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Útdráttur 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var tvíþætt. Annars vegar var kannað hvers konar 

fyrirmyndir ungmenni áttu sér og hins vegar hvaða áhrif þau álitu að fyrirmyndir þeirra 

hefðu haft á náms- og starfsval þeirra. Notast var við eigindlega rannsóknaraðferð þar 

sem tekin voru sex hálfopin viðtöl við ungmenni á aldrinum 18–20 ára. Áhersla var lögð á 

að finna viðmælendur sem þegar höfðu gengið í gegnum það að velja sér framhaldsskóla 

til að skoða hvaða ástæður lægju að baki því vali. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu 

fram á að allir viðmælendurnir áttu sér einhverjar fyrirmyndir og gerðu sér grein fyrir því 

hversu mikilvægt það er að eiga sér fyrirmynd. Öll ungmenni rannsóknarinnar nefndu 

foreldra sína sem helstu fyrirmyndir sínar og sum þeirra áttu sér jafnframt aðrar 

fyrirmyndir utan fjölskyldunnar, til dæmis sérfræðinga eða þekkta erlenda einstaklinga. 

Þau töldu öll að fyrirmyndir hefðu haft áhrif á náms- og starfsval þeirra annaðhvort með 

beinum eða óbeinum hætti. Þegar einstaklingur velur sér sama starf og fyrirmyndin er um 

bein áhrif að ræða en óbein áhrif felast í því að fyrirmyndin hafi áhrif á metnað og eljusemi 

viðkomandi ásamt því að hafa hvetjandi áhrif á einstaklinginn til að fara sínar eigin leiðir. 

Þrátt fyrir að um fáa viðmælendur hafi verið að ræða kom það skýrt fram að það að eiga 

sér fyrirmynd, í hvaða formi sem er, skiptir máli fyrir framtíðina. Þessi rannsókn 

endurspeglar því niðurstöður erlendra rannsókna um mikilvægi þess að ungmenni eigi sér 

fyrirmynd þegar kemur að náms- og starfsvali, um mikilvægi hvatningar og stuðnings 

innan fjölskyldunnar og um það hversu mikilvægt er að byrja snemma í námsferlinu að 

vinna markvisst með starfsferilsþróun einstaklinga. 
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Abstract 

The main goal of this research was twofold; on one hand, to examine what types of role 

models the subjects had in their emerging adulthood, and on the other hand, the 

influence their role model had on their education and career choices. This study is based 

on a qualitative research method, where six open semi-standardized interviews were 

conducted among four female and two male adolescents, aged 18–20 years. Emphasis 

was placed on finding individuals who had already chosen a college to see the reasons 

behind that choice. The results of this study showed that all interviewees had specific role 

models and realized how important it is to have a role model, as well as being able to 

define the concept. All interview respondents named their parents as their main role 

models and some of them also had other non-family role models, such as experts in a 

particular field or well-known foreign persons. They all acknowledged that the influence 

of role models had affected their study and career choices, either directly or indirectly. It 

qualifies as a direct influence when individuals choose the same career as their role 

models. An indirect influence is when the role models influence the individual‘s ambition 

and diligence, giving them the encouragement to choose their own path. Although there 

were not many interviewees, it was quite obvious that having a role model, of any kind, 

had a large effect on their views towards education and career. This research therefore 

reflects the findings of foreign researches on the importance of having a role model, the 

value of encouragement and support within the family for their study and career choices. 

Finally, the research clearly indicated the importance of applying specific career 

development methods at an early age in their education. 
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Formáli  

Þessi rannsókn er 30 ECTS-eininga lokaverkefni til meistaraprófs í náms- og starfsráðgjöf 

við Félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Meginmarkmið hennar var að kanna 

reynslu og upplifun viðmælenda, sem voru ungmenni á aldrinum 18–20 ára, af því að eiga 

eiga sér fyrirmyndir og hvort fyrirmyndir hefðu haft áhrif á náms- eða starfsval þeirra. 

Þar sem umfangsmiklar og örar samfélagsbreytingar hafa átt sér stað í kjölfar 

hnattvæðingarinnar hef ég velt því fyrir mér hvort ungmenni í dag eigi sér einhverjar 

raunverulegar fyrirmyndir. Hugsanlega eru fyrirmyndir þeirra Hollywood-stjörnur eða 

fyrirsætur sem venjulegur borgari myndi kannski spyrja sig hvort væru góðar eða slæmar 

fyrirmyndir. Fyrirferð netheima eykst með hverjum deginum ásamt áhorfi ungmenna á 

raunveruleikaþætti, svokallaða „YouTubera“ og áhrifavalda á Instagram. Á sama tíma 

eykst kvíði og vanlíðan hjá þessum einstaklingum því raunveruleikinn er ekki eins fallegur 

og fram kemur á internetinu. 

Vinnsla við rannsóknina hófst haustið 2017 og lauk vorið 2018 og var unnin undir 

handleiðslu Sifjar Einarsdóttur, prófessor í náms- og starfsfræðslu við Háskóla Íslands. 

Þakka ég henni fyrir faglegar ábendingar og góða leiðsögn. Ég vil þakka viðmælendunum 

mínum innilega fyrir þátttökuna. Jafnframt vil ég þakka eiginmanni mínum, Gunnari 

Sigurðssyni, og ekki hvað síst börnunum mínum fyrir endalausa þolinmæði meðan á 

ritgerðarvinnu minni stóð. Mági mínum, Hrafnkeli Sigtryggssyni, þakka ég fyrir aðstoð við 

þýðingar erlendra rannsókna og yndislegum vinum mínum fyrir dyggan stuðning.
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1 Inngangur 
Fyrirmynd er einstaklingur sem börn og ungmenni vilja líkjast á einn eða annan hátt 

(Savickas, 2013a). Þau vilja tileinka sér hegðun eða eiginleika fyrirmynda sinna og þannig 

móta sér lífsvenjur fyrirmynda á sama tíma og þau dást að þeim eða líta upp til þeirra. 

Fyrirmyndir þjóna þremur hlutverkum sem eru að miðla þekkingu, að veita einstaklingum 

hvatningu og leiðsögn og að aðstoða þá við að skilgreina sjálfsmynd sína (Gibson, 2004). 

Börn og ungmenni velja sér líka fyrirmyndir sem geta leiðbeint þeim við ákvarðanatöku 

síðar í lífinu (Savickas, 2013a). Fyrirmyndir, umhverfið, heildarsamfélagið og sjálfstraust 

einstaklings eru þættir sem móta starfsferil hans (Savickas og Hartung, 2012). 

Börn fá snemma á lífsleiðinni spurninguna: „Hvað langar þig að verða þegar þú verður 

stór?“. Svörin eru eins margvísleg og þau eru mörg. Sum þeirra vita hvað þau vilja verða 

á meðan önnur börn hafa ekki mótað sér skoðun. Fjölmargar kenningar hafa litið dagsins 

ljós í viðleitni fræðimanna við að varpa ljósi á það flókna ferli sem mótar hvern einstakling. 

Meðal annars fjallar Gibson (2004) um það hvernig starfsferilskenningar á borð við 

félagsnámskenninguna (e. social learning theory) og starfshyggjukenninguna (e. career 

construction theory, CCT) bendi til þess að mikilvægt sé fyrir þróun og þroska einstaklinga 

að samsama sig við fyrirmyndir. Með því mynda einstaklingar tilfinningaleg og 

vitsmunaleg tengsl við fyrirmyndir sínar (Bandura, 1977; Erikson, 1985; Gibson, 2003). 

Savickas (2013b) telur einnig mikilvægt í starfshyggjukenningu sinni að þróun starfsferils 

og þróun sjálfsins sé ævilangt ferli fyrir einstaklinginn og að þessi þróun sé mismunandi 

eftir aldri viðkomandi. Fyrirmyndir gegna því hlutverki að sýna ungmennum áhuga og 

hvetja þau áfram með því að leiðbeina þeim með þeirra framtíðarsýn (Savickas, 2013b). Í 

félagsnámskenningunni er áherslan lögð á að umhverfi og herminám hafi áhrif á mótun 

persónuleikans og vill Bandura meina að einstaklingur velji sér fyrirmynd sem hann vill 

líkjast og að hann fylgist með fyrirmynd sinni til að þroskast og læra af eigin reynslu. 

Bandura álítur að umhverfið og persónulegir þættir hafi meiri áhrif á hegðun einstaklinga 

en erfðir og sálfræðilegir þættir (Bandura, 1986 og 2008; Bandura, Ross og Ross, 1961). 

Trúin á sjálfan sig er grunnur félagsnámskenninga og Bandura fjallaði um fjóra þætti sem 

hafa áhrif á trúna á eigin getu en þeir eru árangur, fjölþætt reynsla, sannfæringarkraftur 

og hvatning ásamt tilfinningalegum stuðningi (Bandura, 1977). 
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Fáar íslenskar rannsóknir eru til um áhrif fyrirmynda á náms- og starfsval ungmenna. 

Í rannsókn Helgu Konráðsdóttur (2014) kom fram að fjölskylda, kennarar og 

jafningjahópur hafi áhrif á náms- og starfsval einstaklinga. Jafnframt kom fram að 

ungmenni finna sér fyrirmyndir í gegnum félagsleg samskipti. Rannsókn á aðstæðum og 

upplifun kvenna af námi á verkfræði- og náttúruvísindasviði Háskóla Íslands leiddi líkur að 

því að mikilvægt væri að hafa fyrirmyndir af báðum kynjum í náminu (Þuríður Ósk 

Sigurjónsdóttir, 2011). 

Í þessari rannsókn verður sjónum beint að áhrifum fyrirmynda á starfsferilsþróun (e. 

career development) ungmenna. Þetta þroskaskeið (e. emerging adulthood) nær frá þeim 

tíma þegar ungmenni hafa náð fullum þroska á unglingsárunum eða frá 18 ára aldri og 

þar til þau verða 25 ára. Á þessu tímabili taka þau mikilvægar lífsákvarðanir með 

varanlegum afleiðingum, á borð við starfsferil, hjónaband eða barneignir (Arnett, 2000). 

Á þessum tíma fer ungt fólk í gegnum ákveðinn vitsmunalegan þroska eða 

persónuleikaþróun auk þess sem það myndar vináttutengsl og önnur náin tengsl (Chiang 

og Hawley, 2013). Ungmennin hafa yfirgefið ósjálfstæðið sem barnæskan og unglingsárin 

bera í skauti sér en hafa ekki tekið á sig þá ábyrgð sem fylgir fullorðinsárunum, til dæmis 

að verða foreldri eða fyrirvinna heimilis. Þetta er það tímabil þegar margar leiðir í lífinu 

reynast mögulegar og lítill hluti af framtíðinni hefur verið skipulagður. Auk þess er þetta 

tímabil ungmenna þegar umfang óháðra kannana (e. independent exploration) á 

möguleikum lífsins er meira en það verður á öðrum tímabilum á lífsleiðinni (Arnett, 2000). 

Á þessu aldursskeiði sameinast fyrri félagsmótun og núverandi reynsla einstaklings og 

getur hann þá nýtt sér það til að ákveða starfsval sitt og langtímamarkmið. Áhrif 

fullorðinna á starfsferil ungmenna eru þó enn töluverð þrátt fyrir að ungmennin séu 

sjálfstæðari en börn og unglingar og líklegt er að áhrifin lifi í einhverjum tilvikum fram á 

fullorðinsár. Þar að auki eru ungmenni enn í virkri leit að eigin sjálfsmynd sem er einn 

mikilvægasti þátturinn í þróun starfsferils (Arnett, 2004; Messersmith o.fl., 2008).  

Markmið þessarar rannsókn er tvíþætt. Í fyrsta lagi er henni ætlað að skoða hvers 

konar fyrirmyndir viðmælendurnir eiga sér og í öðru lagi að athuga hvaða áhrif 

viðmælendurnir telja að fyrirmyndir þeirra hafi haft á náms- og starfsval þeirra. Í 

rannsókninni eru viðmælendurnir á aldrinum 18–20 ára. 
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1.1 Fyrirmyndir 

Félagsfræðingurinn Robert K. Merton er álitinn hafa verið fyrsti fræðimaðurinn sem 

kynnti fræðilega hugtakið fyrirmynd (e. role model). Hann útskýrði hugtakið á þann hátt 

að einstaklingur ber sig saman við einstaklinga í viðmiðunarhópi sem hann hefur áhuga á 

að líkjast og leitar að ákveðnu hegðunarmynstri eða gildismati hjá viðkomandi fyrirmynd 

á einu eða fleiri sviðum. Hugtakið felur í sér að einstaklingur lítur upp til fyrirmyndar 

sinnar á ákveðnum sviðum. Til að árétta þetta taldi Merton að fyrirmynd verði til vegna 

þess að einstaklingur ber sig saman við þann viðmiðunarhóp sem hefur sameiginleg 

félagsleg viðmið og hann sjálfur þráir (Merton, 1968; Holton, 2004).  

Í nýlegri starfsferilskenningu Savickas (2013a) skilgreindi hann fyrirmynd sem 

einstakling sem barn eða ungmenni vill líkjast á einn eða annan hátt. Fyrirmynd sýnir 

hegðun eða eiginleika sem viðkomandi sér eða finnur hjá öðrum og vill tileinka sér. Með 

því að líkja eftir fyrirmyndum mótar einstaklingur með sér lífsvenjur á sama tíma og hann 

vill líkjast þeim sem hann dáist að eða lítur upp til. Foreldrar, kennarar, þjálfarar og þeir 

einstaklingar sem eru áberandi í samfélaginu hafa mestu mótunaráhrifin á börn og hafa 

rannsóknir sýnt fram á að börn meta störf fullorðinna einstaklinga eftir því hversu 

ánægðir þeir eru í starfi (Savickas, 2002).  

Gibson fjallaði um að fyrirmyndir þjóni þremur hlutverkum. Í fyrsta lagi að stuðla að 

auknum lærdómi, í öðru lagi að veita einstaklingi hvatningu og leiðsögn og í þriðja lagi að 

hjálpa einstaklingi að skilgreina sjálfsvitund sína. Rannsóknir sem gerðar hafa verið á 

þessu fræðasviði hafa þar af leiðandi lagt mikla áherslu á mikilvægi fyrirmynda í tengslum 

við þróun starfsferils eða nýrra verkefna (Gibson, 2003). Rannsóknir hafa bæði sýnt að 

foreldrar eru oftast taldir vera helstu fyrirmyndir barna sinna langt fram eftir aldri ásamt 

því að sýna fram á að þeir hafa hvað mest áhrif á ungmenni þegar kemur að skóla, 

atvinnumöguleikum og framtíðaráformum (Clark, Martin og Bush, 2001; Hurd, 

Zimmerman og Xue, 2009). Foreldrar eru einnig álitnir vera mikilvægustu áhrifavaldarnir 

á unglingsárunum og talið er að ungmenni leiti sér að fyrirmynd í foreldrum sínum. 

Ungmenni treysta á foreldra sína bæði hvað varðar þekkingu og reynslu og sömuleiðis er 

talið líklegra að ungmenni velji foreldra sína sem fyrirmynd ef þau eiga í jákvæðum 

samskiptum við þá (Coleman og Hendry, 1990; Fernandes og Bance, 2015). Jafnframt 
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staðfesta Turner og Lapan (2003) að áhrif foreldra hafi áhrif á velgengni varðandi 

starfsferil ungmenna í framtíðinni. 

