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Útdráttur 

Markmið þessarar ritgerðar er að skoða hvaða áhrifaþættir skólastjórar í grunnskólum í 

Fjarðabyggð telji að skipti nemendur mestu máli þegar þeir velja sér framhaldsskóla að 

loknu skyldunámi. Einnig er sjónum beint að náms- og starfsfræðslu í grunnskólum í 

Fjarðabyggð og  hvernig náms- og starfsfræðslu er háttað  þar. 

Umhverfið mótar okkur og skoðanir okkar. Fjallað verður um kenningar 

Gottfredson, Bourdieu og Bronfenbrenner í tengslum við mótunaráhrif umhverfis og 

hvernig unglingar velja sér nám eftir því hvaða þekkingu þeir hafa af námi og störfum. 

Rannsóknin var unnin með eigindlegri rannsóknaraðferð  sem byggð var á 

viðtölum við alla starfandi skólastjóra í grunnskólum Fjarðabyggðar.  Niðurstöðurnar 

sýndu að skólastjórar telja foreldra hafa mest um val nemenda að segja þegar þeir velja 

sér nám að loknu skyldunámi. Þeir telja búsetu hafa áhrif en ekki úrslitaáhrif. Einnig kom 

í ljós að nemendur í Fjarðabyggð fá náms- og starfsfræðslu þrátt fyrir að fáir náms- og 

starfsráðgjafar séu starfandi á svæðinu. Viðhorf skólastjóra í Fjarðabyggð er jákvætt 

gagnvart náms- og starfsfræðslu, þeir telja að náms- og starfsfræðsla geti dregið úr  

brottfalli nemenda úr framhaldsskóla og að nemendur myndu ígrunda betur val sitt ef 

þeir fengju náms- og starfsfræðslu.  
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Abstract 

In the main body of the essay I examine what influences, when considering higher 

schooling following compulsory education, school principals of primary level institutions 

in Fjardabyggd consider to be the most important for pupils. I focus on study and 

vocational education in compulsory schooling in Fjardabyggd, and access and reflect on 

organisation of study, and vocational-specialised education. 

Our environment affects us, our opinions, and our ways of thinking. In this thesis I 

discuss the theories of Gottfredson, Bourdieu and Bronfenbrenner within the shaping 

effects of the environment and how young people choose to study, according to their 

knowledge of education and work.  

The research was carried out using a qualitative research method based on 

interviews with principals who work in primary schools in the area. All the school 

principals in Fjarðabyggd's compulsory school participated in the study. The results 

reveal that principals believe parents are biggest influence on the student´s choice when 

determining a future area of study. They believe that residence has some impact, but is 

not a decisive factor. It also comes to light that students in Fjarðabyggd receive study 

and vocational training in spite of little career guidance in the area.  

I close the essay by noting the attitude of principals in Fjardabyggd is positive 

concerning learning and job-training/apprenticeship studies. They believe that study 

and vocational training can reduce the dropout rate of students in further education, 

and that students are better able to consider their choices if they receive general and 

vocational education. 
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Formáli  

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

við félagsfræði, mannfræði- og þjóðfræðideild Háskóla Íslands. Markmið lokaverkefnisins 

er að kanna hverjir eru helstu áhrifavaldar varðandi val á námi að loknu skyldunámi að 

mati skólastjóra í grunnskólum Fjarðabyggðar. Einnig að fá yfirsýn yfir þá náms- og 

starfsfræðslu sem nemendur í grunnskólum í Fjarðabyggð fá og viðhorf skólastjóra til 

náms- og starfsfræðslu. Rannsóknin var unnin með eigindlegri rannsóknaraðferð. 

Þegar grunnskólanemar standa frammi fyrir þeirri ákvörðun að velja sér nám eða 

störf að loknu skyldunámi þá er margt í boði. Í dag eru störf orðin mjög fjölbreytt og ekki 

oft auðvelt að vita hvaða leið er best að fara þegar stefnt er á tiltekið starf eða 

starfsvettvang. Námsframboð í heiminum er endalaust og ákvörðun nemenda því oft 

mjög erfið. Eitt af meginviðfangsefnum starfandi náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum 

er að aðstoða nemendur við náms- og starfsval. Náms- og starfsráðgjafi getur auðveldað 

nemendum þá ákvörðun sem þeir standa frammi fyrir og sýnt þeim leiðir sem hægt er 

að fara í námi og störfum. Fáir náms- og starfsráðgjafar eru starfandi á landsbyggðinni 

en þar sem ég ólst upp  starfaði einn slíkur í framhaldsskólanum sem ég var nemandi við. 

Þegar ég valdi mér nám að loknu skyldunámi þá fylgdi ég bara vinunum án þess að hugsa 

hvort sú leið hentaði mér eða hvort sú leið höfðaði í raun eitthvað til mín. En eftir eitt ár 

á rangri námsbraut fékk ég aðstoð frá náms- og starfsráðgjafa og valdi mér námsbraut 

sem átti mun betur við mig. Að velja sér nám sem hentar hverjum og einum er mikilvægt 

þegar velja á framhaldsskóla. Að ígrunda og kynna sér vel námsleiðir er leið sem náms- 

og starfsráðgjafar geta aðstoðað nemendur við. Áhugi minn á náms- og starfsfræðslu 

kviknaði snemma í náminu og langaði mig að skoða grunnskólana í Fjarðabyggð þar sem 

ég ólst upp og sjá hvernig þeir væru að undirbúa nemendur undir nám að loknu 

skyldunámi. Ég vildi einnig kanna hverjir væru að sinna náms- og starfsfræðslu og að auki 

kanna hvaða viðhorf skólastjórar hafa til náms- og starfsfræðslu.  

Í umhverfi ungmenna eru margir áhrifaþættir sem stjórnað geta því hvaða nám 

þau velja sér að loknu skyldunámi. Sumir nemendur fylgja vinum sínum í náms- eða 

skólavali, aðrir fara eftir því sem foreldrar segja að henti þeim, einhverjir velja út frá því 

sem þeir telja auðveldast, enn aðrir vilja vera í skóla sem er nálægt heimili þeirra eða 

þeir velja út frá því sem þeir þekkja. Búseta hefur áhrif á val að mínu mati. Hvar við 
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ölumst upp, hvaða atvinnu við þekkjum, hvernig  störf við sjáum í kringum okkur og 

hvaða tækifæri við fáum í grunnskóla til að kynnast ólíkum störfum.  

 Rannsókn þessi var unnin undir handleiðslu dr. Guðbjargar Vilhjálmsdóttur 

prófessors í náms- og starfsráðgjöf við Háskóla Íslands og færi ég henni miklar þakkir 

fyrir góða leiðsögn og gagnlegar ábendingar. Viðmælendum mínum þakka ég einnig fyrir 

að gefa sér tíma til að aðstoða mig, því án þeirra hefði rannsóknin ekki orðið að veruleika. 

Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni kærlega fyrir allan þann stuðning sem hún hefur 

sýnt mér og sérstakar þakkir fær Elvar Jónsson fyrir ómetanlegan stuðning og hjálp við 

gerð þessarar ritgerðar. 
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1 Inngangur 

Oft og tíðum eru unglingar með fastmótaða sýn á framtíð sína og vita hvað þá langar að 

læra. En einnig eru þeir unglingar sem hafa ekki hugmynd um hvað þá langar að læra og 

velja sér nám eftir því hvað vinirnir velja eða jafnvel það sem foreldrarnir telja að henti 

þeim.  Búseta og það umhverfi sem við þekkjum og ölumst upp í hefur einnig áhrif á náms- 

og starfsval. Persónuleiki okkar mótast oft og tíðum af áhrifum búsetu og hvað lífið hefur 

upp á að bjóða fyrir okkur, hvaða atvinnutækifæri eru í boði á þeim stöðum sem við 

ölumst upp á, atvinna foreldra og þjóðfélagsleg staða kemur líka sterkt inn. Stuðningur og 

fræðsla við ákvarðanatöku getur auðveldað nemendum að taka ákvörðun varðandi nám 

og störf. Í þessari rannsókn ætla ég að kanna hverjir eru helstu áhrifaþættir í ákvörðun 

nemenda við val á námi að loknu skyldunámi að mati skólastjóra í grunnskólum 

Fjarðabyggðar. Einnig verður skoðað hvernig náms- og starfsfræðslu er háttað í 

grunnskólunum á svæðinu.  Náms- og starfsfræðsla getur auðveldað nemendum að taka 

ákvörðun varðandi náms- og starfsval. 

Markviss náms- og starfsráðgjöf og náms- og starfsfræðsla er mikilvægur þáttur í 

árangursríku náms- og starfsvali nemenda. Ef nemendur fá náms- og starfsfræðslu í 

grunnskóla er líklegra að þeir velji sér nám við hæfi og þeir eru ólíklegri til að flosna upp 

úr framhaldsskóla (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 1995, 2000; Menntamálaráðuneyti, 2009). 

Að fá stuðning þegar nemendur taka ákvörðun varðandi nám að loknu skyldunámi eykur 

skuldbindingu þeirra til náms, sem hefur áhrif á námsframvindu þeirra (Kristjana Stella 

Blöndal og Bjarney Sif Ægisdóttir, 2013). 

Markmið náms- og starfsráðgjafar eru margvísleg en eitt af þeim er náms- og 

starfsfræðsla. Mikilvægt er fyrir nemendur að fá náms-  og starfsfræðslu í þeim tilgangi 

að þeir taki frekar meðvitaða ákvörðun varðandi nám að loknu skyldunámi. Náms- og 

starfsráðgjafar styðja nemendur í námi og við val á námi eða starfi (Forsætisráðuneytið, 

2011; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014). Í grunnskólalögum kemur fram í 3. 

mgr. 13. gr. að nemendur eiga rétt á að njóta náms- og starfsráðgjafar í grunnskóla af til 

þess bærum sérfræðingum (Alþingi, 2008). En þar sem skortur er á náms- og 
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starfsráðgjöfum þá sitja ekki allir nemendur við sama borð. Í aðalnámskrá grunnskóla gr. 

7.11 segir meðal annars að náms- og starfsráðgjöf sé lögbundinn hluti af stoðþjónustu 

grunnskóla. En þó talað sé um að náms- og starfsráðgjöf eigi að vera aðgengileg fyrir alla 

nemendur í grunnskólum á Íslandi þá er staðan ekki þannig. Ávinningur nemenda af 

náms- og starfsráðgjöf er margvíslegur. Nemendur fá aðstoða við að koma auga á 

hæfileika sína og finna hvar áhugasvið þeirra liggur. Einnig fá nemendur aðstoð við að 

leysa vandamál sem upp geta komið í námi eða starfi í skólanum. Náms- og 

starfsráðgjafar geta aðstoðað nemendur við að vinna úr upplýsingum um nám sitt og 

leiðbeint þeim við áframhaldandi nám og störf (Mennta- og menningarmálaráðuneytið 

, 2013).  Þriðjungur grunnskólanema á Íslandi hafa ekki aðgang að náms- og 

starfsráðgjöfum, en oft eru það aðrir starfsmenn skólans sem taka að sér hlutverk náms- 

og starfsráðgjafa ef þeir eru ekki innan veggja hans, t.d. umsjónarkennarar eða 

sérkennarar (Helga Tryggvadóttir o.fl., 2014). Náms- og starfsráðgjafar gegna mikilvægu 

hlutverki í ákvarðanatöku nemenda varðandi nám og störf. Hægt er að skipta starfi 

náms- og starfsráðgjafa í þrjá meginþætti:  

1. leiðbeiningar um starfsval (e. vocational guidance) einstaklingar máta sig við 

ákveðin störf, fá leiðbeiningar til að finna störf sem gæti hentað þeim. 

2. náms- og starfsfræðslu (e. career education) einstaklingar kynna sér 

margvísleg störf og fá að kynnast störfunum beint eða óbeint. 

3. náms- og starfsráðgjöf (e. career counseling) náms- og starfsráðgjafar aðstoða 

einstaklinga að finna lífsþema og merkingu á starfsferli. Einstaklingar eru 

höfundar af sínu lífi og fá aðstoð við að leysa úr vanda (Savikas, 2011; Savikas, 

2013). 

Skipulögð náms- og starfsfræðsla (e. career education) snýst aðallega um að 

aðstoða nemendur við náms- og starfsval. Meginþættir þeirrar fræðslu er þrískipt. Það 

er sjálfskönnun, könnun á námi og störfum og ákvarðanataka sem byggir á 

markmiðssetningu og áætlunargerð (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2000). Þennan hluta 

náms- og starfsráðgjafarinnar ætla ég  að leggja sérstaka áherslu á.  Einnig verður 

mikilvægi náms- og starfsfræðslunnar ígrundað ásamt því  hvað felst  í henni einna helst. 

Gysbers og Henderson (2012) skipta hlutverki náms- og starfsráðgjafa í þrjú stig. Fyrsta 

stigið er persónuleg ráðgjöf og að leysa vanda. Stig tvö er náms- og starfsval og þriðja 
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stigið er unnið í áætlunargerð og markmiðssetningu (Gysper og Hendersson, 2012). 

Heildræn námsráðgjafaráætlun var útbúin af starfshópi um náms- og starfsráðgjöf sem 

Menntamálaráðuneytið gaf út árið 2007. Starfshópur var settur saman til að skoða 

náms- og starfsráðgjöf í grunnskólum og framhaldsskólum landsins. Starfshópurinn 

samanstóð af fólki sem kom úr öllum þáttum skólakerfisins, eins og náms- og 

starfsráðgjafar, frá Félagi grunnskólakennara og frá Félagi Íslenskra framhaldsskóla- 

kennara svo eitthvað sé nefnt. Hópurinn setti saman heildstæða náms- og 

starfsráðgjafaráætlun sem skiptist í fjóra meginflokka. Fræðsluáætlun, 

einstaklingsáætlun, persónulega ráðgjöf og samráðsáætlun. Fræðsluáætlunin byggir á 

hæfnimarkmiðum fyrir öll aldursstig og leiðum til að ná þeim. Einstaklingsáætlunin snýr 

að því að aðstoða hvern nemanda við að ná fram því besta sem í honum býr. Persónuleg 

ráðgjöf kemur inn á aðstoð nemenda með ýmis vandamál og síðast var það 

samráðsáætlun þar sem sett er saman stuðningskerfi sem styður við ofantalda þætti og 

fær alla þátttakendur til að vinna saman (Menntmálaráðuneytið, 2007). Þetta skipulag 

hljómar mjög vel og væri gaman að fá að koma þessari áætlun í gang í grunnskólum 

landsins. 

Margt getur haft áhrif á námsval nemenda að loknu skyldunámi. Áhrifaþættir eins 

og  persónuleiki, kyn, fjölskylda, vinir, búseta og þjóðfélagsleg staða. Höfundar 

kerfiskenningarinnar í náms- og starfsráðgjöf (e. system theory framework) eru 

fræðimennirnir Mary McMahon og Wendy Patton (1999). Kenning þeirra rammar inn 

tengslin milli áhrifaþátta í náms- og starfsþróun fólks. Hér verða þessir áhrifaþættir 

skoðaðir ásamt þeim þáttum sem taldir eru hafa hvað mest áhrif á val nemenda þegar 

þeir velja sér nám að loknu skyldunámi. 

Rannsókn þessi snýr að því að kanna hvaða áhrifaþættir skólastjórar telja að skipti 

nemendur mestu máli í vali sínu á námi að loknu skyldunámi. Að hafa hugmynd um það 

hvað skiptir nemendur máli í valinu getur gefið náms- og starfsráðgjöfum leiðbeiningar 

hvað þeir geti gert til að tryggja að nemendur taki meðvitaða og ígrundaða ákvörðun 

þegar þeir standa frammi fyrir því að velja sér nám. Eitt af því sem skiptir máli við 

ákvarðanatökuna er það sem viðkomandi þekkir. Umhverfið sem einstaklingar  búa í 

gefur  innsýn inn í ákveðinn atvinnuheim en sá heimur getur verið mjög þröngur ef 

nemendur búa í litlum samfélögum. Því er mikilvægt að fá innsýn í hvaða nám og störf 
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eru í boði í heimabyggð og nærumhverfi. Að fá markvissa náms- og starfsfræðslu getur 

komið að góðu gagni við þessa ákvarðanatöku. 

Rannsóknarspurningarnar eru tvær:  

1. Hverja telja skólastjórar í grunnskólum í Fjarðabyggð vera helstu 

áhrifaþætti við val nemenda á námi að loknu skyldunámi?  

2. Hvern telja skólastjórar helsta ávinning vera af náms- og starfsfræðslu 

fyrir grunnskólanema? 

Í þessum inngangskafla verður fjallað um ávinning nemenda af því að hafa 

aðgang að náms- og starfsráðgjöf en einnig verður leitast við að  útskýra hvað náms- og 

starfsráðgjöf er. Að fá leiðsögn í vali á framhaldsskóla getur gagnast mörgum 

grunnskólanemendum því ekki fara allir nemendur í gegnum sama ferlið þegar þeir eru 

að huga að framtíð sinni. Í næsta kafla verður nánar farið í útskýringar á því hvað felst í 

náms- og starfsráðgjöf og hver ávinningurinn er fyrir nemendur í grunnskóla að hafa 

aðgang að þess konar ráðgjöf.  Náms- og starfsfræðsla er eitt af aðalmarkmiðum náms- 

og starfsráðgjafar og skoðaður verður ávinningur nemenda af því að fá náms- og 

starfsfræðslu og hvernig staðið er að henni hér á landi.  Fjallað verður um hvernig náms- 

og starfsfræðslu er háttað í nágrannalöndum okkur þar sem lengri hefð er fyrir náms- og 

starfsfræðslu í grunnskólum þar. Næsti hluti ritgerðarinnar fjallar svo um grunnskólana 

á Íslandi, hver ábyrgð skólastjóra er gagnvart nemendum, hvaða framboð nemendur 

hafa að loknu skyldunámi hér á landi og endað verður á að fjalla um grunnskólana í 

Fjarðabyggð þar sem  rannsóknin snýr að því svæði. Í framhaldi af því verður fjallað um 

náms- og starfsfræðslu í grunnskólunum í Fjarðabyggð og komið verður inn á svo kallaða 

Austfjarðarmódel sem Gerður G. Óskarsdóttir setti á laggirnar í kringum árið 1974. Þriðji 

hlutinn snýr að kenningum sem tengjast því hvernig umhverfið sem við búum í mótar 

okkar. Í upphafi verður sagt frá vistfræðikenningu Bronfenbrenners og hvernig við getum 

litið á grunnskólann sem mótandi kerfi  á nemendur. Í kjölfarið kemur kafli um helstu 

áhrifaþætti sem geta haft áhrif á val nemenda þegar þeir standa frammi fyrir þeirri 

ákvörðun að velja sér nám að loknu skyldunámi, þar kemur kerfiskenning Patton og 

McMahon inn í þar sem helsta inntakið er röð áhrifaþátta á náms- og starfsþróun. Hér 

er um að ræða þætti eins og búsetu og foreldra. Áður en farið er yfir niðurstöður 
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rannsóknarinnar er farið yfir aðferðafræðihlutann í rannsókninni og í framhaldi af því 

eru  niðurstöður, umræður og nokkur lokaorð. 

1.1 Ávinningur nemenda að náms- og starfsráðgjöf 

Náms- og starfsráðgjöf (career counseling and guidance) snýst um að aðstoða nemendur 

við margvíslegar áskoranir sem geta komið upp þegar velja á nám eða starf. Þetta er í raun 

fyrirbyggjandi aðferð og fá nemendur tækifæri til að finna hæfileikum sínum og kröftum 

ákveðinn farveg. Ráðgjöfin snýr að því að finna ákveðin tengsl  milli náms og starfs annars 

vegar og milli menntunar og vinnumarkaðar hins vegar. Unnið er úr upplýsingum um 

margvísleg nám og störf og reynir náms- og starfsráðgjafi að finna farveg sem hentar 

hverjum og einum (Menntamálaráðuneytið, 2007).  

Hafi nemandi aðgang  að náms- og starfsráðgjöf getur það ráðið miklu um það 

hvort  nemandi geri raunhæfar áætlanir um náms- og starfsval (Menntamálaráðuneyti, 

2007) og einnig getur náms- og starfsráðgjöf haft öflugt forvarnargildi (Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir, 2000). Í skýrslu Menntamálaráðuneytis (2007) er fjallað um ávinning 

fólks af náms- og starfsfræðslu og náms- og starfsráðgjöf frá upphafi skólagöngu. 

Einstaklingar sem fá náms- og starfsfræðslu og náms- og starfsráðgjöf eiga auðveldara 

með samskipti og samvinnu, eru líklegri til að bæta árangur sinn í skóla, hafa meiri 

þekkingu á námi og störfum og geta þar af leiðandi undirbúið sig betur undir væntanleg 

störf. Ein af stærstu ákvörðunum sem einstaklingur þarf að taka á ævinni er ákvörðun 

um val á námi og starfi. Við búum á tímum þar sem breytingar á vinnumarkaði eru sífellt 

að þróast meðal annars með örum tækninýjungum. Náms- og starfsráðgjafar þurfa að 

vera meðvitaðir um þessa sífelldu þróun bæði á vinnumarkaði og ekki síður á 

námsframboði. Það er mjög gott að hafa aðgang að markvissri aðstoð við að taka slíkar 

ákvarðanir (Betz, 2005). Aðstoð náms- og starfsráðgjafa beinist að því að auka 

sjálfsþekkingu ungs fólks og auka þannig þekkingu einstaklinga á eigin hæfni og áhuga. 

