulegt framtíðarstarf”. Þátttakendur áttu að 

merkja við hversu vel þeim fannst hver fullyrðing eiga við sig á fimm punkta Likert-

kvarða: 1 = mjög sammála, sammála, hvorki/né, ósammála og 5 = mjög ósammála. 
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Bakgrunnsspurningarnar tóku þá til þátta svo sem kyns, aldurs, skóla, hversu 

mörgum önnum viðkomandi hafði lokið og hvort og hvers konar náms- og 

ráðgjafaþjónustu hann hafði hlotið og hvort þátttakandi hefði fengið náms- og 

starfsfræðslu á sinni skólagöngu. (Sjá má spurningarlistann í heild sinni í fylgiskjali 1.) 

2.3 Framkvæmd 

Fyrir gagnasöfnun var rannsóknin tilkynnt til Persónuverndar (nr. S8427/ 2017). Við 

þýðingu VISA-listans var stuðst við leiðbeiningar um þýðingar á erlendum matstækjum 

(Aegisdottir, Gerstein, çinarbas, 2008). Spurningalistinn var þýddur af frummáli (ensku) 

yfir á íslensku. Þeir sem komu að þýðingunni höfðu allir þekkingu á því sérsviði sem 

mælitækið nær til. Þeir voru rannsakandinn; grunnskólakennari og nemi í náms- og 

starfsráðgjöf, prófessor í náms- og starfsráðgjöf sem hefur gott vald á enskri tungu því 

hann hefur búið og starfað í Bandaríkjunum og aðjúnkt og kennari í náms- og 

starfsráðgjöf. 

Í upphafi þýddi hver og einn sérfræðingur atriðin hver í sínu lagi. Eftir það ferli 

hittust þeir og báru saman bækur sínar. Í sameiningu var tekin ákvörðun um orðalag, 

orðanotkun og orðaröð. Prentuð voru átta eintök af listanum og þau forprófuð af 

unglingum, á sama aldri og til stóð að prófa. Þeir voru vinsamlegast beðnir um að skrifa 

athugasemdir á blöðin við spurningarnar ef þeim fannst óljósar og láta vita ef þarna 

væru orðfæri sem þau þekktu ekki. Athugasemdirnar sem bárust voru til dæmis: „Er 

hægt að skilgreina þetta aðeins betur?”, „svolítið óljós spurning!”, „vísindaleg spurning”, 

„mætti orða öðruvísi!”, „skil þessa spurningu ekki alveg!”, „þessi er skrýtin og 

ruglingsleg!”. „Er hægt að stytta þessa spurningu?”. Tekið var tillit til allra athugasemda. 

Eftir fyrstu forprófun kom þýðingarnefndin aftur saman til að meta hverja og eina 

athugasemd og í kjölfarið var forprófað aftur með sama hætti. Í seinni hópnum voru 

unglingar á lokaári í menntaskóla, valdir af handahófi í frímínútum. Í seinni forprófuninni 

komu engar athugasemdir fram og var þá metið sem svo að fyrir lægi gagnkvæmur 

skilningur á hugtökunum sem spurt var um. Að lokum var spurningalistinn sendur í 

yfirlestur til óháðs aðila sem er með meistarapróf í íslensku. Að lokinni leiðréttingu fóru 

þremenningarnir aftur yfir allar athugasemdir sem bárust frá íslenskufræðingnum og 

tóku afstöðu til þeirra vafaatriða sem höfðu borist og töluðu sig niður á ásættanlega 

lokaútgáfu.  
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Haft var samband við fimm starfandi náms- og starfsráðgjafa í fjórum 

framhaldsskólum og falast eftir aðstoð þeirra við fyrirlögn. Allir brugðust þeir jákvætt við 

og féllust á samstarf. Fyrir fyrirlögn lá fyrir leyfi frá skólameistara hvers skóla (sjá 

fylgiskjal 2).  

Spurningalistinn var settur inn á surveymonkey.com. Í upphafi könnunarinnar var 

leitað eftir upplýstu samþykki þátttakenda, greint var frá markmiði könnunarinnar og 

gefinn upp áætlaður svartími. Þátttakendum var heimilt að hætta við þátttöku eða svara 

játandi og halda áfram. VISA-könnunin var lögð fyrir í skólunum á mismunandi hátt og 

réði kennslufyrirkomulag skólanna fyrirkomulaginu. Í M1 var könnunin lögð fyrir af 

kennara í kennslustund á skólatíma. Í F1 sendu starfandi náms- og starfsráðgjafar 

tölvupóst á tilvonandi útskriftarhóp. Sama fyrirkomulag var notað í F2 og M2. Það tók 

þátttakendur að meðaltali fjórar til sex mínútur að svara öllum spurningunum. 
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3 Niðurstöður 

Byrjað var að meta próffræðilega eiginleika mælitækisins. Það var gert með þrennum 

hætti. Fyrst var leitandi þáttagreining notuð til að kanna hvort atriðin raði sér saman 

hérlendis með þeim hætti sem búast má við í ljósi kenningarlegrar undirstöður eins og 

mælt hefur verið með að gert sé í þvermenningarlegum rannsóknum (Einar 

Guðmundsson, 2005–2006; Sif Einarsdóttir, 2008). Síðan var atriða- og 

áreiðanleikagreiningu beitt til að meta gæði undirkvaðranna sex. Að lokum var gerð 

klasagreining í tvennum tilgangi. Bæði leitandi og staðfestandi. Flestar nýlegar 

rannsóknir hafa nýtt klasagreiningar til að skilgreina sjálfsmyndarstöður og meta 

myndun, ferli og mótun starfstengdrar sjálfsmyndar (Crocetti o.fl., 2008b; Luyckx o.fl., 

2008; Porfeli o.fl., 2011; Crocetti o.fl., 2012).  

3.1 Leitandi þátta- og klasagreining 

Í upphafi voru gæði allra atriðanna könnuð með því að skoða dreifingu svaranna en við 

gerð kvarða er dreifing svara þátttakenda forsenda og viðmið um hvort hvert atriði komi 

að gagni. Niðurstöður leiddu í ljós að þátttakendur notuðu alla svarmöguleikana fimm 

og reyndist því dreifing á öllum atriðum ásættanleg. Viðundandi dreifing svara á alla 

svarmöguleika gerði það að verkum að mögulegt var að nota öll atriði VISA - listans við 

áframhaldandi úrvinnslu. Dæmi um dreifingu á svari má til dæmis sjá á mynd 10 á 

spurningu sem tilheyrir skuldbindingarkvarðanum; „Ég hef valið mér starfssvið og 

enginn getur fengið mig til að skipta um skoðun”. 

 

Mynd 10. Dreifing svara á atriði VISA – listans reyndist góð. 



50 

Þar sem matstækið byggir á þeirri grunnhugmynd að í starfstengdri sjálfsmynd sé 

um þrjár sjálfstæðar og óháðar víddir að ræða var gerð leitandi þáttagreiningarinnar (e. 

exploratory factor analysis) með meginásagreiningu (e. principal axis analysis) og 

hornréttan snúning (e. orthogonal) í samræmi við Kaiser-Meyer-Olkin = 0,906; Bartletts 

próf, marktækt við 0,0001. Skýrð heildardreifni var 52,2% fyrir þrjá þætti, 57,4% fyrir 

fjóra þætti og 61,8% fyrir fimm þætti. Þar sem þrír þættir lágu frá tveimur til níu í 

skriðuprófinu (e. scree plot) var þriggja þátta lausn túlkuð. Í töflu 3 má sjá niðurstöður 

þáttagreiningarinnar.  

Tafla 3. Niðurstaða leitandi þáttagreiningar á VISA atriðunum þrjátíu. 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 
Skuldbinding til starfsferils 

 

Þáttur 1 Þáttur 2 Þáttur 3 

  

 
Að búa sér til valmöguleika 

   

 1 Ég veit hvers konar starf hentar mér best. 0,63 0,02 -0,40 
2 Ekkert annað starf er eins heillandi í mínum huga og 

það sem ég stefni að. 
0,75 0,00 -0,17 

3 Ég hef valið mér starfssvið og enginn getur fengið mig 
til að skipta um skoðun. 

0,79 -0,05 -0,13 

4 Ég hef lengi vitað hvernig störf henta mér best. 0,57 0,05 -0,27 

5 Ég hef eytt miklum tíma og orku í að búa mig undir það 
framtíðarstarf sem ég hef valið mér. 

