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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar var að öðlast innsýn í reynslu einstaklinga er koma að 

utdanningsvalg sem er skyldunámsgrein í náms- og starfsfræðslu í unglingadeild 

grunnskóla í Noregi. Áhersla var lögð á að varpa ljósi á hvernig viðmælendur upplifa stöðu 

námsgreinarinnar, ávinning hennar ásamt því að skoða hvaða mögulegar úrbætur væri 

þörf fyrir. Eigindlegar rannsóknaraðferðir voru nýttar við rannsóknina og tekin voru viðtöl 

við fimm einstaklinga sem koma að námskrárgerð og/eða kennslu námsgreinarinnar. 

Niðurstöður gefa til kynna að almenn ánægja sé með námsgreinina meðal 

viðmælenda og telja þeir hana mikilvæga. Þrátt fyrir ánægju viðmælenda er alltaf hægt 

að gera gott betra, en skortur á lokanámsmati í greininni og heitið utdanningsvalg er það 

sem helst ber á góma ásamt tregðu stjórnvalda til að gera breytingar á þessum atriðum. 

Þessi tvö atriði eru einnig meðal þess sem viðmælendur telja að hafi áhrif á almennt 

viðhorf til námsgreinarinnar og þar með stöðu hennar miðað við aðrar námsgreinar, 

meðal annars vegna þess að fólk áttar sig ekki á tilgangi hennar. Viðmælendur komu inn 

á skort fagþekkingar þeirra er koma að kennslunni í utdanningsvalg ásamt erfiðleikum við 

að afla sér þessarar þekkingar. Aftur á móti eru þeir ánægðir með framboð námsefnis og 

úrvalið mikið, en misgott. Því er fagþekking þeirra mikilvæg sem koma að kennslu 

utdanningsvalg til þess að velja úr því sem stendur til boða. 
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Abstract 

In this thesis the aim was to gain insight into the experiences of individuals involved in 

utdanningsvalg, which is a compulsory subject in career education, in Norwegian lower 

secondary schools. Emphasis was placed on highlighting the status of the subject, its 

benefits, as well as examining what possible improvements are needed. Qualitative 

research methods were used in the study which involved interviewing five individuals 

who were a part of the curriculum development and/or taught the subject. 

Findings indicate that there is a general satisfaction with the subject among the 

interviewees and they consider it important. Despite interviewers' satisfaction, there is 

always room for improvement. In their opinion, the lack of final assessment in the subject 

and the name utdanningsvalg are the most important issues that need to be addressed, 

however, the government has been hesitant in making these changes. These two issues 

are among what the interviewees believe is likely to influence the general opinion of the 

subject and thus its position relative to other subjects. Interviewees drew attention to a 

lack of professional knowledge that is needed to teach utdanningsvalg, as well as 

difficulties in acquiring this knowledge. On the other hand, they are pleased with the 

variety of study material, however not all published study materials are acceptable. 

Therefore, the professional knowledge of those who teach the subject is very important 

so they can filter out the study material of lesser quality.  
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Formáli  

Lokaverkefni þetta til meistaragráðu í náms- og starfsráðgjöf við félags-, mann- og 

þjóðfræðideild Háskóla Íslands er 30 ECTS-einingar og byggir á eigindlegri rannsókn minni. 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða upplifun einstaklinga sem koma að 

skyldunámsgreininni utdanningsvalg í unglingadeild norskra grunnskóla. 

Viðfangsefninu var valið eftir að hafa unnið verkefni í tengslum við náms- og 

starfsfræðslu ásamt samtali við leiðbeinanda minn Soffíu Valdimarsdóttur. Í náminu hefur 

líka verið komið inn á hversu skólar standa misjafnlega að náms- og starfsfræðslu í 

grunnskólum landsins. Þegar ég horfi til baka á mín unglingsár er ljóst að ég hefði haft 

gott af náms- og starfsfræðslu. Þegar ég valdi mér háskólanám hafði ég tvær ástæður fyrir 

vali mínu, það er hvaða starfsvettvang ég vildi velja mér að loknu námi og svo mikill áhugi 

fyrir því að vinna með börnum og unglingum. Fræðsla hefði mögulega leitt mig á annan 

stað. Sem grunnskólakennari hef ég upplifað að nemendum þyki val á framhaldsskólum 

erfitt ásamt því að sjá fyrir sér hvaða stefnu þeir vilja almennt taka í framtíðinni. Þá hafa 

þeir illa gert sér grein fyrir hlutverkum ýmissa starfsgreina, jafnvel þeim störfum sem 

foreldar þeirra sinna. Rannsóknarferlið hefur verið mjög lærdómsríkt og vona ég að 

vinnan að lokaverkefni mínu sé einn liður í því að gera mig að þeirri fagmanneskju sem ég 

kýs að vera í verðandi starfi mínu sem náms- og starfsráðgjafi. 

Verkefni sem þetta er ekki hægt að vinna ein síns liðs, ég vann undir handleiðslu Soffíu 

Valdimarsdóttur, aðjúnkt í náms- og starfsráðgjöf með aðstoð Ingu H. Andreassen, 

prófesor við Høgskulen på Vestlandet og eiga þær skilið allar mínu bestu þakkir fyrir góða 

leiðsögn og hvatningu. Einnig vil ég þakka Bryndísi Haraldsdóttur náms- og starfsráðgjafa 

sem hefur stutt mig allt frá umsóknarferli mínu í námið. Eiginmaður minn Davíð Þór á þó 

skilið mestu þakkir, fyrir það tækifæri að fá að stunda námið, óendalega mikla hvatningu 

og stuðning svo ekki sé minnst á þolinmæðina sem hann hefur sýnt mér í þessu verkefni 

og náminu öllu. Þá er það sonur minn Haraldur Björn sem er farinn að tilkynna mér 

reglulega að ég þurfi ekki að læra. Þá má ekki gleyma að minnast á fjölskylduna og 

samnemendur sem hafa veitt ómælda aðstoð á ýmsum sviðum, þið vitið hver þið eruð. 

Að lokum verð ég að þakka viðmælendum mínum, sem gáfu sér tíma fyrir þátttöku í 

rannsókninni, kærlega fyrir.  
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1 Inngangur 

Það er stór og mikilvæg ákvörðun við lok gunnskóla að ákveða næstu skref á náms- og 

starfsferlinum. Þegar unglingar velja framhaldsmenntun er að mörgu að hyggja og ýmsir 

þættir sem hafa áhrif á val þeirra (Menntamálaráðuneytið, 2007; Thomsen, Skovhus og 

Buhl, 2014). Þar af leiðandi þurfa unglingar á fræðslu að halda þessu tengdu. Einnig þarf 

að fræða mögulega áhrifavalda svo sem kennara og foreldra til að ná hámarksárangri með 

náms- og starfsfræðslu (Menntamálaráðuneytið, 2007; Thomsen o.fl., 2014). Náms- og 

starfsfræðsla er námsgrein sem undirbýr nemendur fyrir ákvarðanir tengdar námi og 

starfi (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2005). Í náms- og starfsfræðslu er komið inn á 

sjálfsskoðun, kynningu á námi og störfum sem standa til boða ásamt því að auka hæfni 

nemenda til ákvörðunartöku (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 1995, 2000, 2007, 2010). 

Á síðastliðnum árum hefur verið mikil þróun á námsframboði og vinnumarkaðurinn 

orðið fjölbreyttari (Huginn Freyr Þorsteinsson, Guðmundur Jónsson, Ragnheiður Hrefna 

Magnúsdóttir, Lilja Dögg Jónsdóttir og Kristinn R. Þórisson, 2019). Þess vegna er mikilvægt 

að unglingarnir öðlist fræðslu til að gera þá víðsýnni og varpa ljósi á framboðið í þeim 

tilgangi að auðvelda þeim valið (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2000; Numminen og Kasurinen, 

2003; OECD, 2004). 

Grunnskólinn er eina skylduskólastigið (Lög um grunnskóla nr. 91/2008) og er því 

kjörinn vettvangur til að sinna markvissri náms- og starfsfræðslu. Í aðalnámskrá 

grunnskóla (2013) er kveðið á um lagalegan rétt nemenda á náms- og starfsráðgjöf. Þar 

er einnig komið inn á að undirbúa þurfi nemendur undir frekara nám og starf með 

markvissri náms- og starfsfræðslu. Samt sem áður virðist fara lítið fyrir náms- og 

starfsfræðslu á Íslandi (Helga Tryggvadóttir, Hildur Ingólfsdóttir, Jóhanna Lúvísa 

Reynisdóttir, Rannveig Óladóttir, Sigrún María Hákonardóttir og Sigríður Bílddal Ruesch, 

2014) samanborðið við nágrannalönd sem oft eru tekin til samanburðar (OECD, 2010). 

Dæmi um nágrannalönd sem við berum okkur saman við er Noregur, þar hefur náms- og 

starfsfræðsla verið skyldunámsgrein í unglingadeildum grunnskóla frá árinu 2008. 

Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á upplifanir náms- og starfsráðgjafa og 

einstaklinga sem komið hafa að námskrárgerð, innleiðingu og kennslu náms- og 
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starfsfræðslu sem skyldunámsgrein á unglingastigi grunnskóla í Noregi (n. 

utdanningsvalg). Einnig er ætlunin að fá álit þeirra á því hvað betur megi fara ásamt því 

að skoða faglega stöðu námsgreinarinnar. Hagnýtt gildi slíkra gagna gæti orðið mikið 

þegar að því kemur að gera náms- og starfsfræðslu að skyldunámsgrein hér á landi. 

Hér á eftir verður fjallað um hvað náms- og starfsfræðsla felur í sér og hver mögulegur 

ávinningur hennar getur verið. Stefnumótun á Íslandi í tengslum við náms- og 

starfsfræðslu verður einnig skoðuð ásamt því að saga, þróun og núverandi mynd norsku 

námskrárinnar í náms- og starfsfræðslu verður kynnt. 

1.1 Náms- og starfsfræðsla 

Skólar hafa áhrif á mótun sjálfsmyndar og framtíðaráætlanir einstaklinga, ekki einir og sér 

heldur í flóknum tengslum við marga þætti (Sigrún Harðardóttir, 2014). Markmið náms- 

og starfsfræðslu í grunnskólum er að nemendur öðlist þá hæfni sem þarf til þess að geta 

tekið upplýstar og rökstuddar ákvarðanir um störf og frekara nám að loknu skyldunámi 

(Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 1995, 2000, 2007, 2010). Til að auka líkur á velgengni í lífinu 

þarf mótun náms- og starfsvals einstaklings að hafa þýðingu fyrir hann (Savickas, 2005). 

Mark L. Savickas er í dag leiðandi á sviði náms- og starfsráðgjafar, hann setti fram 

starfshyggjukenninguna (e. career construction theory) sem er að hluta til byggð á 

starfsferilskenningu Super (Savickas, 2005). Savickas (2011) skiptir hlutverki náms- og 

starfsráðgjafa í þrennt; starfsvalsleiðbeiningar (e. vocational guidance), náms- og 

starfsfræðsla (e. career education) og að lokum náms- og starfsráðgjöf (e. career 

counseling). Náms- og starfsfræðsla samkvæmt Savickas (2013), miðar að því að kynna 

nemendur fyrir atvinnulífinu, meta persónulega eiginleika sem tengjast starfsferli og 

skoðun á mögulegum störfum sem samræmast persónulegum eiginleikum þeirra. Hann 

vill líka meina að hægt sé að horfa á náms- og starfsfræðslu sem framhald af starfsvals- 

leiðbeiningum að því leyti að fræðslan miðar að mestu að svipuðum verkefnum sem þó 

eru skipulagðari og stærri í sniðum. Það sem skilur hlutverkin að er dýpra rannsóknarferli 

fræðslunnar og svo ráð og leiðbeiningar sem tilheyrir starfsvalsleiðbeiningunum. 

(Savickas, 2013). 

Þegar nám og/eða starf er valið eftir því sem best á við einstaklinginn stuðlar það að 

frekari ánægju í námi og starfi (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 1994; Guðrún Friðgeirsdóttir, 

1999). Einstaklingurinn er í sífelldri þróun þegar kemur að námi og starfi (Savickas, 2005; 
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Super, 1990). Kennismiðir starfsferilskenninga vilja nýta forvitni barna til þess að ýta undir 

könnun á möguleikum framtíðarinnar, en til þess þurfa börn að vita að þau verði fullorðin 

og að þá þurfi þau að vera fær til þess að taka ákvarðanir (Savickas, 2005; Super, 1990). 

Einstaklingar þurfa því að fá sem fjölbreyttasta fræðslu og auðvitað reynslu, sem eykur 

líkur á góðu náms- og starfsvali þar sem hæfni þeirra nýtur sín best (Krumboltz, 2009; 

Mitchell, Levin og Krumboltz, 1999). Þeir þurfa því einnig að gera sér grein fyrir hæfni sinni 

og því sem stendur þeim til boða til þess að verða víðsýnni (Mitchell o.fl., 1999). Kenning 

Krumboltz (2009) (e. the happenstance learning theory) segir að einstaklingur getur ekki 

spáð fyrir um framtíðina, heldur byggir starfsferilsþróun einstaklingsins á samblöndu af 

óteljandi skipulögðum og óskipulögðum upplifunum sem hefjast við fæðingu. Að þessu 

sögðu má áætla að góð náms- og starfsfræðsla getur verið lykill að bjartari framtíð 

einstaklinga. 

1.1.1 Ávinningur náms- og starfsfræðslu 

Náms- og starfsfræðsla skilar árangri og er þar af leiðandi mikilvægur hluti af menntun 

nemenda (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2000). Efling markvissrar náms- og starfsfræðslu sem 

námsgreinar er því mjög brýnt, æskilegt væri að hafa fræðsluna eins og aðrar námsgreinar 

í skólum og ætti hún að vera skyldunámsgrein í gunnskólum landsins (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014b; Þingskjal nr. 353/2008–2009). Markmið náms- og 

starfsfræðslu er að undirbúa nemendur fyrir ákvarðanatöku í tengslum við náms- og 

starfsferil þeirra eins og fram kom hér að framan.  

Rannsóknir tengdar náms- og starfsfræðslu hafa til að mynda gefið til kynna að náms- 

og starfsfræðsla í grunnskóla getur aukið víðsýni á mögulegt framtíðarnám eða starf 

(Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2000; Sweet, Nissinen og Vuorinen, 2014). Þeir sem fengið hafa 

kennslu í náms- og starfsfræðslu virðast hafa skýrari hugmyndir um náms- og starfsferil 

sinn (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2010) og eru því líklegri til að taka ákvörðun um hvaða 

námsbraut þeir ætla að velja að loknu skyldunámi samanborið við þá sem ekki hafa fengið 

kennslu (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2000; Sweet o.fl., 2014). Að sama skapi hefur reynsla 

þeirra, sem hlotið hafa fræðslu, verið sú að hún gagnast þeim við framtíðaráætlanir sínar 

er snerta náms- og starfsferil (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2010).  

Rannsóknir hafa einnig gefið til kynna að hægt sé að auka starfshæfni (e. career 

competencies) með réttum aðferðum í náms- og starfsfræðslu (Kuijpers, Meijers og 
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Gundy, 2011). Aukin starfshæfni myndi leiða til frekari áhuga meðal nemenda og hjálpa 

þeim að mynda starfstengda sjálfsmynd (e. career identity) (Meijers, Kuijpers og Gundy, 

2013). Góð sjálfsmynd tengda starfi mun gefa af sér náms- og starfsval við hæfi hvers 

einstaklings fyrir sig (Meijers o.fl., 2013). 

Mikilvægt er að hafa náms- og starfsfræðslu markvissa, vel skipulagða og með 

viðeigandi námsefni (Sweet, 2001; Zelloth, 2009) og heildræn áætlunargerð skilar árangri 

(Gysbers og Henderson, 2012). Fjölbreytt náms- og starfsfræðsla er líklegri til þess að vera 

skilvirkari en talað er um fimm þætti sem eru áhrifamestir í þessum efnum (Brown og 

Ryan Krane, 2000; Brown o.fl., 2003). Þessir fimm þættir byggja á niðurstöðum fjölda 

rannsókna á náms- og starfsráðgjöf og náms- og starfsfræðslu og eru: (a) vinnubækur og 

skriflegar æfingar (e. workbooks and written exercises), (b) einstaklingsráðgjöf og 

endurgjöf (e. individualized interpretations and feedback), (c) starfsskoðun með ráðgjafa 

(e. in-session occupational information exploration), (d) fyrirmyndir og stuðningur (e. 

modeling and provision of support), (e) áhersla á uppbyggingu stuðnings (e. attention to 

building support) (Brown og Ryan Krane, 2000; Brown o.fl., 2003). 