Náms- og starfsráðgjöfum er einnig ætlað að auka þekkingu á raunverulegum náms- og 

starfsmöguleikum. Þeir aðstoða nemendur við að öðlast hæfni til að samræma 

persónulega þætti og upplýsingar og gögn um nám og störf til að auðvelda þeim náms- 

og starfsákvarðanir (Hooley, Marriott og Sampson, 2011). Niðurstöður rannsókna í 

samantekt eftir Whiston og fleiri (2017) sýna glöggt að það er fyrst og fremst aðstoð 

ráðgjafa sem skiptir máli við ákvarðanatöku. Skoðaðar voru af handahófi 57 rannsóknir 
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þar sem notaðar voru ólíkar leiðir til að aðstoða fólk við ákvarðanatöku. Allar þessar 

rannsóknir voru metnar með svipaða virkni í meðferðum sínum. Ráðgjafarstuðningur 

hafði mest að segja og hjá þeim sem fengu inngrip með ráðgjöf komu best út. 

Einstaklingunum var kennd aðferð til að taka ákvörðun (Whiston, 2017).  Að fá aðstoð 

eða stuðning þegar taka á áhrifamiklar ákvarðanir þá er betra að fá stuðning en engan 

stuðning. Við getum yfirfært þessa niðurstöðu með því að segja að nemendur fá mest út 

úr því að fá ráðgjöf og stuðning frá t.d. náms- og starfsráðgjafa. Að fá ráðgjöf skilar 

góðum árangri þegar nemendur eru að taka ákvörðun varðandi nám og störf (Whiston 

og Oliver, 2005). 

Árið 2007 kom út skýrsla (Menntamálaráðuneytið, 2007) þar sem settar eru fram 

tillögur til að styrkja náms- og starfsráðgjöf fyrir nemendur á grunn- og framhalds- 

skólastigi. Lögð var áhersla á að allir nemendur í grunn- og framhaldsskóla hefðu aðgang 

að náms- og starfsráðgjafa, einnig  að komið yrði á heildstæðri náms- og starfs- 

ráðgjafaráætlun í grunn- og framhaldsskólum landsins. Til þess að náms- og starfs- 

ráðgjafaráætlunin myndi nýtast öllum nemendum yrði stefnt að því að eitt stöðugildi 

náms- og starfsráðgjafa yrði að baki hverjum 300 nemendum. Átti þetta að vera að fullu 

framkvæmt árið 2012. Mennta- og menningarmálaráðuneytis gaf út stefnumótarit sem 

fékk heitið Hvítbók um umbætur í menntun þar sem kemur meðal annars fram að 

stefnumótun í náms- og starfsráðgjöf væri nýhafin á vegum ráðuneytisins. Ætlunin var 

sú að móta heildstæða stefnu og vinna að sameiginlegu framtíðarverkefni (Mennta-  og 

menningarmálaráðuneytið, 2014). Árið 2015 kom út skýrsla starfshóps (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2015) um stefnumótun í náms- og starfsráðgjöf.  Hlutverk 

starfshópsins var að koma með tillögur um framtíðarsýn, stefnu og aðgerðir fyrir náms- 

og starfsráðgjöf á Íslandi í samstarfi við helstu hagsmunaaðila. Einnig var þeim gert að 

koma með  tillögur um uppbyggingu stoðkerfis fyrir ævilanga náms- og starfsráðgjöf. 

Samkvæmt þessari skýrslu á náms- og starfsfræðsla að verða hluti af stundaskrá 

nemenda í grunn- og framhaldsskólum og viðeigandi námsefni þróað. Náms- og 

starfsfræðsla á að fara fram í samstarfi við vinnumarkað, t.d. í formi starfskynninga og í 

gegnum þá fræðslu og nám sem á sér stað innan fyrirtækja. Flétta á náms- og 

starfsfræðslu inn í kennslu á yngsta stigi og hún verði skilgreind sem námsgrein í 

aðalnámskrá grunn- og framhaldsskóla. Í samvinnu við kennara á að efla vitund og 

þekkingu nemenda á vinnumarkaðnum, viðhorfi, áhuga og hæfileika þannig að þeir fái 
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að njóta sín enn betur í námi og síðar í starfi og geti tekið upplýstar ákvarðanir um 

starfsferil sinn. Náms- og starfsfræðsla á að verða hluti af stundaskrá grunn- og 

framhaldsskólanema og er markmið hennar meðal annars að nemendur fái tækifæri til 

að auka leikni, hæfni og þekkingu sína á námi og störfum. Samkvæmt þessari nefnd þá á 

þetta að verða framkvæmanlegt fyrir árið 2024. Um er að ræða er göfugt markmið og 

verður spennandi að fylgjast með hvernig til tekst.  

Forvarnargildi náms- og starfsráðgjafar er mikið eins og nefnt hefur verið. 

Nemendur fá aðstoð eða leiðbeiningar varðandi námið, þeir fá aðstoð við leit að námi 

og starfi,  leiðbeiningar sem auka sjálfsþekkingu þeirra, greina áhuga og styrkja þá í námi 

svo eitthvað sé nefnt. Hér á eftir verður sjónum beint sérstaklega að náms- og 

starfsfræðslu þar sem nemendur fá tækifæri til að kynnast fjölbreyttri flóru starfa og 

námsmöguleika sem í boði eru. 

1.2  Náms- og starfsfræðsla á Íslandi 

Náms- og starfsfræðsla (e. career education) er kennd í bekkjarfyrirkomulagi eins og flest 

allar námsgreinar. Náms- og starfsfræðsla snýst um sjálfsskoðun nemenda, könnun á 

námi og störfum og getur hjálpað nemendum að taka ákvörðun (Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir, 1995; 2000; 2007; 2010). Meginmarkmið náms- og starfsfræðslu er að 

kynna framboð á námi og störfum fyrir einstaklingum. Nemendur sem fá náms- og 

starfsfræðslu fá þjálfun í að velja, þeir gera einnig áætlanir og taka ákvarðanir. Þessir 

nemendur eru líklegri til að velja sér störf sem henta þeim. Náms- og starfsfræðsla stuðlar 

að því að nemendur velji sér nám og störf eftir áhuga og ígrundaðrar ákvörðunar, það er 

því samfélaginu til hagsbóta að nemendur njóti náms- og starfsfræðslu þar sem hún 

stuðlar að ánægðari náms- og starfsmönnum (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 1994).   

Fræðslan snýst um að upplýsa nemendur um nám og störf sem í boði eru. Þegar 

nemendur eru að taka það stóra skref að velja sér nám eða störf að loknu skyldunámi þá 

skiptir máli að þeir fái upplýsingar um nám sem í boði er og jafnframt upplýsingar 

varðandi mismunandi störf. Að fá leiðarvísi eða aðstoð varðandi hvar áhugi hvers 

nemenda liggur skiptir miklu máli varðandi það að velja sér nám og störf sem henta  

hverjum og einum. Mikilvægt er að náms- og starfsfræðslan hefjist snemma á 

skólagöngu nemenda, sé helst hluti af námskrá og að gott samstarf sé á milli ráðgjafa, 
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kennara, foreldra og fleiri aðila sem koma að náms- og starfsvali nemenda (Hooley o.fl., 

2011).  

Það er mismunandi hvernig náms- og starfsfræðsla er útfærð, stundum sem 

námsgrein með fastan tíma í stundatöflu, fléttað saman  með öðrum námsgreinum eða 

kennd á vettvangi atvinnulífsins (ELGPN, 2012). Náms- og starfsfræðsla er einungis 

kennd í um fjórðungi skóla á grunnskólastigi og sama á við um framhaldsskólastigið hér 

á Íslandi (Sigríður Dísa Gunnarsdóttir, 2006).  Þessu þurfum við að breyta og þarf náms- 

og starfsfræðsla að ná til allra grunnskólanemenda og hún þarf að vera markviss. Með 

því verða  nemendur  betur í stakk búnir til að taka sjálfstæðar og raunhæfar ákvarðanir 

um nám og störf. Nemendur sem fá markvissa náms- og starfsfræðslu eru hæfari til að 

taka ákvörðun varðandi nám og störf í framtíðinni. Meiri líkur eru á að nemendur velji 

sér starf í samræmi við áhuga, styrkleika og gildi (Menntasvið Reykjavíkur, 2006). Ef 

nemendur fá stuðning þegar þeir eru að taka ákvörðun varðandi nám að loknu 

skyldunámi þá eykst skuldbinding þeirra til náms, sem hefur síðan áhrif á námsframvindu 

(Kristjana Stella Blöndal og Bjarney Sif Ægisdóttir, 2013). Guðbjörg Vilhjálmsdóttir (2000) 

rannsakaði árangur náms- og starfsfræðslu í 10. bekk grunnskóla. Niðurstöður sýndu að 

þeir nemendur sem fengu náms- og starfsfræðslu höfðu aflað sér víðar upplýsinga um 

nám og voru ákveðnari um áframhaldandi nám en þeir nemendur sem fengu ekki náms- 

og starfsfræðslu. Einnig kom í ljós í rannsókn  Guðbjargar Vilhjálmsdóttur (2007) að með 

markvissri náms- og starfsfræðslu þá eiga nemendur auðveldara með að taka ákvarðanir 

um nám að loknu skyldunámi í samanburði við þá sem fá enga fræðslu.  

Margar kenningar styðja mikilvægi náms- og starfsfræðslu og mikilvægi þess að 

hefja hana snemma í grunnskólum. Samkvæmt Donald E. Super kennismiðs 

starfsferilsþróunar barna (e. Theory of career develoment) þá þróast ákvörðun 

einstaklinga um nám og störf frá fæðingu fram til fullorðinsára. Þá telur hann að til að 

stuðla að vel heppnuðu náms- og starfsvali skipti máli að fólk fái upplýsingar varðandi 

nám og störf, fái þjálfun í að leita að upplýsingum, læri að setja sér markmið og öðlist 

færni í ákvarðanatöku. Hjá börnum þróast starfsferill í gegnum áhuga, forvitni, könnun, 

söfnun upplýsinga og lykilpersónur eða fyrirmyndir (Super, 1990). Mikilvægt er að börn 

og unglingar fái tækifæri til að kynnast margvíslegum störfum sem í boði eru og 

upplýsingar um ólíkar námsleiðir. Þó svo að  nemendur hafi oft ákveðnar skoðanir á  



20 

margvíslegum störfum og löngun til að starfa á tilteknu starfssviði þá hafa þeir oft ekki 

þekkingu til að velja sér nám sem gæti mögulega leitt þá að þessu tiltekna starfi. Við 

erum að þróa og móta okkar starfsferil alla ævina, það gerist ekki á einni nóttu. 

Starfsferill fólks verður til með tímanum hvort sem fólk skipuleggur hann sérstaklega eða 

leyfir honum bara að ráðast (Gottfredson, 2005; Savickas, 2005). En unglingsárin hafa 

mikil áhrif á framvindu starfsferils einstaklingsins og þær ákvarðanir sem teknar eru á 

þeim tíma (Trusty, Niles og Carey, 2005). Fagleg aðstoð við náms- og starfsval þarf að 

vera aðgengileg öllum svo að fólk geti fengið þá þjónustu sem það þarf, þegar það þarf 

hana.  

Ein leið til að sporna gegn brotthvarfi í framhaldsskólum er að veita nemendum 

fræðslu og ráðgjöf um nám og störf (Folsom og Reardon, 2003). Tíðni brotthvarfs úr námi 

er hátt hér á landi í samanburði við nágrannaþjóðir okkar (Jón Torfi Jónasson og Kristjana 

Stella Blöndal, 2002).  Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Jóns Torfa Jónassonar og 

Kristjönu Stellu Blöndal (2002) þá er hlutfall þeirra sem hverfa úr námi í framhaldsskóla 

á Íslandi mjög hátt. Einnig hverfa margir burt úr framhaldsskóla þegar þeir eru komnir 

stutt með námið. Að bjóða nemendum upp á markvissa náms- og starfsfræðslu er því 

ein leið til að sporna gegn brotthvarfi nemenda úr framhaldsskóla. Samkvæmt könnun 

sem gerð var í grunnskólum landsins árið 2014 þá er náms- og starfsfræðsla ekki veitt í 

yfir helmingi grunnskólanna. Einungis 20% þeirra hafa náms- og starfsfræðslu sem skyldu 

eða valgrein í stundatöflu. Auk þess var náms- og starfsfræðsla í flestum tilvikum 

einungis ætluð unglingastigi (Helga Tryggvadóttir o.fl., 2014). Rannsókn Kristjönu Stellu 

Blöndal og fleiri (2011) sýndi fram á að náms- og starfsfræðsla er einn af þeim þáttum 

sem stuðlar að minna brotthvarfi ungmenna úr framhaldsskólum. Á Íslandi er brotthvarf 

úr framhaldsskólum með því hæsta sem þekkist samkvæmt skýrslu OECD (2012) því 

þykir það undarlegt að ekki sé meiri áhersla lögð á náms- og starfsfræðslu.  

Fræðsla í náms- og starfsráðgjöf í íslensku skólakerfi er ábótavant og margir 

nemendur í grunnskólum fara á mis við þessa fræðslu (Sigríður Dísa Gunnarsdóttir, 

2006). Náms- og starfsfræðsla er ung námsgrein hér á landi og því getur verið áhugavert 

að skoða hvað nágrannaþjóðir okkar eru að gera í náms- og starfsfræðslu þar sem sú 

námsgrein hefur verið mun lengur til staðar eins og hver önnur námsgrein í 

grunnskólunum. Ef við íslendingar viljum efla náms- og starfsfræðslu í grunnskólum 
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okkar þá er áhugavert að skoða hvað til dæmis finnar, danir og norðmenn eru að gera. 

Aðalnámskrá grunnskóla segir lítið til um hvað gera á í náms- og starfsfræðslu en í 

nágrannalöndum okkar nýta þeir sér til dæmis námskrá og fasta tíma í stundatöflu. Í 

aðalnámskrá grunnskóla segir  meðal annars að náms- og starfsráðgjafar eigi að aðstoða 

nemendur við að finna sér upplýsingar varðandi nám og störf. Huga þarf að jafnrétti 

kynjanna í náms- og starfsfræðslu og gefa þeim tækifæri til að kynnast margskonar 

störfum. Nemendur þurfa að fá tækifæri til að kynnast nýjum störfum og allri þeirri 

starfsþróun sem á sér stað í samfélaginu okkar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið 

, 2013).  

Við sjáum það að ávinningur náms- og starfsfræðslu er mikill fyrir samfélagið í 

heild. Að tryggja að nemendur taki meðvitaða og þaulhugsaða ákvörðun varðandi 

framtíðar nám og störf er hagur allra. Hér á eftir verður litið til þess sem  nágrannaþjóðir 

okkar eru að gera varðandi náms- og starfsfræðslu. 

1.3 Náms- og starfsfræðsla í nágrannalöndum okkar 

Nágrannalöndin standa okkur mun framar á sviði náms- og starfsfræðslu. Helsti munurinn 

liggur í því að nágrannalönd okkar eru öll með ítarlega námskrá í náms- og starfsfræðslu. 

Til að gera náms- og starfsfræðslu markvissari í grunnskólum á Íslandi er nauðsynlegt að 

útbúa heildstæða áætlun um markmið og framkvæmd náms- og starfsfræðslu 

(Menntamálaráðuneytið, 2007; Dr. R. Vuorinen, munnleg heimild, 26. september 2018).  

Heildrænar náms- og starfsráðgjafaráætlanir hafa verið gerðar víða (Gysbers og 

Hendarson, 2012). Náms- og starfsráðgjöf  er hluti af skólakerfinu í nágrannalöndum 

okkar en ekki sem hluti stoðþjónustu og unnið er eftir heildstæðri áætlun. Vilji hefur 

verið fyrir því hjá íslenskum stjórnvöldum að efla náms- og starfsráðgjöf með það að 

markmiði  að draga úr brotthvarfi nemenda úr framhaldsskólum landsins. Enn hefur ekki 

verið mótuð ákveðin stefna til að tryggja skilvirkni og gæði náms- og starfsráðgjafar líkt 

og hefur verið gert í nágrannalöndunum (Alþingi, 2008). En eins og fram kemur í 

kaflanum hér á undan þá hefur margt  unnist  hér á landi þó svo að enn vanti að koma 

þessum áætlunum inn í skólakerfið. 

Unnin var samanburðarrannsókn um náms- og starfsfræðslu á unglingastigi á 

Íslandi, í Noregi og Danmörku (2016). Rannsóknin byggðist á sjö viðtölum við starfandi 

náms- og starfsráðgjafa í löndunum þremur. Náms- og starfsfræðsla tilheyrir 
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skyldunámsgreinum bæði í Noregi og Danmörku og til að náms- og starfsfræðsla verði í 

boði fyrir alla grunnskólanema þá er nauðsynlegt að gera hana að skyldugrein (Anna 

Birna Rögnvaldsdóttir, 2016).  Ef við skoðum hvað vinir okkar í Finnlandi hafa verið að 

gera þá er náms- og starfsfræðsla skilgreind sem sérstök námsgrein í aðalnámskrá 

skólanna. Flokkast náms-og starfsfræðslan upp eftir bekkjum og eru fyrirfram ákveðnar 

klukkustundir yfir skólaárið. Finnar eru bæði með náms- og starfsfræðslu sem þema inn 

í öðrum námsgreinum og inni í stundatöflu nemenda eins og hverja aðra námsgrein (Dr. 

R. Vuorinen, munnleg heimild, 26. september 2018). Meginmarkmið náms- og 

starfsfræðslu í Finnlandi er að styðja við persónulegan þroska nemenda, efla námstækni, 

aðstoða við erfiðleika í námi, leiðbeina og veita nemendum ráðgjöf varðandi stefnu í 

námi og starfi. Markviss náms- og starfsfræðsla á öllum skólastigum finnska 

skólakerfisins undirbýr nemendur til að taka ábyrgð á eigin náms- og starfsferli með 

upplýstum ákvörðunum um framtíð sína  (ELGPN, 2012). Við upphaf rannsóknar minnar 

tók ég viðtal við Dr. Vuorinen, sem er rannsakandi frá Finnlandi og gestadósent við 

námsbraut í náms- og starfsráðgjöf við Háskóla Íslands. Samkvæmt honum þá starfa 

náms- og starfsráðgjafar þar í landi eftir sérstakri námskrá í náms- og starfsfræðslu. 

Ákveðnar klukkustundir fara í náms- og starfsfræðslu hjá hverju stigi/bekk eins og áður 

kom fram og nemendum er veitt markviss fræðsla varðandi framtíðarnám og störf. 

Samkvæmt Dr. Vuorinen þá voru starfandi náms-og starfsráðgjafar í grunnskólum í 

Finnlandi með tilskilin réttindi 97% árið 2016 en árið 2018 var hlutfallið 88% (Dr. R. 

Vuorinen, munnleg heimild, 26. september 2018).  

Í Danmörku er náms- og starfsfræðsla skyldunámsgrein frá síðasta ári barna í 

leikskóla fram til 9. bekkjar í grunnskóla. Bekkjarkennarar sjá yfirleitt um náms- og 

starfsfræðsluna en kennslustundirnar eru ekki fastmótaðar. Notast er við ákveðin 

hæfiviðmið sem fram koma í námskrá þeirra.  Námskráin er sett upp í aldursþrepum og 

myndar þannig heildræna náms- og starfsfræðslu (Anna Birna Rögnvaldsdóttir, 2016). Í 

Noregi er ekki krafa um menntun náms- og starfsráðgjafa, oft eru það kennarar sem sjá 

um náms- og starfsfræðslu,hún  er skyldunámsgrein á unglingastigi með sérstaka 

námskrá. Áhersla er á að kynna vel allt það nám sem í boði er fyrir nemendur. Hver 

nemandi á rétt á félagslegri ráðgjöf og náms- og starfsráðgjöf. Nemendur eiga rétt á að 

fá upplýsingar varðandi náms- og starfsframboð. Nemendur fara í heimsókn í fyrirtæki 

og skoða framhaldsskóla. Samvinna skólastiga og atvinnulífs er nauðsynleg í náms- og 
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starfsfræðslu og eitt af markmiðunum í því að minnka brottfall nemenda úr 

framhaldsskólum (Anderassen ofl., 2008).  

Dr. Vuorinen er á þeirri skoðun að það verði ekki fyrr en íslenska skólakerfið tekur 

upp námskrá sem er sérstaklega sniðin að náms-og starfsfræðslu og námsgreinin sem 

slík fái fasta tíma í stundatöflu að náms-og starfsfræðsla fái almennilegt vægi í 

skólakerfinu okkar. En þar sem skortur er á náms-og starfsráðgjöfum þá er ekkert víst að 

námskrá myndi vera nóg til að uppfylla þessa kröfu. En eru grunnskólar að koma til móts 

við þarfir nemenda varðandi náms- og starfsval sem í boði er að loknu skyldunámi. Í 

næsta kafla verður  kannað hvað grunnskólarnir eru að gera varðandi náms- og 

starfsfræðslu, einnig verður ábyrgð skólastjóra ígrunduð og kannað hvað býður 

grunnskólanema að loknu skyldunámi. Einnig verður staðan í grunnskólum  

Fjarðabyggðar athuguð. 

1.4 Grunnskólar á Íslandi 

Náms- og starfsfræðsla í grunnskólum landsins er að öllum líkindum mjög bundin við þann 

starfsmannaauð sem hver skóli býr yfir. Fáir náms- og starfsráðgjafar eru á landinu og ekki 

er til námskrá sem segir til um hvaða hæfniviðmið henta í hverjum bekk. Í lögum 

grunnskóla segir m.a. í VII. kafla 24. grein varðandi aðalnámskrá í lið l að í aðalnámsskrá 

skuli leggja áherslu á náms- og starfsfræðslu og kynningu á atvinnulífi og námsleiðum til 

undirbúnings náms- og starfsvali (Alþingi, 2008).  