Fyrirmyndir geta bæði haft jákvæð og neikvæð áhrif á einstaklinga og því talist annað 

hvort jákvæðar eða neikvæðar fyrirmyndir (Hurd, Zimmerman og Xue, 2009). Jákvæðar 

fyrirmyndir einstaklinga eru einstaklingar sem hafa náð góðum árangri og eru líklegir til 

að hvetja aðra til að reyna að ná jafn góðum árangri. Neikvæðar fyrirmyndir gegna 

svipuðu hlutverki en með annarri nálgun. Hlutverk neikvæðra fyrirmynda er að vekja 

athygli á áhættuþáttum sem fylgja ákveðnu atferli í þeim skilningi að tákna hegðun og 

viðhorf sem einstaklingurinn leitast við að forðast. (Gibson, 2004). Við val á hentugri 

fyrirmynd þarf einstaklingurinn að hafa í huga hvert markmið hans er. Hentug jákvæð 

fyrirmynd væri sú sem gæti aðstoðað hann við að ná starfsmiðuðu markmiði og er aðili 

sem hefur náð góðum árangri á sínu sviði. Hentug neikvæð fyrirmynd væri aftur á móti sá 

aðili sem hefði forvarnargildi og væri einstaklingur sem hefði upplifað ógæfu, á borð við 

að keyra undir áhrifum og lenda í slysi sem hefði í för með sér slæmar afleiðingar (Gibson, 

2004; Lockwood, Jordan, Kunda, 2002; White, Donaldson og Finch, 2015). 

Þeir Pleiss og Feldhusen (1995) sýndu fram á að börn geta notið góðs af samböndum 

við fullorðna sem ná árangri á sínu sviði. Þessir fullorðnu einstaklingar kunna að vera til 

staðar í lífi einstaklinga sem leiðbeinendur, fyrirmyndir eða staðalímyndir. Samböndin 

sem þróast við þessa aðila geta verið allt frá nánu gagnvirku samstarfi til aðdáunar eða 

eftirlíkingar (Flouri og Buchanan, 2002). 

Fyrirmyndir þjóna mjög mikilvægu hlutverki þegar kemur að náms- og starfsvali. Þær 

aðstoða einstaklinga við að skapa, prófa og mynda sína eigin sjálfsmynd. Með því að 

fylgjast með eiginleikum, framkomu og kunnáttu sinna fyrirmynda geta einstaklingar 

þróað sinn eigin veruhátt. Rannsóknir hafa sýnt fram á jákvæð tengsl milli náms- og 

starfsferils einstaklinga og góðra fyrirmynda hvað varðar velgengni bæði í námi og starfi 

(Garrison og Kim, 2012). 

Val á fyrirmynd hefur oft verið hugsað sem ferli í félagslegum samanburði. Þegar 

einstaklingur hefur áhuga á að bæta sig, takast á við nýtt hlutverk, afla sér nýrrar 

þekkingar eða setja sér ný markmið er gott fyrir hann að velja sér félagsleg viðmið sem 

samræmast hans markmiðum eða framtíðarsýn. Grundvöllur fyrir vali fyrirmynda er í 

fyrsta lagi hvort einstaklingi finnist fyrirmyndin viðeigandi fyrir hans eða hennar þarfir eða 
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markmið og í öðru lagi hvort mögulegt sé fyrir hann að öðlast stöðu fyrirmyndar eða 

þekkingu. Ef einstaklingur telur fyrirmynd uppfylla þessa tvo þætti getur fyrirmyndin veitt 

umtalsverða hvatningu og leiðsögn í daglegu lífi hans (Gibson, 2003). 

Þar sem markmið rannsóknarinnar er að skoða áhrif fyrirmynda á starfsferilsþróun 

ungmenna verður næst fjallað nánar um þær starfsferilsþróunarkenningar sem snúa að 

hlutverkum fyrirmynda. 

1.2 Fyrirmyndir í starfsferilsþróunarkenningum 

Starfsferilsþróunarkenningar (e. career development theory, CDT) fást við að útskýra 

hvernig náms- og starfsferill einstaklinga þróast og mótast í gegnum lífið (Gottfredson, 

1981; Savickas, 2005; Super, 1990 og 1994). Í þessum kafla verður því fjallað um kenningar 

sem tengja áhrif fyrirmynda við starfsferilsþróun einstaklinga. Hann skiptist í fjóra 

undirkafla þar sem fyrst verður farið yfir kenningar Supers, bæði kenningar um 

starfsferilsþróun og lífsskeiðskenningu (e. life span development theory) hans, þar sem 

hann kannar þróun starfsferils frá vöggu til grafar. Í öðrum kafla verður farið yfir 

afmörkunarkenningu (e. theory of circumscription) Gottfredson og í þriðja kafla 

starfshyggjukenningu (e. career construction theory, CCT) Savickas. Í fjórða kafla verður 

svo fjallað um félagsnámskenningar (e. social cognitive theories) þar sem ekki er hægt að 

láta hjá líða að minnast á Bandura. Hann lagði mikla áherslu á að mótun persónuleikans 

verði fyrir áhrifum bæði frá umhverfinu og út frá herminámi þar sem einstaklingar læra 

af öðrum eða eins og máltækið segir: „Börn læra það sem fyrir þeim er haft.“  

Það sem allar þessar kenningar eiga sameiginlegt er mikilvægi góðrar sjálfsmyndar og 

áhugasviðs hvers og eins ásamt mikilvægi fyrirmynda. Allar þessar kenningar tengjast þar 

af leiðandi viðfangsefni rannsóknarinnar. 

1.2.1 Lífsskeiðskenning Supers 

Einn af frumkvöðlum starfsferilskenninga var Donald Super sem setti meðal annars fram 

kenningu um ævilanga þróun starfsferils og nefnist hún lífsskeiðskenningin (Super, 1994). 

Kenningin felur í sér að reynsla af félagslegum samskiptum hafi áhrif á starfsáhuga, vonir 

og þroska einstaklinga (Messersmith o.fl., 2008; Super, 1994) auk þess sem hann leggur 

áherslu á áhrif fyrirmynda á starfsþróun einstaklinga (Gibson, 2003; Savickas, 2002; 

Super, 1994). Super kannaði þróun starfsferils einstaklinga frá vöggu til grafar og skipti 
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henni upp í fimm stig eftir aldri þeirra þar sem hann sýndi fram á það hvernig börn öðlast 

stig af stigi færni til að taka ákvörðun um framtíð sína (Super, 1990). 

Starfsferilsþróunarstigin eru eftirfarandi: 

• 1. stig nefnist vaxtarstig (e. growth) og nær yfir aldurstímabilið 0–14 ára. Á því 

stigi öðlast börn smátt og smátt færni til að taka ákvarðanir um eigin framtíð. 

Super taldi að á aldrinum 7–11 ára færist börn smám saman yfir á stig sem 

nefnist forvitni (e. curiosity) sem er síðan fullnægt í gegnum stigið könnun (e. 

exploration). Könnun leiðir síðan til stigs upplýsinga (e. information) sem börn 

vinna úr og átta sig þá á áhugasviði (e. interest) sínu sem þau síðan athuga hvort 

henti sinni nútíð og framtíð auk þess sem þau kanna hvort fyrirmyndir (e. key 

figures) sínar henti sér (Super, 1990). Á þessu stigi skipta áhrif foreldra og skóla 

ásamt fyrirmynda barnið máli til að móta eigin framtíðarsýn (Super, 1957 og 

1990).  

• 2. stig kallast könnunarstig (e. exploration), og nær frá aldrinum 15–25 ára. Það 

felur í sér þá viðleitni sem einstaklingur leggur á sig til að velja sér starfsferil, 

ákveða starfsgrein og síðan viljann til að byrja að vinna. Á þessum aldri draga 

einstaklingar úr áhrifum frá foreldrum og þreifa fyrir sér í sjálfstæði sínu þó svo 

fjölskyldan sé engu að síður áfram sterk fyrirmynd. Eftir að nemendur eru 

byrjaðir í framhaldsskóla eru þeir komnir yfir á könnunarstig sem einkennist af 

skuldbindingum og væntingum einstaklinga til náms- og starfsfyrirætlana 

(Super, 1957). Þannig þjóna fyrirmyndir miklilvægu hlutverki við félagsmótun 

snemma á lífsleiðinni með því að hjálpa einstaklingum að búa til, gera tilraunir 

á og skilgreina betur sjálfsmynd sína (e. self-concept) (Gibson, 2003; Super, 

1963). Super (1990) taldi þýðingarmikið að einstaklingurinn öðlist nægjanlega 

sjálfsvitund sem inniheldur áætlunargleði (e. planfulness) sem síðan leiðir til 

framtíðaráforma um störf.  

• 3., 4. og 5. stig einkennast af meiri stöðugleika. Á þessum tímabilum einkennist 

líf einstaklinga af því að þeir vilja koma sér vel fyrir (e. establishment) í lífinu og 

á það við um tímabilið þegar þeir eru á aldrinum 25–45 ára, halda sér við (e. 
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maintenance) sem á við um fólk á aldrinum 45–65 ára og huga að starfslokum 

(e. disengagement) sem á við um fólk frá 65 ára aldri til æviloka (Super, 1957).  

Super telur sjálfsmyndina (e. self-concept) skipta miklu máli og segir hana endurspegla 

einstaklinginn sjálfan og stöðu hans í lífinu. Sjálfsmyndin hefur auk þess áhrif á hæfileika 

einstaklingsins til að læra að hafa stjórn á sér og hlusta á sjálfan sig. Þeir þættir sem hafa 

áhrif á þróun sjálfsmyndar eru þarfir einstaklingsins, gildi, áhugi og hæfileiki ásamt greind 

hans. Með auknum þroska tekur sjálfsmyndin á sig skýrari mynd þar sem einstaklingur 

lagar sig að ýmsum fyrirmyndum og prófar sig áfram í mismunandi hlutverkum. Þegar 

þeirri þróun er lokið er einstaklingurinn tilbúinn að ákveða hvað hann vill gera í lífinu. 

Fyrirmyndir einstaklingsins gegna því lykilhlutverki í kenningu Supers, það er að segja 

þegar einstaklingurinn er að prófa sig áfram og máta mismunandi þætti við sjálfsmynd 

sína (Gibson 2003). Því er hægt að líta þannig á þessa þróun að mótun áhuga og starfsferils 

einstaklings hefjist töluvert áður en hann tekur meðvitaða ákvörðun tengda námi og starfi 

(Super, 1953; Watts, 2001). 

1.2.2 Afmörkunarkenning Gottfredson 

Linda Gottfredson, líkt og Super, hafði mikinn áhuga á þróun sjálfsvitundar barna og 

unglinga. Í afmörkunarkenningu (e. theory of circumscription) sinni leggur hún mesta 

áherslu á takmörk umhverfisins og málamiðlanir við val á starfsferli, það er að segja 

hvernig áhugi og skilningur barna út frá sjálfsmynd þeirra þróast vegna áhrifa frá því 

umhverfi sem þau alast upp í (Gottfredson, 2002; Ivers, Milsom og Newsome, 2012). 

Fyrirmyndir eru mikilvægar fyrir börn á þessu tímaskeiði því þau líta upp til fyrirmynda 

sem eiga sér svipuð áhugamál og þau og geta þá sett sér sömu markmið til að ná jafn langt 

í lífinu og fyrirmyndir þeirra (Gottfredson, 2002). Hún bendir einnig á að börnum á sama 

aldri gangi misjafnlega vel í námi sem geti síðan haft áhrif á þau störf sem þau velja sér í 

framtíðinni (Gottfredson, 2005).  

Gottfredson leggur mikla áherslu á þróun sjálfsvitundar (e. self-identity) sem á við það 

hvernig fólk lítur á sjálft sig bæði inn á við og innan um aðra. Það getur haft mismunandi 

birtingarmyndir hjá hverjum og einum út frá gildum, tilfinningum og áhuga hvers og eins 

(Gottfredson, 2002 og 2005; Ivers, Milsom og Newsome, 2012). Í afmörkunarkenningu 

sinni talar hún svo um fjögur mikilvæg þroskastig einstaklinga varðandi starfsval þeirra. 

Þessir þættir eru vitsmunaþroski (e. cognitive growth) barna, aukin meðvitund um eigin 
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þroska eða svokölluð sjálfssköpun (e. self-creation), afmörkun (e. circumscription) sem á 

við þegar einstaklingur útilokar þær starfsgreinar sem hann álítur ekki henta sér og að 

seinustu aðlögun (e. compromise) að aðstæðum og þeim ytri þáttum sem takmarka 

starfsmöguleika (Gottfredson, 2002 og 2005; Ivers, Milsom og Newsome, 2012). 

Vitsmunaþroski á sér stað þegar börn fara af stigi hlutbundinnar hugsunar yfir í 

afstæða hugsun (e. abstract thinking) í starfsþroskaferli sínu. Á þessu stigi kanna börn 

hvaða störf henta þeim en til þess þurfa þau að búa yfir sjálfsþekkingu og þekkja þau störf 

sem eru í boði (Gottfredson, 2005). Þegar þau eru á því tímaskeiði að kanna störf sem 

gætu hentað þeim þróast meðal þeirra nokkurs konar hugrænt starfskort (e. cognitive 

map of occupations). Með hugræna starfskortinu afla þau sér upplýsinga um störf og 

aðgreina þau í ákveðna hópa, til dæmis í kynjaskipt störf, eftirsóknarverð störf eða 

starfssvið (Gottfredson, 2002 og 2005).  

Sjálfssköpunin þróast út frá vitsmunaþroska hvers og eins þar sem áhrif erfða og 

líffræðilegra þátta hafa áhrif á sjálfssköpunina. Í uppvexti barns hafa bæði líffræðilegir og 

umhverfislegir þættir áhrif á sjálfssköpun þess. Hvert barn fæðist með einfalt og ófullgert 

hugrænt kort af heiminum sem síðan breytist og aðlagast eftir því hvernig erfðir og 

umhverfi hafa áhrif hvort á annað til fullorðinsaldurs. Hins vegar verða þættir eins og 

áhugi, viðhorf og færni fyrir meiri áhrifum frá því umhverfi sem við miðlum með öðrum. 

Starfstengdur áhugi ákvarðast af sambandinu á milli erfða og umhverfis og áhugi verður 

til vegna áhrifa frá umhverfinu. Skapgerð og gáfur verða ekki fyrir eins miklum áhrifum 

frá umhverfinu heldur ákvarðast fremur af erfðafræðilegum þáttum. Eftir því sem börn 

eldast verða þau virkari í að velja, stjórna og skilja umhverfi sitt. Þegar þau síðan taka 

ákvarðanir eru þau undir áhrifum frá svonefndum innri erfðafræðilegum áttavita en þá 

stjórnast val þeirra fremur af áhrifum erfðafræðilegra þátta (Gottfredson, 2002 og 2005).  

Afmörkun er ferli ungmenna þegar þau útiloka ákveðnar starfsgreinar sem byggjast á 

kyni eða þjóðfélagslegri stöðu. Eftir því sem þau verða eldri þrengja þau þá 

starfsmöguleika sem þau telja að henti þeim. Gottfredson fjallar um fjögur stig þar sem 

börn huga fyrst að félagslegu sjálfi (e. social self) sínu og byrja síðan að útiloka störf sem 

ekki henta þeirra félagslega umhverfi (Gottfredson, 2002). Þessi fjögur stig eru 

eftirfarandi: 
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• 1. stigið lýsir afstöðu til stærðar og valds (e. orientation to size and power): 3–

5 ára. 

• 2. stigið lýsir kynjahlutverki (e. orientation to sex and roles): 6–8 ára. 

• 3. stigið lýsir gildum samfélagsins (e. orientation to social valuation): 9–13 ára. 