Þeir sem fá markvissa náms- og starfsfræðslu eru líklegri til að velja menntun við sitt 

hæfi og ólíklegri til að vera hluti af þeim hópi er hverfur frá námi (Whiston og Blustein, 

2013; Þingskjal nr. 353/2008–2009). Langtímaáhrif náms- og starfsfræðslu eru þau að þeir 

sem hlotið hafa fræðsluna eru líklegri til að ljúka námi í framhaldsskóla en þeir sem ekki 

hafa fengið hana (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2010). Samkvæmt rannsóknum er brotthvarf 

langt ferli sem hefst á unga aldri, til dæmis í yngri bekkjum grunnskóla (Entwisle, 

Alexander og Olson, 2005; Finn, 1989; Kristjana Stella Blöndal og Bjarney Sif Ægisdóttir, 

2013). Brotthvarf úr framhaldsskólanámi er alvarlegt vandamál á öllum Norðurlöndunum 

(Grundfelder, Rispling og Norlén, 2018). Á Íslandi er brotthvarf hlutfallslega mun meira 

en í viðmiðunarlöndum (Grundfelder o.fl., 2018; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2012, 2014a, 2014b; Þingskjal nr. 1378/2018-2019, e.d.). Einstaklingar sem eru í 

brotthvarfshópnum eru þeir sem hvorki stunda né hafa lokið námi á framhaldsskólastigi 

við 24 ára aldur (Grundfelder o.fl., 2018; Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 

2002). Rannsóknir hafa sýnt fram á að draga megi úr líkum á brotthvarfi með því að hvetja 

til skipulagðrar hugsunar unglinga um störf (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2010). Ásamt því 

er hægt að auka skuldbindingu nemenda til náms, sem síðar meir getur haft áhrif á 

námsframvindu þeirra (Kristjana Stella Blöndal og Bjarney Sif Ægisdóttir, 2013). Er það 
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gert með því að styðja við nemendur í lok grunnskóla þegar þeir standa frammi fyrir því 

að taka ákvörðun tengda náms- eða starfsvali sínu. Náms- og starfsfræðsla er því mikilvæg 

á þeim tímamótum þegar nemendur ljúka skyldunámi sínu og þurfa að taka ákvörðun um 

næstu skref (Kristjana Stella Blöndal og Bjarney Sif Ægisdóttir, 2013). 

Þrátt fyrir að persónulegur ávinningur sé mikill fyrir einstaklinga sem hljóta náms- og 

starfsfræðslu, afmarkast það ekki aðeins við einstaklinginn sjálfan. Ávinningurinn getur 

líka verið fyrir samfélagið sem heild, þar sem fræðslan getur fyrirbyggt ýmsan 

persónulegan og félagslegan vanda (Thomsen, 2014). Hér að framan hefur verið talað um 

mögulegt hlutverk náms- og starfsfræðslu í forvörn gegn brotthvarfi, en áhrif brotthvarfs 

á einstaklinga getur til dæmis haft í för með sér mikinn kostnað fyrir samfélagið. Sá 

kostnaður kemur meðal annars fram í því að hluti af brotthvarfshópnum virðist svo dæmi 

séu tekin vera líklegri til þess að sýna andfélagslega hegðun, þurfa á stuðningi 

velferðarkerfisins að halda og glíma við heilsufarsleg vandamál (Belfield og Levin, 2007; 

Lamb og Markussen, 2011; Owens, 2004). 

1.1.2 Náms- og starfsfræðsla á Íslandi 

Náms- og starfsráðgjafar eru fagaðilar sem vinna með fólki á öllum aldri á fjölbreyttum 

vettvangi, til dæmis í grunnskólum (Félag náms- og starfsráðgjafa, e.d.-b). Það er hlutverk 

þeirra að efla hæfni til að tengja persónulega þætti og upplýsingar í tengslum við nám og 

störf í þeim tilgangi að auðvelda ákvarðanir sem viðkoma námi og störfum (Hooley, 

Marriott, og Sampson, 2011). Í aðalnámskrá grunnskóla (2013) segir að náms- og 

starfsráðgjöf sé hluti af lögbundinni sérfræðiþjónustu grunnskóla. Ráðgjöfin skal fela í sér 

að vinna að ýmiskonar velferðarstarfi sem viðkemur námi, líðan og framtíðaráformum 

nemenda, í samstarfi við nemendur, foreldra og alla starfsmenn skólans. Þar er líka minnst 

á hlutverk náms- og starfsráðgjafa í náms- og starfsfræðslu: 

Náms- og starfsráðgjafar geta aðstoðað nemendur við að vinna úr upplýsingum um 

nám sitt og leiðbeint þeim við áframhaldandi nám og starf. Jafnrétti ber að hafa að 

leiðarljósi í náms- og starfsfræðslu með því að kynna piltum og stúlkum fjölbreytt 

námsframboð að loknum grunnskóla og störf af ýmsu tagi. Leitast skal við að kynna 

báðum kynjum störf sem hingað til hefur verið litið á sem hefðbundin karla- eða 

kvennastörf. Nauðsynlegt er að kynna fyrir nemendum ný störf og þróun starfa sem 

fylgja breytingum í nútímasamfélagi. (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 47) 

Þessi lýsing passar ágætlega við starfslýsingu sem Félag náms- og starfsráðgjafa (FNS) 

(e.d.-b) hefur sett fram. Samkvæmt þeirri starfslýsingu er hlutverk náms- og starfsráðgjafa 
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í stuttu máli ráðgjöf í tengslum við nám og störf með velferð ráðþega að leiðarljósi (Félag 

náms- og starfsráðgjafa, e.d.-b). Með tilliti til jafnræðis í fræðslu fyrir pilta og stúlkur er 

líka hægt að minnast á siðareglur FNS (e.d.-a) og alþjóðalegra samtaka náms- og 

starfsráðgjafa (IAEVG) (2017). Þar kemur fram að náms- og starfsráðgjafar skulu ekki 

mismuna ráðþegum sínum af neinum sökum, þar á meðal er kyn nefnt sem einn af 

mörgum þáttum (Félag náms- og starfsráðgjafa, e.d.-a; IAEVG, 2017). Í 

starfsþróunarkenningu Gottfredson (1981) kemur fram að einstaklingar byrji snemma að 

mynda sér skoðun á því hvað sé við þeirra hæfi þegar þeir standa frammi fyrir vali á námi 

og starfi. Ef fræðslan er ekki eins hjá báðum kynjum geta einstaklingar farið að velja störf 

og nám eftir því hvort þau telja störfin vera karl- eða kvenlæg (Gottfredson, 2002). 

Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðmundur B. Arnkelsson (2005) gerðu rannsókn meðal 15 

ára nemenda, bæði drengja og stúlkna, og gáfu niðurstöðurnar til kynna að viðhorf þeirra 

til kvennastarfa voru ólík eftir kyni svarenda. Þá er vert að horfa til laga um jafna stöðu og 

jafnan rétt kvenna og karla (nr. 10/2008); í gr. 23 segir „Í náms- og starfsfræðslu og við 

ráðgjöf í skólum skulu piltar og stúlkur óháð kyni hljóta fræðslu og ráðgjöf í tengslum við 

sömu störf.“ Undirstrikar þetta mikilvægi þess að veita báðum kynjum sömu náms- og 

starfsfræðslu til þess að stuðla að minna vægi staðalímynda og kynjuðum vinnumarkaði. 

Rannsókn Guðbjargar Vilhjálmsdóttur (1995) frá 10. áratug síðustu aldar sýndi fram 

á að náms- og starfsfræðslu væri lítið sinnt í grunnskólum landsins. Meistaranemar í 

náms- og starfsráðgjöf hafa gert rannsóknir sem tengjast náms- og starfsfræðslu bæði í 

lokaverkefnum sínum og í öðrum verkefnum. Í einu slíku verkefni frá árinu 2014 könnuðu 

nokkrir nemendur þáverandi stöðu náms- og starfsráðgjafar í gunnskólum (Helga 

Tryggvadóttir o.fl., 2014). Niðurstöður sem þar fengust tengdar náms- og starfsfræðslu í 

grunnskólum landsins voru að markvissri náms- og starfsfræðslu væri ekki sinnt í 56% 

grunnskóla landsins; fræðslan væri í 20% tilvika í stundatöflu sem skylda eða valgrein, 

annarstaðar væri hún kennd í samráði við kennara eða í 23% tilvika (Helga Tryggvadóttir 

o.fl., 2014). Í skýrslu vegna greiningar á starfi náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum 

Reykjavíkur kemur einnig fram að aðeins 64% náms- og starfsráðgjafa kenni náms- og 

starfsfræðslu (Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2006). 

Í meistararitgerð Aðalheiðar Skúladóttur (2012) minntust viðmælendur hennar, sem 

voru náms- og starfsráðgjafar í grunnskólum, á að þeir vildu að náms- og starfsfræðsla 

færi fram alla skólagöngu nemenda og að hún færi stigvaxandi með aldrinum. Nemendur 
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sem höfðu hlotið náms- og starfsfræðslu virtust að sama skapi vera betur undirbúnir til 

þess að taka ákvörðun um framtíðina (Aðalheiður Skúladóttir, 2012). Niðurstöður 

Jóhönnu Margrétar Eiríksdóttur (2014) varðandi upphaf á náms- og starfsfræðslu voru 

þær að nemendur í 10. bekk hefðu viljað að hún myndi hefjast fyrr en í 10. bekk. Ef 

niðurstöðurnar eru bornar saman við starfsferilsþróunarkenningar um þróun náms- og 

starfsferils, sýna þær réttilega að starfsþróun einstaklinga byrjar snemma á ævinni sem 

þróast svo ævilangt (Gottfredson, 1981; Savickas, 2011; Super, 1990). Því er mikilvægt að 

hefja fræðslu snemma. Til stuðnings er hægt að nefna það sem fram hefur komið um að 

börn byrji snemma að spegla sig í mögulegum störfum (Gottfredson, 1981). 

Hildur Ingólfsdóttir (2016) gerði rannsókn meðal skólastjórnenda um mat þeirra á 

mikilvægi náms- og starfsfræðslu, mikilvægi aðstoðar og upplýsinga til undirbúnings á 

námi við framhaldsskóla ásamt því að kanna mögulegar hindranir við kynningu á 

framhaldsnámi og störfum. Niðurstöður hennar sýndu fram á að skólastjórnendur væru 

jákvæðir gagnvart mikilvægi náms- og starfsfræðslu. Fjárhagslegar hindranir stæðu oft í 

vegi fyrir framkvæmd fræðslunnar ásamt skorti á menntuðum náms- og starfsráðgjöfum 

á landsbyggðinni (Hildur Ingólfsdóttir, 2016). Með fjárhagslegar hindranir í huga er vert 

að skoða stefnumótun á Íslandi í sambandi við náms- og starfsráðgjöf og náms- og 

starfsfræðslu. 

1.2 Stefnumótun 

Sú stefnumótun sem fram hefur farið á Íslandi á þessari öld hefur að mestu leyti verið 

unnin sem hluti af Evrópsku samstarfsneti. Samstarfsnet um stefnumótun í tengslum við 

náms- og starfsráðgjöf var stofnað árið 2007 innan Evrópusambandsins (ESB) undir 

heitinu The European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN) (e.d.). Nokkur lönd utan 

ESB eru hluti af þessu neti og er Ísland meðal þeirra. Tilkoma ELGPN er vegna áhuga innan 

aðildarríkjanna á stefnumörkun um ævilanga náms- og starfsráðgjöf og eflingar þeirrar 

þjónustu (ELGPN, 2012; Sérfræðisetur í ævilangri náms- og starfsráðgjöf, 2011). Markmið 

stefnumótunar ELGPN er að skipuleggja heildstæða náms- og starfsráðgjöf fyrir alla án 

tillits til aldurs, stöðu eða stéttar; að náms- og starfsráðgjöf sé aðgengileg öllum og geti 

stutt við ákvarðanatöku varðandi nám, störf og endurmenntun (ELGPN, 2015; Thomsen, 

2014). Stefnumótun af þessu tagi getur stuðlað að gerð heildrænnar áætlunargerðar í 

náms- og starfsráðgjöf í hverju landi fyrir sig, en vakin hefur verið athygli á þörf fyrir að 
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skipuleggja náms- og starfsráðgjöf með heildrænni áætlunargerð (Gysbers og Henderson, 

2012). 

1.2.1 Íslensk stefnumótun frá aldamótum 

Á Íslandi hafa skýrslur verið unnar og lög sett sem kveða á um hlutverk og skyldur náms- 

og starfsráðgjafar og svo náms- og starfsfræðslu. Sú vinna hér á landi sem varðar 

stefnumótun í tengslum við náms- og starfsráðgjöf og náms- og starfsfræðslu, hefur 

aðallega verið drifin áfram af grasrótinni, en stjórnvöld hafa veitt þessu mismikla og 

jafnvel enga athygli (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2016). Þó var skipaður starfshópur um 

náms- og starfsráðgjöf í grunn- og framhaldsskólum af menntamálaráðherra árið 2006 

(Menntamálaráðuneytið, 2007). Starfshópnum var sett það hlutverk að setja fram tillögur 

hvernig styrkja mætti náms- og starfsráðgjöf fyrir nemendur á báðum skólastigunum með 

það að leiðarljósi að bæta líðan og námsárangur nemenda og draga úr brotthvarfi. Einnig 

var kannað þáverandi umfang ráðgjafarinnar í skólum ásamt því hvaða skilyrði þyrftu að 

vera til staðar til þess að allir nemendur hefðu aðgang að náms- og starfsráðgjöf í skólum 

sínum. Í skýrslu starfshópsins var lögð áhersla á mikilvægi þess að allir nemendur á 

skólastigunum tveimur hefðu aðgang að þjónustu menntaðra náms- og starfsráðgjafa. 

Starfshópurinn vildi að í grunnskólalögum kæmi fram að allir nemendur ættu rétt á náms- 

og starfsráðgjöf, ásamt því að sett yrði reglugerð um starfssvið náms- og starfsráðgjafa í 

grunnskólum líkt og væri til um náms- og starfsráðgjöf í framhaldsskólum. Starfshópurinn 

vildi einnig að gerð yrði heildstæð náms- og starfsráðgjafaráætlun í grunn- og 

framhaldsskólum og að takmarka þyrfti fjölda nemenda á hvert stöðugildi náms- og 

starfsráðgjafa, en þetta vildu þeir sjá að væri komið í framkvæmd árið 2012. Í skýrslunni 

kemur fram að til þess að tryggja aðgengi nemenda að faglegri þjónustu menntaðra náms- 

og starfsráðgjafa þyrfti að lögvernda starfsheitið náms- og starfsráðgjafi. Að lokum vildi 

hópurinn að ráðinn yrði verkefnastjóri í menntamálaráðuneytið sem ynni að 

heildarstefnu í náms- og starfsráðgjöf í grunn- og framhaldsskólum 

(Menntamálaráðuneytið, 2007). 

Í kjölfar vinnu starfshópsins voru sett ýmis lög sem tengjast náms- og starfsráðgjöf, 

þar á meðal lögverndun starfsheitisins og lög um náms- og starfsráðgjöf (lög um náms- og 

starfsráðgjöf nr. 35/2009). Árið 2008 voru samþykkt ný lög um grunnskóla (lög um 

grunnskóla nr. 91/2008) og framhaldsskóla (lög um framhaldsskóla nr. 92/2008) þar sem 
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kemur fram að nemendur eigi rétt á náms- og starfsráðgjöf frá sérfræðingum á því sviði. 

Lög um framhaldsfræðslu (lög um framhaldsfræðslu nr. 27/2010) kveða á um svipaða 

hluti, það er að einstaklingsbundin náms- og starfsráðgjöf standi nemendum til boða. Í 

aðalnámskrá grunnskóla (2013) er stutt lýsing á því hvað náms- og starfsráðgjöf í 

grunnskólunum feli í sér. 

Nefnd skipuð í janúar 2008 af menntamálaráðuneytinu átti að kanna hvaða áhrif 

aukin náms- og starfsfræðsla í grunn- og framhaldsskólum gæti haft í för með sér sem 

úrræði gegn brotthvarfi úr framhaldsskólum og fyrir farsælt náms- og starfsval (Þingskjal 

nr. 353/2008–2009). Nefndin átti einnig að skoða ástæður vinsældar bóknáms, hver áhrif 

foreldra og kennara væru á náms- og starfsval ásamt hugmyndum grunnskólanemenda 

um framhaldsnám og störf að loknu námi. Jafnframt átti nefndin að gera samanburð á 

náms- og starfsráðgjöf í helstu nágrannalöndum. Í skýrslu nefndarinnar kennir ýmissa 

grasa, en þar er minnst á að Ísland standi ekki jafnfætis öðrum þjóðum og mikið vanti upp 

á, til dæmis að kennsla í náms- og starfsfræðslu sé ábótavant, eins og fram hefur komið 

hér að framan, meðan nágrannaþjóðir okkar á borð við Noreg hafi gert náms- og 

starfsfræðslu að skyldunámsgrein á unglingastigi í grunnskólum. Í lok skýrslunnar eru 

settar fram tillögur að aukinni náms- og starfsráðgjöf og fyrirkomulagi hennar. Þær fólust 

meðal annars í því að setja þyrfti skýra stefnu um markmið og framkvæmd náms- og 

starfsfræðslu og að bæta upplýsingaflæði um nám og störf. Einnig kom fram að náms- og 

starfsfræðsla verði gerð að skyldunámsgrein (Þingskjal nr. 353/2008–2009).  