1.5 Ábyrgð skólastjóra 

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla ber skólastjóri ábyrgð á því að skólanámskrá og 

starfsáætlun séu samdar með áherslur og viðmið aðalnámskrár í huga og í samráði við 

kennara og aðra starfsmenn skólans (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Skólastjórar þurfa að halda sig innan ramma laga og reglugerða en þeir hafa samt 

ákveðið svigrúm samkvæmt lögum um grunnskóla (2008) með nánari útfærslum í 

aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013).  Þeir hafa 

tækifæri til að setja svip sinn á skólann og skólabraginn. Hvert samfélag hefur sína 

sérstöðu og getur skólstjóri leyft sér að þróa það eftir aðstæðum svo lengi sem hann fer 

eftir settum lögum. Sveitarfélögin bera ábyrgð á starfsemi og rekstri grunnskóla (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008). Sveitastjórn tekur allar ákvarðanir hvað varðar nýtingu 
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tekjustofna félagsins (Sveitastjórnarlög nr. 138/2011). Skólastjórar starfa í umboði 

sveitastjórnar og þurfa að reka grunnskólana með því fjármagni sem sveitastjórn 

úthlutar þeim (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Lýdia Kristín Sigurðardóttir (2016) skoðaði hlutverk grunnskóla við undirbúning 

nemenda fyrir áframhaldandi nám og ber hún heitið „Hvert einasta ár skiptir máli“. 

Markmið þeirrar rannsóknar var að varpa ljósi á sýn skólastjórnenda í grunnskólum í 

Reykjavík á því hlutverki skólanna að undirbúa nemendur undir áframhaldandi nám, 

með áherslu á fyrirbyggjandi aðferðir gegn brotthvarfi. Voru skólastjórarnir sammála um 

að hinn eiginlegi undirbúningur hæfist ekki fyrr en á unglingastigi en byrja þyrfti fyrr í 

grunnskólanum með fyrirbyggjandi aðferðir gegn brotfalli. Byrja þarf fyrr að vera með 

náms- og starfsfræðslu fyrir nemendur í grunnskóla það er ekki nóg að náms- og 

starfsfræðsla fari fram á unglingastigi rétt áður en nemendur þurfa að taka þá afdrifaríku 

ákvörðun um framtíðar nám og störf. Einnig kom í ljós í þessari rannsókn að auka þarf 

fjármagn til skólanna svo hægt sé að auka grunnþjónustu við nemendur og þar koma 

náms- og starfsráðgjafar inn.  

Árið 2016 gerði Hildur Ingólfsdóttir meistararitgerð sína í náms- og starfsráðgjöf  

þar sem hún skoðaði mat skólastjóra grunnskóla á mikilvægi náms- og starfsfræðslu. 

Helstu niðurstöður úr þeirri rannsókn voru að skólastjórar töldu að náms- og 

starfsfræðsla væri mjög mikilvæg fyrir nemendur. Fjármagn og skortur á menntuðum 

náms- og starfsráðgjöfum og þá sérstaklega á landsbyggðinni væri helsta hindrunin. 

Skólastjórar grunnskóla töldu náms- og starfsfræðslu mikilvægan þátt í námi nemenda 

og að hún hefði góð áhrif á nám þeirra. Hækka þarf starfshlutfall náms- og starfsráðgjafa 

við skólana. Sýndu niðurstöðurnar einnig að íslenskir grunnskólanemar fá ekki nægilega 

kynningu á námi og störfum og nemendur á landsbyggðinni hafa ekki sama aðgang að 

náms- og starfsráðgjöfum og jafnaldrar þeirra á höfuðborgarsvæðinu (Hildur 

Ingólfsdóttir, 2016). Skólastjórarnir voru flestir sammála því að kaflinn um náms- og 

starfsfræðslu væri ekki  nægilega skýr í aðalnámskránni  og tæplega 60% þeirra töldu að 

hún ætti heima í viðmiðunarstundaskrá. Þessar niðurstöður sýna okkur að þörf er á 

skýrari ramma og stefnumótun frá stjórnvöldum og auknum fjárúthlutunum frá 

sveitarfélögum. Þessar niðurstöður eru í takt við aðrar rannsóknir sem gerðar hafa verið 



25 

á viðhorfi skólstjóra til náms- og starfsráðgjafar og náms- og starfsfræðslu (Beesley og 

Frey, 2006; Zalaquett, 2005; Zalaquett og Chatters, 2012). 

Í skýrslu mennta- og menningarmálaráðuneytisins (2015) um framtíðarsýn á náms- 

og starfsráðgjöf segir að eitt af framtíðarmarkmiðunum sé að tryggja verði aðgengi að 

þjónustu óháð búsetu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2015). Þá þarf svo 

sannarlega að fjölga stöðugildum náms- og starfsráðgjafa um allt land. Náms- og 

starfsfræðsla í grunnskólum hér á landi er ábótavant. Fjármagn skortir til að ráða náms- 

og starfsráðgjafa til starfa. Fjölga þarf náms- og starfsráðgjöfum til að ná að veita þá 

þjónustu sem öll grunnskólabörn eiga rétt á, en það er að hafa aðgengi að náms- og 

starfsráðgjafa. Eitt af því sem skólastjórar eru sammála um samkvæmt niðurstöðum 

rannsóknar Hildar Ingólfsdóttur (2016) er að þörf er á hærra starfshlutfalli náms- og 

starfsráðgjafa í grunnskólum landsins.  Einnig kemur fram í rannsókn Lýdíu Krístínar 

Sigurðardóttur (2016) að til að sporna gegn brottfalli nemenda úr framhaldsskólum þá 

væri vænlegt að efla náms- og starfsfræðslu og hefja þá vinnu snemma á grunnskólastigi. 

Í næsta kafla verður aðeins skoðað hvað er í boði fyrir nemendur sem ljúka skyldunámi 

og strax þar á eftir verður fjallað um grunnskólana í Fjarðabyggð. 

1.6  Framboð á Íslandi 

En hvað bíður nemenda að loknu skyldunámi? Á höfuðborgarsvæðinu eru starfræktir 

sautján framhaldsskólar en utan höfuðborgarsvæðisins eru þeir tuttugu talsins. Það eru 

starfandi þrjátíu og sjö skólar á framhaldsskólastigi á Íslandi og af þeim bjóða þrettán 

skólar upp á iðn- og starfsmenntabrautir. Allir þessir þrettán skólar bjóða líka upp á 

bóklegt nám til stúdentsprófs en átján skólar bjóða einungis upp á bóklegt stúdentsnám 

og sex skólar eru sérskólar (Menntamálastofnun, 2018).  

Margt spennandi er í boði varðandi námsframboð framhaldsskólanna á 

landsbyggðinni. Þeirra vandi liggur oft í að erfitt er að fá nemendur til að sækja skólana. 

Stórir skólar á höfuðborgasvæðinu standa vel að vígi varðandi markaðassetningu. 

Sjaldgæft er að nemendur sem búsettir eru á höfuðborgasvæðinu sæki sér nám út á 

landsbyggðinni.  Algengara er að nemendur frá landsbyggðinni sæki sér nám til 

höfuðborgarinnar. Ísland er fámennt en víðfeðmt og litlu skólarnir þurfa að keppa við þá 

stóru varðandi nemendafjölda og námsframboð. Ef vel ætti að vera ættu nemendur í 10. 
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bekk á öllu landinu að fá sömu upplýsingar um alla skóla og allt námsval sem í boði er. Í 

aðalnámskrá grunnskóla segir m.a.: 

Langflestir nemendur hefja nám í framhaldsskóla strax að loknum grunnskóla. 

Mikilvægt er að nemendur fái traustar upplýsingar um framhaldsskólastigið í heild 

og einstaka skóla, einkum skóla í heimabyggð. Þessar upplýsingar eru á ábyrgð 

framhaldsskólans og eiga að vera öllum aðgengilegar. Í grunnskóla skulu nemendur 

fá trausta náms- og starfsráðgjöf sem auðveldar þeim að velja nám við hæfi. 

Sveitarfélög koma á samstarfi grunn- og framhaldsskóla. Það samstarf er sameiginleg 

ábyrgð skólastjóra grunnskóla og skólameistara framhaldsskóla. Í samstarfinu felst 

ábyrgð á upplýsingagjöf milli skóla og til nemenda og foreldra um nám á 

framhaldsskólastigi og hvernig samstarfi verði best háttað (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið , 2013). 

Mjög athyglisverð rannsókn var framkvæmd árið 2016 af Arnheiði Dögg 

Einarsdóttur í náms- og starfsráðgjöf um búsetu og áhuga. Þar var kannaður  starfsáhugi 

íslenskra ungmenna eftir búsetu á uppvaxtarárunum. Rannsóknin byggir á 

stöðlunargögnum áhugasviðskannananna Bendils I og Bendils II sem safnað var saman 

árið 2006. Þátttakendur voru grunn- og framhaldsskólanemar á landinu öllu. 

Niðurstöðurnar sýndu að búseta hafi áhrif á starfsáhuga. Aðallega kom fram munur  á 

handverkssviði (Holland, 1997) annars vegar milli ungmenna í dreifbýli og sjávarþorpum  

og hinsvegar á höfuðborgarsvæðinu. Niðurstöðurnar bentu til þess að breytileiki á 

starfsáhuga skýrðist mögulega af því að ungmenni veldu frekar störf sem þau þekktu úr 

heimabyggð. Þekking og reynsla af störfum virtist hafa áhrif á starfsáhuga ungmenna. 

Vildi greinarhöfundur meina að niðurstöðurnar undirstrikuðu mikilvægi starfsfræðslu í 

grunnskólum. Þar sem mikilvægt er að grunnskólanemar fái góða kynningu á 

fjölbreyttum störfum og að grunnskólinn upplýsi nemendur um  þau störf sem eru lítið 

áberandi eða ekki til staðar í heimabyggð (Arnheiður Dögg Einarsdóttir, 2016). 

Grunnskólarnir í Fjarðabyggð urðu fyrir valinu í minni rannsókn vegna tengingar 

minnar þangað. Að alast upp í litlu sjávarplássi þar sem atvinnuframboð er frekar 

einhæft oft og tíðum þá fannst mér spennandi í tengslum við það að skoða þætti sem 

hafa áhrif á nemendur þegar þeir velja sér nám að loknu skyldunámi. „Börnin læra það 

sem fyrir þeim er haft“ er setning sem allir þekkja og ef við horfum á setninguna út frá 

áhrifaþáttum þá kemur hún inn á hvaða atvinnutækifæri börn sjá á sínum 

uppvaxtarárum. Umhverfið hefur alltaf áhrif á sýn okkar á heiminn en einnig getur 

forvitni hjálpað  til við að leita úr fyrir sitt nánasta umhverfi. Það vakti einnig forvitni 
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mína að skoða hvað grunnskólarnir eru að gera varðandi fræðslu til nemenda á námi og 

störfum ef ekki eru starfandi náms- og starfsráðgjafar við skólana.   Það vakti einnig  

forvitni mína að skoða vettvangsnám í grunnskólum í Fjarðbyggð þar sem Gerður G. 

Óskarsdóttir hóf vettvangsnám í Neskaupstað árið 1974. Bauð hún  upp á margvísleg 

námskeið fyrir kennara í skólunum á Austurlandi í kringum 1978 og fannst mér áhugavert 

að skoða hvort þetta vettvangsnám Gerðar væri enn við lýði í grunnskólunum 

Fjarðbyggð. 

1.7 Grunnskólar í Fjarðabyggð 

Búseta hefur áhrif á ákvörðun um stefnu á starfsferlinum og val á námi og stöfum. Það 

námsval sem er í boði á svæðinu er það sem gefur nemendum hugmyndir um störf sem 

hægt er að velja (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðmundur B. Arnkelsson, 2013). 

Umhverfið sem við búum í mótar okkur. Samkvæmt félagsnámskenningu Krumboltz 

byggja ákvarðanir fólks um nám og störf á reynslu og starfsvenjum þeirra ásamt ætterni 

og umhverfisskilyrðum (Krumboltz, 2009).  

Austurland er stórt svæði og langt er á milli staða og oft og tíðum illfært. Tveir 

framhaldsskólar eru á svæðinu, Verkmenntaskóli Austurlands sem staðsettur er í 

sveitarfélaginu Fjarðabyggð og Menntaskólinn á Egilsstöðum. Í Fjarðabyggð voru 

búsettir um 5000 íbúar í júní 2018. Sveitarfélagið er 1.615 ferkílómetrar að flatarmáli. 

Það nær frá Dalatanga (Mjóifjörður) í norðri að Streiti (Breiðdal) í suðri. Fjarðabyggð er 

fjölmennasta sveitarfélagið á Austurlandi og það 10. í röðinni af 75 sveitarfélögum 

landsins hvað íbúafjölda snertir. Bæjarkjarnarnir eru sjö talsins Mjóifjörður, 

Neskaupstaður, Eskifjörður, Reyðarfjörður, Fáskrúðsfjörður, Stöðvarfjörður og 

Breiðdalsvík. Hver bæjarkjarni býr yfir eigin sögu og sérstöðu en það gera  grunnskólarnir 

einnig hver fyrir sig. Allir þessir bæjarkjarnar búa yfir mikilli náttúrufegurð og stutt er í 

marga útivistarstaði sem bjóða upp á margvíslega afþreyingu (Fjarðabyggð). Á 

Austurlandi er menntunarstaða fremur lág. Gögn frá Hagstofu varðandi menntun í 

landshlutanum benda til þess að hún sé einnig lægri en gengur og gerist á 

landsbyggðinni. Ef menntun er flokkuð í þrennt; grunnmenntun þar sem hæsta lokna 

prófgráða er grunnskóli, starfs- og framhaldsmenntun þar sem átt er við alla menntun á 

framhaldsskólastigi og svo háskólamenntun, sést að hlutfall háskólamenntaðra á 

Austurlandi er um 16% en á landinu öllu er hlutfallið 28%. Ef menntunarstaða er skoðuð 
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eftir kynjum kemur í ljós mikill munur á milli kvenna og karla. Helmingur kvenna er með 

grunnskólamenntun sem hæstu loknu prófgráðu, aðeins fleiri en karlarnir (Austurbrú, 

2016a). Einnig má finna tölur um menntun íbúa í Fjarðabyggð. Þeir sem hafa 

grunnmenntun eru 47 %, þeir sem hafa starfs- og framhaldsmenntun eru 37 % en 

háskólamenntaðir eru einungis 14 % af íbúum (Austurbrú, 2016a). Menntunarstig er því 

mjög lágt í Fjarðabyggð og getum við notað þær upplýsingar sem hvata til að gera betur 

(Austurbrú, 2016 b).  

Atvinnuleysi í Fjarðabyggð samkvæmt Vinnumálastofnun í október 2018 er 2 % eða 

54 einstaklingar. Miðað við að meðaltal atvinnuleysis á landinu er 2,2 % þá stendur 

Fjarðabyggð ágætlega á þessu sviði. Það sýnir okkar að þrátt fyrir að menntunarstig sé 

lágt í Fjarðabyggð þá er atvinnuleysi einnig lágt. Þar gæti tengslin við sjávarútveginn og 

álverið verið stór hluti skýringarinnar á því.   Árið 2003 voru engir starfandi náms- og 

starfsráðgjafar í Fjarðabyggð. Árið 2005 voru tveir starfandi náms- og starfsráðgjafar á 

öllu Austurlandi (Menntamálaráðuneytið, 2007).  Í dag er staðan þannig að einn 

grunnskóli í Fjarðabyggð hefur starfandi menntaðan náms- og starfsráðgjafa. Mig 

langaði því að skoða hvernig staðan væri hjá grunnskólum í Fjarðabyggð gangvart því að 

upplýsa nemendur sína um fjölbreytt náms- og starfsval. Menntunarstigið er lágt á þessu 

svæði eins og áður segir og fjölbreyttni í atvinnulífinu takmarkað. Það er auðvelt fyrir 

ungt fólk að fá atvinnu þrátt fyrir lága menntun og því kannski lítill hvati að fara og 

mennta sig því vinnan er til staðar. Aðgengi að atvinnu er auðvelt sem bitnar trúlega oft 

á menntun ungs fólks. 

Grunnskólarnir á þessu svæði hafa tækifæri til að sýna nemendum fjölbreytt val á 

námi og störfum. En þegar nemendur geta ekki fengið tækifæri til að skoða margvísleg 

nám og störf á svæðinu þá þarf að afla sér upplýsinga á annan hátt. Eitt af megin 

verkefnum náms- og starfsráðgjafa er að upplýsa nemendur um margvíslegt nám og 

störf  en þar sem fáir náms- og starfsráðgjafar eru á svæðinu þá fara nemendur á mis við 

þessa fræðslu. Samfélagið hefur áhrif á val nemenda þegar þeir standa frammi fyrir þeirri 

ákvörðun hvað þeir ætla að verða þegar þeir verða stórir. Hvað er í boði í 

nærsamfélaginu sem þeim þykir eftirsóknavert og hvaða leið þurfa þeir að fara til að 

komast þangað? Lítil samfélög úti á landi hafa oft takmarkað atvinnuframboð og því 

þurfa kennarar eða starfsfólk skólanna að upplýsa nemendur um hvað hægt er að gera. 
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Oft er talað um að það þurfi heilt þorp til að ala upp barn með tilliti til þess að umhverfið 

sem við búum í mótar okkur og okkar skoðanir. Athyglivert er að skoða hvernig staðan í 

grunnskólum Fjarðabyggðar er vegna smæðar staðarins og hversu lágt menntunarstig 

er. Hér á eftir er skoðað hvernig náms- og starfsfræðslu er háttað í grunnskólum í 

Fjarðabyggð. 

 

1.7.1 Náms- og starfsfræðsla í grunnskólum í Fjarðabyggð 

Starfsfræðslumódel Gerðar G. Óskarsdóttur eða Austurlandsmódelið er upphaflega þróað 

á áttunda áratugnum. Gerður var skólastjóri gagnfræðaskóla Neskaupstaðar. Þróaði hún 

kerfi þar sem skólinn og nemendur voru hluti af samfélaginu og atvinnulífinu. Módelið 

byggist á vettvangsnámi nemenda þar sem  þau fara í fyrirtæki í bænum. Einnig fá 

nemendur kennslu sem styður við vettvangsnámið með ýmiskonar fræðslu og 

kynningum. Gerður hélt námskeið fyrir kennara á Austurlandi og kynnti þeim 

vettvangsnámið. Hugmyndin breiddist fljótt út um allt Austurland og voru margir 

grunnskólar sem þróuðu með sér vettvangsnám þar sem módel Gerðar var notað 

(Eysteinn Þór Kristinsson, munnleg heimild, 12. október 2018).   

 Það eru yfir 40 ár síðan Gerður byrjaði með þetta vettvangsnám og það er gaman 

að segja frá því að í grunnskólanum í Neskaupstað er enn til staðar vettvangsnám sem 

heitir í raun starfsfræðsla. Gerður var í raun frumkvöðull hér á landi í náms- og 

starfsfræðslu. Gerður gerði mjög áhugaverða samanburðarrannsókn á tengslum skóla 

og nærumhverfis í Minnesota og á Íslandi. Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á 

tengsl grunnskóla og nærumhverfis. Tekin voru viðtöl um tengslin við skólastjórnendur 

á grunnskólastigi í Minnesota (9) og á Íslandi (7). Niðustöðurnar sýndu að 

skólastjórnendur töldu mikilvægt að nemendur fengju kennslu utan skólans því þar væri 

tækifæri fyrir nemendur til að öðlast áþreifanlega reynslu og auðga félagsleg tengsl í 

nærsamfélaginu. Mikilvægt er að styrkja félagsauðinn og nýta með markvissum hætti 

þekkingarsjóðina í grenndarsamfélagi skólans og nánasta umhverfi nemenda. Gott er að 

tengja nemendur við umhverfið sitt og gera þá meðvitaða og umhyggjusama um nánasta 

nærumhverfið sitt í þeim tilgangi að auðga bæði námið og nærsamfélagið (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2015). Gerður hannaði kerfi fyrir starfsfræðslu í grunnskólum sem var með 

það að markmiði að virkja nærumhverfi grunnskólabarna í fræðslu um störf. Kenningar 
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Bronfenbrenners (Patton og McMahon, 1999) má nýta til að sýna samspil nemenda við 

umhverfið sitt og verður gert grein fyrir henni hér í næsta kafla. 

1.8 Vistfræðikenningin 

Vistfræðikenningin (e. ecological system theory) kom upphaflega frá bandaríska 

sálfræðingnum Urie Bronfenbrenner (1979). Áhersla er á samspil einstaklings og þess 

umhverfis sem hann býr í. Kenningin skiptist upp í  fimm svið eða kerfi og er þroski 

einstaklingsins háður þessum kerfum sem liggja í kringum hann.  

 Nærkerfið (e. microsystems) er okkar nánasta umhverfi, fólkið sem stendur 

okkur næst eins og fjölskyldan, vinir, skólafélagar og kennarar.  Því eldri sem við verðum 

því fleiri nærkerfi eigum við. Forsendur fyrir að góð tengsl myndist eru jákvæð samskipti 

einstaklinganna í nærkerfinu  (Bronfenbrenner, 1979). 

Í vistfræðikenningunni   er horft á einstaklinginn út frá stærra samhengi. Þættir í 

skólasamfélaginu geta valdið nemendum vankvæðum en horfa þarf á fleiri þætti til að 

styrkja nemendur. Samspil umhverfis og einstaklinga sem í því búa hafa gagnkvæm áhrif 

hvort á annað. Samfélagið mótar einstaklinginn en einstaklingurinn mótar einnig 

samfélagið. Grunnskólinn getur því lagt góðan grunn að þeirri upplýsingaöflun sem 

einstaklingar þurfa þegar þeir standa frammi fyrir vali sínu á námi að loknu skyldunámi. 