0,67 0,15 -0,24 

     

 

Samsömun við starfstengda skuldbindingu 

   
6 

Starfsferill (e.career) minn mun hjálpa mér að ná 
mikilvægum persónulegum markmiðum. 0,52 0,11 -0,36 

7 Þegar ég fæ starf við það sem ég hef valið mér get ég 
orðið sú manneskja sem mig dreymir um að vera. 

0,51 0,23 -0,17 

8 Fjölskylda mín hefur trú á því að ég muni starfa við það 
sem ég hef valið. 

0,45 0,20 -0,47 

9 Ég hef valið starfsferil sem leyfir mér að vera trúr 
mínum gildum 

0,21 0,23 -0,57 

10 Starfsval mitt mun leyfa mér að lifa því fjölskyldulífi 
sem ég óska mér. 

0,25 0,24 -0,61 
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Endurskoðun til starfsferils 

 

Sveigjanleiki til starfsferils 

 
11 Það er líklegt að áhugi minn á störfum eigi eftir að 

breytast í framtíðinni. 
-0,65 0,23 0,16 

12 Ég mun líklega breyta markmiðum mínum um nám og 
störf í framtíðinni. 

-0,69 0,14 0,26 

13 Það sem ég sækist eftir í starfi mun líklega breytast í 
framtíðinni. 

 -0,56      0,21     0,21 

14 Náms- og starfsferill minn gæti orðið annar en ég ætla 
mér núna. 

-0,64 0,27 0,24 

15 Ég á eftir að kynna mér ýmislegt áður en ég get tekið 
ákvörðun um framtíðarstarf mitt. 

-0,72 0,19 0,23 

 

 
Sjálfsefasemdir til starfsferils 

   16 Tilhugsunin um að ég þurfi að velja mér starf veldur 
mér vanlíðan / ónotum. 

-0,47 0,12 0,58 

17 Þeir sem þekkja mig vel virðast efins þegar ég segi 
þeim frá starfsmarkmiðum mínum 

-0,13 0,06 0,56 

18 Þegar ég segi öðrum frá markmiðum mínum sem snúa 
að starfi og frama á vinnumarkaði líður mér eins og ég 
sé ekki alveg hreinskilin/n. 

-0,19 0,28 0,61 

19 
Ég efast um að ég finni starfsferil sem hentar mér. -0,31 0,02 0,71 

20 Kannski tekst mér ekki að fá starfið sem mig langar 
virkilega í. 

-0,16 0,10 0,51 

 

 

Könnun 

  

Yfirborðskönnun 
 

 

Þessa dagana er ég að: 
 

 21 að kynna mér í rólegheitum störf sem ég þekki lítið í 
von um að finna nokkra möguleika sem ég gæti 
skoðað. 

-0,19 0,54 0,18 

22 að velta fyrir mér hvernig ég passa í hin og þessi störf. -0,27 0,66 0,18 

23 að prófa ýmis störf og reyna ólíka hluti til að finna störf 
sem gætu hentað mér. 

-0,11 0,52 0,14 

24 að kynna mér ýmis ólík störf sem mér gæti líkað við. -0,14 0,66 -0,01 

25 að halda öllum möguleikum mínum opnum á meðan 
ég kynni mér ýmis störf. 

-0,35 0,61 -0,09 
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Djúpkönnun 
 

   
 

 

Þessa dagana er ég að: 
 

   26 að reyna að átta mig á helstu styrkleikum mínum í 
tengslum við mögulegt framtíðarstarf. 

-0,09 0,56 -0,06 

27 að kynna mér hvernig ég get aukið líkurnar á því að 
komast í draumastarfið. 

0,16 0,70 -0,15 

28 að kynna mér eins vel og ég get hvaða menntunar er 
krafist í því starfi sem ég hef mestan áhuga á. 

0,30 0,66 0,03 

29 að reyna að komast í kynni við fólk sem hefur áhuga á 
svipuðum störfum og ég. 

0,38 0,48 -0,02 

30 að velta fyrir mér hvað það er sem skiptir mig mestu 
máli í starfi. 

0,19 0,61 -0,12 

 

 

Meginlínur fyrstu víddarinnar; Skuldbindingu til starfsferils eru skýrar. Dreifingin 

hleðst hæst á fyrsta og annan þátt sem gaf mjög sterkar vísbendingar um að hér var 

raunverulega verið að mæla þá hugsmíð sem gert var ráð fyrir í upphafi. Þáttagreining 

fyrir kvarðann; endurskoðun til starfsferils kom óljós út. Fyrri undirvídd kvarðans; 

sveigjanleiki til starfsferilis skilgreindi sig meira undir skuldbindingakvarðanum heldur en 

þeirri vídd sem henni var ætlað að tilheyra. Hleðsla atriðanna á víddinni sveigjanleiki til 

starfsferils hlóðust allar á fyrsta þátt og komu þar af leiðandi óskýrar út fyrir kvarðann 

endurskoðun til starfsferils. Síðari víddin innan kvarðans endurskoðun til skuldbindingar; 

sjálfsefasemdir til starfsferils kom vel út á þriðja þætti sem gaf skýra og greinagóða 

niðurstöðu um að þessi atriði voru raunverulega að mæla sveigjanleika til starfsferils. Í 

niðurstöðum þáttagreiningar fyrir þriðju og síðustu víddina; könnun, kom skýr og 

greinileg hleðsla á annan þátt sem gaf mjög sterkar vísbendingar um að hér var verið að 

mæla þá hugsmíð sem var gert ráð fyrir. 

3.2 Eiginleikar kvarða 

Til að kanna gæði undirkvarðanna sex sem VISA samanstendur af voru meðaltöl og 

staðalfrávik þeirra reiknuð eins og sjá má í töflu 4. Til að bera saman stöðu þátttakenda 

á ólíkum kvörðum voru meðaltöl sett fram á upprunalega 5 punkta kvaðranum. Í 

töflunni má sjá að þáttakendur eru hæstir á kvarða sem metur starfstengdar 

sjálfsefasemdir, yfirborðskönnun fylgir þar fast á eftir en lægst mælast þau á samsömun 



53 

við skuldbindingu. Staðalfrávik allra kvarða er svipað eða rétt undir einum. Dreifingin er 

einnig minnst á samsömun við skuldbindingu. 

Tafla 4. Meðaltöl og staðalfrávik á heildarkvörðum VISA 

 

Cronbachs alpha áreiðanleikastuðuðll sem metur innra samræmi var notaður til að 

meta áreiðanleika kvarðanna sex. Í töflu 5 sést að áreiðanleikinn er á bilinu 0,81 – 0,88 

sem telst mjög ásættanlegt fyrir fimm atriða kvarða.  

 

Tafla 5. Áreiðanleikamæling víddanna. 

      
Fjöldi    
atriða 

Innri 
áreiðanleiki 

(alfa) 

Fylgni 
atriða við 
eigin þátt 

  

            

 
Að búa sér til valmöguleika 5 0,87 0,67 - 0,73 

 Samsömun við starfstengda skuldbindingu 5 0,81 0,43 - 0,67 
 Sveigjanleiki starfstengdrar skuldbindingar 5 0,88 0,64 - 0,80 
 Sjálfsefasemdir til starfsferils 5 0,81 0,53 - 0,73 
 Yfirborðskönnun 5 0,83 0,54 - 0,72 
 Djúpkönnun 5 0,81 0,43 - 0,71   

 
            Fjöldi M SF 

 
Starfstengd skuldbinding 

   Að búa sér til valmöguleika 195 2,89 1,02 
Samsömun við starfstengda 
skuldbindingu 195 2,25 0,78 

Endurskoðun til starfsferils 
   Sveigjanleiki starfstengdrar 

skuldbindingar 195 2,60 0,85 

Starfstengdar sjálfsefasemdir 195 3,43 0,90 
Könnun til 
starfsferils 

    Yfirborðskönnun 195 3,02 0,92 

Djúpkönnun 195 2,35 0,83 
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3.3 Fylgni milli kvarða 

Í töflu 6 má sjá innbyrðis fylgnina sem kom fram á milli kvarðanna sex sem matstækið 

samanstendur af. Miðlungs sterkt neikvætt samband mældist á milli breytanna; að búa 

sér til valmöguleika og sveigjanleika til starfstengdrar skuldbindingu r = -0,57. Lægsta 

neikvæða fylgnin mældist á milli djúpkönnunar og sveigjanleika til starfstengdrar 

skuldbindingar r = -0,69 eins djúpkönnunar og sjálfsefasemda til starfsferils r = -0,07. 