Árið 2014 skipaði mennta- og menningarmálaráðuneytið annan starfshóp um 

stefnumótun í náms- og starfsráðgjöf sem hafði það hlutverk að gera tillögur að 

framtíðarsýn, stefnu og aðgerðir fyrir náms- og starfsráðgjöf á Íslandi ásamt tillögum um 

uppbyggingu stoðkerfis fyrir ævilanga náms- og starfsráðgjöf (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2015). Í skýrslu starfshópsins segir meðal annars að breyttar 

aðstæður á vinnumarkaði kalli enn frekar á náms- og starfsráðgjöf fyrir fólk á öllum aldri 

þar sem úrval náms og starfa er orðið fjölbreyttara og því valið flóknara. Þar af leiðir að 

aðgengi að náms- og starfsráðgjöfum er orðið mikilvægara til þess að hægt sé að taka 

ígrundaðar ákvarðanir og afla upplýsinga um nám og störf hvenær sem er. Einnig kemur 

skýrslan inn á það að brotthvarf frá námi er hærra hérlendis en í samanburðarlöndum og 

að náms- og starfsráðgjöf gæti verið liður í því að minnka brotthvarfið (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2015). Áður en skýrsla starfshópsins var gefin út gaf mennta- 
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og menningarmálaráðuneytið (2014a) út Hvítbók um umbætur í menntun þar sem kemur 

fram að efla eigi náms- og starfsráðgjöf og fræðslu henni tengdri bæði í efstu bekkjum 

grunnskóla og á fyrsta ári í framhaldsskóla. 

Njörður Sigurðsson, varaþingmaður Suðurkjördæmis, lagði fram fyrirspurn í 

september árið 2019 til mennta- og menningarmálaráðherra um hvort og þá hvernig hefði 

verið unnið áfram með áðurnefnda skýrslu starfshóps um stefnumótun í náms- og 

starfsráðgjöf (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2015) og ef ekkert hefði verið gert, 

hvernig ráðherra hygðist þá beita sér fyrir því að stefnumótun í náms- og starfsráðgjöf 

kæmist á dagskrá stjórnvalda (Þingskjal nr. 149/2019-2020). Í svari Lilju Alfreðsdóttur 

mennta- og menningarmálaráðherra segir að ráðuneytið hafi sérstaklega horft til þess að 

bæta upplýsingaflæði um námsframboð (Þingskjal nr. 347/2019-2020). Einnig segir í svari 

ráðherra að framkvæmt hafi verið skimunarprófi í þrjú ár og þeim svo hætt, en prófin 

voru fyrir nýnema í framhaldsskóla til að sporna við brotthvarfi. Að auki kemur fram að 

væntanlegar séu niðurstöður rannsóknar á gæðum og umfangi náms- og starfsráðgjafar 

bæði í grunn- og framhaldsskólum (Þingskjal nr. 347/2019-2020). 

1.3 Norska námskráin 

Haustið 2008 byrjuðu Norðmenn að kenna náms- og starfsfræðslu sem skyldunámsgrein 

í unglingadeildum grunnskóla (Andreassen, Hovdenak og Swahn, 2008). Tilgangur 

námsgreinarinnar er að nemendur verði betur í stakk búnir til að skipuleggja náms- og 

starfsferil sinn ásamt því að taka ígrundaðar ákvarðanir um náms- og starfsval sitt sem 

byggðar eru á þekkingu og eigin reynslu (Andreassen og Hovdenak, 2011). Hér á eftir 

verður fjallað um aðdraganda og þróun námskrárinnar og greint frá nýrri aðalnámskrá 

grunnskóla Norðmanna ásamt innihaldi námskrár fyrir utdanningsvalg sem tekur gildi 

haustið 2020. 

1.3.1 Aðdragandi og þróun utdanningsvalg 

Tilkoma nýrrar skyldunámsgreinar í grunnskólum gerist ekki á einni nóttu. Ef litið er aftur 

til ársins 1997 og námskráin í Noregi fyrir samfélagsfræði skoðuð er minnst á að undirbúa 

þurfi nemendur til þess að verða þátttakendur í atvinnulífinu (Andreassen o.fl., 2008). 

Þetta var eina fagið sem kom inn á atvinnulífið þrátt fyrir að samkvæmt menntalögum (n. 

opplæringslova) Noregs væri markmið menntunar að nemendur gætu orðið nytsamlegir 

og sjálfstæðir einstaklingar heima fyrir og í samfélaginu. Árið 1998 gaf norska 
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menntamálaráðuneytið (n. Kirke-, utdannings- og forskningsdeparementet) út 

leiðbeiningabækling um náms- og starfsráðgjöf. Í honum mátti finna tillögu að náms- og 

starfsráðgjöf í öllum bekkjum frá 8. bekk í grunnskóla til og með öðru ári í framhaldsskóla. 

Þar var lagt til að öll fög kæmu inn á efnið og að einstaklingar gætu þurft á sérstakri ráðgjöf 

að halda þessu tengdu. Allt þetta var gert í þeim tilgangi að nemendur næðu utan um 

framtíðarhugsun sína almennt en ekki aðeins í tengslum við nám og störf. Í bæklingnum 

var einnig að finna efni til kennslu og ráðgjafar (Andreassen o.fl., 2008). 

Fyrstu merkin um mögulega nýja námsgrein komu fram árið 2003, en þá var lögð fram 

skýrsla (NOU 2003:16) starfshóps sem skipaður var af ríkisstjórn Noregs þar sem meðal 

annars komu fram tillögur um hvað ætti að gera í unglingadeildum grunnskóla 

(Andreassen o.fl., 2008). Tillögurnar fela meðal annars í sér að styrkja tengsl grunnskólans 

og framhaldsskólans, auka hæfni nemenda til að vinna úr og meta náms- og 

starfsframboð, kynna þeim fyrir nærumhverfi sínu og stuðla að nýsköpun svo eitthvað sé 

nefnt (Andreassen o.fl., 2008; NOU 2003:16). Hvítbók frá menntamálaráðuneytinu kom 

út í apríl 2004 (Utdannings- og forskningsdepartement, 2004) og þar var undirstrikað 

mikilvægi náms- og starfsráðgjafar og tilkynnt að ákveðið hefði verið að gera náms- og 

starfsfræðslu að skyldunámsgrein. Þar var mælst til þess að skólar myndu hefja 

undirbúning á námsgreininni þar til hún yrði gerð að skyldunámsgrein. Árið 2006 var 

innleidd ný aðalnámskrá í Noregi en þá voru gerðar úrbætur (n. reform) þar sem fram 

komu viðamiklar breytingar á námskrám fyrir allar námsgreinar grunnskóla og 

framhaldsskóla. Með tilkomu nýju aðalnámskrárinnar átti kennsla að hefjast í nýju 

námsgreininni sem þá hét á norsku programfag til valg. Innleiðing námsgreinarinnar var 

svo frestað til haustsins 2008 (Andreassen o.fl., 2008). Gefa átti skólum tækifæri til þess 

að kynna sér námsgreinina betur þar sem þeir gátu valið hvort þeir myndu hefja kennslu 

í henni á undirbúningstímanum en frá og með haustinu 2008 yrðu allir skólar að hefja 

kennslu í utdanningsvalg. Þá tók gildi fyrsta námskrá skyldunámsgreinarinnar og heiti 

hennar var breytt í utdanningsvalg (Andreassen og Hovdenak, 2011). 

Námsgreinin fékk 113 klukkustundir í þremur bekkjardeildum en upphaflega hafði 

verið lagt til að það væru 200 klukkustundir (Andreassen o.fl., 2008). Í dag eru þetta 

orðnar 110 klukkustundir sem skólar skipta sjálfir niður á þrjár bekkjardeildir, það er frá 

8. til 10. bekkjar (Utdanningsdirektoratet, 2015). Nú eru tæp 12 ár síðan fyrsta námskráin 

tók gildi og mun sú þriðja taka gildi haustið 2020. Önnur námskráin tók gildi haustið 2015 
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en þá voru gerðar breytingar á þeirri fyrstu eftir að niðurstöður rannsóknar á stöðu 

utdanningsvalg voru gefnar út árið 2012 (Lødding og Holen, 2012). Rannsókn þessi var 

framkvæmd að tilskipan menntamálaráðuneytis Noregs. 

Rannsóknin sem nefnd er hér að ofan skoðar námsgreinina frá nokkrum 

sjónarhornum svo sem upplifun nemenda, kennara og skólastjórnenda í bæði grunn- og 

framhaldsskólum (Lødding og Holen, 2012). Fyrir rannsóknina voru valdir fimm skólar í 

fimm mismunandi sveitarfélögum í fimm mismunandi fylkjum sem höfðu verið hluti af 

undirbúningsferlinu. Voru skólarnir heimsóttir vorið 2007 þegar undirbúningsvinna fyrir 

námsgreinina átti að vera í gangi og svo aftur vorið 2009 þegar búið var að kenna fagið í 

eitt skólaár samkvæmt námskrá. Í upphafi upplifðu margir kennarar sig ekki í stakk búna 

til þess að kenna fagið, þeim fannst þeir ekki hafa nægilega faglega þekkingu og framboð 

á námskeiðum þessu tengdu var lítið sem ekkert. Kennarar upplifðu líka mismikinn 

stuðning frá yfirvöldum. Sveitarfélögin voru misvel sett fyrir verkefnið fjárhagslega enda 

getur svona nýjung fylgt mikill kostnaður sem sum sveitafélög stóðu illa undir. Margir 

nemendur upplifðu að fagið væri ekki gagnlegt en bent var á að líklega væri það af þeirri 

ástæðu að þeir gerðu sér ekki alltaf grein fyrir því hvenær fræðslan fór fram því hún fór 

að hluta til fram í öðrum fögum og vettvangsheimsóknum. Sumir kennarar og 

skólastjórnendur upplifðu að í faginu væri oft hægt að koma vel til móts við nemendur 

sem áttu erfitt námslega í sumum fögum eða nemendur sem höfðu ekki sterkt bakland, í 

faginu gætu þeir jafnvel látið ljós sitt skína jafnt á við samnemendur. Þegar minnst var á 

tillögur að úrbótum fyrir fagið var meðal annars komið inn á eftirspurn eftir betra 

námsefni og að mikilvægt væri að auka notagildi fyrir nemendur. Einnig var talað um að 

mikilvægt væri að kennsla í námsgreininni yrði ekki mismunað vegna bágrar fjárhagsstöðu 

sumra sveitarfélaga. Þá var bent á að fagið kæmi ekkert til móts við nemendur sem höfðu 

þegar ákveðið hvaða menntun þeir kysu og því væri spurning hvort ekki væri best að hafa 

hluta af faginu valfrjálsan þar sem frekar væri hægt að koma til móts við óákveðna 

nemendur. Í lokin er bent á mikilvægi þess að fagfólk sjái um kennsluna sem hafi þekkingu 

og menntun á sviði náms- og starfsfræðslu (Lødding og Holen, 2012). 

1.3.2 Ný aðalnámskrá  

Nútímasamfélög eru í sífelldri þróun og skólarnir þurfa að fylgja þeirri þróun eftir. Vegna 

þessa ákváðu norsk yfirvöld að gera breytingar á námskrám sínum 
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(Kunnskapsdepartement, 2016). Ný aðalnámskrá grunnskóla í Noregi mun taka gildi 

haustið 2020. Í þeirri námskrá eru gerðar breytingar í öllum fögum og framsetning allra 

námsgreina er eins (Utdanningsdirektoratet, 2018). Í stuttu máli má segja að þróun á 

samfélagi og vinnumarkaði kalli á þessar breytingar vegna tilkomu nýrrar tækni, þekkingar 

og áskorana (n. utfordinger) sem kalla eftir uppgötvun meðal barna og unglinga ásamt 

gagnrýnni og skapandi hugsun. Nemendur þurfa fleiri tækifæri í tengslum við breyttar 

áherslur í námi (n. dybdelæring e. transformative learning), það er auka félagslegt og 

menningarlegt nám fram yfir þekkingu. Fyrri námskrár voru mjög efnismiklar og í stað 

þess að bæta við nýju efni eru fremur skýrari áherslur í nýju námskránni til þess að gefa 

þessum breyttu áherslum meira rými. Námskráin leggur aukna áherslu á samþættingu 

námsgreina og er þannig heildstæðari (Utdanningsdirektoratet, 2018). 

Nýja aðalnámskráin hefur þrjú þverfagleg þemu og í þeim er lýsing á gildum og 

meginreglum sem grunnmenntun ætti að byggja á (Utdanningsdirektoratet, 2017). Hér 

verður stiklað á stóru en lesa má frekar um þverfaglegu þemun í aðalnámskrá norskra 

grunnskóla (Utdanningsdirektoratet, 2017). Þemun sem eiga að nýtast inn í allt starf 

grunnskóla eru byggð á samfélagslegum áskorunum, skuldbindingum og framlagi 

einstaklinga til nærsamfélags síns, bæði á lands- og heimsvísu. Nemendur þróa með sér 

hæfni, öðlast innsýn og vinna að lausnum í tengslum við þemu ásamt því að læra um 

tengsl milli aðgerða og afleiðinga. Nemendur þurfa að öðlast skilning og sjá tengsl milli 

ólíkra námsgreina. Þemun þrjú eru, (1) Lýðheilsa og lífsleikni (n. folkehelse og 

livsmestring) þar sem markmiðið er að stuðla að góðri andlegri og líkamlegri heilsu 

nemenda, að þeir læri að taka ábyrgar ákvarðanir ásamt því að þeir læri að takast á við 

með- og mótlæti. Lífsleikni felur í sér að geta skilið og haft áhrif á það sem hefur þýðingu 

fyrir að ná tökum á eigin lífi. (2) Lýðræði og borgaravitund (n. demokrati og 

medborgerskap) þar sem markmiðið er að gera nemendur að virkum borgurum í 

lýðræðisríki. Nemendur öðlist þekkingu á forsendum og gildum lýðræðis, læri að hugsa 

gagnrýnt og séu opnir fyrir því sem er öðruvísi. (3) Sjálfbær þróun (n. bærekraftig 

utvikling) þar sem markmiðið er að fræða nemendur um grundvallarvandamál og þróun 

heilbrigðs og sjálfbærs samfélags. Nemendur læri að gera sér grein fyrir því hvernig lífstíll 

og notkun auðlinda geti haft áhrif á nærumhverfið sem og á heimsvísu 

(Utdanningsdirektoratet, 2017). 
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Í nýju námskránni er uppbyggingu hverrar námsgreinar skipt í þrjá hluta, (1) um 

námsgreinina, þar sem menntagildi, megintilgangur og lykilhugtök námsgreinarinnar eru 

skilgreind, ásamt því að tengsl hennar við þverfagleg þemu og grunnfærni eru tíunduð, 

(2) hæfniviðmið og námsmat, þar sem hæfni og símati er lýst og að lokum (3) fyrirkomulag 

lokamats, þar sem skilgreint er hvernig lokanámsmati skuli háttað 

(Utdanningsdirektoratet, 2018, 2019). Í fyrsta hluta nýju námskrárinnar fyrir 

utdanningsvalg sem taka mun gildi haustið 2020 (sjá viðauka 1), kemur fram í 

menntagildum og megintilgangi námsgreinarinnar að utdanningsvalg sé lykilnámsgrein í 

að undirbúa nemendur til að taka ígrundaðar ákvarðanir í tengslum við náms- og starfsval 

sitt. Námsgreinin á að aðstoða nemendur við að þróa sterka sjálfsmynd og stuðla að því 

að þeir velji nám og störf út frá eigin áhuga og forsendum. Einnig að nemendur öðlist 

þekkingu á tækifærum og kröfum í menntakerfinu og atvinnulífinu. Með námsgreininni 

er ætlað að þróa hæfni til að takast á við breytingar, stuðla að virkri þátttöku í námi og 

atvinnulífi ásamt því að skapa skilning á tengslum milli menntunar og atvinnutækifæra. 

Þar segir einnig að allar námsgreinar eigi að efla nemendur í að gera sér grein fyrir 

grunngildum menntunar. Utdanningsvalg ætti að stuðla að því að nemendur taki 

sjálfstæðar ákvarðanir. Námsgreinin ætti enn frekar að stuðla að því að nemendur kanni 

atvinnutækifæri sem byggja á jafnrétti og jöfnuði. Jafnframt að nemendur þrói sjálfsmynd 

sína með því að taka þátt í samvinnu með öðrum þar sem tekið er tillit til óska 

einstaklingsins og gildum samnemenda. Í framhaldi af menntagildum og megintilgangi 

námsgreinarinnar er komið inn á lykilhugtak sem í utdanningsvalg er starfsferilshæfni (n. 

karrierekompetanse e. career management skills). Þar segir að þróun starfsferilshæfni feli 

í sér að þekkja sjálfan sig, víkka sjóndeildarhringinn ásamt því að byggja örugga 

sjálfsmynd. Það snúist einnig um að kanna námsframboð og atvinnulíf. Þetta felur í sér 

hæfni til að safna, greina og beita upplýsingum um menntun, atvinnu og sjálfan sig. Hæfni 

til að takast á við breytingar á ýmsum tímamótum á lífsleiðinni og færni til að taka 

ákvarðanir og skilja afleiðingar valsins er einnig hluti af námsgreininni. Nemendur eiga að 

upplifa námið sem heildstætt og skilja að það skiptir máli (Utdanningsdirektoratet, 2019). 