Skólinn er einn af þeim þáttum sem hafa mikið að segja varðandi náms- og starfsval 

nemenda. Ef við skoðum skólann sem eitt kerfi þá er margt sem hefur áhrif á skólann 

sjálfan og skólastarfið í heild. Fræðimennirnir Mary McMahon og Wendy Patterson 

(1999) lýstu starfsferlinum út frá kerfiskenningunni (e. systems theory). Kerfið fjallar í 

raun um samspil einstaklings og ytri áhrifavalda. Flókið samspil á einstaklinginn og áhrif 

umhverfis á hann. Áhrifin geta til dæmis verið frá fjölskyldu, vinum og skólum.  Á mynd 

1 má sjá inntak og ferli náms- og starfsþróunar. Inntakið er röð áhrifaþátta á náms- og 

starfsþróun og tengjast þau nærkerfinu eða einstaklingskerfinu (e.microsystems), 

miðkerfinu eða félagskerfinu (e. mesosystems)  og heildarkerfi eða umhverfiskerfinu (e. 

macrosystems). Brotna línan er tengsl milli kerfa en þær tákna breytingar á einum tíma 

yfir í annan og hringirnir tákna áhrifaþætti sem hafa áhrif á einstaklinginn. Eldingarnar 

eru tilviljanir. Kerfiskenningin lýsir breytingum eftir ákveðnu tímabili. Einstaklingurinn er 

í miðjunni og í appelsínugula hringnum eru þættir sem tengjast einstaklingnum, sumir 

þessara þátta eru meðfæddir eða lærðir en aðrir eru undir áhrifum frá því samhengi sem 
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einstaklingurinn tilheyrir. Samhengið er í raun það félagslega kerfi sem er í miðhringnum 

eða hvíta hringnum. Félagslega kerfið eru t.d. fjölskylda, vinir, skólinn og fjölmiðlar. 

Umhverfisþættirnir eru svo í græna fletinum, þar eru til dæmis atvinnu- markaðurinn, 

félagsleg staða og búseta, þessir þættir eru ekki í höndum einstaklingsins og hafa minni 

bein áhrif á einstaklingskerfið, en getur skipt sköpum fyrir lífsskoðanir einstaklingsins. 

Einstaklingskerfið er í raun samspil félagskerfisins og umhverfisins (Patton og McMahon, 

1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1: Kerfiskenning fyrir náms- og starfsþróun (Patton og McMahon, 1999) 

Í næsta kafla er fjallað um skólann sem kerfi innan kerfiskenningarinnar. 

1.9 Skólinn sem kerfi 

Kerfiskenningin um náms- og starfsþróun (System theory framework of career 

development). Skólinn er kerfi þar sem mörg undirkerfi koma að og móta eins og t.d. 

skólastjórnun, kennarar, nemendur, árstíðabundnir hópar, námskrá og skólareglur. Áður 
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fyrr var hugsað um skólann sem línulega þróun í gegnum ákveðið lífshlaup eða lífsskeið. 

Allir áttu að hefja skólagöngu á sama tíma og ganga í skóla ákveðið lengi. 

Námskráin er hugsuð svolítið í þessum dúr þar sem nemendur byrja í einum bekk, 

klára ákveðið námsefni og fara svo í næsta bekk. Spurningin er hvort þetta kerfi henti 

öllum og hvort þetta kerfi sé að undirbúa nemendur nægilega mikið fyrir framtíðina. En 

nú er farið að reyna á þessa línulegu þróun. Foreldrar eiga að taka meiri þátt í 

skólastarfinu og fleiri þættir koma að mótun einstaklingsins (Patton og McMahon, 1999). 

Kerfiskenningin sýnir í raun að einstaklingar eru kerfi innan í stærra kerfi sem lifir 

og hrærist í stærra samhengi við umhverfið. Því má segja að einstaklingurinn sé samspil 

þessara beggja þátta sem er kerfi og undirkerfi. Félagsleg (fjölskylda og vinir) og 

samfélagsleg (staðsetning, hagkerfið) kerfi hafa áhrif á einstaklinginn og möguleika hans 

til náms- og starfsframa. Margt hefur áhrif á einstaklinginn og kerfin eru sett saman í 

hring þar sem hvert og eitt þeirra getur haft áhrif á annað. Það er einstaklingsbundið 

hvað hentar hverjum og einum og hvað hefur mest áhrif á hann. Tilviljun, áhrif milli kerfa 

og tími verka þvert á öll kerfin (McMahon og Patton, 2006). Skólinn á ekki að vera sem 

lokuð eining inni í samfélaginu, hann á að tilheyra samfélaginu. Að flétta saman 

skólastarfið og það sem samfélagið hefur upp á að bjóða er góð leið til að kerfin virki 

saman. Það er svo margt sem hefur áhrif á starfsemi skólans og því þarf skólinn að 

tilheyra samfélaginu og öllum þeim sem því tilheyra (McMahon, Watson og Patton, 

2005). Á mynd 2 má sjá skólann sem kerfi þar sem margvísleg kerfi hafa áhrif á hann. 
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Mynd 2: Skólinn sem kerfi ( McMahon og Patton, 1999). 

Öll þessi kerfi virka svo þvert á hvert  annað og hafa áhrif á hvert annað á marga 

vegu. Fjölmiðlar hafa áhrif á nemendur og hvað þeir upplifa og nemendur hafa áhrif á 

skólann og þá umræðu sem þar skapast um fjölmiðla. Svona er hægt taka hvert 

undirkerfi og flétta það saman við hvort annað en allir þessi undirflokkar hafa áhrif á 

skólann og skólastarfið. Í umhverfinu sem skólinn er í er atvinnulífið stór hluti. Módel 

Gerðar G. Óskarsdóttur passar vel hér inn í, þar sem hún lagði áherslu á að efla tengslin 

milli skóla og atvinnulífsins. Skólinn er hluti af samfélaginu og starf hans fléttast inn í 

fleiri kerfi sem tilheyra samfélaginu. Fyrir nemendur er þetta mikilvægt til þess að þeir 

geti tekið meðvitaða ákvörðun varðandi nám og störf sem í boði eru. Það er margt sem 

kemur inn í ákvarðanatöku nemenda þegar þeir eru að ljúka grunnskóla og þurfa að fara 

að velja sér hvað tekur við.  

Skoðaðir hafa verið ákveðnir áhrifaþættir sem tengjast vali nemenda varðandi 

nám eða störf að loknu skyldunámi og hér á eftir skoðum við þá áhrifaþættir í náms- og 

starfsvali. Áhugavert var að skoða rannsókn sem gerð var á því hvaða þættir geti haft 
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áhrif á val grunnskólanema að loknu skyldunámi. Rannsókn var gerð á hvað nemendur í 

10. bekk sæju fyrir sér að tæki við hjá þeim að loknu skyldunámi í grunnskóla. Áhersla 

var lögð á að fá fram fyrirætlanir þeirra og hugmyndir varðandi framhaldsnám, hvað þeir 

teldu að hefði haft mest áhrif á ákvarðanatöku þeirra og hvaðan þeir hefðu fengið helstu 

upplýsingar varðandi nám og skóla. Tekin voru opin viðtöl við 11 nemendur í 10. bekk. 

Helstu niðurstöðurnar voru þær að allir nemendur voru ákveðnir að fara í framhaldsskóla 

en margir voru óákveðnir hvaða nám þeir vildu stunda eða í hvaða skóla þeir vildu fara. 

Upplýsingar um framhaldsskóla fengu nemendur frá fjölskyldu sinni, af netinu og sumir 

töluðu um fræðslu frá náms- og starfsráðgjafa (Sigrún Anna Ólafsdóttir, 2011).  

Svanhildur Svavarsdóttir (2010) rannsakaði á hverju  10. bekkingar byggja val sitt 

á framhaldsskólanámi. Nemendur afla sér upplýsinga um framhaldsskóla í gegnum 

skólaheimsóknir og á heimasíðu skólanna. Fáir töldu sig fá upplýsingar um 

framhaldsskóla í náms- og starfsráðgjöf eða frá ættingjum og kennurum. Flestir 

nemendur töldu að upplýsingar úr skólaheimsóknum gögnuðust við val á skólum og 

námsbrautum. Val á framhaldsskóla er persónubundið, grunnurinn liggur í  samfélagi 

okkar og búsetu. Við ákveðum sjálf hverjum við leyfum að hafa áhrif á val okkar. Hvort 

sem það eru foreldrar okkar, vinirnir, sjálfstæð ákvörðun eða hvort við leyfum skólanum 

að hafa áhrif. Alveg eins og við veljum hvað við leggjum ofan á þann grunn sem við 

höfum. Samfélagið mótar okkur og hefur áhrif þótt við séum ekki endilega að hugsa um 

það dagsdaglega. Menningin sem við ölumst upp við, fyrirtækin í bænum og allt það sem 

við höfum aðgang að dagsdaglega mótar hugsanir okkar og þann grunn sem býr í okkur. 

Í rauninni er um samspil félagskerfisins og umhverfisins að ræða (Patton og McMahon, 

1999). Hvort sem það er einstaklingurinn sem er inni í miðju kerfisins eða skólinn þá eru 

ótal margir þættir sem hafa áhrif.  

Í þessari rannsókn verða einungis tveir áhrifaþættir kannaðir sem sterkir 

áhrifaþættir á val nemenda þegar þeir velja sér nám að loknu skyldunámi. Þetta eru 

þættirnir búseta og foreldrar. 

1.10 Búseta sem áhrifaþáttur 

Það er erfitt að tala um búsetu og námsval og nefna ekki habitus. Hugtakið habitus kom 

upphaflega frá franska félagsfræðingnum Bouredieu. Í kenningunni fá félagslegir þættir 

að skipa stóran sess í vali einstaklinga. Habitus hugtakið stendur nálægt einu 
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meginviðfangsefni náms- og starfsráðgjafar sem er ákvörðun um stefnu á starfsferlinum 

og val á námi og störfum. Kenning Bourdieu (1984) sýnir sterk tengsl milli félagslegrar 

stöðu og vals. Habitus birtist meðal annars í smekk fólks á menningu sem er ekki 

meðfæddur heldur afurð uppvaxtar og menntunar. Habitus er í raun reynsla sem hver og 

einn einstaklingur býr yfir. Fólk sem elst upp í svipuðum stað við svipaðar aðstæður hefur 

líkan habitus (Bourdieu, 1997). 

Við veljum það sem við þekkjum. Félagsstaða er eins og prentuð í okkur og hvernig 

við hugsum (félagsleg huglægni). Öll hugsun byggist á andstæðum (formgerð). Félagsleg 

formgerð kemur fram í ómeðvituðum skemum hugsunar og skynjunar. Búsetuvíddin er 

grundvallaratriðið í habitus. Fjölskyldur og nánasta umhverfi móta oft væntingar og 

viðhorf unglinga (Bourdieu, 1984). Habitus hefur þau áhrif á einstaklinga að þar sem 

einstaklingum líður best, sem er yfirleitt á eigin heimavelli, hafi þeir tilhneigingu til að 

halda sig við sitt habitus hvað varðar væntingar til lífsins. Einstaklingar sem alast upp í 

sjávarþorpi hafa mótað ákveðna sýn til lífsins og þannig mótað ákveðna sýn til starfa 

(Bourdieu og Wacquant, 1992).   

Áhrif búsetu á starfshugsun voru rannsökuð af þeim Guðbjörgu Vilhjálmsdóttir og 

Guðrúnu Ásbjörgu Stefánsdóttir (2006). Niðurstöður þeirra rannsókna gáfu til kynna að 

kerfisbundinn munur væri á því hvernig nemendur í 10. bekk í grunnskóla hugsuðu um 

störf eftir því hvort þeir bjuggu á höfuðborgarsvæðinu eða á landsbyggðinni. Störf sem 

kröfðust verkkunnáttu voru metin meira af nemendum af landsbyggðinni þar sem þau 

mátu störf sjómanna, rafvirkja, flutningabílstjóra og rafsuðumanna áhugaverðari og 

virðingarmeiri heldur en hjá nemendum á höfuðborgarsvæðinu. Einnig álitu þeir að 

námið sem þyrfti til þessara starfa væri kröfuharðara. Þessi niðurstaða sýnir okkur að 

habitus hefur áhrif á náms- og starfsval. Einstaklingar kunna að meta það sem þeir þekkja 

og stendur þeim næst. Jón Torfi Jónsson og Kristjana Stella Blöndal (2002) gerðu 

rannsókn á námsgengi og afstöðu ´75 árgangsins til náms. Þar kom í ljós að unglingar á 

landsbyggðinni eru líklegri til að velja verk- og starfsnám heldur en unglingar á 

höfuðborgarsvæðinu. Búseta og nálægð við framhaldsskóla er helsta ástæða fyrir vali á 

skóla. Einnig kom fram að þeir nemendur sem bjuggu nálægt framhaldsskóla voru líklegri 

til að velja sér almennt bóknám.  
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Í rannsókn sem Helga Tryggvadóttir (2015) gerði á habitus unglinga á tveimur 

búsetusvæðum og tengsl habitus við annars vegar hugmyndir um framtíðarstörf og hins 

vegar virðingu við störfin, kom fram marktækur munur á habitushópum, kynferði og 

búsetu á væntingum til starfa. Mismikil virðing er borin fyrir störfum. Vesturbæingar 

stefndu frekar á sérfræðingastörf heldur en Vestmannaeyingar, en þeir báru einnig 

minni virðingu fyrir störfum sem kröfðust meiri menntunar. Helga talar um að 

niðurstöðurnar úr rannsókninni mætti nýta í ráðgjöf til grunnskólanema um 

framtíðaráform þeirra með áherslu á að þeir geri sér grein fyrir að uppruni þeirra hafi 

áhrif á hvernig þeir hugsa og að hvetja unglinga til að skoða möguleika sem eru utan 

þeirra habitus. Þessar niðurstöður þykja  mér mjög athygliverðar og vert að hafa í huga 

þegar við hugsum um að umhverfið okkar mótar okkur. 

Guðný María Sigurbjörnsdóttir (2016) gerði rannsókn um unglinga á tímamótum. 

Tekin voru viðtöl við 10 nemendur á lokaári í grunnskólum á Suðurlandi þar sem ekki er 

starfandi náms- og starfsráðgjafi. Sýndu niðurstöðurnar að upplýsingar um 

framhaldsskóla fengu nemendur helst í skólaheimsóknum, frá eldri nemendum og 

fjölskyldumeðlimum. Fannst nemendum þeir fá of litlar upplýsingar frá skólum um 

námsframboð að loknu skyldunámi. Það vekur furðu þar sem sveitafélaginu  ber skylda 

til að mynda samband milli grunn- og framhaldsskóla og er forvitnilegt að vita hvernig 

því samstarfi er háttað . 

Jóhanna Margrét Eiríksdóttir (2014) skoðaði reynslu og upplifun nemenda í 10. 

bekk af náms- og starfsfræðslu. Tók hún einstaklingsviðtöl við sjö nemendur í þremur 

grunnskólum á höfuðborgasvæðinu. Niðurstöðurnar sýndu að náms- og starfsfræðsla 

veiti nemendum nýja sýn á nám og störf og hjálpaði nemendum sem ekki höfðu tekið 

ákvörðun um val á námi eftir grunnskóla að taka meðvitaða ákvörðum um hvaða skóla 

þeim langaði í. Búseta er áhrifaþáttur sem hefur gríðarleg áhrif á val nemenda eins og 

oft hefur komið fram hér á undan. Menningin í kringum okkur og tegundir fyrirtækja  í 

umhverfi okkar skipta máli. Samfélagsstaða og víðfeðmi svæðisins sem við búum í hefur 

áhrif á okkur. Allt í umhverfinu sem við ölumst upp í hefur áhrif og búseta eins og lítið 

bæjarfélag eða borg. Ef við búum í litlum bæ, þar sem allir þekkja alla og atvinna er 

fremur einsleit þá getur það haft mikil áhrif á hvað við veljum okkur síðar meir. Búum 

við í borg eða í stóru samfélagi þar sem atvinnulíf er fjölbreytt og margt í boði hefur 
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einnig áhrif. Hvað við veljum að láta hafa áhrif á okkur er okkar val. Einstaklingur sem 

býr í litlu samfélagi þar sem atvinnulíf er einhæft getur valið að fara í nám sem enginn í 

hans samfélagi hefur nokkra hugmynd um hvað er og hvað býr undir. Einstaklingur sem 

býr í stórborg getur valið sér nám sem er mjög sérhæft og gerir það að verkum að hann 

þurfi t.d. að búa á einum ákveðnum stað til að stunda sína vinnu. Allt er þetta spurning 

um persónubundið val. Hér á eftir verður kannað hvaða áhrif foreldrar geta haft á 

ákvörðun nemenda varðandi val á námi og/eða starfi að loknu skyldunámi. 

 

1.11 Foreldrar sem áhrifaþáttur 

Super telur að foreldrar séu aðalfyrirmynd barna og sá lærdómur sem þau fá varðandi 

atvinnulífið þróast í gegnum foreldra og eigin hugmyndir. Umræða um framhaldsnám á 

heimilum er algjör frumforsenda fyrir að börn móti hugmyndir og kenningar varðandi 

störf (Super, 1990).  

Náms- og starfsval er þróunarferli sem byrjar mjög snemma á æviskeiðinu og eru 

foreldrar helstu áhrifavaldarnir. Náms- og starfsráðgjöf á yngri stigum grunnskóla snýst 

um að koma í veg fyrir að þau taki ótímabæra ákvörðun um að loka á hina ýmsu 

framtíðarmöguleika (Herr, Cramer og Niles, 2004).  

Rannsókn á námsgengi og afstöðu ´75 árgangsins til náms sýndi að menntun 

foreldra hefur áhrif á hvort nemendur sem ljúka námi í framhaldsskóla eigi foreldra með 

háskólamenntun. Því meiri menntun sem foreldrar hafa því líklegra var að börn þeirra 

myndu útskrifast úr framhaldssskóla (Jón Torfi Jónsson og Kristjana Stella Blöndal, 2002). 

Unglingum sem eru í góðum tengslum við foreldra sína reynist auðveldara að taka 

ákvörðun varðandi starfsferil sinn. Skoðað var hvort unglingar ættu í erfiðleikum með að 

taka ákvarðanir varðandi nám og störf, einnig var sjálfstraust þeirra skoðað og hvernig 

samband þeir ættu við foreldra sína (Emmanuelle, 2009). 

Samkvæmt Savickas (2011) þá eru áhrif foreldra mikil því sem fyrirmyndir í lífinu 

þá eru foreldrar stöðugir áhrifavaldar og leiðbeinendur. Foreldrar eru alltaf hluti af lífi 

einstaklinganna og móta því hugmyndir barna um nám og störf. 

Í rannsókn sem Sigrún Anna Ólafsdóttir (2011) gerði um áhrifaþætti þá voru flest 

allir nemendur sem voru að ljúka skyldunámi hvattir til að fara í nám af foreldrum sínum 
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eða einhverjum öðrum í fjölskyldunni. Voru nemendur sammála um það að ef þeir færu 

ekki í framhaldsnám þá væri ekki mikið fyrir þau að gera. Nemendurnir virtust meðvitaðir 

um að með framhaldsmenntun væru þeir að skapa sér betri tækifæri í framtíðinni. En 

hvatning foreldra var stór þáttur í að nemendur ætluðu að fara í framhaldsnám. 

Samstarf heimila og skóla er mikilvægur þáttur þegar við hugsum um þann tíma 

sem nemendur eru í skólanum. Tengsl eru á milli menntunar foreldra og unglinga. Þau 

börn sem eiga ómenntaða foreldra eru líklegri til að fara ekki í nám að loknu skyldunámi 

miðað við þá unglinga sem eiga menntaða foreldra. Menntun foreldra skiptir máli þegar 

við hugsum um að unglingar velji sér nám að loknu skyldunámi en fari ekki beint út á 

vinnumarkaðinn (Gerður G. Óskarsdóttir, 1993; Rumberger, 1995). Unglingar telja að 

menntun foreldra og viðhorf sem þeir hafa til menntunar hafi áhrif á hvaða leið þau velja 

sér að loknu skyldunámi (Helga M. Steinsson, 2001) og eru þessar niðurstöður í samræmi 

við rannsókn Kristjönu Stellu Blöndal og Jóns Torfa Jónssonar (2002) þar sem nemendur 

sem áttu foreldra sem ekki luku framhaldsskóla voru líklegri til að hafa ekki heldur lokið 

framhaldsskóla. Hvatning unglinga að fara í framhaldsskóla er því að foreldrar þeirra séu 

með einhvers konar menntun að baki, þá eru þeir líklegri til að fylgja í sömu spor. Þetta 

er mikilvægt að hafa í huga þegar skoðað er nám að loknu skyldunámi. Foreldrar eru svo 

sterk fyrirmynd og einnig hefur áhrif hvaða álit foreldrar hafa á skólanum. Það hefur 

jákvæð áhrif að alast upp við að talað sé vel um menntun og skóla og að foreldrar styðji 

við bakið á námi barna sinna (Kristjana Stella Blöndal og Jón Torfi Jónasson, 2002; Gerður 

G. Óskarsdóttir, 1995; Rumberger og Thomas, 2000). 

Í grunnskólunum í Fjarðabyggð eru fáir starfandi náms- og starfsráðgjafar. Reynsla 

mín á starfi grunnskólakennara í litlum skólum úti á landi er sú að kennarar fari í þau 

hlutverk sem þeir þurfa að fara í hvort sem það er almenn kennsla, að plástra hné, 

sálgæsla vegna vinaslita eða ráðgjöf í námi. Ég hef starfað í grunnskóla í meira en 10 ár 

og því langaði mig að skoða hvernig staðan væri varðandi náms- og starfsfræðslu í 

grunnskólum í Fjarðabyggð. Með þessa áhrifaþætti langar mig að skoða hvað 

skólastjórar í Grunnskólum í Fjarðabyggð telja að séu helstu áhrifaþættir hjá nemendum 

sem eru að ljúka skyldunámi. Það er svo margt í umhverfi okkar sem hefur áhrif á líf 

okkar og hvernig við sjáum heiminn. Umhverfið sem við búum í mótar okkur á vissan 

hátt. Skólinn hefur alltaf áhrif á líf okkar, hvernig skólagöngu við eigum og hvaða vini við 
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höfum eignast á þeirri lífsleið. Fjölskyldan okkar og foreldrar móta sýn okkar á lífið, þar 

eru okkar helstu fyrirmyndir og þar mótast þau gildi og viðmið sem við tökum með 

okkkur út í lífið. Það var áhugavert að sjá hvaða þættir skólastjórar töldu hafa mest áhrif 

á val nemenda þegar velja átti nám að loknu skyldunámi. Einnig langaði mig að skoða 

viðhorf skólastjóra til náms- og starfsfræðslu og hvaða ávinning þeir teldu að nemendur 

sem væru að ljúka skyldunámi hefðu af henni. Rannsóknarspurningarnar mínar eru því 

tvær. 