Nokkuð sterkt jákvætt samband mældist á milli skuldbindingabreytanna tveggja; að búa 

sér til valmöguleika og samsömunar við starfstengda skuldbindingu r = 0,52. Á milli 

sveigjanleika til starfstengdrar skuldbindingu og sjálfsefasemda til starfsferils mældist 

einnig jákvæð miðlungsfylgni r = 0,49 og djúpkönnunar og samsömunar r = 0,31 

(Crocetti, Rubini og Meeus, 2008a).  

Tafla 6. Innbyrðis fylgni á milli kvarða. 

_______________________________________________________________________ 

  1 2 3 4 5 6 

  

 Skulbinding til starfs 
       1 Að búa sér til 

valmöguleika 
1 0,52** -0,57** -0,47** -0,17** 0,25** 

      2 Samsömun við 
starfstengda 
skuldbindingu 

 
  1 -0,35**  -0,39** -0,03  0,31** 

      

 
Endurskoðun til 
starfsferils       

       3 Sveigjanleiki til 
starfstengdrar 
skuldbindingu 

  
1 0,49** 0,35** -0,06 

      4 Sjálfsefasemdir til 
starfsferils    

1 0,25** -0,07 

      

 
Könnun 

      5 Yfirborðskönnun til 
starfsferils     

1 0,36** 

      6 Djúpkönnun til 
starfsferils      

1 

      

 
* p < 0,05 **p < 0,01 (einhliða próf)          
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3.4 Staða starfstengdrar sjálfsmyndar metin með klasagreiningu 

Flestar nýlegar rannsóknir hafa notað klasagreiningu til að skilgreina sjálfsmyndastöður 

og metið myndun, ferli og mótun starfstengdrar sjálfsmyndar (Crocetti o.fl., 2008b; 

Luyckx o.fl., 2008; Porfeli o.fl., 2011; Crocetti, o.fl., 2012). Við framkvæmd 

klasagreiningar í þessari rannsókn var rannsókn Porfeli og félaga (2011) höfð til 

hliðsjónar. Klasagreining var notuð í tvennum tilgangi. Fyrst, líkt og þáttagreiningin var 

klasagreiningin notuð til að kanna hvort atriðin félli að kenningarlega líkaninu sem liggur 

að baki VISA. Sjá niðurstöður í töflu 7 og mynd 11. Í annan stað þá voru niðurstöður úr 

rannsóknum Porfeli og félaga (2011) notaðar til að skipa þátttakendum í 

sjálfsmyndarstöður. Sjá niðurstöður á mynd 12. 

Tafla 7. Niðurstöður leitandi klasagreiningar á atriðum VISA. 

 

 

 

 

   Uppröðun 
atriða Porfeli og 

félaga (2011) 
  6 klusterar (0,2) 

  
0,5 

  
0,7 

 

 

Kluster 1: SS - Samsömun við starfstengda 
skuldbindingu 

    
BTV - 1 SS - 9 

Ég hef valið starfsferil sem leyfir mér að vera 
trúr mínum gildum 

 
SS - 9 

 
SS - 9 

 
BTV - 2 SS - 10 

Starfsval mitt mun leyfa mér að lifa því 
fjölskyldulífi sem ég óska mér. 

 
SS - 10 

 
SS - 10 

 
BTV - 3 SS - 6 

Starfsferill (e.career) minn mun hjálpa mér að 
ná mikilvægum persónulegum markmiðum.  

SS - 6 
 

SS - 6 

 
BTV - 4 SS - 8 

Fjölskylda mín hefur trú á því að ég muni starfa 
við það sem ég hef valið. 

 
SS - 8 

 
SS - 8 

 
BTV - 5 SS - 7 

Þegar ég fæ starf við það sem ég hef valið mér 
get ég orðið sú manneskja sem mig dreymir um 
að vera. 

 
SS - 7  SS - 7 

 

 

 
Kluster 2: DK - Djúpkönnun 

 

DK - 27 

 

DK - 27 

SS - 6 
DK - 27 

að kynna mér hvernig ég get aukið líkurnar á því 
að komast í draumastarfið. 

 

 
DK- 28  DK- 28 

SS - 7 
DK- 28 

að kynna mér eins vel og ég get hvaða 
menntunar er krafist í því starfi sem ég hef 
mestan áhuga á. 

 

 

DK - 26 
 

DK - 26 

SS - 8 
DK - 26 

að reyna að átta mig á helstu styrkleikum 
mínum í tengslum við mögulegt framtíðarstarf. 

 

 
DK -30  DK -30 

SS - 9 
DK -30 

að velta fyrir mér hvað það er sem skiptir mig 
mestu máli í starfi. 

 

 
YK -25  YK -25 

SS - 10 
YK -25 

að halda öllum möguleikum mínum opnum á 
meðan ég kynni mér ýmis störf. 

 

 
DK - 29  DK - 29 

  
DK - 29 að reyna að komast í kynni við fólk sem hefur 

áhuga á svipuðum störfum og ég. 

 

 

  

BTV - 1 
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Kluster 3: BTV - Að búa sér til valmöguleika 
   

BTV - 2 

SL - 11 BTV - 1 Ég veit hvers konar starf hentar mér best. 
   

SL - 12 BTV - 2 
Ekkert annað starf er eins heillandi í mínum 
huga og það sem ég stefni að.    

BTV - 4 

   BTV - 5 
SL - 13 BTV - 4 Ég hef lengi vitað hvernig störf henta mér best. 

      
SL - 14 BTV - 5 

Ég hef eytt miklum tíma og orku í að búa mig 
undir það framtíðarstarf sem ég hef valið mér.    

BTV - 3 

   
SL - 15 BTV - 3 Ég hef valið mér starfssvið og enginn getur 

fengið mig til að skipta um skoðun.     

     

 

 
       Kluster 4: SL- Sveigjanleiki 

    

SE - 16 
SL- 12 

Ég mun líklega breyta markmiðum mínum um 
nám og störf í framtíðinni.     

 
SL- 12 

 
SL- 12 

SE - 17 
SL - 13 Það sem ég sækist eftir í starfi mun líklega 

breytast í framtíðinni.   

 
SL - 13 

 
SL - 13 

SE - 18 
SL - 11 Það er líklegt að áhugi minn á störfum eigi eftir 

að breytast í framtíðinni.   

 
SL - 11 

 
SL - 11 

SE - 19 
SL - 14 Náms- og starfsferill minn gæti orðið annar en 

ég ætla mér núna.   

 
SL - 14 

 
SL - 14 

SE - 20 
SL - 15 Ég á eftir að kynna mér ýmislegt áður en ég get 

tekið ákvörðun um framtíðarstarf mitt.   

 SL - 15  SL - 15 

 

 
Kluster 5: YK - yfirborðskönnun 

  

YK - 21 
YK - 22 

að velta fyrir mér hvernig ég passa í hin og þessi 
störf.  

YK - 22 
 

YK - 22 

  

YK - 22 
YK - 24 

að kynna mér ýmis ólík störf sem mér gæti líkað 
við.  

YK - 24 
 

YK - 24 

  

YK - 23 
YK - 21 

að kynna mér í rólegheitum störf sem ég þekki 
lítið í von um að finna nokkra möguleika sem ég 
gæti skoðað. 

 YK - 21  YK - 21 

  

YK -24 
YK - 23 

að prófa ýmis störf og reyna ólíka hluti til að 
finna störf sem gætu hentað mér.  

YK - 23 
 

YK - 23 

  YK - 25 

 
Kluster 6: SE- sjálfsefasemdir 

   

SE - 18 

DK - 26 
SE - 18 

Þegar ég segi öðrum frá markmiðum mínum 
sem snúa að starfi og frama á vinnumarkaði 
líður mér eins og ég sé ekki alveg hreinskilin/n. 

   

   
SE - 19 

DK - 27 
SE - 19 

Ég efast um að ég finni starfsferil sem hentar 
mér.    

   SE - 17 

DK - 28 
SE - 17 

Þeir sem þekkja mig vel virðast efins þegar ég 
segi þeim frá starfsmarkmiðum mínum.    