• 4. stigið kallast hið innra sjálf (e. orientation to the internal, unique self): 14 ára 

og eldri.  

Aðlögun tekur við af afmörkunarferlinu þegar einstaklingar hafa útilokað þau störf sem 

henta þeim ekki. Ungmenni neyðast þá oft til að hætta við að stefna að áhugaverðum eða 

eftirsóknarverðum störfum og leita því til foreldra, kennara, náms- og starfsráðgjafa eða 

jafnvel fyrirmynda svo þau geti tekið ákvarðanir um framhaldið. Einstaklingar virðast 

frekar vilja fórna áhugamálum og jafnvel orðstír fremur en kynjaímyndum þegar kemur 

að starfsvali. Gottfredson talar um að starfsval sé val hvers og eins en þó fylgi því vali 

ákveðin ábyrgð og að kyn, greind og áhugi séu helstu áhrifaþættir starfsvalsins. Það er 

mikilvægt að þróun sjálfsmyndar og starfs sem vekur áhuga einstaklings tengist til þess 

að hann sé tilbúinn til að leggja á sig það sem til þarf til að komast í tiltekið starf. Hafa þarf 

þó í huga að mikilvægt er að starfið samræmist bæði áhuga og markmiðum einstaklingsins 

(Gottfredson, 2002). 

1.2.3 Starfshyggjukenning Savickas  

Sjálfsmynd er miðlæg í kenningu Savickas (2013b) og leggur hann einnig áherslu á 

hlutverk fyrirmynda í þróun sjálfsmyndar. Hann segir heildarsamfélagið samanstanda af 

fjölbreyttum hópum líkt og fjölskyldunni, kennurum, jafningjahópum og öðrum 

fyrirmyndum einstaklinga. Fyrirmyndir eru auðlindir sem hver og einn notar til að móta 

sína sjálfsmynd. Hann skilgreinir fyrirmynd sem einstakling sem þú vilt líkjast og hefur 

fyrirmynd verið skilgreind sem eitthvað sem við upplifum hjá öðrum einstaklingi og við 

viljum og veljum að þroska með okkur, eins og fram hefur komið. Í fyrirmyndum mótum 

við okkar lífssnið og við viljum líkjast þeim sem við dáumst að eða lítum upp til (Savickas, 

2013b). 

Kenning Savickas um starfsferil einstaklinga á lífsleiðinni spannar breitt fræðasvið, þar 

sem hann nýtir styrkleika annarra kenninga og fræðimanna (svo sem Supers o.fl. úr 
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starfsferilsþróunarfræði). Með því sameinar Savickas á einn stað heildræna 

ráðgjafarkenningu innan starfshyggjukenningarinnar (e. career construction theory, CCT) 

(Savickas, 2013b). Starfshyggjukenningin stuðlar að því að skilja atvinnumynstur og 

starfsþroska einstaklinga (Barclay og Stoltz, 2016; Savickas, 2013b) ásamt því að vera ein 

af mörgum starfsferilskenningum sem leitast við að útskýra atvinnuval og vinnuaðlögun 

(Savickas, 2013b). Starfshyggjukenningin útvegar ramma sem starfsráðgjafar geta nýtt sér 

til að aðstoða einstaklinga þegar þeir skipta um starf og einnig til að mynda frásagnir 

einstaklinga (Barclay og Stoltz, 2016). 

Þrjár megináherslur frásagna í starfshyggjukenningu Savickas byggja fyrst og fremst á 

starfsmannagerð (e. vocational personality) sem snýst um mismunandi persónuleika fólks 

og hvernig það getur haft áhrif á þær ákvarðanir sem teknar eru á starfsferlinum. Í öðru 

lagi byggja þær á lífsþemum (e. life theme) eða lífssögum þar sem sálræn hvatning hvers 

og eins er tekin fyrir og í þriðja lagi á aðlögunarhæfni starfsferils (e. career adaptability) 

þar sem þroski einstaklingsins og hvernig hann tekst á við aðstæður sínar eru aðalatriðin. 

Samkvæmt kenningunni skýra þessir þættir hvers vegna, hvað og hvernig starfshegðunin 

er eins og hún er og setja starfsferilinn þannig í samhengi við innri þroska og aðlögun að 

umhverfinu (Savickas, 2005) ásamt því að vera hluti af sögu einstaklingsins (Barclay og 

Stoltz, 2016). Hvers vegna (e. why) útskýrir starfshegðun einstaklings, persónuleikinn 

útskýrir hvað (e. what) og aðlögunarhæfni starfsferils útskýrir hvernig (e. how) 

einstaklingurinn velur það starf sem hann er í (Barclay og Stoltz, 2016). 

Kenning Savickas gerir ráð fyrir að uppbygging sjálfsins (e. self) og uppbygging 

starfsferils (e. constructing) feli í sér ævilangt verkefni sem þróast í flóknum áföngum og 

marghliða ferlum. Einstaklingar byggja upp sitt sjálf og nota hina einstöku mannlegu getu 

til að vera meðvitaðir um eigin meðvitund. Þessi sjálfsmeðvitaða hugleiðing notar ákveðið 

tungumál sem bæði byggir upp og myndar félagslegan veruleika. Afrakstur þess að byggja 

upp eigið sjálf og starfsferil er mismunandi eftir því hvort talað er um barnæsku, 

unglingsár eða fullorðinsár. Einstaklingar byrja uppbyggingu sjálfsins sem leikarar, verða 

síðar umboðsmenn sem stýra aðgerðinni og þróast síðan í höfunda sem útskýra aðgerðina 

(Savickas, 2013a).  

Með hagsmuni viðmælenda í huga skoðar Savickas viðbrögð viðmælenda við 

spurningu um fyrirmyndir. Í þessari spurningu felst skoðun á því hvernig viðmælandi hefur 
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byggt upp sitt sjálf, sem er undirstaða þess að geta hannað sitt eigið líf. Einstaklingar velja 

sér fyrirmynd eftir því hvernig fyrirmyndirnar vinna úr svipuðum vandamálum og 

viðmælandinn glímir við. Kjarni sjálfsins felst í því hvernig viðmælandinn lýsir sinni 

fyrirmynd en það að fylgjast með fyrirmynd sinni getur hjálpað einstaklingnum að sjá það 

besta í sjálfum sér. Með markvissri endurbyggingu sjálfsins í gegnum lífið ásamt hvatningu 

til að þróa eigið sjálf og undirstrika helstu einkenni sem styrkir einstaklinginn sjálfan til 

muna (Savickas, 2013b).  

Fyrirmyndir sýna ungu fólki áhuga og hvetja það áfram með því að leiðbeina því með 

framtíðarsýn þess. Því er val á fyrirmynd ákvörðun sjálfs þeirra (Savickas, 2013b). Margir 

þarfnast aðstoðar við að skipuleggja og ákveða starfsferil sinn. Slík aðstoð felst í því að 

finna út hvers konar starfi viðkomandi vill sinna og hvernig hægt sé að vinna að því að 

nálgast það markmið. Það felur í sér skipulagningu og eigin tilfinningu fyrir stjórnun á eigin 

framtíð, að kanna starfsferil og að byggja upp sjálfstraust til að framkvæma það sem 

viðkomandi vill gera ásamt því að leysa vandamál sem koma upp á leiðinni. Einstaklingur 

sem stendur frammi fyrir breytingum í lífi sínu þarf að taka ákvörðun, til dæmis þegar 

hann velur sér framhaldsskóla eða háskóla eða þegar hann lýkur námi og hefur störf á 

vinnumarkaðnum eða þegar hann hættir í einu starfi til að stunda annað starf (Savickas, 

2013b). 

Lífssaga ungs fólks er flókið samspil sem þróast frá barnsaldri fram á unglingsárin. 

Samfélagið býst við því að unglingur öðlist sitt eigið líf, það er að segja að hann samþætti 

athafnir sínar í eigin sjálfsmynd sem byggist á hans einstöku lífssögu (e. life story). 

Einstaklingur öðlast betri þekkingu á sjálfum sér fyrst sem leikari og síðan sem 

umboðsmaður og verður tilbúnari til að setja sér sín eigin markmið og fyrirætlanir inn í 

heildstæða og trúverðuga sögu. Hann notar þessa lífssögu eða frásögn (e. narrative) til að 

meta starfsmöguleika sína og fást við félagslegar hindranir (Savickas, 2013a). Lífssaga 

fólks felst í því að nota frásagnaraðferð sem aðstoðar fólk við að öðlast betri yfirsýn yfir 

lífsþema, starfsmannagerð og aðlögunarhæfni starfsferilsins (Savickas, 2005). Savickas 

sagði að einstaklingur geti notfært sér lífssögu sína til að skilja sjálfan sig betur og í 

framhaldinu að verða sú manneskja sem hann vill verða. Lífssagan getur gert einstaklingi 

kleift að dýpka áætlanagerð sína við ákvarðanatöku tengda starfsvali (Savickas, 2013b). 
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Mark Savickas og Paul Hartung (2012) hönnuðu sögu mína í námi og starfi (e. my 

career story, MCS) í framhaldi af hugmyndinni um lífssögu. Saga mín í námi og starfi beitir 

meginreglum um starfsráðgjöf til að hjálpa viðkomandi að taka eigin ákvarðanir varðandi 

núverandi breytingar á lífsferlinu og varðandi framtíðarleiðbeiningar. Hún er notuð til að 

segja frá, hlusta og hrinda í framkvæmd eigin lífssögu. Hún inniheldur röð af spurningum 

sem hannaðar eru til að segja viðkomandi frá sjálfum sér. Næst tengir einstaklingur sögu 

sína við starfsferilsvandamál sem viðkomandi stendur frammi fyrir líkt og við ákvörðun á 

náms- og starfsvali og við framkvæmd starfsáætlana. Með því að velta fyrir sér eigin 

svörum verður viðkomandi betur í stakk búinn til að segja frá og útfæra sinn eigin 

starfsferil út frá því hver hann er, hvar í heiminum hann vill setjast að og hvers það krefst 

að tengjast þeirri starfsgrein sem áhugi hans beinist að (Savickas og Hartung, 2012).  

Savickas og Hartung (2012) notuðu meðal annars ofurhetjur fyrir sögu mína í námi og 

starfi og var markmiðið með því að fá upplýsingar frá viðmælandanum um áhrif ofurhetja 

á líf hans. Viðmælandinn átti að skrá niður þrjár ofurhetjur sem höfðu haft áhrif á hann í 

lífinu og útskýra á hvaða hátt þær hefðu haft áhrif. Savickas (2013b) talar um að ofurhetjur 

veiti einstaklingi einhvers konar vegakort inn í fullorðinsárin þar sem þær móta lausnir á 

vandamálum hans á uppvaxtarárunum. Tengsl einstaklings við ofurhetju fela þó aldrei í 

sér nein raunveruleg samskipti við ofurhetju en þau geta ýtt undir dýrkun fremur en að 

fela í sér virðingu. Hugmyndir um hetjudáðir eru fornar og telja því margir að það sé 

nauðsynlegt fyrir menningu samfélagsins að efla þekkingu um hetjur samfélagsins (Pleiss 

og Feldhusen, 1995). 

Áhrif fyrirmynda, umhverfisins, heildarsamfélagsins og sjálfstraust einstaklings mótar 

starfsferil hans. Því meiri trú sem einstaklingur hefur á eigin getu því betri eða mikilvægari 

ákvarðanir er hann tilbúinn að taka fyrir sjálfan sig (Savickas og Hartung, 2012). 

1.2.4 Félagsnámskenningar 

Bandura setti fram félagsnámskenningu (e. social cognitive theory) sína upp úr 1980 og 

lagði áherslu á að mótun persónuleikans verði fyrir áhrifum frá umhverfinu og með 

herminámi (Bandura, 1986 og 2008). Hann tengdi saman hugtökin hlutverk (e. role) og 

líkan (e. model) til að mynda orðasambandið fyrirmynd (e. role model) sem felur í sér að 

einstaklingur hafi tilhneigingu til að líkja eftir eiginleikum annarra og fylgjast með þeim til 

að læra nýja hegðun, færni og viðmið. Hugmyndir Bandura voru þær að einstaklingurinn 
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þroskist og læri af eigin reynslu (e. learning by doing) frekar en eingöngu vegna erfða eða 

sálfræðilegra þátta (Bandura, Ross og Ross, 1961).  

Félagsnámskenningin byggist í grunninn á samspili hegðunar, persónulegra þátta og 

umhverfisþátta þar sem Bandura áleit að hegðun einstaklingsins hafi að geyma 

sálfræðilega þætti sem samtvinnast út frá trú á eigin getu (e. self-efficacy), sjálfssögu (e. 

self-regulation) og líffræðilegum eiginleikum (e. biological features), til dæmis hormónum 

og hæð hvers og eins. Umhverfisþættir eru einkenni aðstæðna sem er að finna í næsta 

nágrenni hvers einstaklings, til dæmis annað fólk sem gæti verið fyrirmyndir viðkomandi, 

búsetuþættir og veðurfar (Bandura, 1986; Wise, 2002). 

Það að trúa á sjálfan sig hefur verið sett fram sem eitt af grundvallarhugtökum 

félagsnámskenningarinnar. Bandura (1977) talar um fjóra þætti sem hafa áhrif á trú 

einstaklingsins á sína eigin getu.  

• Árangur (e. performance) á við þegar eigin reynsla hefur mikil áhrif á 

einstaklinginn líkt og þegar árangur er góður og trúin á eigin getu eykst.  

• Fjölþætt reynsla (e. vicarious experience) á sér stað þegar einstaklingurinn lærir 

af eigin reynslu ásamt reynslu annarra. 

• Sannfæringarkraftur og hvatning (e. social/verbal persuasion) felst í því að fá 

viðurkenningu á verkum sínum frá öðrum líkt og hrós frá fyrirmynd sinni en slíkt 

getur verið mikilvægt fyrir trú einstaklings á eigin getu. Það getur verið hvatning 

fyrir einstakling til að vanda sig og hafa trú á sjálfum sér.  

• Tilfinningaleg hvatning (e. emotional arousal) felst í trú einstaklings á eigin getu 

og hugmyndum. Það að einstaklingi gangi vel að leysa verkefni gefur honum 

góða tilfinningu fyrir framhaldinu (Bandura, 1977).  

Að trúa á sjálfan sig eykur einnig gæði mannlegra athafna með vitsmunalegum áhrifum, 

hvatningu og ákvörðunarferlum. Fræðimenn hafa sýnt fram á að það eitt að trúa á sjálfan 

sig getur komið fram á mismunandi sviðum, til að mynda fræðilegum, félagslegum og 

tilfinningalegum sviðum. Með því að hafa trú á sjálfan sig öðlast einstaklingur hæfileika 

til að stjórna reiði og draga úr streitu. Sýnt hefur verið fram á marktæk tengsl milli 

trúarinnar á sjálfan sig og huglægrar líðanar ungmenna (Yap og Baharudin, 2016). 
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Kröfur og væntingar sem einstaklingur gerir til sjálfs síns hafa áhrif á trú hans á eigin 

getu, til dæmis væntingar hans til þess hvort honum takist vel til eða ekki við að ná þeim 

markmiðum eða árangri sem hann ætlar sér (Lent, 2013). Einstaklingur sem hefur mikla 

trú á sjálfum sér er líklegri til að setja sér hærri markmið og takast á við erfiðari verkefni 

en einstaklingur sem ekki hefur mikla trú á sjálfum sér. Hann er staðráðnari í að ná 

markmiðum sínum, tekst frekar á við krefjandi verkefni og gefst síður upp en einstaklingur 

sem hefur minni trú á sjálfum sér (Bandura 1977 og 1986). 