Í nýju námskránni koma allar námsgreinarnar inn á þverfaglegu þemun og þá er 

skilgreint hvernig vinna eigi með þau í hverri námsgrein fyrir sig. Í öðrum námsgreinum er 

komið inn á tvö til þrjú af þemunum en í utdanningsvalg er aðeins komið inn á eitt þeirra 

sem er Lýðheilsa og lífsleikni (Inga H. Andreassen, munnleg heimild, 6. febrúar 2020). Í 
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utdanningsvalg gengur þemað út á það að nemendur læri að takast á við með- og mótlæti, 

áskoranir og breytingar sem fylgja stórum tímamótum á sem bestan máta 

(Utdanningsdirektoratet, 2019). Í gegnum nám og samskipti í námsgreininni geta 

nemendur öðlast innsýn í hvaða þættir eru mikilvægir fyrir lífsleikni og náms- og starfsval, 

verða undirbúnir fyrir þátttöku í atvinnu og símenntun og fá tækifæri til að þróa jákvæða 

og sterka sjálfsmynd. Það síðasta sem kemur fram í fyrsta hluta er grunnfærni. Þar er 

skilgreint með hvaða hætti námsgreinar vinna að því að auka grunnfærni sem eru lestur, 

ritun, reikningur, munnleg og stafræn færni. 

Þá er það annar hluti eða Hæfniviðmið og námsmat (Utdanningsdirektoratet, 2019). 

Hæfniviðmiðin fyrir utdanningsvalg eru tíu talsins og þar segir að markmið kennslunnar 

séu að nemandinn geti: 

• safnað, greint og beitt upplýsingum um nám og störf, 

• lýst eigin styrkleikum, persónulegum eiginleikum og áhugamálum og tengt það 

við eigin óskir um nám, störf og lífsleikni, 

• kannað námsleiðir á margvíslegan hátt og gert grein fyrir mismunandi 

námsleiðum og þeim störfum sem þær geta leitt til, 

• öðlast þekkingu á atvinnulífinu með því að prófa, kanna og ígrunda hvernig 

sjálfbærni, sveiflur í atvinnulífinu og tækni hefur áhrif á vinnumarkaðinn, 

starfsgreinar og vinnubrögð, 

• skilið efnahagslegt og félagslegt gildi atvinnu fyrir einstaklinga og samfélagið, 

• gert grein fyrir hvað og hverjir hafa áhrif á náms- og starfsval og hvaða áhrif 

það hefur á eigið val, 

• kannað og rætt náms- og starfsval út frá kynbundnum sjónarmiðum, 

• skipulagt lífsferil sinn, komið auga á tækifæri, komið hugmyndum sínum í 

framkvæmd og tekið ákvarðanir og ígrundað með öðrum um afleiðingar náms- 

og starfsvals, 
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• leitast eftir bjargráðum til að leysa erfiðleika sem koma upp í sambandi við 

breytingar og áskoranir á náms- og starfsferlinum, 

• túlkað atvinnuauglýsingar, gert ferilskrá og skrifað umsóknir ásamt því að 

tileinka sér þekkingu á því hvernig hægt sé að standa sig vel í atvinnuviðtali. 

Á eftir hæfniviðmiðunum er minnst á símat í námsgreininni en þar er hvatt til 

leiðsagnarmats. Með leiðsagnarmati eru nemendur hvattir áfram og leiðbeint við vinnu, 

þeim er bent á hvað sé gert vel og hvað mætti betur fara. Kennarinn á að ýta undir að 

nemendur öðlist tiltekna hæfni með sem fjölbreyttustum kennsluháttum. Lokamat í 

utdanningsvalg tekur svo mið af því hvort nemendur hafi tekið þátt í kennslunni 

(Utdanningsdirektoratet, 2019). 

1.4 Markmið og rannsóknarspurningar 

Í þessari rannsókn verður sjónum beint að náms- og starfsfræðslu sem skyldunámsgrein 

á unglingastigi í grunnskólum í Noregi. Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á 

sjónarmið og reynslu náms- og starfsráðgjafa og einstaklinga er komið hafa að kennslu, 

innleiðingu og námskrárgerð utdanningsvalg. Einnig er ætlunin að fá álit þeirra á því hvað 

það er sem vel er gert og hvað má betur fara, ásamt því að fá upplýsingar um faglega 

stöðu námsgreinarinnar. Hagnýtt gildi slíkra gagna gæti verið mikið þegar náms- og 

starfsfræðsla verður innleidd sem skyldunámsgrein hér á landi. 

Á grunni framangreindrar umfjöllunar og markmiða rannsóknar voru eftirfarandi 

rannsóknarspurningar settar fram fyrir rannsóknina: 

1. Hver er upplifun viðmælenda af tilkomu náms- og starfsfræðslunnar sem 

skyldunámsgrein í Noregi? 

2. Hvað telja viðmælendur að megi betur fara í tengslum við utdanningsvalg? 

3. Hver er fagleg staða utdanningsvalg að mati viðmælenda?  
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2 Aðferð  

Við framkvæmd þessarar rannsóknar var notast við eigindlega rannsóknaraðferð (e. 

qualitative research methods) þar sem markmið rannsóknarinnar var að skoða upplifun 

og reynslu þátttakenda (Braun og Clarke, 2013; Taylor, Bogdan og DeVault, 2016). Helstu 

gögn rannsóknarinnar eru viðtöl. Í eigindlegum rannsóknum eru opin viðtöl algeng sem 

er gott verkfæri þegar leitast er eftir að meðtaka upplifun og reynslu viðmælenda (Braun 

og Clarke, 2013; Taylor, Bogdan og DeVault, 2016). Í opnu viðtali hefur viðmælandi 

tækifæri á að segja frá og lýsa með sínum orðum eigin upplifunum og reynslu. Í 

eigindlegum rannsóknum er leitast eftir merkingu og upplifun fólks á hlutum úr þeirra lífi. 

Rannsakandinn gegnir lykilhlutverki þar sem hann er sá sem safnar gögnunum, greinir þau 

og túlkar merkingu þeirra. 

2.1 Þátttakendur  

Viðmælendur voru fimm, þar af tveir einstaklingar sem komið hafa að námskrárgerð fyrir 

utdanningsvalg og svo þrír náms- og starfsráðgjafar sem koma að kennslu 

námsgreinarinnar í norskum grunnskólum. Notast var við markmiðsúrtak (e. purposeful 

sampling) til þess að komast í samband við einstakling sem komið hefur að gerð námskrár 

utdanningsvalg. Síðan varð úrtakið að veltiúrtaki (e. snowballing) (Braun og Clarke, 2013) 

því fyrsti viðmælandi vísaði á mögulega viðmælendur. Hér verður gert grein fyrir 

viðmælendum í rannsókninni. Mikilvægi trúnaðar var haft að leiðarljósi þar sem 

viðmælendur deila persónulegri reynslu og upplifun sinni (Braun og Clarke, 2013; Taylor 

o.fl., 2016). Til þess að koma í veg fyrir persónurekjanlegar upplýsingar hefur nöfnum og 

öðrum upplýsingum verið breytt. 

Noora Amalie Sætre er fræðimaður sem hefur tekið mikinn þátt í námskrárgerð fyrir 

utdanningsvalg. Hún er einnig mikill talsmaður námsgreinarinnar. 

William Magnusson er skólastjórnandi sem komið hefur að gerð námskrárinnar fyrir 

utdanningsvalg. Hann er öflugur talsmaður hennar og heldur utan um hana í sínum skóla 

sem og skólastjórahóp sveitarfélagsins. 

Eskild Tryggvasson er náms- og starfsráðgjafi sem starfaði áður sem kennari. Hann 

hefur kennt utdanningsvalg frá innleiðingu, einnig hefur hann útbúið áætlanir fyrir 

samkennara sína til að nýta við kennslu í námsgreininni. 
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Eva Kviig Mohn hefur verð náms- og starfsráðgjafi í fjögur ár en starfaði áður sem 

kennari. Hún hefur kennt utdanningsvalg frá því að greinin var gerð að skyldunámsgrein. 

Ásamt því að kenna námsgreinina útbýr hún skipulag fyrir aðra sem sjá um kennslu með 

henni í utdanningsvalg. 

Vilde Hellerud Lien var kennari áður en hún varð náms- og starfsráðgjafi. Hún kenndi 

utdanningsvalg frá upphafi en eftir að hafa lokið menntun sinni í náms- og starfsráðgjöf 

hætti hún allri kennslu. Nú er aðkoma hennar að utdanningsvalg að veita þeim sem kenna 

námsgreinina ráðgjöf ásamt því að koma að kennsluáætlunargerð fyrir hana. 

2.2 Framkvæmd  

Undirbúningur rannsóknarinnar hófst á hugmyndavinnu í mars 2019 og lauk henni við 

greiningu gagna í nóvember 2019. Í beinu framhaldi voru niðurstöður skrifaðar. Haft var 

samband við fyrsta viðmælandann þegar hugað var að vinnu með þetta efni í apríl 2019. 

Viðkomandi aðstoðaði við að koma mynd á rannsóknina. Eftir það var viðkomandi beðinn 

um að benda á mögulega viðmælendur. Eftir að hafa fengið sendar upplýsingar og 

tölvupóstföng mögulegra þátttakenda var sendur tölvupóstur með upplýsingum um 

rannsóknina og þeir spurðir hvort áhugi væri fyrir þátttöku. Viðtölin fóru hægt af stað þar 

sem þeir fyrstu sem beðnir voru um þátttöku höfðu ekki strax tíma. Einn af þeim sem fékk 

tölvupóst í fyrstu atrennu svaraði ekki og afþakkaði þátttöku þegar aftur var leitað til hans. 

Í seinni hópnum sem sent var á barst aldrei svar frá einum þrátt fyrir ítrekun.  

Viðtalsrammar (sjá viðauka 2 og 3) voru notaðir í þeim tilgangi að minna rannsakanda 

á aðalatriði sem leitað var eftir en annars fengu viðmælendur tækifæri til þess að segja 

frá með sínum eigin hætti. Viðtalsrammarnir voru þannig byggðir upp að í viðtölum var 

byrjað á því að gera viðmælendum grein fyrir tilgangi rannsóknarinnar og kynntur 

bakgrunnur rannsakanda. Þá var viðtalinu komið af stað með auðveldum spurningum til 

að kynnast viðmælanda og reyna að mynda tengsl. Síðan var viðmælandi hvattur til að 

lýsa upplifun sinni af utdanningsvalg. Þar á eftir var reynt að fá fram skoðun viðmælanda 

á námskrá og breytingum á henni. Þá var leitast eftir aðgengi að faggögnum sem nýta 

mætti í kennslu utdanningsvalg. Að lokum var viðmælendum gefið tækifæri að bæta því 

við sem þeir vildu. Viðtalsrammar þróuðust eftir úrvinnslu hvers viðtals þar sem bætt var 

við punktum tengdum þemum sem komið höfðu fram í þeim tilgangi að fá upplifun eða 

skoðun næstu viðmælenda (Taylor o.fl., 2016). 
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Á tímabilinu 7. október til 20. nóvember 2019 fóru viðtölin fram gegnum 

samskiptaforritið Skype vegna fjarðlægðar milli mín og viðmælenda. Mikilvægt er að huga 

að trúnaði við viðmælendur þegar lýsa á persónulegri reynslu og upplifun þeirra (Braun 

og Clarke, 2013; Taylor o.fl., 2016). Af þeirri ástæðu var viðmælendum send 

trúnaðaryfirlýsing og samþykki vegna þátttöku, undirskrifuð af mér, sem þeir prentuðu 

út, skrifuðu undir og sendu aftur til mín með því að skanna gögnin. Viðmælendur sátu 

ýmist á vinnustað eða heimili sínu meðan ég sat á heimili mínu. Lengd viðtalanna voru 45-

50 mínútur, viðtölin voru hljóðrituð með Skype forritinu að frátöldu einu þegar ekki 

reyndist mögulegt að nýta þann valmöguleika forritsins. Þá var viðtalið hljóðritað í 

gegnum snjallsíma sem stilltur var á flugstillingu. Viðtölin voru hálf stöðluð og opin (e. in-

depth interview) þannig að viðmælendur fengu frelsi til að tjá sig óáreittir (Braun og 

Clarke, 2013). Reynt var eftir fremsta megni að hafa viðtölin líkari spjalli á milli vina en 

formlegu viðtali. Til að reyna að koma í veg fyrir mögulegan misskilning vegna 

tungumálaörðugleika var viðmælendum sendur tölvupóstur og gefið tækifæri til þess að 

útskýra frekar ef eitthvað orkaði tvímælis. Fyrst voru tekin viðtöl við tvo einstaklinga sem 

komið hafa að námskrárgerð fyrir utdanningsvalg og síðan voru viðtölin við náms- og 

starfsráðgjafana þrjá tekin. 

2.3 Úrvinnsla gagna  

Helstu gögn voru viðtöl við alla viðmælendur ásamt tölvupóstsamskiptum við nokkra að 

loknum viðtölum og/eða úrvinnslu þeirra. Vinnubrögð grundaðrar kenningar (e. 

grounded theory) voru höfð að leiðarljósi við úrvinnslu viðtala, stöðluð vinnubrögð voru 

notuð þegar greining gagna var gerð samhliða gagnaöflun (Charmaz, 2014). Viðtölin voru 

afrituð ýmist samdægurs eða daginn eftir að þau voru tekin. Samhliða afritun og við 

yfirlestur á viðtölum voru skráðar athugasemdir. Að loknum viðtölum voru skráðar 

hugleiðingar rannsakanda og að lokinni afritun og athugasemdavinnu var gerð ígrundun 

fyrir hvert viðtal. Að jafnaði voru þrír til fjórir dagar notaðir við úrvinnslu hvers viðtals. Þar 

sem viðtöl fóru fram á ensku sem er hvorki móðurmál mitt né viðmælenda hafa tilvitnanir 

viðmælenda verið þýddar yfir á íslensku. 

Gagnagreiningin var byggð á grundaðri kenningu með því að beita upphafskóðun (e. 

initial coding) og markvissri kóðun (e. focused coding) (Charmaz, 2014). Þegar 

upphafskóðunin var gerð var leitast eftir þemum með því að lesa afrit af viðtalinu orð fyrir 
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orð og setningu fyrir setningu og þemun skráð til hliðar við viðtalið. Í framhaldinu var gerð 

markviss kóðun þar sem gögnin voru lesin aftur út frá mögulegum meginþemum sem 

komu fram í opnu kóðuninni og þau greind enn frekar. Þá voru greiningarblöð (e. memos) 

skrifuð um þau þemu sem komu fram endurtekið í gögnunum og nýjum gögnum bætt við 

eftir greiningu hvers viðtals fyrir sig (Charmaz, 2014). 

2.4 Siðferðileg sjónarmið  

Ef rannsókn á að standa undir nafni þarf að fara eftir siðferðislegum kröfum jafnt sem 

aðferðafræðilegum því allir hafa sjálfstæða hagsmuni sem þarf að virða (Sigurður 

Kristinsson, 2013). Við framkvæmd rannsóknarinnar var sérstaklega hugað að 

sjálfræðisreglunni (e. principle of respect for autonomy) og leitað eftir að þátttaka 

viðmælenda væri upplýst og óþvinguð (Hennink, Hutter og Bailey, 2011; Sigurður 

Kristinsson, 2013). Einnig voru siðareglur Háskóla Íslands skoðaðar og þá sérstaklega 

vernd þátttakenda í rannsóknum (Háskóli Íslands, 2019). Þar kemur fram líkt og í 

sjálfræðisreglunni að leitast skuli eftir því að réttur þátttakenda sé virtur og vernda skuli 

hagsmuni þeirra. Til þess að uppfylla þessar reglur skrifaði bæði ég og allir viðmælendur 

undir trúnaðaryfirlýsingu og samþykki vegna þátttöku (sjá viðauki 4). Þar kom fram að 

farið yrði með öll gögn sem trúnaðarupplýsingar, viðtöl yrðu tekin upp og öllum gögnum 

eytt að rannsókn lokinni. Einnig var getið til um að viðmælendum yrði gefin gervinöfn og 

gætt yrði til hins ítrasta að ekki yrði unnt að rekja persónugreinanlegar upplýsingar aftur 

til viðmælenda. Að sama skapi var sóst eftir samþykki viðmælenda fyrir þátttöku og þeim 

gert ljóst að frjálst væri að hætta við þátttöku hvenær sem á rannsókninni stæði. Með 

undirskrift trúnaðaryfirlýsingu og samþykki vegna þátttöku var gengið úr skugga um að 

þessari reglu væri fylgt eftir. Í upphafi og lok allra viðtala ásamt ofangreindum atriðum 

var minnst á bæði trúnað og nafnleynd.  
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3 Niðurstöður 

Tilgangur rannsóknarinnar var að fá innsýn í upplifanir náms- og starfsráðgjafa og 

einstaklinga sem komið hafa að námskrárgerð, innleiðingu og kennslu 

skyldunámsgreinarinnar utdanningsvalg. Áhersla var lögð á að öðlast sýn á stöðu 

námsgreinarinnar, ávinnings af henni og því sem betur mætti fara. Þrjú meginþemu komu 

fram í viðtölunum og hefur niðurstöðukaflanum verið skipt niður eftir þeim. Fyrsti kaflinn 

er Markviss og víðtæk námsgrein, þar sem eru þrjú undirþemu; markmið utdanningsvalg, 

samþætting námsgreina og ávinningur. Þar á eftir kemur kaflinn Annars flokks námsgrein 

og eru það skortur á námsmati, heitið utdanningsvalg, misjafnt aðgengi og neðst í 

fæðukeðjunni sem eru undirþemu. Að lokum er það Fagmennska sem skipt er í tvö 

undirþemu sem eru námsefni ásamt fagþekkingu. Hér í niðurstöðum hafa enskar 

tilvitnanir í viðmælendurna verið þýddar yfir á íslensku. 