   SE - 16 

DK - 29 
SE - 16 

Tilhugsunin um að ég þurfi að velja mér starf 
veldur mér vanlíðan / ónotum.    

   SE - 20 

DK - 30 
SE - 20 

Kannski tekst mér ekki að fá starfið sem mig 
langar virkilega í.    

    __________________________________________________________________ 
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Eins og greint er frá í töflu 7 og sjá má á mynd 11 mynduðu atriðin þrjátíu sex klasa 

við fjarlægð (0,2) sem eru í ágætu samræmi við kenningarlegar undirstöður 

mælitækisins og þá sex grunnkvarða sem VISA byggir á. Einungis ein spurning lendir ekki 

í klasa með öðrum atriðum úr sama kvarða. Það er spurning númer Y25: Þessa dagana... 

„Er ég að halda öllum möguleikum mínum opnum á meðan ég kynni mér ýmis störf”. Í 

klasagreiningunni féll hún í klasa með atriðum úr djúpkönnunarinnarkvarðanum en í 

raun var þessi spurning hönnuð í VISA til að meta yfirborðskönnun. Það sem er einnig 

mjög athyglisvert við skoðun myndar 11 eru klasarnir tveir á stigi 2 (0,5). Þar má sjá að 

þeir sameina sig í sterkar og öflugar víddir sem endurspegla í raun burðargrind 

mælitækisins. Samsömun við starfstengda skuldbindingu sameinar sig djúpkönnuninni 

(sem sýndi einnig jákvæða fylgni og studdi kenningarlega grunninn vel; r = 0,31) 

(Crocetti, Rubini og Meeus, 2008a). Undirvíddin; að búa sér til valmöguleika lenti ekki í 

sama klasa og þessar tvær eins og búast mátti við í ljósi kenninganna sem liggja að baki. 

Sjá má skýr skil á milli aðalvíddanna tveggja, sem liggja á milli atriða 3 og 12. Í síðari 

hlutanum (frá atriði 12) sameinast yfirborðskönnunin sjálfsefasemdunum sem sýndi 

einnig jákvæða fylgni; r = 0,25. Undirvídd endurskoðunar til starfsferils, sveigjanleikinn, 

lenti ekki í sama klasa og þessar tvær eins og búast mátti við í ljósi kenninganna sem 

liggja að baki. Af þessum niðurstöðum má draga þá ályktun að samsömun/djúpkönnun 

og yfirborðskönnun / sjálfsefasemdir eru sterkar víddir sem spá fyrir um stöðu 

starfstengdrar sjálfsmyndar því þær koma fyrir á öllum þrepum klasagreiningarinnar 

alveg sama hversu djúpt er farið. Lokaniðurstaða þessarar greiningar er sú að hér birtast 

einungis tvær meginvíddir það er að segja skuldbinding til starfsferils og könnun en ekki 

þriðja víddin sem Porfeli og félagar (2011) bættu inn í sitt líkan; endurskoðun til 

skuldbindingar.  
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Mynd 11. Tvær öflugar víddir, skuldbinding og könnun, endurspegla burðargrind VISA í 
prófuninni á íslenska úrtakinu. 
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Í öðru lagi var metið í hvaða tegund sjálfsmyndarstaðna VISA staðsetur 

þátttakendur. Porfeli og félagar (2011) beittu aðferð Ward og þrepaskiptri (e. 

hierarchical) klasagreiningu eins og Gore (2000) mælti með á úrtök bæði framhalds- (e. 

high school) og háskólanema. Hér var um að ræða klasagreiningu sem raðar 

einstaklingum í klasa (e. cluster) byggða á svörum þeirra við spurningunum 30 í VISA. 

Eins og mælt hafði verið með (Crocetti o.fl., 2008b, Luyckx o.fl., 2008) var kenningalegur 

grunnur (6 stöður) og skýringagildi (50% af dreifingu hverrar breytu) klasalausnar notuð 

og metin til að finna bestu lausnina. Áreiðanleiki sex klasa lausnar var einnig metinn og 

reyndist ásættanlegur (sjá nánar Porfeli o.fl., 2011). Hér er um nokkuð flóknar 

margþrepa aðferðir að ræða sem krefjast tiltekinnar úrtaksstærðar því það þarf að 

skipta upp úrtakinu til að reikna stika (e. cluster centres) í öðru úrtakinu og prófa gildi 

lausnarinnar í hinu. Þar sem úrtaksstærðin í þessari rannsókn bauð ekki upp á slíka 

útreikninga við greiningar á gögnunum voru notaðir stikar (e. centroids) frá rannsókn 

Porfeli og félaga (2011) sem þeir fengu við slíkar greiningar, til að skipa þátttakendum í 

eina af sjálfsmyndarstöðunum sex. Þetta var einnig gert með þessum hætti í nýlegri 

ítalskri rannsókn á starfstengdri sjálfsmynd unglinga (Sestito o.fl., 2015). Í töflu 8 og 

mynd 12 má sjá hvernig klasagreiningin greindi þátttakendur í starfstengdu 

sjálfsmyndarstöðurnar.  
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3.5 Starfstengd sjálfsmynd íslenskra framhaldsskólanema 

 

 

Mynd 12. Skýringarmynd af staðfestandi klasagreiningu sem skipaði þátttakendum rannsóknarinnar í sex starfsmyndarstöður byggð á svörum þeirra við 
spurningunum 30 í VISA 
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Á mynd 12 má sjá hvernig þrjár sjálfstæðu og óháðu yfirvíddir mælitækisins VISA; 

skuldbinding til starfsferils, endurskoðun til starfsferils og könnun mynda klasana sex. 

VISA atriðin 30 sem eru mæld af undirvíddum þeirra; að búa sér til valmöguleika 

(ljósblár), samsömun við starfstengda skuldbindingu (appelsínugulur), djúpkönnun 

(grár), yfirborðskönnun (gulur), sveigjanleiki til starfstendrar skuldbindingar (dökkblár) 

og sjálfsefasemdir til starfsferils (grænn) raða þátttakendunum saman í klasa eftir því 

hvernig þeir meta sig með teknu tilliti til spurninganna þrjátíu.  

Í töflu 8 má sjá hvernig klasagreiningin greindi þátttakendur í starfstengdu 

sjálfsmyndarstöðurnar.  

Tafla 8. Fjöldi þátttakenda í hverjum klasa. 

          

 
Klasi 1. Stöðug   34 17,4% 

 
2. Leitandi   21 10,8% 

 
3. Frestuð   32 16,4% 

 
4. Hindruð     20 10,3% 

 
5. Dreifð   26 13,3% 

  6. Óskilgreind 62 31.8% 

Gild svör 
 

195 100% 
Ógild svör 

 
7 

  
 

Einstaklingarnir 34 (17,4%) sem raðast í stöðu stöðugrar starfstengdrar sjálfsmyndar 

beita mest djúpkönnun einnig eru þeir virkir að búa sér til valmöguleika og að samsama 

sig þeim möguleikum. Yfirborðskönnunin mælist líka jákvæður þáttur hjá þeim en þeir 

beita henni ekki í jafn virkum mæli og djúpkönnuninni. Í stöðu leitandi tímabundinnar 

stöðvunar skipa 21 (10,8%) einstaklingur. Hjá þeim eru þættirnir djúpkönnun og 

yfirborðskönnun ráðandi og mest virkir. Sjálfsefasemdirnar til starfsferils mælist þriðji 

virki þátturinn og einnig sýna þau sveigjanleika til starfsferils. Skuldbindingaþátturinn er 

neikvæður og hefur ekki enn átt sér stað. Í klasa 3, frestuðu starfstengdu stöðinni, 

mælast 32 (16,4%) einstaklingar. Undirvíddir skuldbindingar til starfsferils; að búa sér til 

valmöguleika og að samsama sig við starfstengda skuldbindingu eru báðir neikvæðir en 

eins og sjá má á mynd 12 beita þeir oftar samsömun við starfstengda skuldbindingu 

heldur en að búa sér til valmöguleika. Hjá þessum einstaklingum mælist sveigjanleiki til 
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starfstengdrar skuldbindingar hæstur, yfirborðskönnun fylgir þar á eftir og 

sjálfsefasemdir til starfsferils rekur lestina. Í klasa 4, hindruðu starfstengdu 

sjálfsmyndarstöðunni, raðast 20 (10,3%) einstaklingar. Þessir einstaklingar mælast með 

báða skuldbindingarþætti háa og væna djúpkönnun. Aðrir þættir eru neikvæðir. Mesta 

neikvæð virkni mælist í þáttum sveigjanleika til starfstengdrar skuldbindingar. 