Þegar rannsóknir á áhrifum fyrirmynda eru skoðaðar kemur félagsnámskenningin 

mjög oft fram varðandi þróun starfsferils. Í grein Karunanayake og Nauta (2004) kemur 

fram að einstaklingar læra af því að fylgjast með öðrum og telja þau að starfsákvarðanir 

einstaklinga séu auðveldari meðal þeirra sem eiga sér fyrirmyndir. Þau segja samband 

vera á milli áhrifa fyrirmynda og ákvarðana einstaklinga, til dæmis varðandi starfsferil, 

menntun og val á skóla. Fræðimennirnir Lent, Brown og Hackett (1994) nýttu sér 

hugmyndir annarra fræðimanna á borð við Bandura, Super, Holland, Krumboltz, Lofquist 

og Dawis til að þróa sína eigin kenningu um starfsferilsþróun. Hún nefnist félagsleg og 

hugræn starfsferilskenning (e. social cognitive career theory, SCCT) og er tiltölulega ný 

nálgun til að skilja náms- og starfshegðun einstaklinga. Með kenningunni er leitast við að 

finna sameiginlega nálgun til að útskýra í fyrsta lagi hvernig starfsáhugi fólks þróast og í 

öðru lagi hvernig val á atvinnumöguleikum fer fram og hvað hefur áhrif á þá. Í þriðja lagi 

reynir kenningin að svara því af hverju einstaklingar ná mismunandi árangri og 

stöðugleika á starfsferli sínum og í fjórða lagi hvað hafi áhrif á ánægju fólks og vellíðan í 

vinnuumhverfinu (Lent, 2013). Kenningin bendir einnig til þess að fyrirmynd sem hefur 

náð góðum starfsframa geti veitt einstaklingi góðan stuðning og samhliða því aukið 

sjálfstraust hans og væntingar ásamt því að auka von og þrautseigju einstaklings varðandi 

ýmsa þætti sem tengjast náms- og starfsfræðslu (Karunanayake og Nauta, 2004). Ýmsir 

fræðimenn líkt og Bandura, Gottfredson, Hackett og Byars hafa haldið því fram að 

einstaklingar sækist gjarnan eftir því að líkjast fyrirmyndum sem hafa auðþekkjanlega og 

sambærilega eiginleika og þeir sjálfir. Á þeim forsendum séu betri líkur á því að upplifanir 

fyrirmyndanna eigi einnig við í þeirra eigin lífshlaupi. Samkvæmt samlíkindakenningunni 

(e. similarity hypothesis) þarf einstaklingur að velja sér fyrirmynd sem hefur sambærilega 

eiginleika og hann sjálfur til að hann geti náð sama árangri og fyrirmyndin því það sé ekki 
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nægjanlegt að fyrirmyndin geti sannfært einstakling um að hann geti á sínum verðleikum 

náð sama árangri (Karunanayake og Nauta, 2004). 

1.3 Rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort ungmenni eigi sér fyrirmyndir og hver 

upplifun þeirra sé af áhrifum fyrirmynda á náms- og starfsval þeirra.  

Miklar samfélagsbreytingar hafa átt sér stað undanfarin ár í kjölfar hnattvæðingarinnar 

og í því samhengi má velta fyrir sér hvort ungmenni í dag eigi sér einhverjar raunverulegar 

fyrirmyndir. Hugsanlega eru fyrirmyndir þeirra Hollywood-stjörnur eða fyrirsætur sem 

venjulegur borgari myndi kannski spyrja sig hvort væru góðar eða slæmar fyrirmyndir. 

Fyrirferð netheima eykst með hverjum deginum ásamt áhorfi ungmenna á 

raunveruleikaþætti, svokallaða „YouTubera“ og áhrifavalda á Instagram. Á sama tíma 

eykst kvíði og vanlíðan hjá þessum einstaklingum því raunveruleikinn er ekki eins fallegur 

og fram kemur á internetinu. Líkt og fram kom í rannsókn Helgu Konráðsdóttur (2014) þá 

finna ungmenni sér fyrirmyndir í gegnum félagsleg samskipti auk þess sem niðurstöður 

Þuríðar Óskar Sigurjónsdóttur (2011) leiddu í ljós mikilvægi þess að hafa einnig 

fyrirmyndir af sama kyni. Fyrirmyndir og áhrif þeirra hafa verið meira rannsakaðar 

erlendis og hafa þær rannsóknir sýnt fram á að foreldrar eru oftast taldir vera helsta 

fyrirmynd barna sinna langt fram eftir aldri ásamt því að sýna fram á að þeir hafa hvað 

mest áhrif á ungmenni þegar kemur að skóla, atvinnumöguleikum og framtíðaráformum 

(Clark, Martin og Bush, 2001; Hurd, Zimmerman og Xue, 2009). Með þetta hugfast eru 

rannsóknarspurningarnar eftirfarandi: 

• Á ungt fólk sér fyrirmyndir þegar kemur að náms- og starfsferli?  

• Hverjar eru helstu fyrirmyndir þeirra? 

• Hvaða áhrif telur ungt fólk að fyrirmyndir hafi á náms- og starfsval þeirra? 
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2 Aðferðafræði 
Í þessari rannsókn varð eigindleg rannsóknaraðferð (e. qualitative research methods) fyrir 

valinu til að rannsakandi gæti dýpkað skilning sinn á upplifun og reynslu viðmælenda á 

ákveðnu viðfangsefni en því er erfitt að ná fram með afmörkuðum spurningalista. 

Eigindleg rannsóknaraðferð er samheiti yfir fjölbreyttar rannsóknaraðferðir og gagnleg 

þegar rannsakandi þarf að öðlast skilning á upplifun og reynslu fólks á eigin lífi. Hún er þar 

af leiðandi hentug rannsóknaraðferð fyrir þessa rannsókn (Bogdan og Biklen, 2003; 

Hennink, Hutter og Bailey, 2011). Viðtöl voru tekin við sex viðmælendur en með því 

fyrirkomulagi getur rannsakandi betur skilið upplifun þeirra og reynslu og nýtt sér viðtölin 

til að finna ákveðin þemu. Með þessari rannsóknaraðferð skapar rannsakandi meiri nánd 

við viðmælendur sína og eykur þar með traust þeirra (Brinkmann og Kvale, 2015; Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013a og 2013b). 

Því miður eru ekki til margar íslenskar rannsóknir sem einblína á áhrif fyrirmynda á 

náms- og starfsval ungmenna, þó svo fyrirmyndir komi fram í nokkrum þeirra sem 

undirflokkar. Þetta viðfangsefni hefur þó töluvert verið rannsakað erlendis. 

2.1 Framkvæmd 

Við gagnaöflun voru tekin hálfstöðluð viðtöl (e. open semi-standardized interviews) 

(Brinkmann og Kvale 2015; Hennink, Hutter og Bailey, 2011) þar sem rannsakandi spurði 

viðmælendurna ákveðinna hálfopinna spurninga til að hafa möguleika á að halda 

samtalinu innan marka rannsóknarinnar án þess þó að stjórna viðtalinu (Esterberg, 2000; 

Taylor og Bogdan, 1998). Rannsakandi hannaði viðtalsramma með spurningum sem náðu 

til þeirra atriða sem þurfti til að fá svör við rannsóknarspurningunum. Viðtalið hófst með 

stuttri kynningu á efni rannsóknarinnar. Því næst var viðmælandinn beðinn um að segja 

stuttlega frá sínum bakgrunni og heimilishögum. Viðmælendurnir voru spurðir um 

fjölskyldumynstur ásamt menntun og störf fjölskyldumeðlima. Viðmælendur voru síðan 

spurðir um skólagöngu sína og menntun, námsgengi og félagsleg tengsl. Þeir voru spurðir 

um val á framhaldsskóla og hvort þeir hefðu komist í þann skóla eða það nám sem þau 

óskuðu eftir. Þeir voru jafnframt spurðir um upplifun þeirra af því að fara úr grunnskóla 

yfir í framhaldsskóla og hvað hafi haft áhrif á val þeirra í ákveðið nám. Viðmælendurnir 

svöruðu einnig spurningum um það hvort þeir ættu sér fyrirmynd, að hvaða leyti þeir litu 

á ákveðinn einstakling sem fyrirmynd og hvort fyrirmyndin hefði haft áhrif á námsval 
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þeirra, ásamt því hvaða aðili hefði haft mestu áhrif á þá í lífinu. Aðrar spurningar tengdust 

því hvaða ofurhetju viðmælandi myndi velja sér til að vera í einn dag og hvort hann hefði 

nýtt sér aðstoð náms- og starfsráðgjafa (sjá viðauka 2).  

Viðtölin fóru fram á heimilum viðmælenda eða á öðrum stað sem þeir völdu sjálfir. 

Fyrsta viðtalið reyndist ekki gefa nógu góða innsýn í áhrif fyrirmynda á náms- og starfsval 

þátttakanda. Því var ákveðið að bæta við spurningu til að fá nánari upplýsingar sem 

tengjast fyrirmyndum ungmenna og tengist þema sem unnið var úr gögnunum. 

Rannsakandi ákvað að nota til þess spurningu úr viðtalsramma Savickas og Hartung 

(2012), sem fjallað var um í 1. kafla þar sem spurt var um það hvaða ofurhetju viðmælandi 

myndi velja sér að vera í einn dag. 

Öll viðtölin voru hljóðrituð með stafrænu upptökutæki og voru þau síðan afrituð 

orðrétt. Rannsakandi skráði líka niður athugasemdir sínar og hugleiðingar samhliða því 

þegar viðtölin áttu sér stað. Viðtölin voru sex og meðaltími viðtalanna var 40–50 mínútur. 

Rannsakandi þurfti, eins og Hennink, Hutter og Bailey (2011) benda á, að gera sér grein 

fyrir því að skoðanir hans á viðfangsefninu skiptu ekki máli og máttu ekki hafa áhrif á 

viðmælendurna þegar viðtölin voru tekin. Því var mikilvægt að láta þær ekki hafa áhrif á 

viðtölin þrátt fyrir að stundum hafi það verið erfitt. Rannsóknin var ekki tilkynningarskyld 

þar sem ekki var um viðkvæman hóp í þjóðfélaginu að ræða og engar 

persónugreinanlegar upplýsingar voru notaðar í rannsókninni. 

2.2 Þátttakendur 

Við val á þátttakendum var notast við snjóboltaúrtak (e. snowball sampling). 

Snjóboltaúrtak byggist á aðferð þar sem einn viðmælandi vísar rannsakanda á annan 

viðmælenda og er þeirri aðferð haldið áfram þar til nægur fjöldi viðmælenda hefur náðst. 

Rannsakandi fékk aðstoð hliðvarðar (e. gatekeeper) til að finna hentuga þátttakendur en 

hlutverk hans er að velja einn eða fleiri einstaklinga sem koma til greina fyrir rannsóknina. 

Hliðvörður er einstaklingur sem hefur áberandi og jafnframt viðurkennt hlutverk innan 

samfélagsins. Hann hefur þekkingu á einstaklingum ákveðins samfélags og er nægilega 

áhrifamikill til að hvetja þátttakendur til að vera með í rannsókninni (Hennink, Hutter og 

Bailey, 2011). Hliðvörður þessarar rannsóknar benti á þrjá viðmælendur og rannsakandi 

auglýsti síðan á Facebook eftir fleiri viðmælendum og með þeirri aðferð samþykktu þrír 

viðmælendur að taka þátt í rannsókninni.  
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Viðmælendur rannsóknarinnar voru sex talsins, fjórar stúlkur og tveir piltar. Þau gáfu 

öll upplýst samþykki fyrir þátttökunni sem þýðir að þátttakendur vissu um hvað 

rannsóknin snerist og til hvers var ætlast af þeim í viðtalinu. Þeim var einnig kunnugt um 

að leyfilegt væri að hætta í rannsókninni hvenær sem er. Rannsakandi kynnti 

viðmælendum markmið rannsóknarinnar og í hvaða tilgangi hún væri framkvæmd (sjá 

viðhengi 1).  

Viðmælendurnir voru á aldrinum 18–20 ára og varð sá aldurshópur fyrir valinu þar 

sem ungmenni á Íslandi ljúka grunnskólanámi sínu þegar þau eru á 16. aldursári og þurfa 

þá að velja sér framhaldsskóla til að halda áfram námi, auk þess sem viðmælendurnir 

höfðu valið sér framhaldsnám og höfðu reynslu af því. Mörg ungmenni eru ráðvillt á 

þessum tímapunkti því val á framhaldsskóla getur verið vandasamt og ýmsir þættir haft 

áhrif á val þeirra. Þau gátu því miðlað upplýsingum af eigin reynslu af náminu og sagt frá 

því hvað hefði haft áhrif á val þeirra. Til að gæta nafnleyndar og fyllsta trúnaðar voru þeim 

gefin gervinöfn til að tryggja að ekki væri hægt að rekja svörin til þeirra. Viðmælendurnir 

voru sex talsins eins og fram hefur komið og er hér gerð grein fyrir gervinöfnum þeirra og 

bakgrunnsbreytum: 

• Breki, 18 ára nemi í framhaldsskóla sem býr hjá foreldrum sínum. Hann vissi ekki 

hvaða menntun foreldrar hans höfðu lokið né við hvað faðir hans starfar en móðir 

hans er í starfi sem ekki krefst háskólamenntunar. Hann á einn bróður.  

• Dagur, 20 ára nemi í framhaldsskóla sem býr hjá móður sinni og sambýlismanni 

hennar. Móðir hans er með stúdentspróf og starfar við förðun og faðir hans lauk 

framhaldsnámi og er í starfi sem tengist menntuninni. Hann á eina alsystur og eina 

hálfsystur.  

• Eydís, 18 ára nemi í framhaldsskóla sem býr hjá foreldrum sínum. Móðir hennar er 

með stúdentspróf og starfar í ferðamannaiðnaðinum og faðir hennar er 

háskólamenntaður og í starfi sem tengist hans menntun. Hún á eina systur.  

• Jóhanna, 18 ára nemi í framhaldsskóla sem býr hjá móður sinni. Móðir hennar er 

háskólamenntuð og í starfi sem tengist menntun hennar og faðir hennar er 
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iðnmenntaður og starfar sem slíkur. Hún er í litlu sambandi við föður sinn og á 

hálfsystkini sem hún er líka í litlum samskiptum við. 

• Salka, 19 ára nemi í framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðinu sem býr hjá foreldrum 

sínum. Báðir foreldrar hennar eru háskólamenntaðir og eru í störfum sem tengjast 

þeirra menntun. Hún á einn bróður.  

• Svanhildur, 19 ára nemi í framhaldsskóla sem býr hjá einstæðri móður sinni. Móðir 

hennar er háskólamenntuð og er í starfi sem tengist hennar menntun. Hún á einn 

bróður. 

2.3 Greining gagna 

Út frá grundaðri kenningu (e. grounded theory) voru gögnin greind og felur það í sér tvö 

stig kóðunar: opna kóðun (e. initial coding) og markvissa kóðun (e. focused coding). 