1. Hverja telja skólastjórar í grunnskólum í Fjarðabyggð vera helstu áhrifaþætti á 

val nemenda á námi að loknu skyldunámi?  

2. Hvern telja skólastjórar helsta ávinninginn vera varðandi náms- og 

starfsfræðslu fyrir grunnskólanema? 

  

 

 

 

2 Aðferð 

Rannsóknin var unnin með eigindlegri rannsóknaraðferð þar sem byggt er á viðtölum við 

skólastjóra í grunnskólum  Fjarðabyggðar. Einnig var tekið viðtal við Dr. Vuorinen 

prófessor í Finnlandi. Eigindleg rannsókn er lýsandi og snýst um að fá innsýn inn í hvaða 

merkingu fólk leggur í líf sitt, reynslu og aðstæður.  

Markmið rannsóknarinnar er að fá viðmælendur til að segja sína skoðun á 

áhrifaþáttum sem koma til kasta þegar nemendur velja sér nám að loknu skyldunámi. 

Rannsakandi þarf að vera meðvitaður um að hans eigin skoðanir og viðhorf mega ekki 

hafa áhrif á rannsóknina. Í eigindlegri rannsókn eru gögnin sem aflað eru, notuð til að 

lýsa og túlka reynslu þátttakenda á ákveðnum aðstæðum. Hægt er að skoða ákveðnar 

aðstæður eða skoðanir í heildrænu samhengi.  

Í þessari rannsókn var gögnum aflað augliti til auglitis. Gögnin voru svo greind og  

túlkuð og niðurstöður settar fram. Tilgangur þess að beita þessari aðferð er að fá 

Búseta Foreldrar 

Nemandi 
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skólastjóra til að segja sínar skoðanir og útskýra áherslur í starfi milliliðalaust. Með 

eigindlegri rannsóknaraðferð geta þátttakendur lýst reynslu sinni og niðurstöðurnar eru 

í samræmi við það sem þátttakendur segja sjálfir (Taylor, Bogdan og DeVault, 2016). 

Viðtöl við skólastjóra grunnskólanna fóru fram á skrifstofu hvers skólastjóra. Hvert viðtal 

tók um klukkustund. Allir skólastjórarnir fengu sendan tölvupóst þar sem ég kynnti 

sjálfan mig og verkefni mitt. Allir skólastjórar skrifuðu undir skjal þar sem þeir samþykktu 

að taka þátt í rannsókninni.  

2.1 Rannsóknaraðferð 

Rannsóknin var unnin með eigindlegri rannsóknaraðferð þar sem byggt er á viðtölum við 

skólastjóra í grunnskólum í Fjarðabyggð ásamt viðtali við Dr. Vuorinen. Allir skólastjórar 

grunnskóla í Fjarðabyggð tóku þátt í rannsókninni.  

Notuð voru opin viðtöl þar sem stuðst var við viðtalsramma. Opin viðtöl veita 

innsýn inn í hugsanir, reynslu og tilfinningar viðmælenda. Markmiðið er að hvetja 

viðmælendur til að tjá sig um ákveðið viðfangsefni og skoðanir sínar. Rannsóknin snýst 

um reynslu þátttakenda, skilning þeirra og merkingu á aðstæðum (Taylor, Bogdan og 

DeVault, 2016). Rannsakandi þarf að vera meðvitaður um að hans eigin skoðanir og 

viðhorf mega ekki hafa áhrif á svör viðmælenda. Rannsakandi þarf að reyna að setja til 

hliðar sínar eigin skoðanir og viðhorf. Rannsakandi þarf að vera á varðbergi gangvart 

áhrifum sem hann getur haft á þátttakendur (Taylor,  Bogdan og DeVault, 2016). 

Undirbúningur rannsóknarinnar hófst á vorönn 2018 þar sem rannsóknaráætlun 

var gerð og heimildum var aflað. Haustið 2018 hófst svo raunveruleg vinna 

rannsóknarinnar. Allir viðmælendur fengu tölvupóst í upphafi og í kjölfarið voru viðtölin 

tekin. Að loknu hverju viðtali var viðtalið afritað og greint. 

2.2 Undirbúningur 

Í upphafi sendi ég hverjum og einum skólastjóra tölvupóst og kynnti ég mig og spurði 

hvort þeir væru tilbúnir að leyfa mér að taka stutt viðtöl við þá. Ég sendi þeim viðhengi 

þar sem ég lýsti verkefni mínu og tilgangi. Einnig fengu skólastjórar sent upplýst samþykki 

fyrir að taka þátt í rannsókninni og loforð mitt um nafnleynd. Ég útbjó spurningalista  (sjá 

viðauki 3) sem ég notaði til viðmiðunar þegar ég tók í viðtölin. Allir viðmælendur mínir 

veittu  samþykki fyrir  upptöku viðtalanna. 
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Undirbúningurinn var falinn í því  að taka viðtal við Dr. Vuorinen en hann er 

sérfræðingur í menntarannsóknum og einnig er hann náms- og starfsráðgjafi. Hann 

hefur starfað sem gestadósent við námsbraut í náms- og starfsráðgjöf við Háskóla 

Íslands. Rannsóknir hans hafa verið á sviði stefnumótunar í náms- og starfsráðgjöf og í 

notkun upplýsingatækni í náms- og starfsráðgjöf. Hann er rannsakandi við Finnish 

Institute for Educational Research við háskólann í Jyväskylä. Aðaláhersla í hans starfi er 

framkvæmdastjórn á European Lifelong Guidance Policy Network þar sem stefnumótun 

og framkvæmd ævilangrar náms- og starfsráðgjafar er samhæfð, jafnt innan 

menntageirans sem í atvinnulífinu. Með viðtalinu fékk ég innsýn inn í hvernig Finnar setja 

upp náms- og starfsfræðslu í grunnskólum sínum og fékk ég hugmyndir af spurningum 

fyrir mína eigin rannsókn. Þetta viðtal reyndist mér mjög gagnlegt í framhaldi af þeirri 

vinnu sem við tók að taka viðtöl við skólastjórana. Þegar ritgerðarsmíðin var komin 

nokkuð langt á leið, sá ég að mig vantaði svör við ákveðnum þáttum til að fá skýrari mynd 

af viðhorfum skólastjóranna. Því sendi ég þeim öllum tölvupóst með fjórum viðbótar 

spurningum og bað þau um að senda mér svörin við þeim til baka. Með þeim spurningum 

fékk ég betri sýn á hvaða áhrifaþættir skólastjórunum þótti skipta máli varðandi val 

nemenda á námi að loknu skyldunámi. 

2.3 Þátttakendur 

Markvisst úrtak (e. purposeful sampling) var notað til að velja þátttakendur en þá er búið 

að setja markmið um val á þátttakendum. Með markvissu úrtaki er tekin hliðsjón af 

rannsóknarspurningum og bakgrunni þeirra sem valdir eru þátttakendur til að gefa  

upplýsingar um rannsóknarefnið (Esterberg, 2002).  

Fyrsta viðtalið mitt var við dr. Vuorinen til að fá innsýn í það hvað nágrannalöndin 

okkar eru að gera varðandi náms- og starfsfræðslu. Í Finnlandi er öflug og markviss náms- 

og starfsfræðsla sem náms- og starfsráðgjafar sjá um. Hér á landi og sérstaklega í litlum 

grunnskólum úti á landi  eru fáir náms- og starfsráðgjafar starfandi og því athyglivert að 

fá upplýsingar um hvort nemendur sem útskrifast úr grunnskóla í Fjarðabyggð séu 

meðvitaðir um nám og störf sem í boði eru og hvort þeir séu að fá markvissa náms- og 

starfsfræðslu. Viðtalið við Dr. Vuorinen var hugsað til þess að fá hugmyndir um hvernig 

náms- og starfsfræðsla færi fram og hver helsti ávinningurinn af henni væri fyrir 

nemendur.  
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Viðtölin við skólastjóra grunnskólanna í Fjarðabyggð voru tekin í þeim tilgangi að 

fá skýra mynd af því með hvaða hætti nemendur þeirra eru upplýstir um nám og störf 

sem í boði eru að loknu skyldunámi. Það sem ég vildi fá fram var hvort um einhvers konar 

náms- og starfsfræðslu væri að ræða fyrir nemendur skólanna áður en þeir ljúka 

skyldunámi. Einnig vildi ég fá að heyra hverja skólastjórar töldu vera helstu áhrifaþætti 

varðandi val grunnskólanema á námi að loknu skyldunámi.  

Grunnskólarnir í Fjarðabyggð eru sjö talsins. Einn skóli er í raun undirskóli annars 

grunnskóla. Haustið 2018 voru tveir grunnskólar sameinaðir undir einn hatt og er hann 

því á tveimur starfstöðvum og með tveimur stjórnendum. Þegar þetta er ritað eru 

grunnskólarnir fimm talsins eftir að sameiningin gekk í garð að loknum 

sveitastjórnakosningum en starfræktir í sjö skólabyggingum eða skólasvæðum. 

Nemendur í grunnskólum í Fjarðabyggð eru um 600 talsins.  Skólstjórarnir eru fimm núna 

en í raun sex ef teknir eru með grunnskólarnir tveir sem voru sameinaðir. Þar eru í raun 

tveir skólastjórar, annar titlaður aðstoðarskólastjóri og hinn skólastjóri en þeir eru 

staðsettir í sitt hvorri byggingunni. Þegar hugmyndin af þessari rannsókn kviknaði þá var 

ekki búið að sameina þessa tvo grunnskóla og hélt ég því mínu striki að taka viðtal við 

alla skólastjórana sex. 

 

2.4 Gagnaöflun 

Viðtöl við skólastjóra grunnskólanna fór fram á skrifstofu hvers skólastjóra. Hvert viðtal 

tók um klukkustund. Mig langaði að taka viðtöl við alla þá skólastjóra sem tilheyrðu 

Fjarðabyggð. Ég sendi skólastjórunum tölvupóst þar sem ég kynnti sjálfan mig og  

verkefnið. Allir skólastjórar í Fjarðabyggð fengu sama póstinn frá mér. Allir skólastjórar 

skrifuðu undir skjal þar sem þeir samþykktu að taka þátt í rannsókninni (sjá viðauki 1). 

Áhugi minn á náms- og starfsfræðslu var kveikjan að þessari rannsókn. Mig langaði 

að skoða hvað grunnskólarnir í Fjarðabyggð væru að gera varðandi náms- og 

starfsfræðslu fyrir grunnskólanemendur. Upphaflega langaði mig að taka viðtal við þá 

starfsmenn grunnskólanna í Fjarðabyggð sem sæju um einhvers konar náms- og 

starfsfræðslu. Ég komst fljótt að því að einungis einn grunnskóli í Fjarðabyggð hefur  

menntaðan náms- og starfsráðgjafa starfandi við skólann. Þá fór ég að kynna mér hverjir 

væru að veita náms- og starfsfræðslu á einhvern hátt í grunnskólunum.  Kom fljótlega í 
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ljós að mjög margir umsjónakennarar í grunnskólum blanda náms- og starfsfræðslu 

saman við kennsluna á margvíslegan hátt. Þá sá ég það að til að ná utan um þá náms- og 

starfsfræðslu sem færi fram í grunnskólunum þyrfti ég að taka viðtöl við alla 

umsjónakennara sem starfandi eru í Fjarðabyggð.  Það verkefni fannst mér of viðamikið 

og því fór ég að skoða stjórnendur og hvaða áhrif þeir geti haft á daglegt starf sem fer 

fram í skólunum. Ég velti fyrir mér hvort þeir geti með einhverjum hætti haft áhrif á hvort 

nemendur sem eru að útskrifast úr þeirra grunnskóla fái einhverja náms- og 

starfsfræðslu sem nýtist þeim svo í vali sínu á námi að loknu skyldunámi. Því endaði ég 

á að taka viðtöl við alla skólastjóra sem starfa í grunnskólum í Fjarðabyggð. Í framhaldi 

fannst mér spennandi að kanna hvaða áhrifaþættir skólastjórar töldu hafa mest að segja 

þegar nemendur eru að taka þá afdrifaríku ákvörðun að velja sér nám að loknu 

skyldunámi. Mín trú er að umhverfið móti okkur og stjórni miklu um hvaða nám 

nemendur velja sér að loknu skyldunámi. Þannig tengist náms- og starfsfræðsla inn í val 

nemenda. 

Ég notaði opin viðtöl (in-depth interview). En sú aðferð veitir miklar upplýsingar á 

stuttum tíma. Viðtalið við Dr. Vuorinen fór fram í gegnum Skype, þar sem hann var á 

sinni skrifstofu í Finnlandi og ég staðsett heima hjá mér. Öll hin viðtölin fóru fram á 

skrifstofum skólastjóranna á þeim tíma sem hentaði þeim. 

2.5 Skráning og úrvinnsla gagna 

Þátttakendur voru allir skólastjórar í grunnskólum í Fjarðabyggð. Þátttakendur fengu 

tilviljunarkennt númer í úrvinnslu gagna. Skólastjórarnir eru númeraðir Sk1, Sk2, Sk3, Sk4,  

Sk5 og Sk6 og koma því ekki fram undir neinum nöfnum heldur einungis skammstöfunum 

fyrir skólastjóra sem Sk og númerin voru tilviljunarkennd. Hvert viðtal var afritað, kóðað 

og skráðar voru athugasemdir rannsakanda jafnt og þétt við úrvinnslu viðtals. Upptökum 

viðtalanna var eytt jafn óðum og afritun þeirra lauk. 

2.6 Siðferðileg álitamál 

Siðferðaleg álitamál gangvart þessari rannsókn eru helst þau að nauðsynlegt var að halda 

svæðinu sem var Fjarðabyggð inni í rannsókninni. Það var í raun ekki hægt að taka út 

svæðið og skýra því öðru nafni vegna þess að tengja þarf niðurstöðurnar við svæðið. 

Fjarðabyggð er það svæði sem ég er að skoða og fannst mér nauðsynlegt að halda því en 
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nafngreina ekki skólastjórana. Mikilvægt er þegar unnið er með eigindlegar 

rannsóknaraðferð að horfa á rannsakandann sem aðal rannsóknartækið og skapa góð og 

traust tengsl milli þátttakenda og rannsakanda (Taylor, Bogdan og DeVault, 2016 ). 

3 Niðurstöður 

Í þessum niðurstöðukafla er fjallað um svör viðmælendanna.  Eins og áður hefur komið 

fram þá eru rannsóknarspurningarnar mínar tvær. 

1. Hverja telja skólastjórar í grunnskólum í Fjarðabyggð vera helstu áhrifaþætti á 

val nemenda á námi að loknu skyldunámi?  

2. Hvern telja skólastjórar helsta ávinning vera varðandi náms- og starfsfræðslu 

fyrir grunnskólanema? 

Áður en kemur að svörum viðmælenda er áhugavert að skoða eftir hvaða 

skólastefnu grunnskólarnir í Fjarðabyggð fara og hvað í raun einkennir þeirra 

skólaumhverfi. Þar sem hvert bæjarstæði hefur sína sérstöðu eða einkenni varðandi 

stöðu grunnskólans í samfélaginu. 

3.1 Skólastefna grunnskóla í Fjarðabyggð 

Í skólastefnu Fjarðabyggðar segir að Grunnskólar Fjarðabyggðar og aðrir skólar sem reknir 

eru fyrir fé úr bæjarsjóði séu þjónustustofnanir við bæjarbúa. Lög, reglugerðir og 

aðalnámskrá grunnskóla marka rammann um starfið ásamt ákvörðun bæjaryfirvalda. 

Innan rammans hafa skólarnir frjálsar hendur um skipulag og framkvæmd skólastarfsins. 

Hlutverk sveitarfélagsins er að marka stefnu, hafa eftirlit með starfinu og ráðstöfun 

fjármagns sem það leggur til hverju sinni (Fjarðabyggð).  

Skólunum er gert að gefa út skólanámskrá og starfsáætlun og  skólastjóri er 

ábyrgur fyrir gerð þeirra og skal semja þær í samráði við kennara. Allir grunnskólarnir 

hafa sín einkunnarorð þar sem sérstaða skólanna kemur fram. Einkunnarorð skólanna í 

tilviljunarkenndri röð: 

-Virðing, vinátta, vandvirkni 

-Viska, virðing, vinátta 

-Þekking, færni, áræðni, virðing 
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-Hugrökku hjarta er ekkert ómögulegt 

-Þú getur það sem þú ætlar þér 

-Ánægja, ábyrgð, árangur 

Skólarnir nota þessi orð sem einkennandi fyrir starfsemi sína. Skólastefna 

grunnskólanna inniheldur þessi einkunnarorð og eru þau séreinkenni þeirra. Sk1 sagði 

skólann vera með sína eigin skólanámskrá þar sem finna má markmið og upplýsingar um 

allar kennslugreinar viðkomandi bekkja. Skólinn er með skólavísi sem er einhvers konar 

foreldrahandbók og inniheldur helstu upplýsingar um skólann og starfsemi hans. Inni á 

heimasíðu þessa skóla kemur fram að skólavísir sé í uppfærsluferli og því er ekki hægt 

að skoða hann. Einkunnarorð skólans eru alltaf áberandi í skólastarfinu og á t.d. þessi 

skóli sinn skólasöng þar sem einkunnarorð skólans eru í fyrirrúmi. Sk2 nefnir að gildi 

skólans fléttist inn í allt skólastarfið og eru í hávegum höfð hvar sem nemendur og 

starfsfólk eru á vegum skólans. Sk3 talaði um að skólinn væri með skólanámskrá og 

starfsáætlun. Einkunnarorð skólans eru alltaf í forgrunni í skólastarfinu og nýta kennarar 

sér þau vel í margvíslegri vinnu eins og á þemadögum og þess háttar. Undir þetta tóku 

einnig Sk4, Sk5 og Sk6. Skólarnir nýta sér einkunnarorðin í daglegu skólastarfi og þá 

sérstaklega þegar vinna eins og þemadagar, opnir dagar og þess háttar er í gangi, þá er 

reynt að hafa einkunnarorðin í fyrirrúmi til að minna nemendur á gildin sem þau standa 

fyrir. Ef við skoðum skólann sem kerfi eins og í system theory framwork of career 

development (STF). Þá er skólinn kerfi þar sem mörg undirkerfi koma að og móta eins og 

t.d. skólastjórnun, kennarar, nemendur, árstíðabundnir hópar, námskrá og skólareglur. 

Umhverfi skólans hefur því áhrif á starf skólans og skólinn hefur áhrif á umhverfið í kring 

(McMahon, Patton, 1999). 

3.2 Náms- og starfsráðgjöf í grunnskólum Fjarðabyggðar 

Hlutverk náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum eru margvísleg eins og fram hefur komið. 

Viðhorf skólastjóra grunnskóla í Fjarðabyggð til náms- og starfsfræðslu er jákvætt en 

skortur er á fjármagni og skortur á menntuðum náms- og starfsráðgjöfum hafa áhrif á af 

hverju náms- og starfsráðgjafar eru ekki starfandi við skólana. Skólastjórar hafa ákveðið 

val og geta hagrætt og stjórnað ýmsu sem tengist kennslu. Skólastjórar hafa tækifæri til 

að hagræða aðeins til í sinni starfsemi ef þeir sjá skólanum hag í því. 



46 

Sk1 talaði um að hann hefði getað hagrætt tímabundið með 50 % stöðu til að fá 

inn náms- og starfsráðgjafa. Sk1 segir að ekki sé gert ráð fyrir í fjárframlögum til skólans 

meira en 50 % stöðu náms- og starfsráðgjafa. Sk2 tekur í sama streng og segir að í 

fjárframlögum til skólans sé talað um að þrír grunnskólar þurfi að skipta með sér 100% 

starfshlutfalli ef náms- og starfsráðgjafi finnst í framtíðinni. Ljóst er að skortur er á 

menntuðum náms- og starfsráðgjöfum í Fjarðabyggð en á sama tíma er gott að vita til 

þess að gert er ráð fyrir náms- og starfsráðgjafa í starf við skólana. Engin umsókn hefur 

komið inn en samkvæmt Sk3, Sk4 og Sk5 þá myndu þeir allir taka því fagnandi að fá inn 

til starfa menntaðan náms- og starfsráðgjafa.  

Fjármagn til grunnskólanna er ákveðið af bæjarstjórn. Athyglivert var að heyra í 

viðtali við Sk1 þar sem hann segir að grunnskólinn hefði aðeins fjármagn fyrir 50% stöðu 

fyrir náms- og starfsráðgjafa þrátt fyrir að nemendur í skólanum væru yfir 200. Í ár nær 

hann samt að hagræða einhverju þannig að hann gat hækkað hlutfall náms- og 

starfsráðgjafa í skólanum. Allir skólastjórarnir töluðum um það að aðalnámskrá 

grunnskólanna segði mjög lítið um náms- og starfsfræðslu. Talað er um að náms- og 

starfsráðgjöf sé lögbundinn hluti af sérþjónustu skólans og að nemendur eigi rétt á 

víðtækri kynningu á námsframboði og atvinnulífinu.  