Sjálfsefasemdir koma út neikvæðar ásamt yfirborðskönnun. Í klasa 5, dreifðu- og 

sundurlausu starfstengdu sjálfsmyndinni, mælast 26 (13,3%) einstaklingar. Hjá þessum 

einstaklingum mælast allir þættir neikvæðir nema sveigjanleiki til starfstengdrar 

skuldbindingar og sjálfsefasemdir til starfsferilis. Hann mælist hæstur. Í þeim 

einstaklingum sem náðu ekki að skilgreina sig eftir spurningarlista VISA og fengu stöðu 

með óskilgreinda starfstengda sjálfsmynd mældust 62 einstaklingar (31,8%). Hjá þeim 

kemur annar skuldbindingaþáttur af tveimur jákvæður út það er að búa sér til 

valmöguleika. Allir aðrir þættir komu út neikvæðir þar af yfirborðskönnunin mest. 
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4 Umræður 

Markmið þessarar próffræðilegu rannsóknar var að meta stöðu starfstengdrar 

sjálfsmyndar framhaldsskólanema sem eru að ljúka námi og taka næstu skref á náms- og 

starfsferlinum. Með það fyrir augum var mælitækið VISA lagt fyrir hentugleikaúrtak 

útskriftarhópa fjögurra framhaldsskóla. Með þátttökunni gáfu nemendur innsýn inn í 

hugarheim sinn sem gefur til kynna hvernig þau sjá starfsferil sinn til framtíðar og 

hvernig þau standa að þeim undirbúningi sem næsta skref krefst. Nú þegar 

kenningarlegi grunnur mælitækisins hefur verið tíundaður sem og uppbygging og þróun 

VISA má glögglega sjá hvaða þættir það eru sem skipta mestu máli til að 

starfsferilsþróun unglinga megi ganga sem best. Þessi rannsókn varpar þannig ekki 

aðeins ljósi á próffræðilega eiginleika VISA heldur einnig á það ferli og á þá þætti sem 

skólanámskrár og starfandi náms- og starfsráðgjafar geta haft að leiðarljósi við leiðsögn 

til þeirra sem þess þarfnast.  

4.1 Ásættanlegur áreiðanleiki og réttmæti 

Til að svara fyrstu rannsóknarspurningunni um hvort áreiðanleiki og réttmæti 

mælitækisins væru tryggð var gerð athugun á hvort kenningarlegi grunnurinn og 

formgerð upprunalega mælitækisins myndi sýna sig í gegnum niðurstöðurnar. Til að fá 

það fram var gerð leitandi þáttagreining og klasagreining. Í þáttgreiningunni kom fram 

skýr dreifing breytanna sem samræmdist ágætlega kenningarlega grunninum. Hann 

gerði ráð fyrir þremur skýrum meginvíddum en bæði leitandi þáttagreiningin og 

klasagreiningin sýndu ekki þrjár meginvíddir í prófuninni á íslenska úrtakinu. Undirvídd 

endurskoðunar til skuldbindingar; sveigjanleiki til starfstengdrar skuldbindingar, virtist 

samkvæmt þáttahleðslunni tilheyra skuldbindingakvarðanum meira en þeim kvarða sem 

kenningarlegi grunnur mælitækisins gerir ráð fyrir. Samkvæmt þessari niðurstöðu mætti 

draga þá ályktun að hér séu fjórir þættir að mynda tvo sterka kvarða sem virðast spá 

fyrir um starfstengda sjálfsmynd einstaklinga á Íslandi. Annars vegar víddirnar; 

samsömun og djúpkönnun og hins vegar víddirnar yfirborðskönnun og sjálfsefasemdir 

einstaklingsins til starfsferils.  
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Þessar niðurstöður líkjast hvað mest starfstengdu sjálfsmyndarstöðu Vondracek, 

Lerner og Schulenberg (1986) frá DCP-líkaninu. Þar segir af öflugu starfstengdu 

sjálfsmyndarstöðunni sem vísar til þess þegar einstaklingurinn hefur skuldbundið sig til 

starfsferils en virðist halda dyrunum opnum fyrir öðrum valkostum. Einstaklingur með 

öfluga starfstengda sjálfsmynd heldur sveigjanlegu viðhorfi til þess starfsferils sem hann 

hefur skuldbundið sig til. 

Þegar betur er að gáð eru niðurstöðurnar í ágætu samræmi við raunveruleikann og 

íslenskan vinnumarkað. Í rannsókn Guðrúnar Helgu og Gylfa Dalmann (2011) um viðhorf 

og vinnulag Y-kynslóðarinnar (einstaklingar fæddir frá 1980 -2000) kom í ljós að sú 

kynslóð býr yfir minni sveigjanleika en eldri kynslóðir því áhersla á hvers kyns fríðindi 

fyrir sig sjálf eru meiri. Einnig kom fram að einstaklingar af þeirri kynslóð yfirgæfi 

vinnustað fljótt ef þeim byðust betri stöður annars staðar. Samkvæmt þessum 

niðurstöðum endurspegla kvarðarnir í mælitæki VISA það ágætlega og veita skýringar á 

því hvers vegna undirkvarði endurskoðun til starfsferils; sveigjanleiki, birtist ekki í 

grunnmynd íslenska úrtaksins. Að þessari vídd undanskilinni hlóðust allir aðrir þættir í 

góðu samræmi við kenningarlega grunn VISA. 

Áreiðanleikamælingar mælitækisins komu vel út. Fylgnitölur á milli atriða og innri 

áreiðanleiki Cronbach´s alfa var mjög ásættanlegur og mældist á bilinu 0,81 – 0,88. 

Niðurstöður fylgninnar samsvaraði kenningarlega grunninum einstaklega vel þar sem 

neikvæð fylgni mældist á milli þeirra vídda sem eiga hvað minnst sameiginlegt svo sem 

þættir djúpkönnunar og sveigjanleika og djúpkönnunar og efasemda. Jákvæð fylgni 

mældist á milli þeirra vídda sem eiga vel saman og eiga það sameiginlegt að styrkja og 

auka kraftinn til stöðugrar starfstengdrar sjálfsmyndar. Þær eru djúpkönnun og 

samsömun við starfstengda skuldbindingu. Samsömun og að búa sér til valmöguleika. 

Einnig mældist jákvæð fylgni milli víddanna tveggja sem draga hvað mest úr hugrekki og 

ákvarðanatöku til starfsferils, víddanna sveigjanleika og sjálfsefasemda til starfsferils. Í 

heildina litið eru próffræðilegir þættir mælitækisins mjög ásættanlegir hvað áreiðanleika 

og réttmæti snertir.  

4.2 Tæpur fimmtungur í eftirsóknarverðustu starfsmyndarstöðunni 

Í klasagreiningunni kom í ljós að á Íslandi falla 17% framhaldsnemendur í flokk stöðugrar 

starfstengdrar sjálfsmyndar (e. achived). Þetta er fyrirmyndarstaðan sem flestir 
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foreldrar, kennarar og aðrir ráðmenn telja ákjósanlega fyrir nemendur, börn og 

barnabörn. Enda, eins og áður hefur komið fram, er talið að þar líði einstaklingum vel í 

eigin skinni, bæði hvað varðar hugsun, hegðun og líðan (Christiansen, 1999; Skorikov, 

2007; Kroger, 2007; Skorikov og Vondracek, 2007; Meeus, 2011; Porfeli, Lee, Vondracek 

og Weigold, 2011; Skorikov og Vondracek, 2011). Slíkir einstaklingar er virkir í öllum 

þeim ferilsþáttum sem skipta hvað mestu máli í þróun og mótun til stöðugrar 

starfstengdrar sjálfsmyndar. Framgangur hennar er talinn vera veigamikill forspárþáttur 

um hvernig einstaklingnum muni reiða af á fullorðinsárunum (Savickas, 1985; 

Vondrackek, Lerner og Schulenberg, 1986; Lapan, 2004; Diemer og Blustein, 2006; 

Zimmer-Gembeck og Martimer, 2006; Skorikov og Patton, 2007; Skorikov og Vondracek, 

2007; Porfeli o.fl., 2011; Lannegrand-Willems, Ll, Perchec, C., og Marchal, C., 2017). 