3.1 Markviss og víðtæk námsgrein 

Það kom sterkt fram hjá viðmælendunum að utdanningsvalg væri markviss og viðtæk 

námsgrein en það er fyrsta meginþemað. Því mátti síðan skipta enn betur upp í 

undirþemun: markmið utdanningsvalg, samþætting námsgreina og ávinningur. Allir 

viðmælendur voru sammála um mikilvægi námsgreinarinnar ásamt því að finnast auðvelt 

að samþætta hana með öðrum námsgreinum. Allir voru þeir á einu máli að 

utdanningsvalg er víðtæk námsgrein sem kemur inn á ýmis svið eða eins og Vilde orðaði 

það „þetta er ekki bara um starfsframa [e. career] heldur á þetta við um börnin sem 

manneskjur.“ 

3.1.1 Markmið utdanningsvalg 

Fyrsta undirþemað er markmið utdanningsvalg, þar sem viðmælendurnir voru duglegir 

að ræða um markmið námsgreinarinnar. Markmið námsgreinarinnar samkvæmt þeim 

væri lærdómur nemenda um nám og störf, að þeir lærðu að taka ákvarðanir almennt og 

safna sér upplýsinga. Tilgangurinn væri að nemendur lærði um sjálfa sig, áhuga sinn, 

hverjir styrkleikar og veikleikar þeirra væru og gerðu sér þannig grein fyrir þeim 

möguleikum sem stæðu þeim til boða.  

Þegar markmiðin eru skoðuð er áhugavert að horfa til upprunalegra markmiða 

námsgreinarinnar og hvers vegna utdanningsvalg var gert að skyldunámsgrein. Þegar 
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Noora var spurð út í hvað byggi að baki tilkomu námsgreinarinnar og hvort það hefði 

mögulega verið hugsað sem forvörn gegn brotthvarfi, sagði hún svo vera ásamt því að 

koma til móts við þarfir atvinnulífsins:  

Já, og mæta þörfum atvinnulífsins. Af því að við höfum fengið gagnrýni hérna í Noregi 

frá OECD um að hér sé þjóðin mjög menntuð en á röngum sviðum. […] Sagt á 

einfaldan máta, af því það er skortur á vinnuafli í mörgum greinum og svo er fullt af 

fólki sem er með menntun en fær ekki störf við hæfi. 

Markmið utdanningsvalg er því ekki einungis beint að nemendum sjálfum heldur er verið 

að hugsa um samfélagið í heild sinni. 

Með breyttri námskrá eru markmiðin og áherslurnar orðnar aðrar. Þegar Noora talaði 

um breytingarnar sem urðu frá fyrstu og til annarrar námskrárinnar sem tók gildi haustið 

2015 segir hún: 

Þá eru áherslurnar orðnar gjörbreyttar vegna þess að okkar [námskrárgerðar-

hópsins] stefna var að þetta fjallaði ekki um námsvalið heldur um að læra um nám 

og störf eða það sem við köllum karrierelæring. Læra að taka ákvarðanir, læra að 

safna upplýsingum, læra að setja hluti upp á móti hver öðrum og læra meira um 

sjálfan sig og möguleikana sem maður hefur og þær takmarkanir sem eru til staðar.  

Aðrir viðmælendur töluðu um sömu breytingar og vildu meina að þær hafi verið jákvæðar. 

Noora hélt svo áfram og talaði um breytingar sem ríkið lagði áherslu á að yrðu gerðar: 

Síðan lagði ráðuneytið áherslu á að koma inn á kynjasjónarmið. Að við skyldum 

semsagt taka það skýrt fram að það ætti að vera hluti af námsgreininni að læra um 

kynjaskiptingu á vinnumarkaði og í menntakerfinu. Kyn sé ekki nein fyrirstaða við vali 

á námi og störfum. 

William talaði einnig um þessar breytingar og að hans mati eru þær mikilvægar.  

Viðmælendur komu reglulega inn á hve víðtæk námsgreinin væri, William sagði „það 

eru engar aðrar námsgreinar sem horfa heilt yfir eða af hverju við erum í skóla.“ Aðrir 

tóku í sama streng. Viðmælendurnir töluðu um að nemendur ættu að læra um þá 

möguleika sem þeir höfðu og þær hindranir sem gætu orðið á vegi þeirra. Öll töluðu þau 

um að nemendur ættu að öðlast þá hæfni að geta tekið upplýstar ákvarðanir og valið á 

ígrundaðan hátt. Þegar William var spurður út í kosti námsgreinarinnar sagði hann „ég 

gæti nú auðveldlega talað um það í klukkutíma eða tvo.“ Taldi hann þá upp nokkra af 

kostum hennar og þar á meðal rýmið sem utdanningsvalg hefði til að auka hæfnina að 

taka upplýstar ákvarðanir: 
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Við tölum um hæfnina til að taka ákvörðun. Hvernig tökum við ákvörðun? Við fáum 

tækifæri til þess að skoða það. Við fáum tækifæri til að afla upplýsinga. Skólinn á að 

undirbúa fyrir framtíðina. Við höfum tækifæri í utdanningsvalg til þess að nota það 

sem við höfum lært, líka úr öðrum námsgreinum, byggt á því og tekið ákvörðun um 

framhaldsmenntun. 

Nemendur ættu því að geta tekið ígrundaðar ákvarðanir byggðar á upplýsingum sem þeir 

hafa aflað sér. Þurfa þeir því margvíslegar upplýsingar til þess að geta valið. Noora talaði 

um að val væri aldrei algjörlega undir einstaklingi komið heldur væru margir áhrifaþættir 

sem spiluðu inn í þegar ákvörðun væri tekin: 

Af því að það er náttúrulega engin sem getur valið frjálst, eða eins og fullorðnir segja 

nú stundum við krakka, þú getur orðið það sem þú vilt. Þetta er náttúrulega langt 

langt fjarri öllum sannleika. Þau læra sem mest sjálf, þannig að þau séu ekki háð því 

að einhverjir aðrir beini þeim í ákveðnar áttir. […] [Þau læra] að það er margt í 

kringum þau sem hefur áhrif á val þeirra. Ég meina ef þér finnst alveg ofboðslega 

gaman að vinna með höndunum og gætir hugsað þér að verða silfursmiður eins og 

afi þinn þá máttu alveg vita það að það er afskaplega erfitt að komast inn í svoleiðis 

nám og það fær nánast enginn vinnu við það lengur. 

Flestir viðmælendur komu inn á afleiðingar vals og að nemendur ættu að öðlast þá hæfni 

að geta gert sér grein fyrir afleiðingum gjörða sinna. Einnig minntust þeir á mikilvægi þess 

að nemendur gerðu sér grein fyrir að val þeirra á námi hefði afleiðingar í för með sér og 

þá ekki einungis varðandi námið og mögulegt starf í kjölfarið, heldur lífið sem heild. 

Viðmælendur töluðu um að í utdanningsvalg gæfist nemendum tækifæri til þess að 

horfa á sig sem heild og sem hluta af samfélaginu. Eskild talaði um þróun sjálfsmyndar 

„þetta er leið til þess að þekkja sjálfan sig, sem þróar þau og hjálpar þeim að þróa 

sjálfsmynd sína. Sem er gott fyrir samfélagið því þau þurfa að finna sinn stað, sinn rétta 

stað [í samfélaginu].“ 

Nokkrir af viðmælendum fjölluðu um síbreytilegan heim sem nemendur þyrftu að 

taka mið af og vera sveigjanlegir og tilbúnir að taka breytingum með opnum hug. Allir 

komu þeir inn á það að utdanningsvalg snerist ekki aðeins um starfsframa þeirra heldur 

lífið almennt. Vilde sagði „þetta er allt fyrir krakkana, hvernig eigi að hjálpa þeim að velja 

rétta leið og velja á milli [hluta], það er allir þættir lífsins.“ 

Mikilvægi þess að nemendur læri að takast á við vandamál almennt sem og í tengslum 

við nám og vinnu er það markmið sem flestir viðmælendurnir komu inn. Eva talaði 

sérstaklega um mikilvægi þess að „gera nemendur þrautseigari, til að gera þá að betri 
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manneskjum og finna leiðir til þess að takast á við lífið.“ Hún talaði einnig um mikilvægi 

þess að komast að því hvað það er sem maður vill ekki: 

Ég segi nemendum mínum alltaf að það sé líka mjög mikilvægt að komast að því hvað 

þau vilja ekki gera. Ég vil ekki gera þetta og þá get ég einbeitt mér að til dæmis 

þremur eða fjórum hlutum sem ég vill mögulega gera og þannig reynt að komast að 

niðurstöðu. 

Viðmælendur vildu allir meina að utdanningsvalg fái nemendur til að horfa fram á við, 

ekki eingöngu til þess að sjá fyrir sér hvaða nám þá langar í heldur hvaða starf þeim 

hugnast að starfa við í framtíðinni. 

3.1.2 Samþætting námsgreina 

Annað undirþemað er samþætting námsgreina, þar sem nýjasta aðalnámskrá grunnskóla 

Norðmanna leggur mikið upp úr því að unnið sé þvert á námsgreinar. Hér verður komið 

inn á þverfagleg þemu sem eru í nýju aðalnámskrá norskra grunnskóla. Allir 

viðmælendurnir töluðu um hversu auðveld samvinna á milli utdanningsvalg og annarra 

námsgreina gæti verið. Í þessu samhengi sá William eftir tveimur af þremur þverfaglegum 

þemum aðalnámskrárinnar sem voru tekin út. Að hans mati væru þverfaglegu þemun það 

sem utdanningsvalg gengi út á og undirstrikaði þann sveigjanleika og þá tengingu sem 

hún hefði við aðrar námsgreinar: 

Mér fannst leiðinlegt að sjá, að eftir að við skiluðum af okkur fyrstu drögum, að þeir 

hefðu tekið út tvö þverfagleg þemu, þú veist það eru þrjú þverfagleg þemu í 

aðalnámskránni […] allar námsgreinar eiga að vinna með þessi þemu. Við höfðum 

skrifað um öll þrjú þemun og tengt þau við utdanningsvalg. En þeir tóku tvö þemu 

út. Vandamálið með utdanningsvalg er að þemun voru eitt af aðalatriðunum sem við 

höfðum byggt á. Að það ætti að nota svolítið úr öllum þemunum og námsgreinunum. 

Eskild saknaði líka þemanna sem höfðu verið fjarlægð og spurði mig „veistu hvaða þema 

er enn inni?“ Í framhaldinu talaði Eskild um utdanningsvalg sem lykilnámsgrein í norskum 

grunnskólum vegna þverfaglegu þemanna í nýju aðalnámskrá grunnskólanna: 

Það er það nýja […] svo í raun er þetta samþætt inn í allar aðrar námsgreinar. Að vissu 

leyti. Þetta er að vissu leyti aðalnámsgreinin, virkilega. Því hún nær til allra hinna. Þú 

getur samþætt allar aðrar námsgreinar með utdanningsvalg, að vissu leyti. Hún er 

einskonar regnhlíf yfir öllum hinum [námsgreinunum]. 

Viðmælendur fóru misdjúpt í mögulega samþættingu utdanningsvalg við aðrar greinar. 

Augljósast væri að samvinnan væri á milli utdanningsvalg, norsku og/eða samfélagsfræði. 
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Í tengslum við hvaða námsgreinar væru bestar til að vinna þverfaglega saman, sagði 

Noora: „þegar ég spyr kennara að þessu, þá segja þeir norska og samfélagsfræði.“ Aðrir 

viðmælendur töluðu á svipuðum nótum, þar sem hægt væri að gera ýmis sameiginleg 

ritunar- og kynningarverkefni í þessum þremur námsgreinum. Eva sagði meðal annars 

þetta um samþættinguna: 

Ég held það sé hægt að vinna með flestum námsgreinum. Í norsku gerum við 

ferilskrár og atvinnuumsóknir og líka skýrslur. Þegar þau gera kynningar á störfum þá 

er 100 % hægt að tengja það líka við samfélagsgreinar. Því þá hafa þau farið að kynna 

sér störf og lært á vettvangi og kynna [fyrir samnemendum]. 

Aðrir viðmælendur tóku í sama streng en Noora horfði á þetta út frá stærra samhengi og 

talaði um að það væri líka hægt að samþætta námsgreinar eftir áhuga nemenda: 

Það fer svolítið eftir áhugasviði nemenda, […] En ég sé þetta í miklu víðara samhengi, 

það er í raun og veru hægt að flétta þetta inn í allar aðrar greinar og taka aðrar greinar 

inn í utdanningsvalg vegna þess að það eru svo margir fletir í utdanningsvalg sem 

hægt er að tengja inn í. Eins og til dæmis það að þau eiga að skrifa ferilskrá og 

starfsumsókn [samkvæmt námskrá] og það er mjög auðvelt að tengja inn í 

norskukennsluna.  

Noora hafði svo meira um þetta að segja og kom með mörg dæmi um hvernig væri hægt 

að láta ýmsar námsgreinar vinna með viðfangsefni tengdu utdanningsvalg og hvernig 

nemendur gætu mögulega nýtt sér námsgreinarnar til þess að ná settu markmiði á sínum 

náms- og starfsferli. Hún hafði þetta að segja um tengingu við stærðfræði: 

Þegar þau eru að skoða hvað kostar að vera í námi í svo og svo mörg ár. Hvað fæ ég 

út úr því að fara til dæmis í verklegar greinar og byrja að vinna þegar ég verð tuttugu 

ára og þurfa ekki að taka námslán. Setja svona dæmin upp svolítið út frá hagfræðinni 

og eða út frá kostnaði, tekjum og svoleiðis, þá ertu komin inn í stærðfræðina.  

Noora fór mun dýpra inn í þessi mál en aðrir viðmælendur og talaði meðal annars einnig 

um siðfræði: 

Svo geta verið siðferðislegar spurningar, ef ég er mjög upptekinn af umhverfisvernd, 

hvaða störf ætti ég þá að skoða. Þá þarftu að skilgreina fyrir sjálfum þér og kannski 

öðrum hvað á ég eiginlega við með umhverfisvernd. Nú eru til dæmis hérna í Noregi, 

þeir sem vinna í olíunni að reyna að skapa, eða semsagt fyrirtækin, þeir eru að skapa 

nýja ímynd af því að olían er náttúrulega óþverri og mengunarvaldur. Þá eru þeir að 

skapa sér aðra ímynd og vinna þannig að lausnum sem geta komið í staðinn fyrir 

olíuna sem orku. Og þannig að ýmsar spurningar koma upp um hvað sé rétt og hvað 

sé ekki rétt […] og þá gæti siðfræðin og heimspekin komið þar inn í.  
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Flestir viðmælendur komu inn á þá spurningu sem oft kemur upp í skólastofum, það er af 

hverju erum við í skóla og af hverju erum við að læra ýmsa hluti. Eins og fram hefur komið 

sagði William að utdanningsvalg væri í raun eina námsgreinin sem stuðlaði beint að því 

að svara þessari spurningu. Noora talaði um þetta meðal annars út frá 

samþættingarsjónarmiði: 

Og af hverju ertu að læra náttúrufræði, jú af því að mig langar til þess að eiga 

möguleikann á þessu og hinu starfinu eða komast inn í þetta og þetta nám. Og ég 

legg mig fram í íþróttum af því að það eru miklar kröfur um líkamlega hæfni til að 

komast inn í lögregluna og svo framvegis og svo framvegis.  

Að mati viðmælenda ætti utdanningsvalg að vera námsgrein sem vel er hægt að 

samþætta með öðrum greinum, eins og nýja aðalnámskráin kallar eftir.  

3.1.3 Ávinningur  

Viðmælendur komu flestir inn á ávinning utdanningsvalg af fyrra bragði, því tengist þriðja 

undirþemað því. Gögnin sýndu bæði persónulegan og samfélagslegan ávinning, þá 

aðallega í sambandi við forvarnir við brotthvarfi, mögulega styttingu námstímans, 

fjárhagslegan sparnað og ávinning þess að fá tækifæri til þess að virkilega sökkva sér ofan 

í hluti í tengslum við eigið líf og frama. 