Í grunnskólanum sem Sk1 er starfandi við er nokkurra ára hefð fyrir starfandi náms- 

og starfsráðgjafa en samt ekki alveg fullmótað starf og um það segir hann eftirfarandi: 

Fyrir um 13 árum kom inn menntaður náms- og starfsráðgjafi sem starfaði hér í þrjú 

ár. Síðan tóku við nokkur ár þar sem enginn náms- og starfsráðgjafi var. Einn 

starfsmaður hjá okkur náði sér svo í réttindi og hefur verið starfandi sem náms- og 

starfsráðgjafi í um sjö ár. Þessi tiltekni starfsmaður hefur verið samnýttur í einum 

öðrum grunnskóla hér á svæðinu í nokkur ár en eftir að hún fór að hluta til á eftirlaun 

þá er hún bara í þessum grunnskóla. En starfshlutfallið sem þessi grunnskóli fær er 

einungis 50 % fyrir náms- og starfsráðgjafa. En þegar hún vann í tveimur grunnskólum 

þá var staðan 75 %. En í ár sótti menntaður náms- og starfsráðgjafi um stöðu hér og 

eru því tvær starfandi í dag, báðar í 50 % stöðu. Þannig að í dag er ég með 100 % 

stöðu náms- og starfsráðgjafa. 

Sk2 nefndi að hann væri með náms- og starfsráðgjafa sem hefði ekki tilskilin 

réttindi en myndi vera með persónulega ráðgjöf og sálgæslu. Viðkomandi starfsmaður 

er ekki með fasta tíma í töflu hjá bekkjum og er ekki með náms- og starfsfræðslu fyrir 

nemendur. Þessi tiltekni starfsmaður er menntaður grunnskólakennari sem hefur aflað 
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sér aukinnar menntunar í hugrænni athyglismeðferð. En auglýst hefur verið eftir náms- 

og starfsráðgjafa og vonandi sækir einhver um.   

Sk3 nýtir starfsmann sem hefur starfað í skólanum til margra ára sem sér um 

valgreinar hjá elsta stigi og er með í raun náms- og starfsfræðslu í gegnum valgreinarnar. 

Einnig hefur þessi starfsmaður unnið sem náms- og starfsráðgjafi í þessum skóla og 

einum öðrum grunnskóla í Fjarðabyggð. Fjölbreyttni í námi skiptir miklu máli og að leyfa 

nemendum að njóta sín. Starfandi er náms- og starfsráðgjafi sem vinnur að ýmsum 

velferðarmálum er snerta nám, líðan og framtíðaráform nemenda. Allir nemendur í 

skólanum hafa aðgang að þessum starfsmanni og geta komið í viðtöl á viðtalstíma eða 

hvenær sem er. Hann aðstoðar nemendur við að vinna úr upplýsingum um nám sitt og 

leiðbeina þeim við áframhaldandi nám og störf. Hefur náms- og starfsráðgjafinn það að 

leiðarljósi að kynna nemendum fjölbreytt námsframboð að loknum grunnskóla og störf 

af ýmsu tagi.  

Sk4 hefur nýtt sér það að það er náms- og starfsráðgjafi sem ekki er starfandi 

lengur en hægt hefur verið að kaupa af henni þjónustu. Náms- og starfsráðgjafinn kemur 

og býður nemendum að taka áhugasviðspróf, kennir þeim að setja sér markmið, huga 

að því að hverju þeir stefna, kemur með upplýsingar um skóla og fleira. Hefur náms- og 

starfsráðgjafinn mætt tvisvar á þessari önn og stefnt er á að fá hana aftur til að skerpa á 

hlutum eins og hvað bíði nemenda, kröfur framhaldsskólanna og þess háttar. Hann tekur 

einkaviðtöl við hvern og einn nemanda, bæði í 9. og 10. bekk. Þannig að þessi skóli nýtir 

sér að það eru náms- og starfsráðgjafar á svæðinu sem eru í raun komnir á eftirlaun.   

Sk5 talaði um að auglýst hefði verið eftir náms- og starfsráðgjafa en því miður sótti 

enginn um. Í fámennum skólum er auðvelt fyrir umsjónakennara að blanda náms- og 

starfsfræðslu saman við kennsluna og er það mikið gert í þessum skóla. 

,,Umsjónarkennarar fá það hlutverk að hlúa að nemendum og sinna þeir persónulegri 

ráðgjöf ef þess þarf.  Mikið er um valgreinar í þessum skóla og er þá reynt að höfða til 

áhuga nemenda og eru þeir hvattir til að velja sér val eftir áhuga og styrkleikum hvers og 

eins“. Sk6 hefur nýtt sér sömu þjónustu og Sk5 þar sem keypt er aðstoð frá náms- og 

starfsráðgjafa nokkrum sinnum yfir önn.  
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3.3 Náms- og starfsfræðsla í grunnskólum Fjarðabyggðar 

Samkvæmt Sk1 þá er mikið samstarf við nærsamfélagið í þeim grunnskóla vegna þess að 

allir nemendur í 10. bekk fara út í fyrirtæki einu sinni í viku allt skólaárið. Þessari hefð 

hefur verið haldið úti síðan árið 1978. Módelið hennar Gerðar er enn við lýði. Samkvæmt 

Sk1 þá eru nemendur sáttir við vettvangsnámið og oft á tíðum hefur þetta vettvangsnám 

leitt til starfsframa og jafnvel hefur nemendum verið boðið starf í tengslum við 

vettvanginn. Nokkuð algengt er að náms- og starfsfræðsla og vettvangsnám eru sett undir 

sama hattinn.  

Samkvæmt Sk2 þá eru það nemendur með ákveðna hegðunarerfiðleika og mikinn 

námsleiða sem fara í vettvangsnám í samstarfi við fyrirtæki í nærsamfélaginu, eru þetta 

nemendur á unglingastigi. Í einhver ár var reynt að vera með vettvangsnám fyrir alla í 

10. bekk en samstarfið við fyrirtækin í bænum gekk ekki nægilega vel. Á unglingastigi er 

mikið um valgreinar þar sem nemendur geta valið sér út frá áhugamálum. En valið 

takmarkast alltaf við mannauðinn hverju sinni. Sex kennslustundir eru á viku í valgreinar 

á hverri önn.  

Hjá Sk3 eru þetta þemadagar eða þematengt þar sem mannauðurinn hverju sinni 

sér um framboðið. Nemendur í 8., 9. og 10. bekk velja sér þrjár valgreinar fyrir áramót 

og þrjár eftir áramót. Valgreinar eru eins og t.d. smíðar, texstílmennt, heimilisfræði, 

lífstíll og þess háttar. Mjög fjölbreytt úrval er af valgreinum í skólanum og nýtir skólastjóri 

þann mannafla sem hann hefur hverju sinni til að kenna og halda utan um valgreinarnar. 

Sk4 segir að starfsfræðsla sé í vali í elstu bekkjum. En framboðið í bænum er mjög 

einhæft. ,,Svo er tíminn eftir hádegi þegar grunnurinn er búinn þá er lágdeyða, ekkert 

að gerast. Leikskólinn að leggja sig, öldrunardeildinað leggja sig, í verslunum, ekkert að 

gera“. Samsetning starfsmannahópsins stjórnar því hvað hægt er að bjóða í vali. Sem 

dæmi þá var reynt að fá smið úti í bæ til að vera með smíðakennslu og þess háttar. 

Listasmiðjur eru í boði og þar eru oft nemendur sem vilja ekki bóklegt og þarna njóta 

þau sín best.   

Sk5 lagði mikla áherslu á að nemendur færu út í samfélagið og fengju að kynnast 

ólíkum starfsvettvangi. Nemendur í 7.- 10. bekk  fara út í samfélagið og kynnast ólíkum 

störfum. Einnig eru nemendur í áfanga sem kallaður er „Framtíðarstarfið mitt“ og þar 

eru nemendur að afla sér upplýsinga um ólík störf og kynna það fyrir hinum í bekknum. 
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„En  það er orðið mjög sorglegt núna því það eru engin störf í boði hér í bænum“.  Er 

þetta í takt við módelið hennar Gerðar þar sem tilgangurinn er að tengja nemendur við 

samfélagið. En í dag eru fá fyrirtæki í bænum og því er ekki eins mikið hægt að kynna 

nemendum fyrir margvíslegum störfum. 

Sk6 talaði um að í mörg ár fóru nemendur í starfskynningu hingað og þangað um 

bæinn en eftir því sem fyrirtækjum fækkaði varð erfiðara að koma nemendum í 

starfskynningu. Í þessum skóla var einmitt sama kerfið í gangi og hjá Sk5, módelið hennar 

Gerðar var notað til margra ára en vegna fólksfækkunar og fárra starfa á svæðinu þá var 

lítið hægt að gera og lagðist þetta þá af. 

Kennarar í grunnskólum í Fjarðabyggð eru duglegir að blanda margvíslegri náms- 

og starfsfræðslu inn í sína kennslu. Þeir nýta sér oft lífsleiknitímana í elstu bekkjunum til 

að vera með margvíslega fræðslu. Sk1 sagði að: „Aðalnámskrá grunnskólanna er í raun 

biblía allra skólanna. En allir grunnskólar eru með sína eigin skólanámskrá eða skólavísi“. 

Inni á heimasíðu grunnskólanna er að finna skólanámskrá þeirra. Sk2 segir að 

umsjónakennarar skólans eigi að fylgjast vel með líðan nemenda og námsárangri. 

Kennarar eru í góðri aðstöðu til að fylgjast vel með námsvali nemenda og hvað þeir ræða 

sín á milli varðandi val á námi eftir skyldunám. Þó svo að ekki sé einhver ákveðin námskrá 

sem segir til um hvað kennarar eigi að kenna varðandi námsval þá hafa þeir oft góða 

tilfinningu fyrir hvað nemendur eru að hugsa. Sk3 tekur í sama streng og talar um að 

kennari eigi að fylgjast með og stuðla að alhliða velferð og þroska nemenda. Einnig á 

kennari að aðstoða nemendur og leiðbeina þeim í námi og starfi. Á hverju vori hittir 

umsjónarkennari 10. bekkjar, ásamt deildarstjóra sérkennslu, námsráðgjafa og aðra 

fulltrúa framhaldsskólanna á Austurlandi þar sem farið er yfir námslega stöðu þeirra 

nemenda sem sótt hafa um nám í viðkomandi framhaldsskóla. Þannig að nemendum er 

fylgt eftir og er það vegna smæðar á svæðinu. Sk5 og Sk6 voru sammála um að vegna 

smæðar á skólanum þá halda kennarar vel utan um hvern og einn nemenda.  

3.4 Kynning framhaldsskólanna 

Verknámsvika VA er fyrir 9. bekkinga í allri Fjarðabyggð. Verkmenntaskóli Austurlands  

tekur á móti öllum nemendum í 9. bekk þar sem fram fer fjölbreytt kynning á öllum 

iðngreinum sem í boði eru í skólanum og í raun öllu því námi sem  þar fer fram. Sk1 talaði 

um að grunnskólinn þyrfti að fylgja þessu svolítið eftir og kenna þurfi iðn- og verkgreinar 
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í meira mæli á unglingastiginu. „Við fækkum í rauntímunum í verknámi þegar krakkarnir 

eru á unglingastigi. Þurfum að skoða þetta betur“.  

Sk2 tók í sama streng varðandi verknámsvikuna.  

Verknámsvikan opnar augu krakkanna miklu frekar en hvað við segjum í skólanum. 

Ég held að það sé frekar þessi samvinna við VA sem skilar sér til krakkanna og opnar 

augun þeirra fyrir t.d. verknámi. Ég mundi vilja meira samstarf við sérstaklega VA 

varðandi iðngreinarnar. Verknámsvikan er alveg frábær og frábært hvað VA býður 

upp á. Krakkarnir mæta í nokkra daga og fá að sjá hvernig námið fer fram og hvað er 

í boði. Þeim er boðið að skoða allt, fara í mat á heimavistinni og sjá krakkana vinna í 

sínum verkefnum í skólanum. Góð kynning á öllu iðnnámi og held ég besta kynningin 

á skólanum.   

Sk3 ræddi einmitt verknámsvikuna og einnig að nemendur færu í heimsókn í ME 

en þar er kannski kynningin ekki eins veigamikil. En það er mun algengara að nemendur 

fari í ME heldur en VA hjá þessum skóla. „Hefðin er þannig á þessum stað að flest allir 

fara í ME eða þá til Akureyrar eða lengra. Nemendur eru bara ekki að velja sér iðnnám 

sem er mjög sorglegt“.  

Það sem hefur áhrif á námsval nemenda er t.d. menntun og störf foreldra, það 

atvinnuframboð sem er í sveitarfélaginu, kynning á framhaldsskólum í 

nærumhverfinu með heimsóknum í skólana og eins þegar aðilar frá 

framhaldsskólunum koma í heimsókn í grunnskólana. Eins þarf að vera ítarleg 

kynning náms- og starfsráðgjafa á öðrum framhaldsskólum sem eru sérhæfðari og 

lengra í burtu. 

 Sk4 segir að í raun sé þetta : „Þeirra hugmynd til að laða krakka að skólanum. Þar 

sem krakkarnir eru volgir fyrir skólanum þá er þetta algjör snilld“. Sk5 sagði að nemendur 

færu í heimsókn bæði í VA og ME. „Verknámsvikan í VA er alveg frábært framtak. Skilar 

það sér til nemenda og held ég að fleiri séu farnir að velja margvíslegt iðnám þökk sé 

þessari kynningu“. Sk6 sagði að nemendur hafi farið í kynningar í báða framhaldsskólana 

en flestir nemendur endað í bóknámi. Sk5 og Sk6 tala um að mjög gott væri að hafa 

náms- og starfsráðgjafa í skólunum. Hægt væri að flétta margskonar fræðslu inn í 

skólastarfið dags daglega. Einnig fannst þeim vanta heimsóknir í fyrirtæki og að 

nemendur fengju góða kynningu frá fyrirtækjum. 
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3.5 Viðhorf nemenda til náms 

Nemandinn sjálfur hefur mikið um það að segja hvernig skólaumhverfið hans er. Viðhorf 

til skólanna getur breytt miklu um hvernig nemendur standa sig í skólanum. Nemendur í 

grunnskólum í Fjarðabyggð eru heppnir varðandi það að vel er haldið utan um þeirra nám 

og vegna smæðar skólanna fá þeir mjög góða og persónulega þjónustu hvort sem 

starfandi er náms- og starfsráðgjafi í skólanum eða ekki. 

Sk2 talaði einmitt um það að í skólanum væri starfsmaður sem tæki að sér 

sálgæslu og tæki einkaviðtöl við hvern einasta nemenda í skólanum. Sk3 tekur í sama 

streng því þar er starfandi náms- og starfsráðgjafi sem ekki er með réttindi sem sér um 

persónuleg mál nemenda og tekur einstaklingsviðtöl. Sk4 nýtir sér þá stöðu að fá til sín 

náms- og starfsráðgjafa sem tekur einstaklingsviðtöl við nemendur áður en að þeir ljúka 

grunnskóla og velja sér framhaldsskóla.  

Sk5 og Sk6 voru sammála um það að vegna smæðar skólanna þá hefðu kennarar 

góða tilfinningu fyrir líðan nemenda og gætu aðstoðað þá og gripið inn í ef eitthvað 

bjátaði á, hvort sem það ætti við um námið eða val eftir skyldunám. Sk1 sagðist á síðasta 

ári hafa haft tvo náms- og starfsráðgjafa þannig að nemendur hefðu góðan aðgang að 

þeim og jafnframt sem annar náms- og starfsráðgjafinn væri með fasta tíma í töflu í 

náms- og starfsfræðslu í tveimur elstu bekkjunum. Af þessum svörum má sjá að 

nemendur í grunnskólum í Fjarðabyggð fá góða og persónulega þjónustu hvort sem um 

menntaðan náms- og starfsráðgjafa er að ræða eða ekki. 

3.6 Hlutverk grunnskólans að mati skólastjóra gangvart nemendum 

Sk1 segir að grunnskólinn þurfi að gera stórátak í að kynna möguleika til náms að loknu 

skyldunámi. Hann vill meina að leggja þurfi aukna áherslu á náms- og starfsfræðslu í öllum 

stigum skólans, ekki bara í 9. og 10. bekk. Auka þarf starfshlutfall náms- og starfsráðgjafa 

í skólum og einnig er hægt að nýta betur umsjónar- og bekkjarkennara. Hann telur að búa 

þurfi til námskeið fyrir kennara sem t.d. minni skólar gætu nýtt sér, sem ekki hafa tök á 

að hafa náms- og starfsráðgjafa í skólanum.  

Sk2 segir:  

Að mínu mati á grunnskólinn að veita öllum nemendum ákveðinn grunn í 

stærðfræði, ensku og íslensku. Þess utan tel ég mikilvægasta hlutverk 

grunnskólans að efla sjálfstæði nemenda, ýta undir sköpunarkraft og gera þá 
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hæfa í samvinnu. Með því öðlast nemendur mikilvæga færni til framtíðar og 

ganga inn í hvaða nám sem er óháð námsgrein. 

Sk3 segir: 

Grunnskólarnir þurfa að hafa námsval nemenda fjölbreytt, bæði bóklegt og 

list- og verkgreinar. Ýta undir samvinnu- og þemanám þar sem nemendum 

er gert kleift að hafa meira um það að segja hvernig þeir uppfylla 

hæfniviðmiðin, þ.e. hvaða leiðir þeir nota við námið og skil á verkefnum. 

Upplýsa nemendur um það nám sem í boði er að grunnskóla loknum og 

styðja við áhugasvið þeirra, bæði með áhugasviðskönnun og námsframboði 

í grunnskólanum, t.d. með fjölbreyttu vali. 

Sk 4 segir:  

Skólinn þarf auðvitað að reyna að undirbúa nemendur sem best í grunngreinum 

sem fylgja þeim inn í allt nám en einnig að reyna að bjóða upp á fjölbreytt nám 

sem stuðlar að því að nemendur átti sig kannski betur á sínum sterku hliðum og 

áhugasviði. Ekki síst þarf skólinn að aðstoða nemendur við að styrkja sjálfsmyndina 

þannig að þeir treysti sér til að skoða námsframboð framhaldsskólans með opnum 

huga en þurfi ekki að hengja sig á einhvern vin eða fyrrum skólafélaga og elta hann 

á hans forsendum en ekki sínum eigin. Svo er mikilvægt að grunnskólarnir úti á 

landi hafi fastráðna náms-og starfsráðgjafa sem geta fylgst vel með nemendum á 

síðustu árum grunnskólans. 

 

3.7 Áhrifaþættir í vali nemenda á námi að loknu skyldunámi 

Hvað telja skólastjórar að hafi mestu áhrifin varðandi val á framhaldsskóla hjá 

nemendum. Þessum niðurstöðukafla verður skipt upp í fjóra kafla eins og gert var í 

inngangskaflanum. Fjallað verður um svör skólstjóra varðandi áhrifaþætti sem þeim þykir 

skipta mestu máli hvað varðar  námsval nemenda að  loknu skyldunámi. Fyrst verður 

fjallað um mikilvægi búsetu, næst mikilvægi kyns á vali og að lokum hvaða áhrif foreldrar 

hafa á val nemenda að mati viðmælenda. 

3.7.1 Búseta sem áhrifaþáttur að mati skólastjóra 

Sk1 segir: 
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Já ég held að nemandi á höfuðborgarsvæðinu eða búsettur þar sem framhaldsskóli 

er sé mun líklegri til að hala áfram í námi en sá sem býr fjarri skóla. Í dag er þó 

framhaldsnám aðgengilegt mjög víða og með aukinni tæknivæðingu aukast 

möguleikarnir til muna. Einnig mótar nærsamfélagið okkur þannig að nemendur líta 

í kringum sig og skoða hvað er í boði. Fjölbreytt atvinnulíf er því líklegra til að hvetja 

nemendur til áframhaldandi náms. Í litlum samfélögum með einhæft atvinnulíf og 

minni möguleika er líklegt að nemandi sæki sér ekki framhaldsmenntun. En í 

samfélagi eins og hér þar sem margar stofnanir eru sem krefjast aukinnar menntunar 

bæði á sviði iðn- og bóknáms  er hátt hlutfall faglærðs fólks. Margir eru á samningi í 

margskonar iðngreinum og þá nýtir fólk sér litla fjarlægð frá Verkmenntaskólanum. 

En í sveitarfélögum hér í kring er þessu öfugt farið, færri stofnanir og minna um 

faglært fólk.  

Sk2 telur að búseta hafi töluverð áhrif. Hann segir að: „ Það þarf að hafa bein í nefinu til 

að fara úr þægindahringnum enda velja flestir nemendur hér skólana í nágrenninu. Það 

er ekki víst að ef draumanámið væri bara í einum skóla, t.d. í Reykjavík að þá myndu allir 

stökkva“. Sk2 segist jafnframt telja það að umhverfið móti okkur alltaf á einhvern hátt 

en fjölskyldan móti okkur mjög mikið. Hún geti haft bein áhrif á það hvaða skóla við 

förum í og ómeðvitað getum við meira að segja lent í sömu grein og þeir sem ala okkur 

upp.  

Sk2 segir: 

Sem dæmi mætti nefna var að ég sá mig aldrei sem kennara en endaði þannig eins 

og þeir sem ólu mig upp. Umhverfið hefur því mjög mikil áhrif að því leyti. Ég held ef 

ég horfi t.d. yfir fjörðinn minn þá hafi umhverfið ekki áhrif á val krakkanna á námi. 