Talið er að þeir unglingar sem ná að öðlast stöðuga starfstengda sjálfsmynd hafi 

mesta styrkinn til að takast á við mótbyrinn og hindranirnar sem verða á vegi þeirra á 

starfsferlinum síðar meir (Skorikov og Vondaracek, 2007). Ávinningur þessarar stöðu er 

mikill og því til mikils að vinna bæði fyrir foreldra og starfsfólk skóla og þjóðfélagið í 

heild að ná fleiri nemendum í þessa stöðu. Til að svo megi verða þarf heildstæða stefnu 

og framtíðarsýn í menntakerfi landsins um hvernig unnið er með áhuga, hæfileika og 

styrkleika nemenda í skólakerfinu. Þó svo að hlutfall stöðugrar starfstengdrar 

sjálfsmyndar í þessari rannsóknar sé sambærilegt við niðurstöður þeirra rannsóknir sem 

hafa verið gerðar áður, bæði í Bandaríkjunum og í Frakklandi (Porfeli o.fl., 2011 og 

Lannegrand-Willems, Perchec og Marchal, 2017), gefur það ekki tilefni til að telja að ekki 

megi gera betur. Ráðandi ferilsþættirnir í þessari stöðu, sé litið til niðurstöðu 

rannsóknarinnar, eru djúpkönnun, að skapa sér valmöguleika og samsömun til 

starfstengdra skuldbindinga. Þessa þætti er auðvelt að kenna einstaklingum. Þetta ætti 

því einungis að vera spurning um hvort þeim sé gefinn tími og svigrúm til slíkrar vinnu og 

hvernig verður best staðið að því?  

Íslensku ungmennin sem flokkuðust í stöðu leitandi tímabundinnar stöðvunar voru 

um 11% úrtaksins. Þessir einstaklingar höfðu ef til vill áður verið í stöðu stöðugu 

starfstengdu sjálfsmyndarinnar og voru einhverra hluta vegna að endurmeta hug sinn til 

núverandi skuldbindinga. Þessir einstaklingar mælast ekki ennþá með samsvörun við 

starf og þeir eru ekki heldur að skapa sér til valmöguleika. Við þetta má setja þann 

fyrirvara að, eins og kemur fram í niðurstöðunum, báðir hlutar könnunarþáttarins virkir. 
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Þeir eru að beita yfirborðskönnun og djúpkönnun en í vangaveltunum virðast þeir 

berjast við sjálfsefasemdir til starfsferils og sveigjanleikann; hvort þeir eigi að hrökkva 

eða stökkva. Eins og nafnið segir til um er þetta tímabundin stöðvun og yfirleitt líður 

ekki á löngu þar til að einstaklingar í þessari stöðu taki ákvörðun og færast í kjölfarið í 

stöðugu starfsmyndarstöðuna eða ílengjast í endurskoðuninni og færast niður í frestuðu 

starfstengdu sjálfsmyndarstöðuna. Samkvæmt rannsóknum líður þessum einstaklingum 

vel, þeir eru einungis að íhuga hvort breytinga sé þörf (Crocetti o.fl., 2008b) Í 

samanburði við fyrri rannsóknir var hlutfall þessa hóps einnig sambærilegur þeirri 

bandarísku og frönsku (Porfeli o.fl., 2011; Lannegrand-Willems, Perchec og Marchal, 

2017). Ekki ætti mikið að þurfa að koma til svo nemendur í þessari stöðu, sem leita sér 

ráðgjafar, finni lausn sinna mála. Þau áttu að baki góða grunnvinnu í könnunarþættinum 

og má ætla að hér skorti einungis tíma og svigrúm til að tala upphátt um sínar 

vangaveltur. Til að svo megi verða þarf nemandi gott aðgengi að náms- og 

starfsráðgjafa.  

Í klasa 3 og þá í stöðu frestunar voru um 16% úrtaksins. Þessir einstaklingar 

reyndust eiga í vandræðum og þyrftu aðstoð náms- og starfsráðgjafa. Þeir sem flokkast í 

stöðu frestunar þjást af valkvíða og eiga erfitt með að taka ákvörðun. Þeir vita lítið hvað 

þeir vilja en þá langar að vita hvert ber að stefna og það veldur vanlíðan. Oft þurfa slíkir 

einstaklingar ekki mikla hjálp svo mjaka megi þeim upp í stöðu hindrunar. Þeir beita 

yfirborðskönnun en hún er bara ekki nægilega virk til að koma þeim á þann stað sem 

ákjósanlegur telst. Til þess þurfa þeir djúpkönnun en þeir hafa ekki kunnáttu til beita 

henni. Náms- og starfsráðgjafi gæti auðveldlega aðstoðað einstakling úr þessari stöðu 

með tiltölulega lítilli fyrirhöfn. Í ráðgjöf væri hægt að benda nemanda á að kafa dýpra í 

valmöguleika sem hann hefur fundið í yfirborðskönnuninni og í framhaldinu gæti hann 

fengið leiðbeiningu hvernig hann samsamar sig þeim valmöguleikum. Í kjölfarið er líklegt 

að nemandinn væri reiðubúinn að taka ákvörðun til skuldbindingar. Skorturinn á 

djúpkönnuninni er langlíklegasta ástæðan fyrir að þau eru stödd í þessari stöðu. Hlutfall 

nemenda í þessari stöðu var sambærilegt við stöðu frönsku unglinganna (17,9%) en ívið 

lægra hlutfall í samanburði við þá bandarísku (23,2%) (Porfeli o.fl., 2011; Lannegrand-

Willems, Perchec og Marchal, 2017).  

Lítið er hægt að gera fyrir þá 20 (10%) nemendur sem reyndust mælast í stöðu 

hindrunar, staða þeirra er undir þeim sjálfum komin. Svo enn sé litið til kenningarlega 
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grunnsins er um að ræða þá einstaklinga sem taldir eru vilja þóknast öðrum, yfirleitt 

foreldrum og/eða forráðamönnum. Eins og fram kemur í niðurstöðum mældist 

skuldbindingaþáttur innan þessa hóps hár og könnunarþátturinn lágur. Þrátt fyrir 

samsama þau sig valinu með ágætum og það að telja sér trú um að hafa valið sjálf út frá 

eigin innri leit benda fyrri rannsóknir eindregið til þess að þau hafi sjaldnast farið sjálf í 

gegnum ferli könnunar og skoðað valmöguleika sem henta að teknu tilliti til eigin 

sjálfstæðra óska. Talið er að slíkir einstaklingar fylgi fjölskylduhefðinni fyrir umbunina 

eða til að viðhalda góðum tengslum við foreldra. Þau vilja ekki vera svarti sauðurinn sem 

sker sig út úr. Þessir einstaklingar líta út fyrir að vera með allt á hreinu og við fyrstu sýn 

halda margir að þeir búi við stöðuga starfstengda sjálfsmynd. En náms- og 

starfsráðgjafar ættu þó að reikna með því að fá einstaklinga sem flokkast þarna til sín 

vegna þess að þeir eiga á hættu einn daginn að hætta og vilja þá finna sér annan 

starfsferil sem á betur við sjálfsmyndina. Þá þurfa þeir styrk og stuðning til að rísa upp 

gegn ríkjandi gildum og fjölskyldusögunni. Hlutfall íslensku framhaldsskólanemanna í 

þessum flokki reyndist ekki frábrugðið því sem mælist meðal bandarískra 

framhaldsskólanema eða um 11% sem er ívið hærra hlutfall en meðal franskra 

framhaldsskólanema (14%) (Porfeli o.fl., 2011; Lannegrand-Willems, Perchec og 

Marchal, 2017).  

Í dreifðu og sundurlausu starfstengdu sjálfsmyndinni mældust 13% úrtaksins. Talið 

er fullkomlega eðlilegt að unglingar hefji sína innri baráttu í þessari stöðu. En, þá er 

miðað við fermingaraldur. Meðalaldur þátttakenda í þessari rannsókn var hins vegar 

18,5 ár og því má ætla að þetta sé nokkuð hátt hlutfall. Einstaklingar í slíkri stöðu eiga í 

verulegum vanda. Þeir mældust lægstir í ferilsþáttunum tveimur til skuldbindingar; að 

búa sér til valmöguleika og að samsama sig starfstengdri skuldbindingu. Ennfremur 

mældust þeir mjög lágir í báðum könnunarþáttunum, yfirborðskönnun og djúpkönnun. 