Mikilvægt er að rannsakandi horfi gagnrýnum augum á það sem fram kemur í gögnunum 

(Brinkmann og Kvale, 2015). Í opinni kóðun eru gögnin lesin línu fyrir línu og orð fyrir orð 

ásamt því að markvisst er leitað eftir kóðunarflokkum og þemum. Markviss kóðun felur í 

sér að gögnin eru lesin út frá einu þema í einu og síðan er farið í gegnum gögnin málsgrein 

fyrir málsgrein sem miðar að því að greina aðalatriðin úr opnu kóðuninni. Með kóðuninni 

leitaðist rannsakandi við að finna atriði sem tengjast viðkomandi þema sem síðan voru 

greind niður í meginþemu og undirþemu (Brinkmann og Kvale, 2015; Charmaz, 2014; 

Unnur Guðrún Óttarsdóttir, 2013). Greining gagnanna fór fram samhliða gagnasöfnun 

ásamt skipulögðum vinnubrögðum sem beitt var við framkvæmdina. 
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3 Niðurstöður 
Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort viðmælendurnir ættu sér fyrirmyndir, og 

þá hvaða fyrirmyndir, og hvort þær hefðu haft áhrif á náms- og starfsval þeirra. Við 

greiningu gagnanna komu fram þrjú meginþemu. Fyrsta meginþemað var fjölbreyttar 

fyrirmyndir og undirþemu þess voru foreldrar og fjölskylda, fyrirmyndir utan fjölskyldu og 

ofurhetjur. Annað meginþemað var áhrif fyrirmynda á náms- og starfsval. Þriðja 

meginþemað var hvatning og stuðningur sem skiptist í tvö undirþemu, annars vegar 

fjölskyldu og vini og hins vegar náms- og starfsráðgjöf. 

3.1  Fjölbreyttar fyrirmyndir 

Með fjölbreyttum fyrirmyndum er átt við fyrirmyndir innan fjölskyldunnar, fyrirmyndir 

utan nánustu fjölskyldu, frægt fólk og ofurhetjur. Allir viðmælendur rannsóknarinnar 

nefndu foreldra sína sem fyrirmynd að einhverju leyti. Tveir viðmælendur nefndu eldri 

systkini sín af sama kyni sem fyrirmynd og einn þeirra nefndi móðursystur sína. 

Ungmennin áttu sér einnig fyrirmyndir utan nánustu fjölskyldu líkt og lækna, 

hjúkrunarfræðinga, sjúkraþjálfara og afreksíþróttafólk ásamt frægu fólki og ofurhetjum. 

Þau áttu sér öll fyrirmynd og gátu skilgreint eða útskýrt hvað felst í hugtakinu fyrirmynd. 

3.1.1 Fjölskylda 

Fjölskylda er skilgreind hér sem nánustu ættingjar ungmennanna og er þá átt við foreldra, 

systkini, ömmur, afa, móður- og föðursystkini. Þegar svör viðmælenda voru skoðuð kom 

í ljós að allir viðmælendur nefndu nánustu fjölskyldu sem helstu fyrirmynd sína.  

Allir viðmælendur rannsóknarinnar nefndu foreldra sína sem fyrirmynd að öllu eða 

einhverju leyti. Ungmennin nefndu að foreldri eða systkini foreldra væru þeirra fyrirmynd 

þar sem þau litu upp til þeirra og vildu líkjast þeim. Tvö þeirra nefndu að systkini þeirra 

væru einnig fyrirmynd þeirra og var í báðum tilvikum um eldra systkini af sama kyni að 

ræða en helmingur viðmælenda áttu eldri systkini.  

Fimm viðmælendur völdu móður sína sem fyrirmynd og einn valdi föður sinn sem 

fyrirmynd. Bróðir eins viðmælandans var hans helsta fyrirmynd þar sem hann var 

duglegur að hjálpa honum með námið og hvatti hann áfram í íþróttum. Systir eins 



27 

viðmælandans var aðalfyrirmynd hennar þar sem hún leit upp til hennar og þær fengu 

aðstoð við lærdóminn bæði hjá móður sinni og föður.  

Jóhanna átti tvær fyrirmyndir innan fjölskyldunnar, móður sína og móðursystur sem 

hún virtist líta mjög upp til sökum þess hversu vel menntuð hún var og hversu langt hún 

hafði náð hvað varðar starfsferil sinn. Móðir Jóhönnu hvatti hana alltaf til að gera það 

sem hana langaði til að gera, eða eins og Jóhanna orðaði það:  

Mamma alltaf. Hún stendur alltaf bara með sjálfum sér. Þegar það er fullt af öðru 
fólki sem segir að það sé ekki hægt að þá getur hún það alltaf og hún segir mér alltaf 
að gera það sem mig langar og líka reyndar ein önnur frænka mín. 

Hún var spurð að hvaða leyti frænka hennar væri fyrirmynd og svaraði: „Hún bara er 

svona míní mamma má eiginlega segja, hún svona leggur ógeðslega mikinn metnað í allt 

eins og skóla.“ Jóhanna var síðan spurð að því hvort hún áliti sig líkjast frænku sinni á 

einhvern hátt og svaraði hún þeirri spurningu þannig: „Já, bara svona stundum eins og við 

erum, okkur langar að gera okkar besta í öllu og alltaf jákvæðar og ég veit ekki, eiginlega 

það sama og með mömmu beisiklí.“ 

Áhrifin frá móðursystur hennar voru þau hversu hrífandi það var að sjá metnaðinn 

sem hún lagði í allt og jákvæðni hennar hvort sem um var að ræða nám eða annað sem 

hún tók sér fyrir hendur og nefndi Jóhanna til dæmis að hún væri með meistaragráðu frá 

Harvard háskólanum. Móðir Svanhildar var hennar fyrirmynd innan fjölskyldunnar.  

Salka sagði: „Ætli það sé ekki bara mamma, ég mundi halda það. Náttúrulega pabbi 

líka en ef ég þyrfti einn þá er það mamma.“ Salka var spurð að því af hverju mamma 

hennar væri hennar fyrirmynd og sagði hún: 

Ég veit það ekki, ég get alltaf einhvern veginn, alltaf leitað til hennar og sama hvað 
er að gerast í lífinu hennar þá er hún samt alltaf jafn glöð og alltaf jafn góð og 
skemmtileg og svona og já, bara ég veit ekki. Ég lít bara mikið upp til hennar. 

Dagur sagði að faðir hans væri sín fyrirmynd þrátt fyrir að samband þeirra hefði ekki verið 

gott undanfarin ár. Dagur er ekki mikill námsmaður en stefndi samt að því að ljúka 

stúdentsprófi til að komast í það framhaldsnám sem hann hugðist stunda að loknu 

stúdentsprófi. Þegar Dagur var spurður að því af hverju faðir hans væri hans fyrirmynd 

svaraði hann: 
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Það voru alltaf bara við tveir á móti öllum stelpunum á heimilinu svo við urðum að 
standa saman. Hann var flugmaður og stjórnaði svona svakalega stórum vélum sem 
mér fannst alltaf kúl. Hann hefur alltaf átt stóra og flotta bíla og mótorhjól og 
svoleiðis. Við vorum bara ágætis félagar. 

Eydís sagði að systir hennar væri sín aðalfyrirmynd en einnig foreldrar hennar og sagði:  

Ég lít mjög mikið upp til systur minnar og bara fjölskyldu minnar og svoleiðis en svona 

ástæðan sem ég lít upp til systur minnar er, hún er svona nálægt mér, við erum svona 

svolítið líkar og svoleiðis. En mamma og pabbi eru líka alveg rosa flott. 

Breki sagði að fyrirmynd hans væri aðallega bróðir hans en foreldrar hans líka og sagði: 

„Ætli það sé ekki einna helst bróðir minn, eldri bróðir minn, og jú, mamma og pabbi líka.“ 

Breka gekk ekki eins vel í námi og bróður hans en áleit samt mikilvægt að ljúka 

stúdentsprófinu til að eiga möguleika á að læra síðar það fag sem hann gæti hugsað sér 

að starfa við. 

3.1.2 Fyrirmyndir utan fjölskyldu 

Fjórir viðmælendur áttu sér aðrar fyrirmyndir fyrir utan fjölskylduna. Aðrar fyrirmyndir 

skiptust annars vegar í einstaklinga sem viðmælendurnir höfðu átt bein samskipti við og 

hins vegar fræga einstaklinga. Fyrirmyndir sem viðmælendurnir höfðu átt í beinum 

samskiptum við voru sjúkraþjálfarar, læknar og íþróttakennari á meðan frægir 

einstaklingar voru einstaklingar sem tengdust kvenréttindabaráttu á einn eða annan hátt 

ásamt afreksíþróttafólki.  

Jóhanna sagði að sjúkraþjálfarinn sinn væri ein af fyrirmyndum sínum og þegar hún 

kynntist henni langaði hana „… alltaf til að verða sjúkraþjálfari, læknir, hjúkka eða eitthvað 

svona“. Þegar hún hóf nám í framhaldsskóla og fór í íþróttir þá varð íþróttakennarinn 

hennar einnig fyrirmynd fyrir hana varðandi nám og starf í framtíðinni.  

Eydís nefndi einnig þrjár erlendar kvenbaráttukonur sem sínar fyrirmyndir. Ein þeirra 

var Michelle Obama, fyrrum forsetafrú Bandaríkjanna, sem hún lýsti sem einlægri, 

valdamikilli en á sama tíma hvetjandi konu fyrir bandarískt samfélag vegna þess að hún 

barðist gegn fátækt, fyrir almennri menntun og betri heilbrigðisþjónustu í landinu. Hún 

nefndi einnig Alex Morgan, sem var fyrirliði bandaríska landsliðsins í knattspyrnu, vegna 

þess að hún barðist fyrir jafnrétti kynjanna innan íþróttarinnar ásamt því að vera ófeimin 

við að segja sínar skoðanir. Jafnframt nefndi hún sænsku söngkonuna Zöru Larsson sem 

einnig er mikil kvenréttindakona. 
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Alex Morgan í bandaríska landsliðinu og síðan finnst mér … Michelle Obama svolítið 
flott, svo Zara Larsson söngkona, hún er ári eldri en ég sko, hún er sænsk söngkona, 
hún er rosalega svona kvenréttinda svona baráttu og ógeðslega flott og syngur 
náttúrulega mjög vel. Mér finnst hún mjög töff týpa líka.  

Eydís nefndi auk þess lækninn sinn og sjúkraþjálfara sem fyrirmyndir sínar en Eydís stefnir 

á nám í heilbrigðisgeiranum.  

Breki átti sér einnig fleiri fyrirmyndir. Faðir vinar hans var hans fyrirmynd varðandi 

nám og starf sem hann stefnir á að fara í en hann er flugmaður og Breki stefnir á að fara í 

flugnám þegar hann hefur lokið stúdentsprófinu. Hans helsta fyrirmynd sem tengdist 

áhugamáli hans var Ken Rocsen sem er mótorkrossmaður. Hann sagði ástæðuna vera: 

Hann er svona mjög mikil staðalímynd fyrir mér, mikill karakter í honum. Hann er 
ólíkur frá öðrum í mótorkrossum. Hann er, hérna, leyfir sér miklu meira, skemmtir 
sér meira, eins og hann á ekki að gera, bara í rauninni svona slysahættur, þannig 
vinnur hann eiginlega allt. Af því hann er glaður með það sem hann gerir.  

Breki sagði einnig að áhrif hans fælust í því að hann fer sínar ótroðnu slóðir, hefur gaman 

af því sem hann er að gera og segir að með jákvæðu hugarfari gangi allt miklu betur. Með 

því að fylgjast með honum ýtti það undir löngun hans til að drífa sig af stað. Hann var 

spurður um ástæðuna fyrir vali sínu og svaraði hann því þannig: „Hann lætur mig vilja fara 

út að hjóla og æfa, gera það sem mér finnst skemmtilegt, það er að segja gera það sem 

ég vil og þúst bara hafa gaman.“ Þó svo Ken Rocsen hafði ekki haft áhrif á náms- eða 

starfsval hans þá hafði hann þau áhrif að hann vildi standa sig vel í lífinu ásamt því að 

stunda tómstundir. 

3.1.3 Ofurhetjur 

Til að fá fram hjá viðmælendunum hvaða hæfni eða hæfileika þeir álíta að gott sé að búa 

yfir voru þeir spurðir að því hvaða ofurhetja þeir gætu hugsað sér að vera í einn dag og þá 

af hverju. Þessi spurning var tekin úr viðtalramma Savickas og Hartung (2012) til að reyna 

að opna umræðurnar aðeins meira. Markmiðið með þessari spurningu hjá þeim Savickas 

og Hartung var að fá viðmælendur til að læra að finna sjálfir út úr sínum 

framtíðarvandamálum. Þó svo að framtíðarvandamál viðmælenda hafi ekki átt við þessa 

rannsókn var þetta leið rannsakandans til að koma með aðra nálgun inn í viðtölin og fá þá 

til að hugsa út fyrir rammann. 
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Val viðmælendanna á ofurhetju til að vera í einn dag var einhæft þar sem 

viðmælendurnir sex völdu einungis tvær ofurhetjur af öllum þeim ofurhetjum sem til 

greina komu. Þrír þeirra völdu Superman og hinir þrír völdu ofurhetjuna Flash.  

Breki svaraði spurningunni á þennan hátt: „Ég mundi velja mér Superman því þá gæti 

ég flogið án þess að hafa einhverja vél … og þá væri ég líka voða sterkur …. síðan mundi 

ég bjarga fólki, því það er svo gaman að sjá annað fólk brosa.“ 

Eydís sagði: „… örugglega bara Superman bara og geta flogið, ég veit ekki.“ Dagur 

valdi einnig Superman og sagði: „… örugglega Superman, hann kemst hratt yfir og getur 

flogið.“  

Salka svaraði þessari spurningu símleiðis þar sem hennar viðtal var styttra en annarra 

viðmælenda og spurningunni var bætt inn í spurningalistann eftir að viðtalið var tekið við 

hana og hún sagði: „… ætli það mundi ekki vera Flash, hann nær að gera svo mikið á litlum 

tíma.“ Svanhildur valdi einnig Flash og ástæðuna sagði hún vera „… ég veit það ekki, bara, 

mig langar að prófa að geta farið svona hratt upp.“ Jóhanna nefndi sömuleiðis Flash og 

sagði: „Þar sem hann getur gert svo mikið og getur gert allt svo hratt og klárað bara allt á 

núll einni og allt geggjað auðvelt.“ 

Þó svo að ótal ofurhetjur séu til í dag bæði í sögum og kvikmyndum nefndu 

viðmælendur einungis tvær þeirra. Þrír viðmælendur völdu Flash og voru þeir allir 

kvenkyns á meðan einn kvenkyns viðmælandi valdi Superman ásamt báðum karlkyns 

viðmælendunum. Því má segja að Superman hafi orðið fyrir valinu þar sem hann getur 

flogið, gefur adrenalínkikk, er sterkur og hjálpar mörgum. Á meðan Flash varð fyrir valinu 

því hann fer hratt yfir og nær að gera marga hluti á skömmum tíma.  

Fyrirmynd getur verið hver sem er og þarf alls ekki að tengjast einstaklingi 

blóðböndum. Hún sýnir okkur ákveðna hegðun eða eiginleika sem við viljum tileinka 

okkur og líta upp til. Til að kanna hvaða hæfileika viðmælendur vildu búa yfir voru þeir 

spurðir um það hvaða ofurhetja þeir gætu hugsað sér að vera í einn dag og líkt og fram 

hefur komið urðu Superman og Flash fyrir valinu. Þeir völdu þessar tvær fyrirmyndir vegna 

hæfileika þeirra að komast hratt yfir, að hjálpa öðru fólki og að geta lokið miklu á 

skömmum tíma. 
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3.2 Áhrif fyrirmynda á náms- og starfsval 

Áhrif fyrirmynda á náms- og starfsval ungmennanna kom skýrt fram við greiningu 

gagnanna. Öll ungmennin áttu sér einhverja fyrirmynd svo ljóst var að þær höfðu áhrif á 

námsval þeirra með beinum eða óbeinum hætti. Viðmælendurnir voru spurðir hvort 

einhver hefði haft áhrif á þá í lífinu varðandi náms- og starfsval og oftar en ekki var það 

fyrirmyndin sem kom fram í þeirra svörum. Jóhanna sagði að móðir sín og frænka hefðu 

haft óbein áhrif á námsvalið en auk þess hefðu aðrar fyrirmyndir hennar haft áhrif á 

framtíðarsýn hennar varðandi starfsval. Aðrar fyrirmyndir hennar störfuðu allar á 

heilbrigðissviði. Þrátt fyrir að Jóhanna hafi ekki fetað sömu námsleið og móðir hennar og 

frænka komu áhrif fyrirmyndanna skýrt fram að því leytinu til að hún valdi sína eigin leið 

varðandi náms- og starfsval og lét áhuga sinn ráða hvaða nám og starf hún ákvað að 

stunda. 