Upplifun viðmælenda var sú að til þessa hafi ávinningur námsgreinarinnar þegar 

sýnt sig og bæri þar að nefna ígrundaðri ákvarðanir, betri sjálfsþekking nemenda og að 

fleiri virtust ljúka framhaldskóla. Allir viðmælendur voru sammála um að ávinningurinn 

væri mikill. Ekki einungis á þeim tímapunkti þar sem nemendur voru á þeim tímamótum 

að fara að velja sér framhaldsnám að loknum grunnskóla heldur almennt í lífinu. Vilde 

talaði um að hafa rætt við fyrrverandi nemanda um það hvort utdanningsvalg hefði komið 

að einhverjum notum: 

Við töluðum um hvort hann hefði haft einhver not af því sem við gerðum. […] Og 

hann sagði að hann hefði getað notað þetta mikið. Hvað er rétt fyrir mig? Hvaða leið 

er góð fyrir mig eða eru það foreldrar mínir sem segja mér hvað það er sem ég á að 

gera? Svona eins konar vakning, tja, jú einhverskonar vakningarferli. 

Fyrrverandi nemandi Vilde upplifði notagildi námsgreinarinnar þrátt fyrir að hafa verið 

nemandi hennar á þeim tíma sem hún hafði ekki öðlast þá fagþekkingu sem hún hefur í 

dag.  
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Allir viðmælendurnir töluðu um mikilvægi sjálfsþekkingar, William minntist líka á það 

þegar hann talaði um kosti námsgreinarinnar „tækifæri sem nemendur fá til að skoða 

bakgrunn og persónuleika sinn, er lykill, mér finnst það vera lykilatriði sem er stuðningur 

við ákvarðanatöku þeirra.“ Auk sjálfþekkingar sögðu viðmælendurnir að nemendur öðlist 

þekkingu á náms- og starfsframboði ásamt því að geta speglað sig í þessu, sem er að geta 

séð sjálfan sig á ákveðnum stað í bæði námi og starfi. Þegar Vilde talaði um 

sjálfþekkinguna talaði hún líka um „styrkleika og væntingar þeirra, hvað þau langar til að 

gera, hvað þau geta gert. Hvaða tækifæri eru fyrir hendi.“ Þá voru viðmælendurnir á einu 

máli; sjálfsþekkingin og upplýsingarnar sem nemendur fengju yrðu til þess að þeir gætu 

tekið upplýstari ákvarðanir í tengslum við framtíð sína. Vilde talaði líka um tækifærið sem 

námsgreinin skapaði nemendum „þau fá tíma og þegar þetta er sett í stundatöflur þeirra, 

þá hálfpartinn finnst mér það verða auðveldara [fyrir þau] að einbeita sér virkilega að 

þessu.“ En þar talaði Vilde um ákvarðanatöku í tengslum við framtíð nemenda. 

Í öllum viðtölum var komið inn á ákvarðanatöku eins og komið hefur fram. Vilde og 

Eva vildu þó sérstaklega leggja áherslu á að samkvæmt þeirra mati væri ekki hægt að velja 

rangt og að öll reynsla gæti verið gagnleg. Eva sagði „mér finnst þau jafnvel geta öðlast 

mikilvæga þekkingu þegar þau hafa valið rangt.“ 

Flestir komu þeir inn á að það gæti verið bæði tíma- og fjárhagslegur sparnaður fyrir 

nemendur að velja rétt í fyrsta vali. Viðmælendurnir töluðu ekki aðeins um persónulegan 

ávinning heldur einnig mögulegan samfélagslegan ávinning af námsgreininni svo sem 

fjárhagslegan. Það væri dýrt fyrir samfélagið ef nemendur byrjuðu í nýju námi og kláruðu 

ekki það sem byrjað væri á. Eva sagði meðal annars þessu tengdu „ég held að þetta sé 

mjög mikilvægt fyrir framhaldskólana og stjórnvöld, því ég held að þetta muni spara 

pening.“ Í framhaldi af þessu talaði hún um mögulegan kostnað þegar nemendur veldu 

ekki nám við hæfi og mögulegar afleiðingar þess. Þegar Vilde talaði um fjárhagslegan 

ávinning fyrir bæði einstaklinginn og samfélagið sagði hún „þegar nemendur velja rétta 

námsleið, þá er það líka spurning um það fjárhagslega. Fyrir þá sem ekki ná að klára þá 

menntun sem þeir velja, þá er það spurning um fjárhagsleg áhrif fyrir norska kerfið.“ 

Viðmælendurnir vildu meina að líklegur ávinningur af því að kenna námsgreinina væri 

að það gæti unnið gegn brotthvarfi úr námi, því ákvarðanir einstaklinga væru betur 

ígrundaðar eftir þriggja ára kennslu í greininni. Eva kemur inn á brotthvarfsvanda 

Norðmanna sem að hennar mati hefur skánað eftir tilkomu utdanningsvalg:  
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Vandamálið í Noregi er að það eru margir sem hverfa frá [námi], því þeir hafa ekki 

þekkinguna eða þeir vita ekki hvað þá langar að gera […] þetta er orðið betra í Noregi 

eftir að kennsla í utdanningsvalg hófst. Við sjáum að fleira fólk klárar 

framhaldsskólann, en samt sem áður eru margir nemendur sem hætta […] Ég held 

að ef kennarar og skólar, fylgi og geri það sem þeir eiga að gera í utdanningsvalg, ég 

held að til lengri tíma muni það hafa áhrif. Algjörlega. 

Allir viðmælendurnir töluðu um möguleg tækifæri þess að nemendur fái að kynna sér 

ýmis störf með vettvangsheimsóknum. Þeir viðmælendur sem koma að kennslu 

námsgreinarinnar töluðu líka mikið um ávinning þess að leyfa nemendum að prófa störf. 

Þar gæfist þeim tækifæri til þess að virkilega kynnast starfinu sem gæti hjálpað við 

ákvarðanatöku. Eva talaði þó um mikilvægi þess að ekki væri nóg að fara bara á vettvang 

heldur þyrfti að undirbúa vettvangsferðirnar og vinna svo úr þeim: 

En ég held að það sé mikilvægt að þau undirbúi eitthvað og að þau læri eitthvað, en 

ekki bara að vinna í búð eða kaffihúsi, eða veitingastað eða fyrirtæki. Heldur að þau 

þurfi að læra eitthvað um menntun. Já hvernig maður fær þetta starf og hvaða 

eiginleika það krefst og áhugi þeirra og hvernig á að vera sveigjanlegur og þessháttar. 

Ekki bara vinna vinnuna.  

Þeir viðmælendur sem koma að kennslu námsgreinarinnar nefndu mörg dæmi um 

skipulag tengt námsgreininni í þeirra skóla. Þá talaði Eskild um að flestir nemendur í 10. 

bekk nýttu sér samtöl sem þeim gæfist kostur á að koma í til að ræða framtíðina út frá því 

sem þeir höfðu lært í námsgreininni: 

Í samtölunum draga [nemendur] allt saman út frá því sem þeir höfðu lært frá því í 8. 

bekk og þá skipuleggjum við og byggjum brýr, á milli nútímans og sjö eða tíu ár inn í 

framtíðina. […] mér finnst það áhugavert hvað þau þekkja sig sjálf vel og hvaða plön 

þau hafa fyrir komandi framtíð. Auðvitað ekki allir en mörg. 

Þegar helstu niðurstöður meginþemans markviss og víðtæk námsgrein eru dregin 

saman kemur í ljós að utdanningsvalg er mikilvæg að mati viðmælenda. Markmið 

námsgreinarinnar eru víðtæk og snúast ekki eingöngu um nám og störf eða val á þeim, 

heldur mun meira. Námsgreinin gefur tækifæri sem ekki gefast í öðrum námsgreinum og 

þá einna helst að kafa djúpt í sjálfsskoðun og öðlast betri sjálfsþekkingu sem er mikilvæg 

í til dæmis ákvarðanatöku tengda námi og störfum. Þá er auðvelt, að mati viðmælenda, 

að samþætta námsgreinar við utdanningsvalg og í raun hægt að tvinna hana saman við 

allar aðrar námsgreinar. Viðmælendur telja einnig að ávinningur utdanningsvalg sé mikill, 

bæði fyrir einstaklinginn og samfélagið. Sá ávinningur sem hlýst af forvörnum gegn 
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brotthvarfi getur haft fjárlegsleg áhrif fyrir bæði einstaklinginn og samfélagið og aukin 

sjálfsþekking kemur að notum á ýmsum sviðum ásamt aukinni hæfni til ákvörðunartöku. 

Eftir að hafa farið í ávinning námsgreinarinnar er vert að líta á það sem að mati 

viðmælenda mætti betur fara. 

3.2 Annars flokks námsgrein 

Viðmælendur komu inn á vankanta sem þeir töldu utdanningsvalg hafa, en annað 

meginþemað tekur á því sem er annars flokks námsgrein. Þá eru undirþemun fjögur: 

skortur á námsmati, heitið utdanningsvalg, misjafnt aðgengi og neðst í fæðukeðjunni. 

Undirþemun komu aðallega fram þegar rætt var um hvað betur mætti fara í tengslum við 

námsgreinina. Skoðanir viðmælenda á þessum málum voru frekar líkar þrátt fyrir að þeir 

væru ekki sammála að öllu leyti. Allt frá upphafi og til dagsins í dag hafa þeir á einhverjum 

tímapunkti þurft að sannfæra skólastjórnendur og/eða kennara um ágæti 

utdanningsvalg. Þeirra upplifun var sú að námsgreininni væri ýtt til hliðar því annað yrði 

að ganga fyrir. William sagði í tengslum við innleiðingu utdanningsvalg að „stærsta 

áskorunin hafi verið að fá skólastjóra og kennara til að skilja það að þetta er virkilega, 

virkilega mikilvæg námsgrein.“ Jafnt aðgengi að námi var ofarlega í huga sumra 

viðmælenda og að það væri ekki nægilegt því meðal annars gæti landlæg staða og stærð 

sveitafélaga verið áhrifavaldur varðandi tækifæri sem hægt væri að nota í námsgreininni. 

Spurðir um galla námsgreinarinnar komu flestir viðmælendurnir meðal annars inn á 

annaðhvort eða bæði heiti námsgreinarinnar og að ekki væri gefin einkunn í greininni. 

Þeir sem ekki komu inn á það af fyrra bragði voru aðspurðir sammála um að þetta gæti 

verið áhrifavaldur í stöðu námsgreinarinnar meðal annara. Eins og Eskild orðaði það „það 

gerir námsgreinina að einskonar olnbogabarni.“ 

3.2.1 Skortur á námsmati 

Fyrsta undirþemað er skortur á námsmati og komu viðmælendurnir ýmist að því sjálfir 

eða voru spurðir sérstaklega út í það. Allir viðmælendurnir voru sammála um að líkleg 

skýring á því að litið væri á námsgreinina sem annars flokks gæti meðal annars verið sú 

að ekkert lokanámsmat væri í greininni þegar þeir voru spurðir út í eða ræddu námsmat. 

Öll önnur fög hefðu námsmat og því ætti ekkert að vera því til fyrirstöðu að hægt væri að 

hafa námsmat í námsgreininni. Eskild sagði „Þetta er námsgrein alveg eins og aðrar 

námsgreinar. En hún er skilin útundan að þessu leyti.“ Viðmælendurnir voru þó ekki allir 
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með sömu hugmyndir um það hvernig væri hægt að framkvæma námsmat. Þeir sem 

komu að námskrárgerðinni sögðu að reynt hefði verið að fá það inn en 

menntamálaráðuneytið í Noregi hefði ekki samþykkt það. Noora sagði „við í 

námskrárhópnum sendum inn vel rökstudda tillögu um að gefa ætti einkunnir. En 

ráðuneytið var ekki tilbúið til þess.“ Noora hélt svo áfram og bætti við: 

Ef þú getur gefið einkunnir fyrir sund og dans og siðfræði þá geturðu líka gefið 

einkunnir fyrir frammistöðu í utdanningsvalg að mínu mati. Og við [námskrárgerðar- 

hópurinn] erum alveg viss um það og margir aðrir líka, ef að það væru einkunnir í 

þessari námsgrein þá myndu skólarnir taka þetta meira alvarlega. Þá yrði fylgst meira 

með því að þeir [nemendurnir] fengju almennilega kennslu, þannig að einkunnastigið 

í skólanum yrði nógu gott. 

Eskild talaði svo á svipuðum nótum „ef það er hægt að gefa einkunnir í öðrum 

námsgreinum er það líka hægt í þessari.“ Hann hélt svo áfram og vildi meina að þetta 

snerist ekki um einkunnirnar heldur stöðu námsgreinarinnar: 

Mér finnst ef aðrar námsgreinar gefa einkunnir að þá eigum við að gefa einkunnir 

líka í utdanningsvalg. En ef aðrar námsgreinar byrja að sleppa einkunnum, þá er líka 

í lagi að við gerum það ekki í utdanningsvalg. En allar aðrar námsgreinar gefa einkunn 

og þá er það ósanngjarnt að við gefum ekki einkunn í utdanningsvalg. Mér finnst það. 

Og það gerir námsgreinina að einskonar olnbogabarni að vissu leyti. 

Þegar Eva og Vilde voru spurðar um skoðun þeirra á því að ekkert námsmat væri í 

námsgreininni, voru þær sammála um að það væri á vissan hátt ágætis tilbreyting fyrir 

nemendur að það væri ekki námsmat. Eva sagði „svo það er á vissan hátt gott að hafa 

námsgrein þar sem þau þurfa ekki að einblína á einkunn.“ Evu var almennt ekki vel við 

einkunnir en að sama skapi var hún viss um að þetta gerði á vissan hátt lítið úr 

námsgreininni, sem aðrir viðmælendur voru sammála um. Vilde talaði þá sérstaklega um 

möguleg neikvæð áhrif þess að ekkert námsmat væri: 

Kennarar taka þessu ekki alvarlega af því við eigum bara að segja, hafa tekið þátt eða 

ekki. Og kannski líka einhverjir nemendur sem sjá það þannig og það er mjög 

neikvætt. 

Þrátt fyrir að einungis sé metið hvort nemendur taki þátt í kennslunni eða ekki þá minntist 

Eva þó á að hún gerir ákveðnar kröfur til nemenda sinna til þess að þeir geti fengið það 

staðfest að þeir hefðu tekið þátt í utdanningsvalg: 
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Ég þarf að segja þeim ef þau hafa tekið þátt deltagt eða ekki. Og ég segi þeim að þau 

þurfi að gera ákveðna hluti. Það er ekki mikið og ef þau vinna vel í kennslustundum, 

þá er ekki mikið aukalega að gera heima. En auðvitað, ef þau gera ekki það sem þau 

eiga að gera þá verða þau að gera það heima. Af því að þau þurfa að skila nokkrum 

hlutum og ég skoða það og segi, þetta er í lagi eða þú þarft að vinna betur í þessu. 

Þetta er einmitt það sem William myndi vilja sjá, það er að segja að er að nemendur 

uppfylli ákveðin skilyrði „ég myndi vilja sjá skýrara námsmat. Ekki endilega einkunnir því 

mér finnst það hálf ósanngjarnt heldur myndi ég vilja segja þetta er fullnægjandi eða þetta 

er ekki fullnægjandi.“  

Eins og fram hefur komið eru skoðanir viðmælendanna missterkar á því hvort þeir 

vildu að námsgreinin yrði metin eða ekki. Þau voru sammála um að þetta hefði áhrif á 

stöðu námsgreinarinnar. Eva talaði um áhuga meðal flestra nemenda „þó er alltaf 

einhverjir sem leggja sig lítið fram í námsgreininni því eina sem fram kemur í lokin er hvort 

þau hefðu tekið þátt eða ekki.“ Það sama sagði Eskild „sumir nemendur sinna ekki 

námsgreininni. Þau hafa ekki áhuga því hún skiptir ekki máli því þau fá ekki einkunn í 

henni.“ 

3.2.2 Heitið utdanningsvalg 

Einn helsti annmarki námskrárinnar sem viðmælendur nefndu var heitið utdanningsvalg, 

því kemur það hér inn sem annað undirþema. Utdanningsvalg sem þýðist námsval, er að 

þeirra mati ekki nægilega lýsandi og nær ekki yfir það hvað námsgreinin snýst í raun og 

veru um því hún tekur á mun fleiru en bara vali á námi að loknum grunnskóla. Þeir sem 

komu að námskrárgerðinni nefndu að lagt hafi verið til að breyta heiti námsgreinarinnar 

en því hafi verið hafnað líkt og námsmatinu. Þegar Noora var spurð hvaða frekari 

breytingar hún myndi vilja sjá svaraði hún fljótt „ég myndi vilja breyta heitinu.“ Hélt hún 

svo áfram: 

Og við lögðum það til en því var hafnað. Vegna þess að þegar þetta heitir 

utdanningsvalg og þú ert með kennara sem eru ekki búnir að læra eða hafa mjög litla 

þekkingu í þessari námsgrein þá ertu strax farinn að hugsa um að utdanningsvalg fjalli 

um að velja sér nám, þar sem þetta heitir í raun og veru námsval. […] Sem það var í 

fyrstu námskránni mjög svo markvisst að fá þau til þess að velja „rétt“, rétta 

námsbraut í framhaldsskóla. En eftir að það kom inn að þetta væri nám þar sem þau 

væru að þróa og æfa ýmiskonar færni og hæfni og ekki bara einhverja kunnáttu þá 

lögðum við til að þetta yrði kallað Karrierefag. Sem að sýnir meira breiddina, sýnir 

meira þetta með bæði námið og það að þetta fjallar ekki bara um að taka ákvörðun 

um nám. 
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Tilgangur námsgreinarinnar hefur því breyst, samkvæmt Nooru, frá því að snúast 

eingöngu um námsval að loknu skyldunámi yfir í margþættaða námsgrein. Þar af leiðandi 

væri heitið ekki lengur lýsandi fyrir núverandi tilgang og þessu voru aðrir viðmælendur 

mjög sammála.  