Hér byggist mikið upp á sjávarútvegi en ég efast um að þau sem eru hér í skóla flykkist 

á sjóinn eða að mennta sig í sjávarútvegi. Að því leyti held ég að umhverfið hafi ekki 

úrslitaáhrif heldur velji krakkarnir það sem þau (eða foreldrarnir) vilja læra. 

Sk3 segir: ,,Já það tel ég vera rétt, nemendur velja í mörgum tilvikum framhaldsskóla í 

nærsamfélagi þeirra og ástæða þess gæti verið að það er dýrara að fara í burtu þar sem 

nemendur eru á heimavist um helgar líka eða þurfa jafnvel að leigja á almennum markaði 

og eins finnst foreldrum oft á tíðum gott að hafa börn sín nálægt sér fyrstu árin í 

framhaldsskólanum”. 

Sk4 segir að sér finnist umhverfið, búsetan og nærsamfélagið allt hafa áhrif.  

Í litlum samfélögum með frekar einhæfa atvinnuvegi þrengja oft sjóndeildarhring 

nemenda verulega, þau hafa svo takmarkaða þekkingu á hvaða störf eru í boði á 

atvinnumarkaðinum. Þeir sem standa að námsefnisgerð fyrir nemendur 

grunnskólans mega standa sig mun betur við að láta búa til starfskynningarefni. 

Náms- og starfsráðgjafar ættu að hvetja til þessa.  Þessi þröngi sjóndeildarhringur 

veldur því að nemendur eru bara með störfin sem þau þekkja í huga er þeir leggja af 
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stað í framhaldsnámið og eru stundum langt komnir með það þegar þeir fá innsýn í 

eitthvað annað. 

Sk5 og Sk6 eru sammála um að búseta sé stór áhrifavaldur og meiri en fólk gerir sér grein 

fyrir. Þar kemur líka inn fjárhagsleg geta foreldra og það hvort foreldrar séu á staðnum. 

Þannig að nemendur sem búa þar sem t.d. framhaldsskóli er, er mikil hvatning til að fara 

í framhaldsskóla en ef þú býrð þar sem þú hefur ekki aðgang að framhaldssskóla þá gæti 

það verið minni hvatning til að sækja sér meiri menntun. 

 

3.8 Foreldrar sem áhrifaþáttur að mati skólastjóra 

Þegar ég ræddi við skólastjórana um hvaða áhrif foreldrar gætu haft á val nemenda þá 

kom sterklega í ljós að þetta væri sá áhrifaþáttur sem skipti miklu máli og hefði greinilega 

mikið um val nemenda að segja. 

Sk1 segir:  

Oft er það þannig að í hinum dreifðari byggðum og aðgengi að framhaldsskóla erfitt 

þar er fólk með minni menntun og ég held að þá geti komið upp að foreldrar óttist 

að missa börnin frá sér og hvatning nemendans því minni. Auðvitað getur þetta líka 

virkað í hina áttina að foreldrarnir vilja ekki að börnin þeirra lifi við það sama og þau 

en held þó að hin afstaðan sé algengari. Því miður virðast foreldrarnir vera mestu 

áhrifavaldar í námsvali barna sinna. Ég man eftir að hafa séð rannsóknir sem bentu 

t.d. til þess að helmingur nemenda í 8. bekk stefndi á verknám að loknum grunnskóla, 

reyndin er hins vegar sú að þegar á hólminn er komið er þetta um fjórðungur. Einnig 

hef ég heyrt sögur, frá fyrstu hendi, af reynslu náms-og starfsráðgjafa er nemendur 

koma með foreldrum sínum að ræða námsvalið. Rödd foreldranna hefur gífurleg 

áhrif. 

Sk2 segir: ,,Persónulega tel ég að það séu foreldrar sem séu helsti áhrifavaldur í 

námsvali. Það á sérstaklega við það að vilja að nemendur fari í ákveðna skóla eða taki 

stúdentinn áður en þeir fara að gera eitthvað annað. Þetta veldur því að nemendur sem 

vildu fara t.d. í iðnnám fara ekki í iðnnám”. 

Sk3 segir að foreldrar hafi alltaf einhver áhrif og í raun þeirra sýn á iðnnám og 

bóknám. Álit foreldra skiptir unglinga alltaf máli.  

Sk4 segir: 

Að mínu áliti eru foreldrar talsverðir áhrifavaldar hjá þeim nemendum sem eru undir 

góðu eftirliti foreldra með námið þ.e. vel er fylgst með og nemendur fá aðhald og 

skýr skilaboð um hvað skiptir máli. Hjá hinum sem ekki fá þetta aðhald þá finnst mér 
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að þau geti bara ráðið sjálf hvað þau gera og þá eru það félagarnir sem þau elta þrátt 

fyrir að skólinn reyni að benda á að námsleiðin henti ekki nemandanum. 

Sk5 talar um að væntingar heimilanna séu ekki alltaf í takt við getu nemandans. Það er 

neikvæðni gagnvart verknámi og bóknámið alltaf meira áberandi. Þessi umræða kemur 

mikið til frá heimilum. Allir skólastjórarnir voru sammála um það að verknám væri enn 

að lúta í lægra haldi miðað við bóknámið en vonandi væri umræðan að breytast í 

samfélaginu. 

Sk1 sagði mér einmitt frá því að eitt sinn í diplómanáminu þá var verið að vinna verkefni 

í hóp og í hópnum var náms- og starfsráðgjafi. Náms- og starfsráðgjafinn sagði hópnum 

frá nemanda sem hafði verið grátandi inni í stofunni því þessi tiltekni nemandi vildi fara 

í iðnám að loknu skyldunámi en foreldrarnir sögðu nei. Við í samfélaginu þurfum að 

breyta hugarfari okkar gagnvart iðnámi og einnig þarf að auka nýsköpun og tækninám. 

Annað sem kom í ljós var t.d. það sem Sk2 sagði: ,,Framhaldsskólar hafa einnig ákveðið 

orðspor sem ræður því af hverju nemendur velja einn skóla frekar en annan. Það er 

ákveðin félagsleg stimplun að vera í ákveðnum skóla eins og Versló eða MR þótt námið 

sé ef til vill betra annars staðar. Minnihluti nemenda hefur ígrundað val sitt vel og fer í 

það sem hentar þeim virkilega. 

Sk1 talaði um:  

Brottfall úr framhaldsskóla er að hluta til af því að nemendur velja vitlaust í upphafi 

framhaldsskólagöngu sinnar. Nemendur koma svo kannski seinna í nám og velja það 

sem þeir hafa virkilega áhuga á. Ég held að grunnskólinn eigi alveg sína sök þar. Meðal 

annars vegna þess að verknám situr á hakanum á unglingsárunum. Nemendur upp í 

7. bekk eru í textíl, myndmennt og smíðum en svo þegar þau fara í þrjá síðustu 

bekkina þá byrjar val og þau velja sér ekki þessar iðngreinar sem í boði eru. Við ættum 

í raun að reyna að stýra þeim meira, sérstaklega ef við horfum á að það vantar í 

verknámið og það vantar iðnmenntað fólk, sérstaklega hér á Austurlandi. 

Grunnskólinn þarf að axla ábyrgð. Jafningjar hafa oft miklu meiri áhrif á val í 

framhaldsskóla heldur en áhugi. Og þar getur náms- og starfsráðgjafi leikið 

lykilhlutverkið með kynningum á fræðslu á iðngreinum. Svo hafa foreldrar líka mikið 

að segja en það er samfélagslegt og þarf að breyta hugarfari og auka nýsköpun og 

tækninám. 

En Sk2  sagði jafnframt:  

Ég veit það ekki, mér finnst að krakkar sem eru að velja sér nám velji sér ekki nám út 

af einhverju sem þeir heyra í skólanum heldur því sem foreldrar segja þeim að gera. 

Það er mín reynsla alla vega og ég hef séð allt of mörg dæmi um það að það voru 

krakkar að koma til okkar í bóknám sem langaði það ekki og höfðu í raun ekkert með 
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það að gera en af því foreldrarnir vildu að þeir færu í bóknám þá fóru þeir í bóknám. 

Ég held að krakkarnir hafi í raun alltaf mestu tilfinningu fyrir því sjálf en held samt að 

t.d. eins og verknámsvikuna í VA í fyrra, svona hlutir hafa áhrif. Þetta opni augu 

krakkana miklu frekar en hvað við segjum í skólanum. Ég held að það sé frekar þessi 

samvinna við VA sem skili sér til krakkanna og opni augum þeirra fyrir verknáminu. 

Það væri kannski best að bjóða foreldrum í verknámsvikuna svo þau sjái 

fjölbreytnina.  

Skólastjóri Sk2 vildi meina það að foreldrar væru mestu áhrifavaldar varðandi val á námi 

eftir skyldunám og góð kynning frá framhaldsskólunum. Góð kynning frá 

framhaldsskólunum var mikilvægt samkvæmt Sk1 og hugarfarsbreyting í samfélaginu 

þarf að eiga sér stað.  Nú verður skoðað hvað er til ráða að mati skólastjóranna í 

Fjarðabyggð varðandi náms- og starfsval, náms- og starfsfræðslu og val nemenda. 

3.9 Hvað er til ráða að mati skólastjóra 

Samkvæmt Sk1 þá er náms- og starfsfræðsla inni í stundatöflu hjá 8., 9. og 10. bekk. Tveir 

efstu bekkirnir eru með fleiri tíma í töflu heldur en 8. bekkur. Er þetta í samræmi við það 

sem Finnar eru að nýta sér varðandi náms- og starfsfræðslu og Dr. Vuorinen sagði að væri 

eina leiðin til að láta náms- og starfsfræðslu skipta máli og hafa vægi í skólanum það væri 

að hafa fasta tíma í töflu fyrir nemendur.  

Sk2 segir að nemendur í þessum grunnskóla eru ekki með fasta tíma í stundatöflu 

fyrir náms- og starfsfræðslu. „Í skólanum er starfandi náms- og starfsráðgjafi en í raun 

ekki menntaður sem slíkur, sér hún um persónulega ráðgjöf og sálgæslu“.  Í þessum 

tiltekna grunnskóla er því ekki starfandi náms- og starfsráðgjafi. Á efsta stigi 

grunnskólans ef farið beint og óbeint að „brúa bilið“ milli grunn- og framhaldsskólastigs. 

Kennarar vinna samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla sem miðar að því að nemendur 

verði sem best undir það búnir að takast á við lokaáfanga grunnskólans og séu vel 

undirbúnir fyrir framhaldsnám. Sk3 ræddi það að í nokkur ár er búið að auglýsa eftir 

náms- og starfsráðgjafa en því miður eru þeir af skornum skammti. Skólastjórinn talaði 

um það að náms- og starfsráðgjafinn yrði góð bæting inn í skólakerfið í tilteknum skóla 

en jafnframt er starfsmaður sem sinnir að hluta til þessu starfi. Starfsmaðurinn er ekki 

með réttindi en hefur áhuga og er umhugað um nemendur og sinnir sínu starfi vel. Sk5 

sagði að umsjónakennarar taka að sér hluta af því starfi sem náms- og starfsráðgjafi 

myndi annars gera. Þegar ekki fæst réttindafólk til starfa þá er fundin leið til að 

nemendur fái einhvers konar náms- og starfsráðgjöf. Sk6 tekur í sama streng og talar um 
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að kennarar í litlum grunnskólum út á landi fara í margvísleg störf þvert á sitt starf og 

leiti alltaf lausna og leiða til að aðstoða sína nemendur.  

Sk3 talaði um að skólastarfið snúist ekki eingöngu um að ná góðum námsárangri 

heldur er einnig mikilvægt að við skilum frá okkur ánægðum einstaklingum sem eru færir 

í mannlegum samskiptum og tilbúnir að axla ábyrð sem felst í því að taka þátt í 

samfélaginu. 

Eitt af því sem skólastjórarnir nefndu varðandi nærsamfélagið var að þeir vildu 

meira samstarf við framhaldsskólann á svæðinu. Sk1 sagðist vona að það yrði meiri 

samvinna við framhaldsskólann, sérstaklega varðandi iðnnámið. Allir skólastjórarnir 

tóku í sama streng varðandi ágæti þessarar vettvangsviku sem Verkmenntaskóli 

Austurlands heldur. 

4 Umræður 

Markmið rannóknarinnar var að skoða hvaða áhrifaþættir skólastjórar í grunnskólum í 

Fjarðabyggð teldu að skipti nemendur mestu máli þegar þeir velja sér nám að loknum 

skyldunámi. Einnig er náms- og starfsfræðsla í grunnskólum í Fjarðabyggð skoðuð og  

upplýsinga aflað um hvernig náms- og starfsfræðslu er háttað þar. 

Rannsóknarspurningarnar eru tvær: 

1. Hverja telja skólastjórar í grunnskólum í Fjarðabyggð vera helstu 

áhrifaþætti á val nemenda á námi að loknu skyldunámi?  

2. Hvern telja skólastjórar helsta ávinning vera varðandi náms- og 

starfsfræðslu fyrir grunnskólanema? 

Helstu áhrifaþættir nemenda að mati skólastjóra eru foreldrar, búseta og 

þrýstingur í samfélaginu um val á verknámi.  Í upphafi gerði ég mér í hugarlund að búseta 

væri öflugasti þátturinn en samkvæmt skólastjórum í Fjarðabyggð þá eru foreldrar með 

mestu völdin. Niðurstöðurnar sýna okkur að styrkja þarf nemendur í að taka ígrundaða 

ákvörðun varðandi nám og störf að loknu skyldunámi svo þeir geti upplýst foreldra sína 

um hvað þeir vilja í raun og veru gera sjálfir. Með öflugri náms- og starfsfræðslu geta 

nemendur tekið meðvitaða ákvörðun og rökstutt sína ákvörðun fyrir foreldrum. 
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Áhugavert var að skoða að skólastjórar töldu að val á bóknámi frekar en iðnámi væri 

mikið til komið frá foreldrum. Sk5 sagði að væntingar heimilanna og þá foreldra væri 

ekki alltaf í takt við getu nemenda og neikvæðni gagnvart verknámi kæmi mikið til frá 

foreldrum. Ef við skoðum þessar niðurstöður myndrænt má sjá að stærsti 

áhrifaþátturinn er foreldrarnir en búsetan er sá áhrifaþáttur sem kom næst að mati 

skólastjóra. 

 

 

  

 

 

 

 

Samkvæmt Sk1 þá getur fjölbreytt atvinnulíf hvatt nemendur til að vilja fara í 

framhaldsskóla. Í litlum samfélögum er atvinnulíf oft einhæft og minni möguleikar til 

staðar. Sk2 vill meina að umhverfið hafi ekki úrslitaáhrif á val nemenda. Það þurfi kjark 

til að velja sér t.d. nám sem ekki er nálægt heimabyggð og oft skortir nemendur kjark og 

þor. Sk3 segir að nemendur velji oft framhaldsskóla í nærsamfélaginu og foreldrar hvetji 

þau til þess að vera áfram heima en ekki fara í burtu í nám. Sk4 segir að í litlum 

samfélögum er atvinnulíf oft einhæft og þrengir það oft sjóndeildarhring nemenda. 

Nemendur hafa takmarkaða þekkingu á störfum og eiga grunnskólarnir að standa sig 

betur í að upplýsa nemendur. Búsetuvíddin er grundvallaratriði í habitus. Fjölskyldan og 

nánasta umhverfi mótar oft væntingjar og viðhorf unglinga (Bourdieu, 1984). Þegar 

unglingar geta verið í framhaldsskóla í sínum heimabæ er þetta kannski ekki mikið 

vandamál en þegar þarf að sækja framhaldsskóla lengra frá heimahögum þá getur það 

verið vandamál. Það er oft talað um að best er að börnin séu heima sem lengst því jú 

hótel mamma er alltaf best. En það er gott fyrir unglinga að geta verið áfram í sínu örugga 

umhverfi. Samkvæmt rannsókn Jóns Torfa Jónssonar og Kristjönu Stellu Blöndal (2002)  

kom í ljós að unglingar á landsbyggðinni eru líklegri til að velja verk- og starfsnám heldur 

en unglingar á höfðuborgarsvæðinu. Samkvæmt Sk1 þá er mjög algengt að nemendur 

Nemandi
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sæki í iðngreinar í framhaldsskólanum sem er í sveitarfélaginu. Sk5 talaði um að það væri 

mjög sjaldgæft að nemendur færu í iðnnám í framhaldsskólann sem er í þeirra 

sveitarfélagi. Auðvitað er líka spurning um vegalengd á milli staða en líka kannski þessi 

svokallaði hrepparígur. Sk2 var sá eini sem nefndi þennan gamla hrepparíg og sagðist 

hann taka eftir umræðunni á meðal krakkanna um að þau færu nú ekki í þennan skóla 

því hann væri í þessum bæjarkjarna. Sú umræða er nú trúlega hægt að nýta í góða ritgerð 

því bæjarkjarnar sem hafa verið sameinaðir eru ekki endilega sameinaðir sem heild 

þannig að skólarnir eða stofnanir nýtist fyrir alla.  Allir skólastjórarnir töluðu á þann veg 

að það væri eins og allir nemendur sem útskrifast úr grunnskóla á svæðinu færu í 

framhaldsskóla. Þannig er líka kannski menningin því það er framhaldsskóli á svæðinu 

og því auðveldari aðgengi að námi. Super (1990) telur að foreldrar séu aðalfyrirmynd 

barna og það að fá hvatningu frá foreldrum til að fara í nám að loknu skyldunámi getur 

verið forsenda fyrir því að nemendur fari í skóla. Savickas (2011) sagði að foreldrar væru 

í raun stöðugir áhrifavaldar og leiðbeinendur. Foreldrar eru alltaf hluti af einstaklingnum 

og hafa mikið að segja varðandi að móta hugmyndir barna um nám og störf. Eins og það 

er frábært að heyra að foreldrar séu öflugur áhrifavaldur í vali nemenda þá er sorglegt 

að hugsa til þess að t.d. ef foreldrar vilja alls ekki að barnið þeirra fari í skóla af 

einhverjum ástæðum þá er það líklegt að hafa áhrif á unglinga. En á hinn bóginn er gott 

að vita til þess að ef foreldrar hvetja börnin sín til að fara í skóla þá eru þeir einnig 

áhrifavaldar sem geta komið unglingnum sínum í framhaldsnám að loknu skyldunámi. 

Þá má velta fyrir sér hvort framhaldsskólarnir þurfi ekki að vera með öfluga fræðslu fyrir 

foreldra um nám og störf sem í boði eru í landinu. Jafnvel að skylda foreldra á þannig  

viðburð til að minnka bilið milli skóla, foreldra og nemenda. Þessi leið gæti mögulega 

nýst til að sporna gegn skorti á iðnaðarmönnum á landinu. Ef foreldrar eru vel upplýstir 

um fjölbreytt nám og störf geta þau leiðbeint sínum börnum betur. Miðað við 

niðurstöður þessarar rannsóknar þar sem fram kemur að foreldrar séu helsti 

áhrifaþátturinn varðandi náms- og starfsval nemenda að loknu skyldunámi að þá er 

þetta ein leið til að koma í veg fyrir að nemendur velji það nám sem heillar foreldrana 

en ekki þá sjálfa. 

Einnig hefur hvatning foreldra mikið að segja um hvort nemendur fari yfirhöfðuð í 

framhaldsskóla (Kristjana Stella Blöndal og Jón Torfi Jónasson, 2002; Gerður G. 

Óskarsdóttir, 1995; Rumberger og Thomas, 2000). Gaman var að heyra að Sk1 talaði 
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einmitt um það að þegar hann hugsaði 10 ár aftur í tímann þá væri það kannski einn eða 

tveir nemendur sem útskrifuðust úr grunnskólanum sem höfðu ekki valið það af fara í 

framhaldsskóla strax að loknu skyldunámi. Einnig talaði Sk2 um að allir nemendur sem 

hann hefði fylgst með eftir grunnskólagönguna fóru í framhaldsskóla að henni lokinni. 

Sk5 talaði um að nemendahópurinn dreyfðist mikið þegar þau útskrifuðust úr grunnskóla 

hjá þeim, en flestir færu nemendur í framhaldsnám. Kannski er þetta áhrif umhverfisins 

sem hefur hvetjandi áhrif á að nemendur fari í nám að loknu skyldunámi. Þrátt fyrir að 

menntunarstigið á þessu svæði sé lágt þá er alla vega gott að vita að nemendur velji sér 

að fara strax í skóla en ekki beint út á vinnumarkaðinn að loknu skyldunámi. 

Rannsóknarspurning 2 hljóðaði svona: Hvern telja skólastjórar helsta ávinning vera 

varðandi náms- og starfsfræðslu fyrir grunnskólanema? Skólastjórar í grunnskólum í 

Fjarðabyggð eru sammála því að góð náms- og starfsfræðsla eykur öryggi nemenda í að 

velja sér nám að loknu skyldunámi. Telja þeir að nemendur myndu vanda val sitt betur 

og taka ígrundaðri ákvörðun varðandi nám ef þeir nytu náms- og starfsfræðslu á meðan 

þeir væru í grunnskóla. Einnig voru þeir sammála um að náms- og starfsfræðsla væri ekki 

nægileg í skólunum en jafnframt er reynt að leita lausna og starfsmenn fengnir til að taka 

að sér einhvers konar náms- og starfsfræðslu hvort sem það eru starfsmenn skólans sem 

ekki hafa réttindi sem náms- og starfsráðgjafar en einnig er brugðið á það ráð að ráða 

réttindamanneskju í tímabundið verkefni til að leiða nemendur áfram í val á 

framhaldsskóla að loknu skyldunámi. Fram kom í þessari rannsókn að skólastjórar töldu 

foreldra vera stærsta áhrifaþáttinn í vali nemenda á námi að loknu skyldunámi en 

jafnframt töldu þeir að búseta hefði áhrif á val þeirra. Góð náms- og starfsfræðsla gæti 

því eflt nemendur í að taka ígrundaða ákvörðun að mati skólastjóra.  