Þó að Svanhildur hafi nefnt móður sína sem sína helstu fyrirmynd þegar kom að náms- 

og starfsvali þá nefndi hún einnig lækninn sinn sem fyrirmynd. Hún sagði að hann hefði 

haft þau áhrif á hana að hana langaði að læra eitthvað sem tengdist heilbrigðisvísindum. 

Svanhildur var staðráðin í því að stefna á heilbrigðisnám frá því að hún var í 7. bekk 

og stundar það nám í dag. Hún stefndi að því að starfa á sama starfssviði og móðir hennar 

starfar en fór ekki sömu námsleið og hún í framhaldsskólanum. Svanhildur þurfti að hafa 

töluvert fyrir námi sínu en lét það þó ekki hindra sig í að ljúka því. Hún talaði um að 

markmið hennar hefði verið að ljúka fyrst framhaldsskólanáminu þar sem hún stundaði 

starfsnám innan heilbrigðissviðsins og var fullviss um að hún ætlaði sér að fara í 

háskólanám að því loknu en hafði þó ekki gert upp hug sinn hvort það yrði áfram innan 

heilbrigðisgeirans. 

Dagur ætlaði sér upphaflega ekki að fara í flugnám og sagði:  

Ég ætlaði mér aldrei að verða flugmaður. Kannski af því að pabbi var flugmaður og 
var aldrei heima, svo bara þegar vinur minn fór að tala um þetta þá var þetta bara 
frekar spennandi. Svo þetta er allavega núna. Svo sjáum við til.  

Þó að hvatningin hafi komið frá vini Dags og hann því farið aftur í framhaldsskóla til að 

ljúka námi þá var það aðalfyrirmynd hans, faðir hans, sem hafði áhrif á framtíðarstefnu 

hans varðandi starfsval. 
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Jóhanna sagðist stefna á að starfa á heilbrigðissviði en sjúkraþjálfari hennar og 

leikfimikennari voru bæði hennar fyrirmyndir auk móður hennar og frænku og höfðu allar 

hennar fyrirmyndir áhrif á ákvörðun hennar varðandi náms- og starfsval. Hún var ekki 

endanlega búin að ákveða sig en hafði áhuga á að læra sjúkraþjálfun, íþróttalækningar 

eða bæklunarlækningar eða starfa við annað fag í heilbrigðisgeiranum. Leikfimikennarinn 

hennar hafði eftirfarandi áhrif á ákvörðun hennar varðandi náms- og starfsval:   

Hann var bara að útskýra fyrir okkur og sýna okkur svona alls konar meiðsli og hann 
var að segja að svona íþróttalæknir, það er bara ekki til hérna á Íslandi. Bara svona 
bæklunarlæknar sem sérhæfa sig svona aðeins og hann sagði að þú veist, það er 
svona semi það sem mig langar að gera og það er ekki hægt að læra það hérna á 
Íslandi og þá þarf ég að fara út í skóla, sem ég er ekkert á móti. 

Systir Eydísar var hennar aðalfyrirmynd ásamt foreldrum hennar. Hún fór í sama 

framhaldsskóla og systir hennar hafði verið í en valdi þó ekki sömu námsleið þar sem 

áhugasvið hennar var annað. Fyrirmynd hennar hafði hvetjandi áhrif á hana við að velja 

sama framhaldsskóla og til að leggja hart að sér í námi. Henni gekk vel í skóla og hafði 

ákveðið að fara í framhaldsnám að loknu stúdentsprófi.  

Breki ætlar að fara í flugnám þegar hann hefur lokið stúdentsprófinu og verða 

flugmaður. Faðir vinar hans hafði áhrif á þá ákvörðun hans en áhugi hans hófst:  

… líklega þegar ég fór með besta vini mínum til útlanda, hann átti pabba sem var að 
vinna hjá flugfélagi X og við fengum að fara í svokallaðan autopilot sem að þú sest 
inn í klefa og það er, það eru tölvur sem bara ég veit ekki, stjórna þessu, stjórna manni 
meðan maður er inni í klefanum.  

Salka nefndi móður sína sem sína helstu fyrirmynd en hún starfaði sem við hönnun. 

Áhugasvið og styrkleikar Sölku lágu þó ekki á sama sviði en þrátt fyrir það var það viðhorf 

fyrirmyndarinnar, móður hennar, sem Salka horfði til. Mæðgurnar fóru í sama 

framhaldsskóla en völdu ólíkar námsleiðir. Án efa kom þar til metnaður og stuðningur 

fyrirmyndarinnar sem varð til þess að Salka valdi frekar framhaldsnám sem hentaði 

hennar áhugasviði. Salka hafði ekki ákveðið hvað hún vildi læra eða gera eftir að hafa lokið 

stúdentsprófi en vildi taka sér árshlé og skoða síðan nám erlendis en hafði ekki ákveðið 

hvaða nám. 

Tveir viðmælendur fóru í sama framhaldsskóla og fyrirmyndir þeirra en völdu sér 

annað áhugasvið þar og þrír viðmælendur nýttu sér stuðning og hvatningu fyrirmynda 
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sinna til að stefna að áhugasviði sínu. Einn þeirra ætlaði í áframhaldandi nám en var ekki 

búinn að ákveða hvaða nám yrði fyrir valinu, einungis að það yrði nám erlendis.  

Tveir viðmælendur hættu í námi og höfðu á þeim tíma enga ákveðna framtíðarsýn. 

Þeir hófu síðan aftur nám í öðrum skóla og stefndu á að ljúka stúdentsprófinu til að 

komast í áframhaldandi nám með framtíðarstarf í huga. Þessir tveir viðmælendur áttu 

það sameiginlegt að vera af sama kyni og stefna á sama framhaldsnám.  

Allir viðmælendurnir höfðu einhverja framtíðarsýn og stefndu á áframhaldandi nám 

eftir framhaldsskóla. Fjórir af sex viðmælendunum höfðu ákveðið í hvaða framhaldsnám 

þeir ætluðu eftir að stúdentsprófi lyki. Tveir þeirra höfðu áhuga á að feta í sömu fótspor 

og fyrirmyndir þeirra með því að stefna að sama framtíðarstarfi.  

Þó að einungis tveir viðmælendur hafi talað um bein áhrif frá fyrirmyndum sínum 

varðandi náms- og starfsval þá nefndu hinir fjórir viðmælendurnir óbein áhrif sem fólust 

í hvatningu og stuðningi við að fylgja sínu áhugasviði til frekari menntunar. 

3.3 Hvatning og stuðningur 

Greining gagna gaf skýrt til kynna að hvatning og stuðningur frá fjölskyldumeðlimum, sem 

oft voru líka fyrirmyndir einstaklinga, skiptir miklu máli fyrir hvern og einn. Það að hafa 

jafnvel ekki nema einn einstakling innan fjölskyldunnar sem hvatti og studdi viðkomandi 

dugði viðmælendunum. Hvatning og stuðningur getur falist í því að aðstoða námsmann 

með heimanám, að hvetja hann til að taka sjálfstæðar ákvarðanir varðandi nám og starf 

eða einfaldlega bara að aðstoða hann við það sem hann telur sig hafa þörf fyrir. Allir 

viðmælendurnir höfðu fengið þá aðstoð og hvatningu sem þeir þurftu á að halda í námi 

sínu. 

3.3.1 Fjölskylda og vinir 

Fjórir viðmælendur bentu á móður sína sem helsta stuðningsaðila sinn, einn viðmælandi 

sagði það vera bróður sinn og einn þeirra að það væri systir sín. Móðir og eldri systir í 

sameiningu voru stuðningsaðilar eins viðmælandans og móðir ásamt móðursystur voru 

helstu stuðningsaðilar annars viðmælanda. 

Viðmælendurnir voru spurðir hvort þeir hefðu fengið hvatningu og stuðning varðandi 

náms- eða starfsval. Við greiningu gagnanna kom skýrt fram að hvatning og stuðningur 

skipti höfuðmáli þegar kom að skólagöngu viðmælendanna. Hvatning hafði áhrif á að nám 
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þeirra gengi vel og stuðningurinn fólst í umhyggju sem hvatti ungmennin til að fara sínar 

eigin leiðir. 

Helsta fyrirmynd Breka var bróðir hans en hann hafði þó ekki bein áhrif á náms- og 

starfsval hans heldur hvatti hann, studdi og aðstoðaði hann við námið. Breki talaði um 

það hversu mikið bróðir hans hefði stutt sig við námið bæði með hvatningu og aðstoð. 

Hann sagði:  

Bara eins og standa mig vel í skóla, hann kemur alltaf og hjálpar mér fyrir öll próf og, 
eða aðallega stærðfræði alla vega og bara já, í gegnum allt eiginlega. Mótorkrossið 
líka og svona já, hann er alltaf til staðar þegar ég er að keppa og græjar allt fyrir mig. 

Eydís talaði um stuðning foreldra sinna þegar þær systur þurftu aðstoð við námið og sagði:  

Mamma og pabbi hafa aldrei þurft að hafa áhyggjur af okkur, við erum báðar bara 
svona, en þú veist ef við þurfum hjálp þá eru þau alltaf tilbúin að hjálpa en við, pabbi 
hjálpar alltaf svona með stærðfræðina sko sem er kannski svona aðallega það sem 
við þurfum að velta fyrir okkur en svo getur mamma svona farið yfir ritgerðir í 
íslensku og svoleiðis en annars er hitt eiginlega bara svona við sjálfar. 

Jóhanna talaði um það hvað það væri gott að vita af því þegar einhver stendur við bakið 

á sér og nefndi þar bæði móður og móðursystur sína. Þær voru henni alltaf til halds og 

trausts ásamt því að styðja hana í því sem hún tók sér fyrir hendur. Hún sagði:  

Já, frænka mín, hún sem sagt hefur alltaf fengið rosalega góðar einkunnir og alltaf 
hjálpað mér, hún er svona stærðfræðisnillingur og ég var ekkert rosalega góð í 
stærðfræði sko og hún hjálpaði mér alveg í gegnum stærðfræðina og hún bara já. 
Það var ekkert annað sem ég þurfti þannig séð hjálp við nema stærðfræði og ensku 
og mamma hjálpaði mér með ensku. 

Jóhanna áleit því mikilvægt að ástunda námið vel í framhaldsskóla til að byggja góðan 

grunn fyrir framhaldsnám sem hún stefndi að erlendis.  

Dagur nefndi stuðning frá vini sínum þar sem hann hefði stutt hann í gegnum erfiða 

tíma ásamt því að koma honum aftur í skóla. Hann hafði ekki ákveðna framtíðarsýn og 

vissi lítið hvert skyldi stefna í framtíðinni. Eftir hvatningu vinar hans til að fara aftur í skóla 

var hann staðráðinn í að ljúka framhaldsskóla til að geta stefnt að frekara starfsnámi. 

Móðir Svanhildar studdi hana alltaf vel í námi og hvatti hana til að leita réttar síns 

innan menntakerfisins. Hún aðstoðaði hana við lærdóminn auk þess sem hún gekk í það 

að fá greiningar sem tengdust námserfiðleikum Svanhildar til að hún fengi þá aðstoð sem 

hún átti rétt á. 
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3.3.2 Náms- og starfsráðgjöf 

Fáir viðmælendur rannsóknarinnar höfðu nýtt sér þjónustu náms- og starfsráðgjafa í 

grunn- eða framhaldskóla. Aðeins einn viðmælandi leitaði til náms- og starfsráðgjafa í 

grunnskóla og annar var hvattur til að fara í ráðgjöf í framhaldsskóla. Sá viðmælandi sem 

leitaði til náms- og starfsráðgjafa í grunnskóla hafði ekki góða reynslu af þeirri aðstoð en 

fór engu að síður aftur til náms- og starfsráðgjafa í framhaldsskóla og taldi sig hafa haft 

eitthvað gagn af því. Nemandinn sem var hvattur til að fara í ráðgjöf hafði gagn af því þar 

sem honum var bent á ýmis úrræði sem hann þarfnaðist en vissi ekki að stæðu til boða.  

Svanhildur var eini viðmælandinn sem hafði nýtt sér þjónustu náms- og starfsráðgjafa 

í grunnskóla og tengdist það ekki náms- eða starfsvali hennar. Hún upplifði það ekki sem 

jákvæða reynslu né að hún hefði fengi aðstoð varðandi sín vandamál með því að ræða við 

náms- og starfsráðgjafann. Svanhildur sagði: „Já en hún gerði ekkert fyrir mig.“ Svanhildur 

hefur bæði glímt við veikindi ásamt því að kljást við lesblindu sem auðveldaði henni ekki 

námið. Þegar hún var spurð um ástæðu þess að hún fór að hitta náms- og starfsráðgjafa 

sagði hún: „Það var bara út af einelti, út af pabba, það var út af svo mörgu. Og það kom 

bara, bíðum og sjáum, komdu aftur í næstu viku og tölum um þetta.“ Hún fór aftur til 

náms- og starfsráðgjafa í framhaldsskóla og þá tengdist það námi hennar. Hún taldi að 

það hefði ekki hjálpað henni við það sem hún var að fást við og fannst hún ekki fá þá 

aðstoð sem hún var að leita eftir.  

Jóhanna var annar viðmælandinn sem leitaði til náms- og starfsráðgjafa í 

framhaldsskóla. Henni var bent á að leita þangað eftir að erfiðlega hafði gengið hjá henni 

að mæta í skólann á tilsettum tíma og hún sagði: „Já, bara vegna skólans og fá upplýsingar. 

Já, ég hérna var svolítið að sofa yfir mig og ég þurfti að mæta til námsráðgjafa til að tala 

við hana út af mætingu á morgnana og svoleiðis.“ Hún taldi sig hafa fengið þá aðstoð sem 

hún þurfti hjá námsráðgjafanum og sagði:  

Já, þau bara svona sögðu mér af hverju ég mátti ekki missa af og spjölluðu bara við 
mig um það og svo er ég með smá prófkvíða og ég fór aðeins að spjalla um það og 
það var bara mjög fínt. 