Að sama skapi voru þeir sammála um að heitið gæti haft áhrif á skoðun fólks á 

utdanningsvalg, þar með talið kennurum, nemendum og foreldrum. Vilde talaði um að 

meira lýsandi heiti gæti haft áhrif á „bæði kennara og nemendur og skilning foreldra líka“ 

þar sem að hennar sögn „eru ekki allir gerðir til þess að læra, vilja læra eða ganga í skóla. 

Heldur vilji fara að vinna. Þá langar til að læra um mismunandi störf.“  

Viðmælendurnir vildu meina að kennarar sem ekki höfðu fagþekkingu á 

námsgreininni ættu erfitt með að skilja af hverju þessi námsgrein þyrfti 110 klukkustundir 

yfir þriggja ára tímabil bara í það að nemendur veldu sér nám í framhaldsskóla. Eva hafði 

ekki mikið hugsað um áhrif heitisins á námsgreininni fyrr en hún var spurð út í það: 

Utdanningsvalg gefur ekki rétt mynd, því það er svo mikið meira […] Ég held að margir 

haldi að þessi námsgrein sé þar sem þeir munu læra um menntun, störf, 

framhaldskóla, hvað eigi að gera, það er bara svo miklu meira. Svo mögulega hefur 

það áhrif. Ætti það [heiti námsgreinarinnar] að tengjast starfsframa [e. carrier] 

frekar. Því þau læra um áhuga, möguleika, að taka ákvarðanir. Já, afleiðingar og 

hæfni. 

Viðmælendurnir voru því allir sammála um að heiti námsgreinarinnar gefur þessa röngu 

mynd af henni, sem mögulega hefur þau áhrif að námsgreinin er litin hálfgerðu hornauga.  

3.2.3 Misjafnt aðgengi 

Þegar viðmælendur ræddu um ókosti utdanningsvalg var margt sem kom í ljós. Meðal 

annars var komið inn á hvað stærð nærumhverfisins getur haft mikil áhrif, það er náms- 

og starfsframboð er meira þar sem fólksfjöldinn er meiri. Í tveimur viðtölum var þetta 

sérstaklega mikið rætt og því er misjafnt aðgengi næsta undirþema. 

Viðmælendurnir töluðu um tækifærin sem nemendur fengju til að verja í 

vettvangsnám svo þeir gætu kynnst störfum, farið og skoðað vinnustaði og kynnt sér 

framhaldsnám. Þegar þeir töluðu um vettvangsheimsóknir nemenda, minntust þeir flestir 

á að nemendur gætu komið með óskir um möguleg störf sem þeir höfðu áhuga á að kynna 

sér betur. Þeir viðmælendur sem þekktu til smærri samfélaga vildu meina að aðstaðan 
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væri ekki fyrir hendi að leyfa nemendum að kynnst sumum störfum þar sem slíkir 

vinnustaðir væru ekki í nærumhverfi skólans. Eins og Noora kom inn á: 

Til dæmis hér í [nafn á borg í Noregi] er mikið samstarf við atvinnulífið og allir 

nemendur sem að vilja, geta farið í fyrirtæki og fengið að prófa störf og fræðast um 

störf. Ef þú ferð hér í nágrannabæina þá er ekkert tilsvarandi til staðar þannig að það 

er mjög misjafnt hvað nemendur fá í raun og veru í námsgreininni og það er ekki gott 

svona menntunarpólitískt séð. 

Vilde, sem starfar í litlum bæ, kom líka inn á þetta og sagði „niðurskurður í 

skólasamfélaginu á sér alltaf stað hér [þeim landshluta sem hún er í]. Borgirnar fá að halda 

sínum skólum og því öllu, þegar skera þarf niður á framboði.“ Vilde kom frekar inn á 

málefnið og nefndi þá kostnaðarhliðina: 

En aftur á móti, erum við lítill bær […] og það eru ekki mörg stórfyrirtæki hér, en 

allavega við höfum nokkur og stundum vilja krakkarnir kynnast öðrum fyrirtækjum 

sem ekki eru hér. En þá höfum við í skólanum ekki fjármagnið til að mæta því, því 

miður. Svo það er það slæma við að vera lítið samfélag […] svo auðvitað eru tækifærin 

takmarkaðri hér.  

Þrátt fyrir að framboðið væri minna vildi Vilde þó líka meina að það hefði sína kosti að 

búa í litlu samfélagi. „Það góða við það er að þú þekkir alla svo við höfum alltaf fólk sem 

hægt er að hafa samband við og þau þekkja einhvern sem þekkir einhvern.“  

Eskild, sem starfar í borg, virtist vera meðvitaður um mun á milli staða og vildi meina 

að námskrá utdanningsvalg væri orðin góð vegna tækifæra sem nemendur höfðu í 

tengslum við hana „þetta er mjög gott [eins og það er í núverandi námskránni], þetta 

verður fínt [nýja námskráin]. Eða alla vega hér í [nafn á borg] þar sem við höfum góð 

tækifæri [til að] heimsækja fyrirtæki.“ 

Takmarkað val átti ekki einungis við um framboð á starfskynningum fyrir 

utdanningsvalg heldur líka námsframboði að mati Vilde þegar smærri sveitarfélag ættu í 

hlut. Skortur á tækifærum til þess að kynna sér störf og hafa úr nægu námsframboði að 

velja ætti við um minni sveitarfélög. Námsframboð almennt væri af skornum skammti og 

takmarkaði þannig jafnvel val sem nemendur höfðu að loknu skyldunámi. Afleiðingarnar 

yrðu þá þær að nemendur veldu það sem þeir væru ekki ánægðir með. Vilde sagði í því 

samhengi: 
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Við 16 ára aldur eru þau ekki nægilega þroskuð til þess [að flytja að heiman]. Þau 

langar það ekki. Og þá velja þau eitthvað annað sem þau mögulega langar ekki því 

það er það sem þau hafa hér. 

Aðgengi nemenda að menntun er því ekki jöfn að mati viðmælenda. Nemendur sem sækja 

skóla í stærri sveitarfélögum hafa úr fleiri valmöguleikum að moða þegar kemur að 

námsframboði almennt ásamt því hafa fleiri tækifæri í kennslu utdanningsvalg þegar 

bjóða á nemendum upp á vettvangsheimsóknir. 

3.2.4 Neðst í fæðukeðjunni 

Það atriði sem kom endurtekið fram í svörum viðmælenda um ókosti námsgreinarinnar 

er að námsgreininni virtist ítrekað ýtt til hliðar sem gefur fjórða undirþemað neðst í 

fæðukeðjunni. Oftast nær leiddu svör þeirra að kennurum og skólastjórnendum sem væru 

þar að verki. Til dæmis voru ummæli Williams hér að ofan um að þurfa að sannfæra 

samstarfsfólk um ágæti námsgreinarinnar, dæmi um það. Þá talaði hann meira um 

viðhorfið og skort á þekkingu því tengdu en vildi þó meina að þetta færi batnandi: 

Þetta er að verða betra, algjörlega betra […] af því að áður höfðum við ekki menntun 

[fyrir kennara í tengslum við námsgreinina]. Svo það voru bara skólastjórnendur sem 

sögðu „ef þig vantar tíma eða tvo í töfluna þína“ þá gáfu þeir þeim sem vantaði 

nokkra tíma. Svo þeir voru ekki einu sinni að velja kennara sem höfðu áhuga á þessu. 

Í öllum viðtölum komu viðmælendurnir inn á að kennarar sem kenna námsgreinina nýttu 

jafnvel kennslustundir sem ætlaðar væru námsgreininni í annað. Eva talaði um þetta og 

sagði „ég geri áætlanir og vonandi fylgja þeir þeim, en mín upplifun er að stundum nýti 

þeir þessar kennslustundir til að gera annað.“ Vilde tók í sama streng og aðspurð af hverju 

hún telji það vera sagði hún: 

Við höfum aldrei nægan tíma í skólanum. Og við þurfum að koma öllu sem við getum 

að á skóladeginum. En ég held líka að þetta séu þeir sem eru óvissir um 

utdanningsvalg. Og velti fyrir sér, hvernig er best að gera það? Um hvað er þetta? 

Hver er tilgangurinn með að hafa þetta? Hvað er þetta? 

Vilde benti á að kennarar námsgreina almennt hefðu ekki nægan tíma til þess að fara í 

það sem þeir vildu komast yfir og að hennar mati væri það nýtt sem afsökun að annað 

væri mikilvægara en utdanningsvalg. 

Upplifun viðmælenda á stöðu utdanningsvalg meðal annarra námsgreina virðist ekki 

góð. Hér í meginþemanu annars flokks námsgrein má sjá að viðmælendur upplifa að 
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berjast þurfi fyrir tilvist námsgreinarinnar. Þeir hafa þurft að sannfæra aðra um ágæti 

hennar, utdanningsvalg er látin lúta í lægra haldi fyrir öðru námi til dæmis þegar kennarar 

velja að nýta kennslustundir ætlaðar utdanningsvalg fyrir aðrar námsgreinar. 

Viðmælendur benda líka á að ríkisvaldið hafi ekki áhuga á að breyta tveimur þáttum sem 

þeir telja að hafa mikil áhrif á stöðu hennar, það er heitið utdanningsvalg sem gefur ranga 

mynd af greininni ásamt því að ekkert lokamat er í námsgreininni. Að því sögðu að 

upplifun viðmælenda af stöðu námsgreinarinnar sé ekki góð samanborið við aðrar, er því 

til stuðnings vert að skoða faglegu hliðina af námsgreininni innan grunnskólanna í Noregi. 

3.3 Fagmennska 

Þar sem talið er að náms- og starfsfræðslu sé best komið í höndum fagaðila er áhugavert 

að skoða sjónarmið viðmælenda í tengslum við utdanningsvalg, því er Fagmennska þriðja 

og síðasta meginþemað. Þegar gögn voru skoðuð með tilliti til fagmennsku, komu fram 

tvö undirþemu sem eru: námsefni og fagþekking. Allir viðmælendurnir voru sammála um 

að annað gæti ekki án hins verið, því fagþekkingarinnar er þörf til að velja rétt námsefni. 

William sagði „nei ég held það sé nóg [námsefni] þarna úti, þetta veltur allt á kennaranum. 

Það er nægt efni en það þarf að setja það saman.“ 

3.3.1 Námsefni 

Viðmælendur voru allir á því að framboð námsefnis hefði aukist mikið með árunum, því 

er námsefni fyrsta undirþemað. William talaði um að hafa þurft að búa sjálfur til námsefni 

„við gerðum námsefni, einskonar ferilmöppur.“ Þeir sem komu að kennslu utdanningsvalg 

nefndu að fyrsta árið hefði ekkert námsefni verið í boði. Strax annað árið var til dæmis 

byrjað að gefa út námsefnið Min framtid. Það var mikill léttir fyrir viðmælendurna sem 

kenndu fagið og þá sér í lagi vegna þess að þeir höfðu ekki fagþekkinguna á þeim tíma. 

Eskild kom inn á þessa breyttu tíma: 

Við höfðum engar bækur. Við höfðum engar vefsíður til aðstoðar eins og við höfum 

í dag. Í dag eru gerðar bækur sem við getum notað. Og við höfum mjög góðar vefsíður 

sem við getum notað, þú þekkir þær líklega einhverjar á norsku. Við erum til dæmis 

með utdanning.no sem er mjög góð og þar er hægt að finna upplýsingar um 

menntun, um skóla. Þar eru upplýsingar um laun, muninn á milli kynja bæði í 

tengslum við fjölda í starfi og laun. Þetta er mjög áhugavert og gott fyrir nemendur 

að vita. 
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Allir voru þeir þó sammála um að námsefnið sem í boði væri, væri misgott. 

Viðmælendurnir minntust á að námsefnið væri bæði hægt að nálgast í bókaformi sem og 

rafrænt. Noora talaði um að námsefnið sem stæði til boða væri misjafnt hvað gæði 

varðaði, enda oft gefið út af aðilum sem höfðu einhverra hagsmuna að gæta:  

Það eru samtök hérna í tengslum við frumkvöðlastarf sem hafa útbúið ýmiskonar 

verkefni til að nota í náms- og starfsfræðslu og eru með bæði námsefni sem þeir selja 

skólanum og líka námsefni sem að nemendur geta nálgast á netinu […] Sem er 

námsefni sem að margir skólar hafa notað og svo eru kennsluleiðbeiningar fyrir 

kennarana í þessu. Þannig það er ýmislegt gott sem hefur komið þaðan. Það er ekki 

allt gott sem hefur verið gefið svona út. Af því oft þá eru þessir aðilar með einhvern 

málstað sem þeir eru að reyna að koma á framfæri. 

Viðmælendurnir voru sammála um að ekki væri skortur á námsefni. Eskild sagði meðal 

annars að „við erum nánast komin á þann stað að hafa of mikið.“  

Öll voru þau sammála og komu því að án þess að vera spurð að þessa námsgrein væri 

ekki hægt að kenna svo nemendur næðu þeirri hæfni sem ætlast væri til með því að opna 

verkefnabók og vinna þau verkefni sem þar væru og láta þar við sitja. Nauðsynlegt væri 

að ígrunda og ræða um efnið sem farið væri í og unnið í námsbókum. Eva sagði „það er 

mikilvægt að þau vinni ekki bara verkefnin, þau þurfa líka að ræða þau. Til að ígrunda 

spurningarnar og verkefnin sem þau gera." William talaði á svipuðum nótum og benti á 

slæmt námsefni sem kennarar nýttu sér oft þar sem skortur á fagþekkingu væri fyrir 

hendi: 

Það er stórt vandamál, það eru þessar bækur, þessar leiðinlegu bækur sem þú getur 

farið frá blaðsíðu 1 til blaðsíðu 100 og fyllt hana út. Og þær eru virkilega að skemma 

námsgreinina. Að mínu mati. 

Viðmælendurnir komu með nokkur dæmi um ágætis námsefni og flestir nefndu 

námsefnið Min framtid og einhverjir nefndu bók sem heitir einfaldlega Utdanningsvalg. 

Vilde var til að mynda ánægðust með Min framtid og sagði: 

 Ég veit að aðrir hafa notað annað, ég veit ekki nafnið á þessari námsbók, en ég talaði 

við kollega minn í [nafn á bæ] og þau höfðu skipt aftur yfir í Min framtid. Af því að 

henni fannst það mikið betra. 

Þegar Vilde talaði um Min framtid kom hún einnig inn á viðhorf samkennara og nemenda 

við skóla hennar: 
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Mér finnst Min framtid mjög góð. Þar er mikið af góðum upplýsingum, og tja það 

hjálpar þeim að skilja mikið af hlutum um skólakerfið. Hvað sé þarna úti. Gefur 

verkefni, þar sem þau eiga að gera einskonar rannsóknir sjálf og þess þáttar. Svo mér 

finnst Min framtid mjög góð […] Ég veit að kennararnir sem kenna utdanningsvalg og 

líka nemendurnir, þeim líkar við bókina því allt annað [námsefni] er rafrænt. En þessi 

bók er meira persónuleg. Já, svo þau kjósa frekar bókina. 

Námsefnið dugar þó ekki eitt og sér því öll voru þau á því að mikilvægara væri að kennarar 

námsgreinarinnar hefðu nægilega góða fagþekkingu til þess að geta vegið og metið hvaða 

námsefni væri við hæfi við kennslu utdanningsvalg. 

3.3.2 Fagþekking 

Hugmyndir um mikilvægi fagþekkingar koma sterkt fram í gögnunum því er það seinna 

undirþemað í meginþemanu Fagmennska. Allir viðmælendurnir komu inn á fagþekkingu 

kennara og mikilvægi hennar en þeim fannst henni mjög svo ábótavant. Ekki nóg með að 

hörgull væri á henni heldur töluðu Noora, William og Eskild um að mikill skortur væri á 

námsframboði fyrir kennara til þess að afla sér þessarar fagþekkingar. Eskild talaði um að 

þetta væri nýjung í kennaramenntuninni og sagði „aðalvandamálið er að við höfum ekki 

námsframboðið í háskólunum. Það byrjaði núna á þessu skólaári, held ég, menntun fyrir 

kennara þar sem eitthvað um utdanningsvalg er tekið fyrir, en það hefur ekki verið áður.“ 

Noora sagði það sama og bætti við „það eru engir aðrir heldur en þessir tveir háskólar 

[háskólinn í Bergen og Drammen] sem bjóða upp á þetta“ og William sagði það sama.  