 Skólastjórar hafa jákvætt viðhorf gagnvart náms- og starfsráðgjöfum og leita 

leiða til að fá náms- og starfsráðgjöf inn í skólana með því t.d. að ráða til sín menntaðan 

náms- og starfsráðgjafa til að uppfylla ákveðnar kröfur sem nemendur, kennarar og 

foreldrar hafa jafnvel. Þetta sýnir okkur það að ef skólastjórar hefðu aðgang að 

menntuðum náms- og starfsráðgjöfum þá myndu þeir mjög líklega ráða þá til starfa og 

fagna þeirri viðbót sem náms- og starfsráðgjafi veitti skólastarfinu. Landsbyggðin er svelt 

af náms- og starfsráðgjöfum og er það mjög sorglegt. Námið er ekki kennt í fjarnámi og 

því kannski ekki aðgengilegt fyrir landsbyggðarfólk að sækja sér þessa menntun. 
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Fjármagn er að skornum skammti og þurfa skólastjórar trúlega oft á tíðum að finna lausn 

á þeim málum til að ráða til sín náms- og starfsráðgjafa. Þessi niðurstaða passar við 

niðurstöðu Hildar Ingólfsdóttur (2016) þar sem hún gerði rannsókn á viðhorfum 

skólastjóra í grunnskólum á landinu öllu þar sem kom í ljós að skólastjórar töldu að helstu 

hindranir við skipulag náms- og starfsfræðslu væri fjárúthlutun til grunnskólanna. Einnig 

kom í ljós marktækur munur á fjárveitingu í náms- og starfsfræðslu eftir því hvort um 

grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu var að ræða eða á landsbyggðinni. Landsbyggðin 

fengi í raun minni fjárveitingu og því erfiðarar að fá menntaða náms- og starfsráðgjafa 

til starfa á landsbyggðinni (Hildur Ingólfsdóttir, 2016). Rannsókn Lýdíu Kristínar 

Sigurðardóttur (2016) sýndi að náms- og starfsráðgjafar séu aðallega að sinna 

nemendum á unglingastigi. Einnig talaði hún um að hugarfarsbreyting þyrfti að verða hjá 

skólastjórum og kennurum og skýrari leiðbeiningar frá yfirvöldum. Auk þess þarf 

fjármagn skólanna að aukast svo hægt sé að efla grunnþjónustu við nemendur. Þessar 

niðurstöður haldast í hendur við það sem mínar niðurstöður sína. Náms- og 

starfsfræðslu er best sinnt á unglingastigi, allir skólastjórarnir töluðum um að auka þyrfti 

fjármagn til að efla þjónustuna. Fjármagn er að skornum skammti og það vantar fleiri 

menntaða náms- og starfsráðgjafa. Þó að einungis í einum grunnskólanum í Fjarðabyggð 

sé menntaður náms- og starfsráðgjafi þá er mjög gleðilegt að sjá að reynt er að koma til 

móts við þarfir nemenda. Einnig að í öllum grunnskólunum var hægt að nálgast náms- 

og starfsráðgjafa sem var með einhvers konar náms- og starfsfræðslu. Þetta sýnir okkur 

hversu mikilvægt þetta starf er og einnig sýnir þetta okkur að skólstjórar vilja geta boðið 

upp á þessa þjónustu. Í þremur grunnskólum í Fjarðabyggð er náms- og starfsráðgjafi 

ráðinn í verktakavinnu til að koma til móts við þarfir nemenda. Í tveimur grunnskólum 

er ákveðinn starfsmaður sem tekur að sér starfið þrátt fyrir að vera ekki með tilskyld 

réttindi til þess. Í einum grunnskóla er starfandi náms- og starfsráðgjafi/gjafar með 

tilskyld réttindi. 

Dr. Vuorinen vill meina að til að námsgreinin náms- og starfsfræðsla fari að verða 

að skyldufagi á Íslandi þá þarf að hafa náms- og starfsfræðslu fasta inni í stundatöflu 

nemenda. Fastir tímar í töflu í grunnskóla þar sem starfandi er menntaður náms- og 

starfsráðgjafi er ein leið til að festa þessa námsgrein í sessi. Í einum grunnskóla í 

Fjarðabyggð er náms- og starfsfræðsla sem námsgrein inni í töflu. Að hafa náms- og 

starfsfræðslu inni í töflu sem fastan tíma er í samræmi við það sem Finnar segja varðandi 
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náms- og starfsfræðslu (Dr. R. Vuorinen, munnleg heimild, 26. september 2018). Skortur 

á menntuðum náms- og starfsráðgjöfum er trúlega ein skýringin en gæti það verið 

eitthvað annað sem er að standa í vegi fyrir því að starfandi séu náms- og starfsráðgjafar 

á landsbyggðinni. Námskrá hefur mikil áhrif á skólann, nemendur og kennara. Námskráin 

segir til um hvað kenna á hverju sinni og hvaða áherslur eru í kennslunni eftir hverri 

námsgrein. Tækninþróun hefur áhrif á námskrá því kennsla þarf að vera í takt við 

þróunina. Námskráin er eitt af undirkerfum í skólanum því án námskráa væri ekki 

tilgangur með kennslu (McMahon, Watson og Patton, 2005). Eitt af því sem vantar í 

íslenskt skólakerfi er námskrá fyrir náms- og starfsfræðslu. Í aðalnámskrá grunnskóla 

kemur fram að fyrir brautskráningu þá sé það skilyrði að nemendur hafi fengið náms- og 

starfsfræðslu og að undirbúa skuli nemendur markvisst með náms- og starfsfræðslu. Það 

er ekki talað um einhver tímaviðmið eða fjölda kennslustunda í því samhengi. 

Samkvæmt  Dr. Vuorinen þá eru Finnar með námskrá fyrir náms- og starfsfræðslu. Með 

því að hafa námskrá þá er verið að gefa greininni vægi og hún skiptir máli (Dr. R. 

Vuorinen, munnleg heimild, 26. september 2018). Skólastjórarnir voru allir sammála því 

að í aðalnámskrá grunnskóla sé alls ekki nægilega mikið tekið fram um fyrirkomulag 

náms- og starfsfræðslunnar. Þetta er held ég eitt af megin vandamálunum hér hjá okkur. 

Náms- og starfsfræðslu er ekki gefið mikið vægi innan skólakerfisins og við þurfum að 

finna leið til að breyta því. Auka þarf fjárframlög til grunnskólanna svo hægt sé að veita 

nemendum þá náms- og starfsfræðslu sem þeir eiga rétt á og til að sporna við brottfalli 

úr framhaldsskóla. 

Ef við skoðum framboð á framhaldsskólum og hvað er í boði fyrir nemendur sem 

klára skyldunám þá taka allir 10. bekkingar sömu samræmdu könnunarprófin. Allir 

nemendur á landinu fá einkunnir á sama kvarða sem fylgir þeim upp í framhaldsskólana.  

Að tengja samfélagið og skólann er góð leið til að kynna nemendum fyrir 

margvíslegum störfum sem í boði eru í bæjarfélaginu. Starfsnám eða vettvangsnám þar 

sem nemendur fá tækifæri til að kynnast með beinum hætti störfum, fara í heimsókn og 

fylgjast með og taka jafnvel þátt. Náms- og starfsráðgjafar sjá oft um tengslin hér á milli. 

Að fá að kynnast störfum á vettvangi er besta leiðin til að sjá hvað viðkomandi 

starfsvettvangur snýst um. Nemendur eru oft með óljósar hugmyndur um hvað 

viðkomandi starf snýst um og því er ómetanlegt að fá innsýn inn í margvísleg störf til að 



63 

átta sig á hvað heillar nemendur og hvað nemendur gætu hugsanlega viljað læra og 

starfa við (McMahon, Watson og Patton, 2005). Í rannsókn Gerðar G. Óskarsdóttur 

(2015) var talað um að skólarnir ættu að setja á dagskrá að efla og viðhalda trausti 

nærsamfélagsins til skólans með því að styrkja félagsauðinn og nýta með markvissum 

hætti þekkingarsjóðina í grenndarsamfélagi skólans. Þetta tengist kenningu 

Bronfenbrenner (1979) um að skólarnir séu virkir í millikerfinu. Sk1 talaði um að hann 

vissi til þess að eftir vettvangsnám hefði oft fylgt atvinnutilboð og er þetta mjög algengt 

á þessum stað. Það sýnir okkur að vettvangsnám getur kveikt áhuga og einnig gert það 

að verkum að nemendur velji sér nám eða störf af áhuga og taki frekar ígrundaða 

ákvörðun.  Vistfræðikenning Bronfennbrennars (1979) horfir á einstaklinginn í stærra 

samhengi. Skólinn og atvinnulífið tilheyrir stofnanakerfinu (e. exosystems) þegar 

unglingar eru að ákveða hvaða nám þeir eigi að sækja um þá er gott að vera með gott 

stofnanakerfi þar sem fjölbreytt atvinnulíf mótar hugmyndir nemenda. Þar sem 

atvinnulíf er einhæft getur það samt verið gott því samfélagið sem slíkt er gott. 

Einstaklingur getur fengið mörg tækifæri þrátt fyrir að atvinnulífið sé einhæft. Það snýst 

um að grunnskólarnir standi sig í t.d. valgreinum þar sem boðið er upp á verk- og 

listgreinar sem bjóða nemendum upp á fjölbreytt val. Það var mjög áberandi þegar ég 

talaði við skólastjórana hversu ánægðir þeir voru með valgreinarnar sem í boði voru við 

þeirra skóla og greinilegt var að mikill metnaður er lagður í að hafa starfið sem 

fjölbeyttast. Það var athyglivert að heyra það hjá Sk3 að ef vantaði kennara til að taka 

að sér valgrein eins og t.d. smíðar eða annað sem nemendur höfðu áhuga á, að þá var 

ekki hikað við að leita til iðnaðarmanna á svæðinu. Þarna erum við komin að kenningunni 

um skólann sem kerfi. Kerfi innan annarra kerfa. Skólinn teygir sig inn í nærsamfélagið 

með því að fara með nemendur til dæmis í vettvangsnám eða bara kynnisferðir í 

fyrirtæki í bænum. Að fá menn úti í bæ til að kenna eitthvað er einmitt ein leið í að tengja 

samfélagið og skólann saman. Fer þetta vel saman við það sem McMahon, Watson og 

Patton (2005) sögðu um að það er svo margt sem hefur áhrif á starfsemi skólans og því 

þarf skólinn að tilheyra samfélaginu og öllum þeim sem hann tilheyrir.  

Gaman var að ræða við einn skólastjórann um vettvagnsnámið því hann hefur 

tengingu sem nemandi Gerðar,  umsjónaraðili vettvangsnámsins  til margra ára og nú 

sem skólastjóri. Má vera að þessi mikla tenging þessa einstaklings við módelið sé einn 

að þeim þáttum sem hefur tryggt að það er enn við lýði í þessum grunnskóla og hefur 
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haldið sinni umgjörð í öll þessi ár síðan um 1978. Athyglivert var að ræða við Sk2 um 

vettvangsnám þar sem módel Gerðar var notað í mörg ár en breyttist það fyrir nokkrum 

árum síðan vegna erfiðleika í samskiptum við fyrirtækin. En jafnframt sagði hann að það 

væri vettvangsnám fyrir nemendur sem eru með ákveðna hegðunarerfiðleika og mikinn 

námsleiða.  Þessir nemendur fá að fara í ákveðin fyrirtæki og vinna meðan á skólatíma 

stendur til að kveikja áhuga þeirra og skilning á því að nám getur skilað þeim atvinnu að 

lokum. Einnig til að halda þeim inni í grunnskólunum því þessir nemendur eru þannig 

staddir að þeir sjá ekki tilgang með grunnskólanum og þarf grunnskólinn að koma til 

móts við þarfir þessara einstaklinga. Skólinn sem kerfi sýnir okkur að það er svo margt 

sem hefur áhrif á skólastarfið. Kennarar, nemendur, stjórnun, námskrá, skólastefna, 

starfsnám og nám- og starfsráðgjöf er allt hluti af einu og sama kerfinu. Kerfin hafa svo 

áhrif hvort á annað, kennarar hafa áhrif á nemendur og nemendur hafa áhrif á kennara, 

námskráin hefur áhrif á kennarann, nemendur og skólastefnu og einnig hefur 

skólastefnan áhrif á nemendur, kennara og allt sem við kemur skólanum í raun og veru. 

Starfsfræðsla eða vettvangsnám er ein leið til að kynna nemendum fyrir námi og 

störfum. Grunnskólarnir í Fjarðabyggð gætu samnýtt starfsfræðslu að einhverju leyti að 

mínu mati. Fjarlægð milli staða er viðráðanleg og gæti haft jákvæð áhrif á viðhorf 

nemenda til samfélagsins í kring. 

 Samkvæmt viðmælendum mínum þá ættu framhaldsskólarnir að vera duglegir 

að kynna starf sitt og það er greinilegt að þessi verknámsvika á vel við sem 

Verkmenntaskóli Austurlands heldur úti. Að gefa nemendum í grunnskóla innsýn inn í 

framhaldsskólann og allt starfið sem þar fer fram er greinilega leið sem skólastjórar 

kunna að meta. Auðvitað hafa ekki allir framhaldsskólar tækifæri til að bjóða öllum 

nemendum í grunnskólum í nágrenninu í heimsókn en þessi tiltekni framhaldsskóli 

leggur greinilega mikið upp úr því að bjóða grunnskólanemum í nokkra daga heimsókn 

til að þeir geti upplifað hvað fer fram í skólanum. 

Skólastjórar hafa yfirumsjón með allri starfsemi sem fram fer  í þeirra skóla. Þeir 

þurfa að hvetja starfsfólk skólans í starfi sínu, vera meðvitaðir um ólíkar þarfir 

einstaklinganna í skólanum, halda utan um fjármál skólans og vera í góðum samskiptum 

við samfélagið svo eitthvað sé nefnt. Fræðslunefnd/fræðslustjóri Fjarðabyggðar sér um 

að börn í bæjarfélaginu njóti lögboðinnar fræðslu. Fræðslunefnd staðfestir áætlun um 
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starfstíma nemenda ár hvert og fylgist með framkvæmd náms og kennslu í 

bæjarfélaginu. Einnig fylgist hún með og stuðlar að því að skólinn fái aðgang að 

sérþjónustu (Fjarðabyggð). 

 Áhyggjuefni sem stendur svolítið upp úr eftir þessa vinnu er að menntunarstig á 

þessu svæði er mjög lágt. Aðgengi að atvinnu er auðvelt og því velja unglingar stundum 

þá leið að fara beint að vinna í stað þess að mennta sig fyrst. Þetta er samfélagslegt 

verkefni sem ég tel að Fjarðabyggð þurfi að opna á og reyna að bæta.  Dr. Vuorinen segir 

að ein leið til að koma í veg fyrir brottfall úr framhaldsskóla sé náms- og starfsfræðsla. 

Nemendur læra að hafa metnað fyrir náminu og setja sér markmið. En einnig sagði hann 

að efnahagur íslendinga hafi eitthvað að segja sem hluti af brottfalli nemenda úr 

framhaldsskólanum. Á Íslandi er tiltölulega auðvelt að komast í vinnu og margt er í boði. 

Hann vill meina að það sé meira heillandi að fara að vinna en í skóla á Íslandi (Dr. R. 

Vuorinen, munnleg heimild, 26. september 2018). Auðvitað finnst mörgum það meira 

spennandi að fara að vinna og eignast peninga heldur en að fara í nám. 
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Lokaorð 

Lærdómur af þessari rannsókn er að litlir grunnskólar úti á landi sem hafa ekki náms- og 

starfsráðgjafa í sínum starfmannahóp leita samt leiða til að tryggja að nemendur þeirra 

fái fræðslu í því námi og þeim störfum sem í boði eru að loknu skyldunámi. Skortur er á 

náms- og starfsráðgjöfum í minni skólum á landsbyggðinni og er þar tvennt sem sem 

veldur, samkvæmt þessari rannsókn. Annars vegar er það  skortur  á menntuðum náms- 

og starfsráðgjöfum og hinsvegar skortir fjármagn til grunnskólanna sem kemur í veg fyrir 

að hægt sé að ráða náms- og starfsráðgjafa inn í skólana. Margt þarf að hafa í huga þegar 

nemendur standa frammi fyrir vali á námi að loknu skyldunámi. Foreldrar hafa þar mikil 

áhrif og velti ég fyrir mér möguleikanum á því að vera með öfluga fræðslu til þeirra um 

nám og störf sem í boði eru. Tilgangurinn með því væri einna helst sá að þá hefðu 

foreldrar betri yfirsýn og innsýn í flóruna sem börnum þeirra stendur til boða og geta 

þannig aðstoðað þau út frá skilningi miðað við áhuga hvers og eins. Börnin læra það sem 

fyrir þeim er haft og sýnir það okkur að búseta, uppeldi og umhverfi hefur alltaf áhrif á val 

nemenda. 
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Viðauki 1 

Upplýst samþykki  
Ég undirrituð/undirritaður samþykki að taka þátt í verkefninu í von um að það sé 
verðugt og réttlætanlegt viðfangsefni. Ég hef lesið kynninguna á verkefninu og treysti 
því að farið verði með öll gögn sem trúnaðarmál. 
 
 _________________________  
Staður og dagsetning 
 
 _________________________ 
Þátttakandi (má setja merki í stað nafns) 
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Viðauki 2 

 

Hvað ætla ég að verða þegar ég verð stór 
Náms-og starfsfræðsla í grunnskólum í Fjarðabyggð 

Kynning á rannsókn  

Ég undirrituð Guðlaug Ragnarsdóttir er að gera meistaraverkefni í náms- og starfsráðgjöf 

við Háskóla Íslands. Verkefnið felur í sér að skoða hvernig náms-og starfsfræðslu er 

háttað í grunnskólum í Fjarðabyggð.  

Aðferðin sem ég mun nota er eigindleg og felst í því að gögnum er safnað saman með 

viðtölum við skólastjóra í grunnskólum í Fjarðabyggð. Viðtölin verða hljóðrituð og er 

alla jafna eitt viðtal tekið við hvern viðmælanda sem tekur á bilinu 40- 60 mínútur.  

Ég mun ritvinna viðtalið upp orði til orðs, þú færð tækifæri til að koma með leiðréttingu 

ef eitthvað má betur fara og ekkert verður birt án þíns samþykkis. Ég mun eyða öllum 

gögnum að vinnslu lokinni samkvæmt lögum um persónuvernd. Allar upplýsingar verða 

meðhöndlaðar eftir ströngustu reglum um trúnað og nafnleynd. 

 

_______________________  

Guðlaug Ragnarsdóttir 
 

Markmið- Rannsóknin beinist að: 

- Hvernig náms-og starfsfræðsla er í grunnskólum í Fjarðabyggð 

- Hvað skólastjórar segja um náms-og starfsfræðslu 

- Hversu mikilvægt finnst þeim að upplýsa nemendur um náms-og 

starfsfræðslu 

- Hverjir sjá um náms-og starfsfræðslu í grunnskólum ef ekki er starfandi 

náms-og starfsráðgjafi 
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Viðauki 3 

Viðtalsrammi  
Reynsla og upplifun skólastjóra í grunnskólum af náms- og starfsfræðslu og ávinningi 
hennar.  

1. Segðu mér aðeins frá sjálfri þér það er að segja starfi, menntun og starfsaldri? 

2. Hversu margir nemendur eru í skólanum? 

3. Er starfandi náms-og starfsráðgjafi í þínum skóla? Hlutfall/ ef ekki, hvers vegna?  

4. Hefur skólinn sína eigin námskrá eða viðmið sem hann setur sér? 

5. Náms-og starfsfræðsla fyrir nemendur, hvað er skólinn að gera varðandi það? 

6. Hefur skólinn sett sér einhver markmið eða hæfniviðmið varðandi náms-og 

starfsfræðslu? 

7. Fá nemendur markvissa náms-og starfsfræðslu? Og hverjir sjá þá um hana? 

8. Þegar nemendur útskrifast úr 10. bekk í þínum skóla hafa þeir fengið einhverja 

fræðslu varðandi nám og störf sem í boði eru? 

9. Hvaða ávinning telur þú af því að kenna náms- og starfsfræðslu í grunnskólum? 

10. Hvernig er náms- og starfsfræðslu háttað í þínum skóla og hversu mikill tími fer í 

hana í hverjum árgangi? 

11. Telur þú að náms-og starfsfræðsla skili sér til nemenda þegar þeir velja sér nám 

að loknu skyldunámi? 

12. Ef þú hugsar um brottfall úr framhaldsskóla. Hvað telur þú að hafi mestu áhrifin 

á nemendur? 

13. Telur þú að ef skólinn fengi í hendurnar námskrá fyrir náms-og starfsfræðslu að 

það hefði einhver áhrif á áherslu náms-og starfsfræðslu í þínum skóla? 

14. Hvað telur þú að skólinn mætti gera betur varðandi náms-og starfsfræðslu? 

15.  Hvernig sérðu náms- og starfsfræðslu þróast á komandi árum og þá sérstaklega í 

yngri bekkjum? 

 

Hverju þarf ég að fá svör við? 
-grunnupplýsingar um skólann og starf 
hans. 
-tilgangur náms-og starfsráðgjafa. 
-markmið skólans. 
-þeirra sýn á náms-og starfsfræðslu. 
-hvað væri betur hægt að gera. 
 

 