Í framhaldi af því var henni boðið að vera í sérstofu til að læra þar sem ekkert truflaði 

hana og fór hún síðan á prófkvíðanámskeið „til að læra að skipuleggja sig svo maður verði 

ekki jafn stressaður, sem var mjög fínt að fara á og hjálpaði mér mjög mikið“. 
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Fjórir viðmælendur leituðu því ekki til náms- og starfsráðgjafa hvorki í grunn- né 

framhaldsskóla. Allir viðmælendurnir töluðu um mikilvægi hvatningar og stuðnings í 

gegnum námið. Þeir nefndu allir að fyrirmyndir sínar hefðu staðið sig hvað best þegar 

komið hafði að hvatningu og stuðningi. Tveir viðmælendur nefndu vini sína sem góða 

stuðningsmenn, einn viðmælandi nefndi frænku sína og tveir viðmælendur nefndu eldra 

systkini sitt. Öll ungmennin töldu menntun mikilvæga. Einungis tveir viðmælendur nýttu 

sér þjónustu náms- og starfsráðgjafa og áleit annar þeirra að hann hefði fengið þá aðstoð 

og stuðning sem hann þarfnaðist en hinn var ekki á þeirri skoðun. Viðmælandinn sem taldi 

sig hafa fengið þann stuðning sem hann þarfnaðist í framhaldsskóla var hvattur til að 

sækja prófkvíðanámskeið og nýtti sér það sem stuðning fyrir próf og fékk viðmælandinn 

að taka prófin í sérstofu. Hinn viðmælandinn fékk ekki sambærilegan stuðning og upplifði 

þjónustu náms- og starfsráðgjafa á þann hátt að þar hafi hann ekki fengið þann stuðning 

sem hann þarfnaðist. Enginn viðmælendanna leitaði til náms- og starfsráðgjafa vegna 

starfsvals síns. Viðmælendurnir höfðu allir ákveðna framtíðarsýn sem veitti þeim 

hvatningu til að ljúka framhaldsskóla og stefna á frekara nám. 
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4 Umræður 
Þó svo að allir viðmælendurnir ættu sér fyrirmyndir voru ekki nema tveir þeirra sem áttu 

sér starfstengdar fyrirmyndir. Helstu fyrirmyndir viðmælenda voru í nánustu fjölskyldu: 

foreldrar, systkini eða móðursystir. Viðmælendurnir álitu að áhrif fyrirmynda væru 

töluverð á þeirra náms- og starfsval og þá sér í lagi áhrif sem tengdust hvatningu og 

stuðningi til að halda áfram í námi og eins að feta sínar eigin slóðir. 

4.1 Hvers konar fyrirmyndir 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að foreldrar hafa hvað mest áhrif á ungmenni þegar kemur 

að skóla, atvinnumöguleikum og framtíðaráformum (Hurd, Zimmerman og Xue, 2009). 

Meiri líkur eru á því að ungmenni velji foreldra sína sem sínar aðalfyrirmyndir ef þau hafa 

átt í góðum samskiptum við þá og koma þá til með að nýta sér þekkingu þeirra og reynslu 

(Coleman og Hendry, 1990; Fernandes og Bance, 2015). Niðurstöður rannsóknarinnar 

sem hér er til umfjöllunar voru í takt við fyrrnefndar rannsóknir. Viðmælendurnir nefndu 

foreldra sína og nánustu fjölskyldu sem sínar aðalfyrirmyndir í öllum tilvikum. Fjórir 

viðmælendur nefndu foreldra sína og aðila í nánustu fjölskyldu sinni sem sínar 

aðalfyrirmyndir og tveir nefndu eldri systkini sín sem aðalfyrirmyndir sínar ásamt 

foreldrum sínum. Systkinin voru af sama kyni og viðmælendurnir. Niðurstöður erlendra 

rannsókna styðja það að ungmenni velji sér fyrirmyndir af sama kyni og má í því sambandi 

nefna rannsókn Karunanayake og Nauta (2004). Markmið rannsóknar þeirra var að kanna 

hvort kynþáttur háskólanema hefði áhrif á val þeirra á fyrirmyndum og niðurstöður leiddu 

í ljós að nemendur virtust líklegri til að velja sér fyrirmynd af sama kynþætti þegar kom 

að starfsvali þeirra.  

Flestir viðmælendur mínir töluðu um að mæður þeirra væru þeirra fyrirmyndir en 

einn nefndi föður sinn sem sína fyrirmynd. Val ungmenna á fyrirmynd má á auðveldan 

hátt tengja við félagsnámskenningu Bandura (1977) sem gefur til kynna að fólk læri með 

því að fylgjast með öðrum. Því geta fyrirmyndir sem eru taldar verðugar til eftirbreytni 

auðveldað einstaklingum val á starfsferli þar sem þær veita upplýsingar um árangurinn og 

ánægjuna sem fylgir því að vinna við tiltekið starf og sýna ungmennum hvernig best sé að 

takast á við starfsferilsákvarðanir (Karunanayake og Nauta, 2004; Pleiss og Feldhusen, 

1995). Hver sem er getur verið fyrirmynd og einstaklingar geta átt sér fleiri en eina 

fyrirmynd. Val á fyrirmynd er því oft lýst sem ferli í félagslegum samanburði. Þegar 
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einstaklingur vill bæta sig, takast á við nýtt hlutverk, afla sér nýrrar þekkingar eða setja 

sér ný markmið leitar hann að fyrirmynd út frá félagslegum viðmiðum eða fyrirmynd sem 

hefur sömu markmið og ungmennin stefna að eða hafa sambærilega framtíðarsýn. Við 

val á slíkri fyrirmynd þarf hún í fyrsta lagi að henta þörfum og markmiðum ungmenna og 

í öðru lagi þurfa ungmennin að líta svo á að þau geti náð sömu eða sambærilegri stöðu 

eða þekkingu og fyrirmyndin. Ef ungmennið álítur að einstaklingur uppfylli þessa tvo þætti 

getur fyrirmyndin veitt ungmenninu umtalsverða hvatningu og leiðsögn (Gibson, 2003). 

Ungmenni geta fundið slíka fyrirmynd innan sinnar fjölskyldu og sem dæmi um það er 

einn viðmælandi þessarar rannsóknar sem leit upp til frænku sinnar vegna jákvæðni, 

eljusemi, dugnaðar og þekkingar. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á 

sambærilega niðurstöðu annarra rannsókna varðandi leit ungmenna að fyrirmyndum 

innan fjölskyldunnar (Ahmad o.fl., 2014).  

Savickas (2013b) nefndi tvo eiginleika sem einstaklingar leita eftir í fyrirmyndum 

sínum. Í fyrsta lagi leita þeir eftir fyrirmynd sem þeir vilja líkjast og í öðru lagi fyrirmynd 

sem hefur hæfni og eiginleika sem þeir vilja tileinka sér. Fyrirmyndir hafa áhrif á hvernig 

lífssnið okkar þroskast og einstaklingar vilja líkjast þeim sem þeir líta upp til eða dáðst að. 

Hann benti á að hægt er að finna fyrirmynd hvar sem er innan fjölskyldunnar eða á öðrum 

stöðum. Niðurstöður gagnagreiningarinnar sýndu fram á sambærilegar niðurstöðu og 

Savickas nefndi þar sem viðmælendurnir völdu sér líka fagaðila sem fyrirmyndir eða 

þekkta einstaklinga sem þeir litu upp til og vildu líkjast. Jóhanna leit á íþróttakennara sinn 

sem fyrirmynd þar sem hann kynnti íþróttalækningar eða bæklunarlækningar fyrir 

bekknum og hún stefndi á að velja sér starf á heilbrigðissviðinu. Svanhildur fann 

fyrirmyndir utan fjölskyldunnar og nefndi hún sjúkraþjálfara sinn og lækni sem fyrirmyndir 

og ástæðuna sagði hún vera þá að þau höfðu stutt hana í veikindum hennar. Hún hafði 

ákveðið að fara í sjúkraliðanám og starfa innan heilbrigðisgeirans. Eydís leit einnig á 

sjúkraþjálfara sinn sem sína fyrirmynd ásamt frægu fólki eins og Michelle Obama, 

fyrrverandi forsetafrúr Bandaríkjanna, og Alex Morgan en hún er ein af bestu 

knattspyrnukonum heims og berst fyrir jafnrétti kynjanna innan íþróttahreyfingarinnar.  

Ofurhetjuumræðan í þessari rannsókn var notuð til að fá betri innsýn í það hvaða 

hæfni eða hæfileika viðmælendurnir sækjast eftir. Fræðimennirnir Mark Savickas og Paul 

Hartung (2012) bjuggu til viðtalsramma til að aðstoða einstaklinga við að búa til sína eigin 
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starfsferilssögu og notuðu spurninguna um ofurhetjur til að einstaklingur gæti tilgreint 

þann þátt í sinni lífsferilssögu. Spurningin felst í því að velja sér ofurhetju sem viðkomandi 

vill vera í einn dag út frá eiginleikum og gildismati ofurhetjunnar. Savickas (2013b) sagði 

að ofurhetjur geti aðstoðað einstaklinga við að takast á við framtíðarvandamál og hafi 

þeir þá þekkingu til að leysa þau. 

Þessi spurning fékk viðmælendurna til að hugsa á annan hátt en þegar þeir voru 

spurðir annarra spurninga. Þeir skemmtu sér vel yfir þessari spurningu og eins að svara 

því af hverju þeir völdu ákveðna ofurhetju. Margar ofurhetjur eru til sem þeir höfðu 

kynnst á sínum uppvaxtarárum og þrátt fyrir allan þann fjölda ofurhetja sem til eru völdu 

þeir allir annaðhvort Superman eða Flash. Þrír viðmælendur völdu Superman þar sem 

hann getur flogið, er sterkur og hjálpar mörgum. Enginn þeirra hafði þó á orði að hann 

hefði aðallega barist fyrir sannleikanum og réttlætinu. Hinir þrír völdu Flash þar sem hann 

fer hratt yfir og getur gert marga hluti í einu á skömmum tíma. Ofurhetjan Flash hefur alla 

tíð viljað leggja allt sitt af mörkum til að hjálpa öðrum. Kom því skemmtilega á óvart að 

þeir viðmælendur sem völdu Flash voru kvenkyns viðmælendur og ætluðu sér allar í 

frekara nám innan heilbrigðisgeirans til að hjálpa öðrum. Samband við ofurhetju felur 

aldrei í sér neina raunverulega snertingu eða tvíhliða samskipti heldur getur hún hvatt til 

dýrkunar frekar en að öðlast virðingu. Hetjudáðir eru fornar og vilja margir meina að 

mikilvægt sé að efla þekkingu samfélagsins á þeim (Pleiss og Feldhusen, 1995). Eflaust 

hefði verið hægt að kafa dýpra í þessa ofurhetjuspurningu, til að mynda með tilliti til þess 

hvort þessar ákveðnu ofurhetjur hefðu verið valdar sökum samfélagsmiðlanna Facebook 

og Instagram. Á þeim miðlum kemur fram mikil afkastageta einstaklinga líkt og að vera 

duglegur í ræktinni, ferðast mikið, vera góður í ljósmyndun og svo fram eftir götunum og 

þetta getur haft þau áhrif að fólki finnist það þurfa að vera nánast ofurhetjur til að vera 

maður með mönnum. 

4.2 Áhrif fyrirmynda á náms- og starfsval 

Áhrif fyrirmynda á náms- og starfsval ungmenna geta átt sér stað bæði með beinum eða 

óbeinum hætti. Val á sama starfi og fyrirmynd gegnir tengist beinum áhrifum fyrirmynda 

og átti það við um tvo viðmælendur rannsóknarinnar sem höfðu ákveðið að feta sömu 

starfsleið og sínar fyrirmyndir. Niðurstöðurnar sýndu líka fram á að metnaður, hvatning 

og eljusemi fyrirmynda hvatti ungmennin til að fara sínar eigin leiðir sem teljast þá til 
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óbeinna áhrifa. Rannsóknir hafa gefið til kynna jákvæð tengsl á milli áhrifa fyrirmynda og 

niðurstaðna líkt og framgöngu á starfsferli, fræðslu og námsvali (Hackett, Esposito og 

O'Halloran, 1989; Karunanayake og Nauta, 2004). 

Við greiningu gagnanna kom í ljós að allir viðmælendur rannsóknarinnar höfðu 

ákveðna framtíðarsýn. Tveir viðmælendur höfðu ekki endanlega ákveðið hvaða 

framhaldsnám yrði fyrir valinu en voru samt ákveðnir í að fara í frekara nám eftir 

stúdentsprófið. Hinir fjórir viðmælendurnir höfðu allir ákveðið í hvaða nám þeir ætluðu 

að fara eftir að hafa lokið stúdentsprófi. Niðurstöðurnar sýndu einnig fram á að 

hjúskaparstaða foreldra hafði engin áhrif á náms- og starfsval viðmælenda. Það að 

viðmælendur eigi jafnvel í litlu sambandi við annað foreldrið virðist ekki koma að sök þar 

sem hitt foreldrið bætti það upp. Í rannsókn Penick og Jepsens (1992) kom í ljós að 

fjölskyldumynstur skiptir ekki máli þegar kemur að náms- eða starfsvali ungmenna heldur 

hversu virk þátttaka fjölskyldumeðlima er í lífi einstaklingsins. Jafnframt kom í ljós að 

fyrirmyndir höfðu haft áhrif á að viðmælendurnir gerðu sér grein fyrir mikilvægi 

menntunar fyrir framtíð þeirra og framtíðarsýn. Á þessum aldri fara einstaklingar að 

takast á við skuldbindingar og væntingar sínar til náms- og starfsfyrirætlana sinna (Super, 

1957). Super (1983) lagði áherslu á að þegar einstaklingurinn er búinn að öðlast nægilega 

sjálfsvitund sé hann tilbúinn til að ákveða framtíðaráform sín varðandi framtíðarstarf. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar áleit bara einn viðmælandi að fyrirmyndin 

hefði haft bein áhrif á náms- og starfsval sitt. Hin ungmennin álitu þó að áhrifin frá 

fyrirmyndum sínum hefðu verið drifkrafturinn til að ljúka stúdentsprófi og stefna á 

framhaldsnám sem tengdist starfsferli þeirra. 

4.3 Mikilvægi hvatningar og stuðnings fyrir náms- og starfsval 

Áhrif fyrirmynda viðmælendanna voru að mestu leyti í formi hvatningar og stuðnings í 

tengslum við nám þeirra og þá bæði með beinum og óbeinum hætti. Salka og Jóhanna 

fengu báðar óbeinan stuðning og hvatningu frá fyrirmyndum sínum sem var í formi 

jákvæðni, skipulags og eljusemi fyrirmyndanna. Stuðningur fyrirmynda var meðal annars 

í formi aðstoðar við námið með því að styðja ungmennin við að fara sínar eigin leiðir eða 

ákveða sjálf að hverju þau vildu stefna í framtíðinni. Coleman og Hendry (1990) og 

Fernandes og Bance (2015) bentu á að ungt fólk býst við að foreldrar sínir miðli þeirri 

þekkingu og reynslu sem þeir búa yfir til þeirra. Gibson (2004) fjallaði um þrenns konar 
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hlutverk fyrirmynda fyrir ungmenni en þau eru: að aðstoða við lærdóm, að veita þeim 

hvatningu og stuðning ásamt því að hjálpa þeim að skilgreina sjálfsvitund sína. Þrír 

viðmælendur bentu á móður sína sem helsta stuðningsaðila sinn, einn viðmælandi sagði 

það vera bróður sinn og einn þeirra að það væri systir sín. Móðir og systir í sameiningu 

voru stuðningsaðilar eins viðmælandans.  