Þessir einstaklingar beita ekki neinum þáttum sem þróun starfstengdrar sjálfsmyndar 

krefst.  

Sé litið til niðurstaðna var hið eina virka í þessum hópi sveigjanleiki og svo 

sjálfsefasemdir um starfsferil. Flestar rannsóknir sem mæla starfstengda sjálfsmynd 

samhliða líðan einstaklinga hafa sýnt með óyggjandi hætti að vanlíðanin sem fylgir því 

að tilheyra þessari stöðu er mikil. Lannegrand-Willems, Perchec og Marchal (2017) 

mældu dreifðu og sundurlausu starfsmyndarstöðuna með ögn frábrugðnari hætti en sú 
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bandaríska og því er einungis hægt að bera íslensku niðurstöðuna saman við þá 

síðarnefndu. Íslensku framhaldsskólanemarnir mælast hlutfallslega mun lægri í þessari 

starfstengdu sjálfsmyndarstöðu en bandarísku framhaldsskólanemarnir (22%) (Porfeli 

o.fl., 2011). Best gerðu þeir náms- og starfsrágjafar sem fá einstaklinga til meðferðar að 

vísa þeim áfram til sálfræðilegrar meðferðar. Staða sem þessi kallar á slíkt inngrip. 

Að mínu mati er staða starfstengdrar sjálfsmyndar íslenskra framhaldsskólanema 

skýr. Hún gefur til kynna ákall um aðstoð og leiðsögn til meiri sjálfsþekkingar. Af 195 

þátttakendum þessarar rannsóknar mælast einungis 34 einstaklingar með stöðuga 

starfstengda sjálfsmynd. Hér má gera betur. 

4.3 Aukin náms- og starfsfræðsla gefur nemendum tækifæri til að taka betri 
ákvarðanir 

Þegar litið er til rannsóknarinnar og niðurstöðu sem hún veitir kom helst á óvart sá fjöldi 

nemenda sem mældust á sjöttu og síðustu starfstengdu sjálfsmyndarstöðunni: 

Einstaklingar sem ekki má skilgreina í neina starfstengda sjálfsmyndarstöðu. 

Meginástæðan fyrir þessu er mikið ósamræmi í svörum. Með vísan í kenningarlega 

grunninn er talið að um 20% þátttakenda geti ekki fyllilega skilgreint sig samkvæmt 

þeim fimm starfsmyndarstöðum sem VISA býður upp á (Porfeli og Savickas, 2012). Í 

þeim samanburði mældist hlutfall íslenskra framhaldsskólanema heldur hátt eða um 

32%. 

Þessir nemendur standa í ströggli. Í niðurstöðunum kom fram að þeir voru að reyna 

að skapa sér valmöguleika en skortir undirstöðu eða eiga að baki vinnu í öllum hinum 

ferilsþáttunum sem svo hafa hvað mest að segja um stöðu starfstengdrar sjálfsmyndar. 

Ekki ætti að reynast örðugt að kippa þessu í liðinn. Í þessari stöðu greindust 62 

einstaklingar sem skorti upplýsingar, ráðgjöf og fræðslu um hvernig best er að taka 

stjórn á sinni eigin starfsferilsþróun. 

Þeir nemendur sem greinast í þessari stöðu þurfa hvatningu og leiðbeiningu til að 

hefja könnun. Það getur verið í formi upplýsingabæklinga, að hitta annað fólk sem hefur 

svipuð áhugamál og stefna á sama starfssvið. Nemendurnir þurfa jafnvel kennslu í að 

afla sér upplýsinga og halda utan um upplýsingarnar sem þau afla sér. Þau þurfa 

leiðbeiningu, tíma og ró til að beita djúpkönnun. Kafa dýpra í efnið og samsama sig. 
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Finna hvar hugsjónir þeirra, langanir og þrár liggja. Hvernig fjölskyldulífi þau langar að 

lifa. Vaktavinnu, dagvinnu, þjónustustarf eða annað.  

Í rannsókn Soffíu Valdimarsdóttur (2012) kom fram að fyrir ungmennum voru náms- 

og starfsmöguleikarnir endalausir og þau vissu hreinlega ekki hvar skyldi byrja. Þetta er 

mikilvægt því það gefur til kynna að mikilvægi náms- og starfsfræðslu hafi sjaldan eða 

aldrei verið meira. Í nútímalegu vestrænu ríki veitist örðugara að öðlast skýra 

starfstengda sjálfsmynd og góða samsvörun við starf og starfsánægju en fyrir rúmum 

áratug (Arnett, 2000; Luyckx, Duriez, Klimstra, De Witte, 2010). Þetta helgast meðal 

annars að því að vinnumarkaður er orðinn talsvert flóknari og margþættari en var. 

Markviss náms- og starfsfræðsla hefur sýnt árangur bæði varðandi aukna getu til að taka 

ígrundaðar ákvarðarnir um áframhaldandi náms- og starfsval (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 

2000; María Dóra Björnsdóttir, Sif Einarsdóttir og Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2011) sem 

og auknum vitsmunaþroska til að verða sér út um upplýsingar og búa sér til 

valmöguleika til áframhaldandi náms- og/eða starfsvals (Guðbjörg Vilhjálsmdóttir, 

2007). 

Meginþema í þróun, myndun og mótun starfstengdrar sjálfsmyndar liggur í 

sjálfsþekkingunni og í þessari spurningu: „Hvað vil ég verða?“ Svarið við þeirri spurningu 

og leitin að henni undirstrikar einn mikilvægasta hluta sjálfsmyndarinnar og kjarna 

hennar. Skólar gegna mikilvægu hlutverki í þróun starfstengdrar sjálfsmyndar (Dellas og 

Gaier, 1975; Skorikov og Vondracek, 1997; Bynner, 1998; Danielsen, Lorem og Kroger, 

2000). Hvort og hvernig skólar sinna þróun og þroska sjálfsþekkingar unglinga í grunn- 

og framhaldsskólum landsins er afar misjafnt og örðugt að leggja dóm á það. Hins vegar 

er staðreynd, og gefur sterkar vísbendingar um að ekki sé verið að sinna þeim 

námsþætti með nógu afgerandi og skilvirkum hætti, að unglingum sem í dag eru á leið 

inn í mesta áhrifatímabil starfstengdrar sjálfsmyndar líður illa. Sem er ekki léttvæg 

staðreynd. 

Þróunin á síðastliðnum árum er samfélaginu óhagstæð. Árið 2007 mátu 16,8% 

einstaklinga á aldrinum 18 til 24 ára andlega heilsu sína annað hvort sæmilega eða 

lélega. Árið 2009 var þetta hlutfall komið í 15,8% og árið 2012 var það komið upp í 22%. 

Hér er þróunin markviss og í verri átt. Samkvæmt síðustu mælingum, sem voru gerðar 

árið 2016, var þetta hlutfall komið upp í 36,2%. Depurð og kvíði meðal íslenskra 

ungmenna eykst hröðum skrefum (Embætti landlæknis, 2017). Þessi ógnvænlega þróun 
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skýrir og styður niðurstöður rannsóknar Sigríðar Dísu Gunnarsdóttur (2006) og Söndru 

Þóroddsdóttur (2012) um að persónulega ráðgjöfin sé að yfirtaka starf náms- og 

starfsráðgjafa í framhaldsskólum í dag á kostnað til dæmis markvissrar náms- og 

starfsfræðslu. Sem, eins og rannsóknir hafa sýnt, styrkja sjálfsþekkingu hvers 

einstaklings í skilvirkri ákvarðanatöku í þáttum sem snúa að áframhaldandi náms- 

og/eða starfsferils og styrkir starfstengda sjálfsmyndarstöðu þeirra jafnframt.  