Nokkrir viðmælendur rannsóknarinnar töluðu um að þeir hefðu fengið mikinn 

stuðning frá fjölskyldu sinni varðandi tómstundir sínar og hversu mikilvægt það hefði 

verið fyrir þá að fá þann stuðning. Hvatning fyrirmynda skipti ungmennin greinilega miklu 

máli til að þau gætu lært að vinna með sína styrkleika og eiga þannig möguleika á að halda 

áfram sínu námi. Einnig hjálpaði hvatning fyrirmynda við að byggja upp traustið sem því 

fylgdi að fá að taka sjálfstæðar ákvarðanir. Rannsóknir hafa sýnt fram á að hvatning til 

náms sé mjög mikilvæg. Gerður G. Óskarsdóttir (2000) benti á að foreldrar ættu að hafa 

það hugfast að hvatning og stuðningur á meðan námi stendur getur skipt sköpum þegar 

kemur að líðan barna og ungmenna á námsferlinum auk þess sem það hefur áhrif á 

námsárangur. Bandura (1977) fjallaði um að sannfæringarkraftur og hvatning væri 

veigamikil atriði því það að fá viðurkenningu á verkum sínum frá öðrum er mikilvægt fyrir 

einstakling til að hann hafi trú á sjálfum sér. 

4.4 Náms- og starfsfræðsla 

Þegar kemur að náms- og starfsráðgjöf barna og unglinga eru meginmarkmið Félags 

náms- og starfsráðgjafa (FNS) að efla vitund einstaklinga um hæfileika hvers og eins ásamt 

því að kynnast viðhorfum og áhugasviðum til að þeir geti notið sín í námi og starfi. 

Ráðgjöfinni er ætlað að auðvelda þeim að ákveða hvaða framtíðarstefnu þeir velja 

varðandi nám sitt og starf (Félag náms- og starfsráðgjafa, e.d.). Í Aðalnámskrá grunnskóla 

er fjallað um hlutverk náms- og starfsráðgjafa en þar kemur fram að náms- og 

starfsráðgjöf sé lögbundinn hluti af sérfræðiþjónustu skólanna. Hlutverk þeirra er að 

liðsinna nemendum til að finna sína styrkleika og áhugasvið ásamt því að liðsinna 

námsmönnum hafi þeir þörf fyrir aðstoð við námið (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). Það er álitið mikilvægt að nemendur fái þá aðstoð sem 

þeir þurfa til að draga úr brottfalli þeirra á framhaldsskólastigi (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 

2008). 
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Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að fáir viðmælendur nýttu sér þjónustu 

náms- og starfsráðgjafa. Aðeins einn viðmælandi hafði leitað til náms- og starfsráðgjafa í 

grunnskóla og annar viðmælandi var hvattur til að fara í ráðgjöf í framhaldsskóla. 

Svanhildur sem leitaði til náms- og starfsráðgjafa í grunnskóla hafði því miður ekki góða 

reynslu af aðstoðinni sem fékkst þar en fór engu að síður aftur til náms- og starfsráðgjafa 

í framhaldsskóla. Þar taldi hún sig hafa haft meira gagn af ráðgjöfinni. Jóhönnu var hins 

vegar vísað til náms- og starfsráðgjafa í framhaldsskóla og taldi sig hafa haft gagn af því 

þar sem henni var bent á ýmis úrræði sem hún þarfnaðist en vissi ekki að stæðu henni til 

boða.  

Sumir viðmælendur áttu í vandræðum með námið í framhaldsskólanum og einhverjir 

þeirra hættu í námi eða skiptu um skóla en hófu síðan nám aftur eftir smá 

umhugsunarfrest. Þeir hefðu allt eins getað tilheyrt brottfallshópi nemenda en höfðu það 

sterkt bakland og góðan stuðning heima fyrir að til þess kom ekki.  

Í rannsókn Williams (1999) kemur fram að þeir einstaklingar sem nýta sér náms- og 

starfsfræðslu frá upphafi skólagöngu hafi góða færni þegar kemur að samvinnu og 

samskiptum sem nýtast fyrir nám í skóla. Þeir hafa betri þekkingu á störfum og eru betur 

undirbúnir til að velja sér starfsvettvang ásamt því að taka ákvarðanir sem tengjast 

störfum. Niðurstöður þessarar rannsóknar benda því miður til þess að í skólum hér á landi 

sé ekki unnið að sömu markmiðum eða verklagi eins og nefnt var í umræðunni um 

rannsókn Williams. Í rannsókn Ástu Gunnarsdóttur (2019) kom fram að nemendur álíta 

náms- og starfsfræðslu vera yfirborðskennda og ófullnægjandi og að hún hefjist of seint 

á grunnskólaferlinum. Enginn viðmælenda hennar hafði haft náms- og starfsfræðslu sem 

námsgrein. Í rannsókn Hildar Mistar L. Pálmarsdóttur (2019) kom fram að allir 

viðmælendur hennar áttu það sameiginlegt að hafa fengið litla náms- og starfsfræðslu og 

að það hefði komið henni á óvart hvað nemendur áttu erfitt með að átta sig á því hvað 

náms- og starfsfræðsla væri í rauninni.  

Enginn viðmælenda í rannsókninni sem hér er til umræðu leitaði til náms- og 

starfsráðgjafa vegna starfsvals síns. Kenningar um starfsþróun benda til þess að 

einstaklingar velji starfsgreinar út frá sjálfsmynd sinni, gildum og skoðunum (Messersmith 

o.fl., 2008) og má því gera því skóna að viðmælendur rannsóknarinnar hafi haft góða 
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sjálfsmynd og hafi því getað tekið ákvarðanir út frá sínum gildum, hæfileikum og 

skoðunum.  

Flestir fræðimenn sem fjallað hefur verið um hér að framan hafa bent á að 

starfsþróun einstaklinga sé ferli sem spanni allt lífið. Því ber að byrja snemma að byggja 

upp sjálfsmynd barna og ungmenna ásamt því að fræða þau um öll þau störf sem í boði 

eru. Mikilvægt er að finna og vinna með styrkleika hvers og eins til að hámarka árangur. 

Með stefnubundinni starfsfræðslu er hægt að veita ungmennum aukna sýn inn í 

framtíðina og er því náms- og starfsfræðsla kjörinn vettvangur til þess að tengja námið 

við raunverulegan starfsvettvang. 
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5 Lokaorð 

Af öllu því sem hér hefur verið fjallað um er ljóst að fyrirmyndir skipta einstaklinga 

töluverðu máli. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að allir viðmælendur hennar 

áttu sér einhverja fyrirmynd og gerðu sér grein fyrir því hversu mikilvægt það er að eiga 

sér fyrirmynd. Auk þessu gátu þeir allir skilgreint hugtakið. Allir viðmælendur viðurkenndu 

að áhrif fyrirmynda hefðu haft áhrif á náms- og starfsval þeirra annaðhvort með beinum 

eða óbeinum hætti. Þrátt fyrir að um fáa viðmælendur hafi verið að ræða kom það skýrt 

fram hjá þeim að það að eiga sér fyrirmynd, í hvaða formi sem er, skiptir máli fyrir 

framtíðina. 

Annmarki rannsóknarinnar var engu að síður sá hversu fáir einstaklingar tóku þátt í 

henni. Allir viðmælendurnir áttu sér gott bakland og fyrirmyndir og því skortir 

rannsóknina samanburð við nemendur sem ekki hafa jafn gott bakland, eiga sér ekki 

fyrirmyndir og jafnvel ekki framtíðarsýn.  

Námsmenn virðast líta svo á að það sé niðurlægjandi eða neikvætt að leita til náms- 

eða starfsráðgjafa og þá sérstaklega í grunnskóla. Þeir virðast hafa þá skoðun að það séu 

bara lélegir námsmenn sem þurfa að notfæra sér þjónustu náms- og starfsráðgjafa. Þessu 

hugarfari þarf að breyta meðal námsmanna til að fleiri börn og ungmenni nýti sér náms- 

og starfsráðgjöf hvort sem það tengist námi þeirra eða til að fá aðstoð við að kortleggja 

áhugasvið sín svo finna megi út hvaða störf henta þeirra framtíð.  

Allir viðmælendur rannsóknarinnar áttu sér fyrirmynd og höfðu öll ákveðna 

framtíðarsýn. Fyrirmyndir viðmælendanna voru foreldrar þeirra eða aðrir aðilar úr 

nánustu fjölskyldu þeirra að öllu eða einhverju leyti. Sumir viðmælenda áttu sér jafnframt 

fyrirmyndir utan fjölskyldunnar og má þar til dæmis nefna staðalímyndir eins og 

sjúkraþjálfara, lækna og afreksíþróttafólk. Þeir álitu að áhrif fyrirmynda hafi verið í formi 

hvatningar og stuðnings og kom í ljós að stuðningur foreldra skiptir höfuðmáli fyrir 

námsval og námsgengi þeirra. Þessar niðurstöður eru í samræmi við erlendar rannsóknir 

sem hafa sýnt fram á jákvæð tengsl milli áhrifa fyrirmynda og starfsferil ungmenna og 

námsval.  

Hins vegar væri fróðlegt að kynnast einstaklingum sem enga fyrirmynd hafa til að 

öðlast þekkingu á því hvort það hafi áhrif á námsgengi viðkomandi og hver framtíðarsýn 

þeirra er. Þörf er fyrir áframhaldandi rannsóknir á þessu viðfangsefni enda hafa fáar 
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íslenskar rannsóknir verið framkvæmdar um áhrif fyrirmynda á ungmenni hér á landi og 

áhugavert væri því einnig að öðlast þekkingu á því hvort munur sé á milli kynja hvað 

fyrirmyndir varðar og hvort munur sé á niðurstöðum þessa viðfangsefnis á 

höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni. 

 

____________________________________ 

Nafn höfundar 
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Viðauki 1: Trúnaðaryfirlýsing og samþykki vegna þátttöku 

Trúnaðaryfirlýsing og samþykki vegna þátttöku 

 
Ágæti viðmælandi 

 
Ég heiti Íris Hrund Pétursdóttir og er meistaranemi í náms- og starfsráðgjöf við Háskóla 

Íslands. Á þessu misseri er ég að vinna að meistaraverkefni mínu sem fjallar um 

fyrirmyndir ungmenna Þar er markmið rannsóknar að kanna hvort ungmenni á aldrinum 

16–18 ára eigi sér fyrirmyndir, hver upplifun þeirra sé á fyrirmyndum og einnig hvort 

fyrirmyndir hafi einhver áhrif á náms- og síðar starfsval þeirra. 

 
Fullum trúnaði er heitið milli mín og viðmælenda minna og hefur tilkynning um 

rannsóknina verið send til Persónuverndar. Ekki verður hægt að rekja 

rannsóknarniðurstöður til viðmælenda og verður gögnum eytt að rannsókn lokinni. 

Þátttakenda er frjálst að hætta þátttöku í rannsókninni hvenær sem á viðtali stendur. 

 
Með ósk um bestu kveðjur, 

Íris Hrund Pétursdóttir 

 
o Ég samþykki að taka þátt í rannsókninni. 

o Ég samþykki EKKI að taka þátt í rannsókninni. 

 
                _____________________________________ 

   Undirskrift þátttakanda 

     _____________________________________ 

   Dagsetning og staður 
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Viðauki 2: Viðtalsrammi rannsóknarinnar 

Viðtalsrammi. 
Komdu sæl/l, 

• Þakklæti 
• Trúnaður, fá leyfi til að taka upp viðtalið 

• Kynning á mér og mínu verkefni 
 
Bakgrunnur 
• Getu þú sagt mér e-ð frá þér sjálfum? 

o Aldur  
o Uppeldisaðstæður (hvar og hvernig þú ólst upp) 
o búseta 
o heimilishagir (með hverjum býrð þú) 
o hjúskapastaða foreldra 
o systkini, 

§ hvar í systkinaröðinni ert þú? 
o Áhugamál 
o Fjölskylduaðstæður 

• Hvernig mundir þú lýsa sjálfum þér sem persónu? 
 
Menntun fjölskyldumeðlima 
• Hver er menntun foreldra þinna? 
• Hvernig gekk systkinum þínum í námi? 
• Hvernig leið þeim í námi? 
 
Grunnskóli  

• segðu mér aðeins frá skólagöngu þinni 
o í hvaða grunnskóla fórstu 
o hvernig líkaði þér og hvernig fannst þú þér ganga? 
o Námsleg líðan? 
o Félagsleg líðan? 

• Þegar þú varst í grunnskóla, (varstu e-ð farin að hugsa til framtíðar) – 
• Hvað þig langaði að gera í framtíðinni? 
• Hvaða jákvæðu og/eða neikvæðu þættir fylgdu grunnskólagöngunni? 

 
Framhaldsskóli 
• Nú ertu komin á framhaldsskólaaldur. 

o Í hvaða framhaldsskóla fórstu? 
o Var þessi framhaldsskóli sem þú ert í (varst í), 1. val? – hvaða val? 
o hvað valdirðu? 
o Af hverju valdirðu það? 

• Hvernig leið þér þegar þú komst að því að þú hefðir fengið höfnun inn í skólann? 
• Kom það þér á óvart, að hvaða leyti? 
• Hvaða áhrif hafði höfnunin á líðan þína (andlega, tilfinningalega og félagslega)? 
• Hvaða áhrif hafði höfnunin á sjálfsmyndina?  

o Breyttist það hvernig þú sást sjálfan þig, fyrir og eftir? Hver voru næstu 
skref? 

• Hver var upplifunin að komast ekki inn í draumaskólann? 
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• Væntingar til framtíðar, breyttust þær? Ef já, þá hvernig? 
• Hvernig stuðning fékkstu / Aðhald? Stuðningur – Hvernig upplifðir þú stuðning í 
þessu ferli? Frá skóla, vinum, foreldrum?  
• Af hverju ákvaðstu að fara í þetta nám? 
• Hvernig upplifir þú mun úr grunn – í framhaldsskóla? 
• Valdir þú skóla út frá því námi sem þig langaði að læra? 
• Hvernig vaknaði áhugi á þessu náms- og/eða starfsvali? 
• Leitaðir þú til náms- og starfsráðgjafa? 
• Hvaða þjónustu leitaðir þú eftir? 
• Hefurðu e-ð verið að vinna? 
• Ef já, við hvað? 

o með skóla 
o á sumrin 

#námsleg líðan – hvernig gengur þér 
#félagsleg líðan – hvernig líður þér 
 
Náms og starfsráðgjöf 
• Hvar fékkstu ráð? 

o Hvaða reynslu hefur þú af náms- og starfsráðgjöf? 
o Leitaðir þú eftir slíkri þjónustu þegar þú varst að huga að vali á 
framhaldsskóla?  
o Hvernig upplifðir þú kynningu á námi í framhaldsskólum landsins fyrir 
grunnskólanema?  

Fyrirmyndir 
• Hvað er fyrirmynd ? 
• Hefur einhver haft þau áhrif á þig í lífinu að þú viljir gera betur? 

o Getur þú gefið mér dæmi? 
o einhver sem þig langar að líkjast? 

• Til hvers lítur þú mest upp til / hver er mikilvægasta manneskjan í lífi þínu? 
• Áttu þér einhverja fyrirmynd? 

o Hvað kom til þess að hún hafði áhrif á þig? 
o Getur þú lýst því fyrir mér hvernig hún hefur haft áhrif á þig 

• Hversu mikilvægt er að maður eigi sér fyrirmyndir 
• Hvaða fyrirmynd áttir þú þér í barnæsku? 

Fyrirmyndir og skóli 
• Hvað gerir/gerði þín fyrirmynd? 
• Hafði fyrirmyndin þín e-h áhrif á námsval þitt /skóla? 

o hvernig/að hvaða leyti? 
o að hverju stefnirðu í lífinu? 
o Hvað langar þig til að læra? 
o hvað langar þig til að verða þegar þú ert orðin stór? 

• Ef þú getir orðið ofurhetja í einn dag, hvaða ofurhetja mundir þú velja þér og af 
hverju? 
• Hverjir eru styrkleikar þínir?  
# Er eitthvað sem þú vilt segja að lokum? 