Að öðlast stöðuga starfstengda sjálfsmynd er ekki flókið í sjálfu sér. Enginn þarf að 

vera sérstökum hæfileikum búinn til að mynda sér hana. Leiðina að henni má kenna. Hið 

eina sem þarf er tími, áhugi, samstaða og skipulag til heildstæðrar áætlanagerðar frá 

þeim fræðsluyfirvöldum sem koma að starfsferilsmótun barna og unglinga. Vonandi 

gagnast þessi umfjöllun um þróun, myndun og uppbyggingu í átt að stöðugri 

starfstengdri sjálfsmynd starfandi náms- og starfráðgjöfum í vinnu sinni með 

framhaldsskólanemum. Mælitækið VISA, komið yfir á íslensku með greiningu, hefur alla 

burði til að reynast hentugt verkfæri til meta stöðu starfstengdrar sjálfsmyndar íslenskra 

ungmenna. Hvort sem er fyrir ráðgjafa sem sinnir skjólstæðingi sínum eða með beinum 

hætti nemendum sem vilja sjálfir taka aukna ábyrgð á starfsferilsþróun sinni. Með réttri 

beitingu þeirra ferilsþátta sem hér hefur verið fjallað um má sporna við fæti gegn þeirri 

óheillavænlegu þróun sem hér hefur verið nefnd og tengist starfstengdri sjálfsmynd að 

verulegu leyti. 
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Fylgiskjöl 

Fylgiskjal 1. Spurningarlisti VISA: Vocational Status Assessment (VISA). Erik J. Porfeli, 
Ph.D. © E J Porfeli 2011. 

 

Upp að hvaða marki ert þú sammála eftirfarandi fullyrðingum? 

a) Mjög sammála 

b) Sammála 

c) Hvorki / Né 

d) Ósammála 

e) Mjög ósammála 

 

Kvarði: Skuldbinding til starfsferils.  

Að búa sér til valmöguleika 

1. Ég veit hvers konar starf hentar mér. 

2. Ekkert annað starf er eins heillandi í mínum huga og það sem ég stefni að. 

3. Ég hef valið mér starfssvið og enginn getur fengið mig til að skipta um skoðun. 

4. Ég hef lengi vitað hvernig störf henta mér best. 

5. Ég hef eytt miklum tíma og orku í að búa mig undir það framtíðarstarf sem ég hef 
valið mér. 
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Samsömun við starfstengda skuldbindingu 

6. Starfsferillinn (e. career) minn mun hjálpa mér að ná mikilvægum persónulegum 
markmiðum.  

7. Þegar ég fæ starf við það sem ég hef valið mér get ég orðið sú manneskja sme 
mig dreymir um að vera. 

8. Fjölskylda mín hefur trú á því að ég muni starfa við það sem ég hef valið. 

9. Ég hef valið starfsferil sem leyfir mér að vera trúr mínum gildum. 

10. Starfsval mitt mun leyfa mér að lifa því fjölskyldulífi sem ég óska mér. 

 

Kvarði: Endurskoðun til starfsferils.  

Sveigjanleiki til starfstengdrar skuldbindingu 

11. Það er líklegt að áhugi minn á störfum eigi eftir að breytast í framtíðinni. 

12. Ég mun líklega breyta markmiðum mínum um nám og störf í framtíðinni. 

13. Það sem ég sækist eftir í starfi mun líklega breytast í framtíðinni. 

14. Náms- og starfsferill minn gæti orðið annar en ég ætla mér núna. 

15. Ég á eftir að kynna mér ýmislegt áður en ég get tekið ákvörðun um framtíðarstarf 
mitt. 

Sjálfsefasemdir til starfsferils 

16. Tilhugsunin um að ég þurfi að velja mér starf veldur mér vanlíðan / ónotum. 

17. Þeir sem þekkja mig vel virðast efins þegar ég segi þeim frá starfsmarkmiðum 
mínum. 

18. Þegar ég segi öðrum frá markmiðum sem snúa að starfi og frama á vinnumarkaði 
líður mér eins og ég sé ekki alveg hreinskilin/n. 

19. Ég efast um að ég finni starfsferil sem hentar mér. 

20. Kannski tekst mér ekki að fá starfið sem mig langar virkilega í. 
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Kvarði: Könnun.  

Yfirborðskönnun 

Þessa dagana... 

21. Er ég að kynna mér í rólegheitum störf sem ég þekki lítið í von um að finna 
nokkra möguleika sem ég gæti skoðað. 

22. Er ég að velta fyrir mér hvernig ég passa í hin og þessi störf. 

23. Er ég að prófa ýmis störf og reyna ólíka hluti til að finna störf sem gætu hentað 
mér. 

24. Er ég að kynna mér ólík störf sem mér gæti líkað við. 

25. Er ég að halda öllum möguleikum mínum opnum á meðan ég kynni mér ýmis 
störf. 

 

Djúpkönnun 

Þessa dagana... 

26. Er ég að reyna átta mig á helstu styrkleikum mínum í tengslum við mögulegt 
framtíðarstarf. 

27. Er ég að kynna mér hvernig ég get aukið líkurnar á því að komast í draumastarfið. 

28. Er ég að kynna mér eins vel og ég get hvaða menntunar er krafist í því starfi sem 
ég hef mestan áhuga á. 

29. Er ég að reyna að komast í kynni við fólk sem hefur áhuga á svipuðum störfum 
og ég. 

30. Er ég að velta fyrir mér hvað það er sem skiptir mig mestu máli í starfi. 
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Fylgiskjal 2. Leyfisbeiðni um þátttöku skóla í próffræðilegri rannsókn 

 

 

 

11.október 2017 

Ágæti skólameistari! 

  

Erindi: Beiðni um þátttöku skóla í próffræðilegri rannsókn 

  

Laufey Kristjánsdóttir heiti ég og er nemandi í meistaranámi í náms- og starfsráðgjöf við Háskóla 

Íslands. Síðastliðna mánuðu hef ég, ásamt Sif Einarsdóttur prófessor, unnið við þýðingu og stöðlun 

nýs bandarísks mælitækis sem er nefnt Starfstengd sjálfsmynd (e.vocational identity status 

assessment, VISA). Niðurstöður rannsóknanna þriggja sem hafa verið gerðar með mælitækinu frá 

árinu 2011 þykja eftirtektaverðar fyrir þær sakir að þær eru taldar varpa ljósi á hvernig unglingar 

geta raðast í sex mismunandi starfstengdar sjálfsmyndir. Þróunin er ferli og niðurstaðan er 

breytileg og ólík eftir því hvernig þau beita mismunandi leiðum könnunar (e.exploration); annars 

vegar með yfirborðskönnun (e.exploration in-breadth) og hins vegar djúpkönnun (e. exploration 

in-depth). Djúpkönnunin er talin draga verulega úr efa til náms- og starfsferils og einnig er hún 

talin auka skuldbindingu og samsömun við starf.  

  

Markmið þessarar próffræðilegu rannsóknar er í fyrsta lagi að varpa ljósi á starfstengda sjálfsmynd 

íslenskra ungmenna til að meta hvar í ferlinu þau eru stödd því að í þeirri vitneskju felst ákveðinn 

forspáþáttur um líðan og jafnvel blómstrun til fullorðnisáranna (Porfeli o.fl. 2011). Ef vel tekst til 

við rannsóknina getur þetta matstæki orðið mikilvægt verkfæri til upplýsinga í höndum starfandi 

náms- og starfsráðgjafa í framhaldsskólum landsins þar sem þeir geta í framhaldi niðurstaðna beitt 

viðeigandi inngripi og stuðlað að sterkri starfstengdri sjálfsmynd.  

 

Til að kanna hversu vel matstækið virkar við mat á stöðu starfstengdrar sjálfsmyndar þarf að leggja 

það fyrir úrtak framhaldsskólanema. Hóp sem er að ljúka námi og stendur á tímamótum þar sem 

framhaldið, hvort sem það er nám eða vinna, krefst bæði könnunar og skuldbindingar. 

 

Ég óska eftir formlegu leyfi þínu til að leggja spurningalista fyrir nemendur í skólanum. 

Framkvæmd rannsóknarinnar liggur ekki fyrir að svo stöddu en ég hef fengið gagnlegar 

upplýsingar um hvaða möguleikar eru fyrir hendi frá náms- og starfsráðgjafa skólans. Þeir hafa 

sýnt viðfangsefninu áhuga og þess vegna óska ég eftir samþykki þínu fyrir nánara samstarfi við 

gagnasöfnunina. Ég mun tryggja að hún mun verða tilkynnt til Persónuverndar og verður fyllsta 

trúnaðar gætt í allri meðferð gagna. 

 

Með von um jákvæðar undirtektir, gott og gagnlegt samstarf 

 

Laufey Kristjánsdóttir,  

S: 899-4648,       ________________________  

Netfang: lak3@hi.is                  Skólameistari 

 