Viðmælendurnir minntust einnig á að boðið væri stundum upp á dagsnámskeið í 

tengslum við námsgreinina. Allir töluðu líka um mótlæti sem kennarar yrðu fyrir þegar 

þeir vildu sækja þess konar námskeið og að skólastjórnendur væru oft tregir til að senda 

kennara á námskeið vegna utdanningsvalg. Öll voru þau sammála um að þetta snerist um 

peninga. Eins og Eva sagði „skólastjórnendur vilja ekki senda kennara í burtu í heilan dag, 

því þá þarf forfallakennara og það er dýrt. Svo það er vandamál. Ég held að skólastjórar 

hugsi að við björgum okkur [án fagþekkingarinnar].“  

Þegar Noora var spurð að því af hverju hún héldi að kennarar væru ekki að sækja í 

nám eða námskeið í tengslum við utdanningsvalg sagði hún að námskeið höfðu verið felld 

niður því ekki hefði fengist næg þátttaka. Ástæðan fyrir því sagði hún meðal annars vera 

kostnað og að önnur fög væru sett í forgang: 

Náms- og starfsráðgjafarnir höfðu líka reynt að sannfæra skólastjórnendur um að 

senda þá sem kenna námsgreinina á námskeið í tengslum við það en ekkert hafi verið 
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gert, jafnvel þó að skólastjóri væri mjög jákvæður í garð greinarinnar. Ástæðan er 

hreinlega sú að þessi námsgrein hefur ekki verið í forgangi í sambandi við menntun 

kennara og það er orðið ennþá erfiðara núna heldur en var fyrir svona sex, átta árum 

síðan vegna þess að nú er ráðuneytið búið að setja fram kröfur um að til dæmis 

kennarar í ensku, norsku, stærðfræði, samfélagsfræði og náttúrufræði þurfi að hafa, 

á unglingastigi, svo og svo margar einingar úr kennaranáminu eða framhaldsnámi í 

námsgreininni til þess að mega kenna hana. Og það vantar svo mikið upp á það að 

þeir eru settir í forgang til þess að uppfylla þessar kröfur þá eru þeir sendir í 

endurmenntun. 

Af orðum Nooru og Evu má líka sjá að þetta snýst ekki bara um skort á fagþekkingu heldur 

líka tækifærum til þess að öðlast hana. Þær hindranir sem kennarar verða fyrir þegar þeir 

vilja afla sér fagþekkingar vegna utdanningsvalg, undirstrika það sem kom fram í 

meginþemanu Annars flokks námsgrein, að námsgreininni er látin bíða meðan annað 

gengur fyrir.  

Allir viðmælendurnir voru sammála Nooru um að aðrar námsgreinar væru frekar 

settar í forgang fram yfir utdanningsvalg. Viðmælendurnir upplifðu þetta ekki aðeins í 

sínum skólum heldur líka í öðrum skólum eftir að hafa rætt við kollega sína þar. Eva 

minntist líka á möguleikann að kennarar gætu borgað sjálfir og sagði „mér finnst ólíklegt 

að kennarar séu tilbúnir að greiða fyrir námskeið í tengslum við utdanningsvalg úr eigin 

vasa.“ Noora talaði líka um það og sagði að kennarar myndu vilja að skólinn greiddi fyrir 

námskeið fyrir þá. 

Þeir viðmælendur sem koma að kennslu námsgreinarinnar voru allir á einhvern hátt 

stuðningur fyrir aðra kennara sem kenndu utdanningsvalg, þar sem þeir væru einu 

kennararnir við skólann sinn sem höfðu fagþekkingu í greininni að frátaldri Evu sem hafði 

annan náms- og starfsráðgjafa sem samstarfsaðila. Eva og Vilde gerðu kennsluáætlanir 

fyrir kennara sem þeir gátu svo sjálfir valið hvernig þeir myndu nýta sér. Eskild hafði aftur 

á móti „arfleitt þau [kennarana] af áætlunum mínum frá síðustu árum.“ Viðmælendur 

voru allir sammála um að áhugi flestra sem væru að kenna námsgreinina í þeirra skóla 

væri lítill og kennarar sæju jafnvel ekki tilganginn með greininni. 

Að sama skapi voru þeir sammála um að fagþekkingin þyrfti að vera til staðar svo 

kennslan gæti verið markviss og komið til móts við nemendur og þjálfað þá hæfni sem 

ætlast væri til. Vilde sagði þá meðal annars: 

Mér finnst það vera ókostur að það sé ekki skylda að allir [kennarar] hafi þessa 

þekkingu. Eða allavega þarf að vera einn sem er yfir og er ábyrgur sem hefur 
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menntunina. Það þarf að vera skýrt fyrir skólastjórnendum, eigendum skólanna, 

stjórnvöldum, bara öllum, mikilvægi þess [fagþekkingarinnar]. Þeir leyfa ekki 

hverjum sem er að kenna stærðfræði, eða allavega ekki í unglingadeildum. Þá þarftu 

að hafa vissa menntun og það á að gilda það sama fyrir þetta [utdanningsvalg]. Og 

líka svo finnst mér það gáfulegt að allir kennarar sem kenna þessa námsgrein hafi 

einhverja menntun eða hafi allavega sótt námskeið í tengslum við það. 

Eskild talaði á svipuðum nótum og sagði líka „að mínu mati á það að vera náms- og 

starfsráðgjafi sem sér um kennsluna í 10. bekk." 

Þegar niðurstöður eru dregnar saman sem tengjast meginþemanu fagmennska má 

sjá að framboð námsefnis, að mati viðmælenda, sé mikið. Aftur á móti er skortur á 

fagþekkingu meðal þeirra sem sinna kennslunni utdanningsvalg. Það námsefni sem 

stendur til boða við kennslu í námsgreinin er ekki allt gott og því mikilvægt að kennara 

hafa fagþekkingu til þess að velja það góða. Utdanningsvalg er þó ekki námsgrein sem 

hægt er að kenna eftir bók heldur þurfi að fara fram umræður um efnið sem unnið er með 

ásamt því að hafa tækifæri til þess að fara á vinnustaði og kynnast störfum sem þar er 

sinnt. 
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4 Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að öðlast innsýn í upplifanir og reynslu einstaklinga sem 

komið hafa að utdanningsvalg í unglingadeildum grunnskólanna í Noregi. Áhersla var lögð 

á að afla upplýsinga um stöðu námsgreinarinnar, ávinnings af henni ásamt því sem betur 

mætti fara að mati viðmælenda. Til að endurspegla markmiðin voru settar fram þrjár 

rannsóknarspurningar. Sú fyrsta sneri að því að fá fram upplifun viðmælenda af tilkomu 

utdanningsvalg. Önnur leitaðist eftir því sem betur mætti fara. Að lokum var það svo 

fagleg staða námsgreinarinnar sem var skoðuð þar sem horft var til námsefnis og 

fagþekkingar kennara. 

Helstu niðurstöður eru þær að viðmælendur eru almennt ánægðir með tilkomu 

námsgreinarinnar og telja hana mikilvæga. Markmið utdanningsvalg eru skýr í 

námskránni að mati viðmælenda og ávinningur námsgreinarinnar mikill. Í niðurstöðum 

kemur fram að utdanningsvalg sé námsgrein sem getur stuðlað að frekari þverfaglegri 

vinnu námsgreina, en mikil áhersla er lögð á það í nýju aðalnámskrá grunnskólanna í 

Noregi. Niðurstöður gefa einnig vísbendingar um að þrátt fyrir ánægju viðmælenda eru 

ýmsir vankantar í tengslum við námsgreinina. Skortur á lokanámsmati og heitið 

utdanningsvalg er það sem helst ber á góma ásamt tregðu stjórnvalda til að gera 

breytingar þar á. Þessi tvö atriði eru meðal þess sem viðmælendur nefna að hafi líklega 

áhrif á viðhorf til námsgreinarinnar og þar með stöðu hennar meðal annarra námsgreina. 

Heiti námsgreinarinnar gefur ekki rétta mynd á því námi sem á að fara fram í 

utdanningsvalg og gæti verið möguleg skýring á því að fólk átti sig ekki almennilega á 

tilgangi hennar. Einnig er komið inn á skort fagþekkingar þeirra sem koma að kennslu í 

utdanningsvalg ásamt erfiðleikum við að afla sér hennar. Viðmælendur eru á því að 

framboð námsefnis sé mikið, en gæði þess misjafnt og þar með mikilvægt að þeir sem 

kenna námsgreinina hafi fagþekkingu til velja úr því efni sem stendur til boða. 

Í stórum dráttum er fátt sem kom á óvart enda styðja þessi atriði við niðurstöður 

annarra rannsókna. Það sem kemur þó á óvart er að staða námsgreinarinnar meðal 

annarra námsgreina sé ekki sterkari. Þrátt fyrir að námsgreinin hafi verið kennd í 11 ár er 

erfitt fyrir þá sem koma að kennslunni að afla sér menntunar í tengslum við 

utdanningsvalg. Sömuleiðis má segja að það komi nokkuð á óvart að aðeins einn af 

viðmælendum talar um og leggur áherslu á að kennsla í náms- og starfsfræðslu mætti 
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hefjast fyrr sem skyldunámsgrein eða allt niður í 2. bekk. Um þetta er ekki spurt í þessari 

rannsókn en eftir á að hyggja hefði verið full ástæða til þess. 

Hér á eftir verður rannsóknarspurningunum svarað ásamt því að gera niðurstöðum 

betur skil með hliðsjón af fræðilegri umfjöllun. 

4.1 Almenn ánægja 

Þegar horft er til niðurstaðna má sjá að upplifun viðmælenda af námsgreininni er almennt 

jákvæð, þeir sjá markmið utdanningsvalg ýta undir ávinning námsgreinarinnar og þar með 

mikilvægi hennar. Þess vegna er vert að halda þessari námsgrein á lofti þrátt fyrir að hún 

sé hálfgert olnbogabarn meðal námsgreina í aðalnámskrá norskra grunnskóla, enda er 

hún tiltölulega ný og þarf líklega enn að sanna sig. Hér í þessum undirkafla verður byrjað 

á því jákvæða sem kom fram. 

Viðmælendurnir töluðu um að miklar breytingar hafi orðið á námskránni frá þeirri 

fyrstu. Upphaflegar áherslur og markmið utdanningsvalg voru helst þau að fá nemendur 

til þess að velja nám við hæfi að loknum grunnskóla. Í þeim tilgangi að auka líkur á því að 

nemendur myndu ljúka því námi sem þeir myndu hefja. Þetta eru eðlilegar áherslur og 

markmið þar sem rannsóknir hafa sýnt fram á að þeir sem hlotið hafa náms- og 

starfsfræðslu eru ólíklegri til að hverfa frá námi, því það er líklegra að þeir velji menntun 

við sitt hæfi og eru þar af leiðandi líklegri til að hafa meiri skuldbindingu til náms 

(Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2010; Kristjana Stella Blöndal og Bjarney Sif Ægisdóttir, 2013; 

Whiston og Blustein, 2013). Þessu voru viðmælendur sammála og vildu meina að til lengri 

tíma litið væri þetta líklegur ávinningur ef faglega væri staðið að kennslu utdanningsvalg. 

Þegar ástæður um tilkomu námsgreinarinnar voru ræddar má sjá í niðurstöðunum 

mögulegt vægi náms- og starfsfræðslu sem forvörn gegn brotthvarfi. Á Norðurlöndunum 

er brotthvarf úr framhaldsskóla alvarlegur vandi (Grundfelder, Rispling og Norlén, 2018). 

Þrátt fyrir að hlutfall þeirra sem hverfa frá námi í Noregi sé hátt eða um 10% er það nærri 

tvöfalt meira hér á landi eða um 20% (Eurostat, 2020; Grundfelder o.fl., 2018). Rannsóknir 

hafa sýnt fram á að náms- og starfsfræðsla getur verið hluti af forvörn gegn brotthvarfi 

(Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2010; Kristjana Stella Blöndal og Bjarney Sif Ægisdóttir, 2013; 

Thomsen, 2014). Eins og fram hefur komið er brotthvarf nemenda dýrt samfélaginu og þá 

ekki aðeins vegna kostnaðar við menntun heldur einnig vegna ýmissa annarra þátta. Til 

dæmis virðist sem að þeir sem ekki ljúka námi á framhaldsskólastigi séu líklegri til þess að 



48 

þurfa á stuðningi velferðar- og/eða heilbrigðiskerfisins að halda (Belfield og Levin, 2007; 

Lamb og Markussen, 2011; Owens, 2004). 

Þörfin á að draga úr brotthvarfi var ekki eina hvötin til að koma af stað námsgrein 

af þessu tagi heldur var það líka skortur á mannafla í ákveðnum fagstéttum. 

Menntunarstig Norðmanna er hátt (OECD, 2015; OECD, 2019), en staðan er sú að talsvert 

misræmi er á milli þess sem fólk kýs að mennta sig í og þess sem vinnumarkaðurinn hefur 

þörf fyrir, eins og einn viðmælenda kom inn á.  

Eins og fram hefur komið hafa orðið áherslubreytingar með tilkomu endurnýjunar á 

námskránni. Nú er markmiðið ekki aðeins að fá nemendur til þess að velja rétta námið, 

heldur er það orðið mun víðtækara. Viðmælendur töluðu um hve yfirgripsmikil 

námgreinin væri, nemendur fengju tækifæri til að kynnast námi og störfum, sjálfum sér, 

styrkleikum og veikleikum sínum ásamt því að kafa í áhugasvið sitt, fengju verkfæri til að 

afla sér upplýsinga og taka ígrundaðar ákvarðanir. Þetta spegla fræðin en þar segir að 

náms- og starfsfræðsla gangi út á að öðlast þekkingu á vinnumarkaðinum, efla 

sjálfsþekkingu og para þetta svo saman á besta mögulega vegu (Savickas, 2013). Einnig 

hefur verið bent á að til að auka líkur á velgengni í lífinu þurfi ákvarðanir fólks í tengslum 

við nám og störf að hafa skýra merkingu (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 1994; Guðrún 

Friðgeirsdóttir, 1999; Savickas, 2005). Náms- og starfsfræðsla ætti því að ýta undir forvitni 

barna í þeim tilgangi að þau kynni sér framtíðarmöguleika sína (Savickas, 2005; Super, 

1990). Er því mikilvægt að náms- og starfsfræðslan sé yfirgripsmikil eins og viðmælendur 

vilja meina að hún sé í utdanningsvalg, því það ýtir undir ígrundað val þar sem styrkleikar 

nemenda fá að njóta sín (Krumboltz, 2009; Mitchell o.fl., 1999). 

Frekari breytingar sem viðmælendur minntust á að gerðar hefðu verið á námskránni 

voru áherslur á að draga úr kynjaðri starfshugsun. Rannsóknir hafa sýnt fram á að kynin 

hugsi ólíkt til dæmis um kvennastörf (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðmundur B. 

Arnkelsson, 2005). Þetta endurspegla fræðin; mikilvægt er að fræða börn og ungmenni 

um ólík störf óháð kyni svo val á störfum sé ekki litað af því hvort starfið henti öðru kyninu 

betur (Gottfredson, 2002). Þessi áhersla er líka undirstrikuð í aðalnámskrá grunnskóla 

(2013) á Íslandi þar sem fjallað er um náms- og starfsfræðslu.  

Meðfram þróun utdanningsvalg hefur útgáfa námsefnis aukist. Í niðurstöðum kemur 

líka fram að viðmælendur töluðu um að lítið hafi verið til af námsefni við innleiðingu 

námsgreinarinnar, en eins og fram hefur komið hafi orðið breytingar á því. 



49 

Viðmælendurnir töluðu um að í upphafi hafi það verið í þeirra höndum að útbúa námsefni 

fyrir nemendur og gekk það misvel vegna skorts á fagþekkingu þeirra. Í tillögum að 

breytingum í tengslum við utdanningsvalg sem settar voru fram eftir að niðurstöður 

rannsóknar á stöðu námsgreinarinnar lágu fyrir, var einmitt bent á vöntun á góðu 

námsefni (Lødding og Holen, 2012). Námsefni til kennslu getur skipt máli, því mikilvægt 

er að kennsla sé markviss, vel skipulögð og með viðeigandi námsefni (Sweet, 2001; 

Zelloth, 2009). Í niðurstöðum kemur fram að framboð námsefnis í Noregi í dag virðist vera 

mikið, þó deila megi um gæði þess, meðal annars vegna þess að oft sé það gefið út með 

ákveðna hagsmuni útgefenda í huga. Viðmælendurnir vildu þó meina að mikilvægt væri 

að þeir sem kæmu að kennslu námsgreinarinnar hefðu þá fagþekkingu sem þyrfti til þess 

að geta valið það góða úr öllu því sem stendur til boða. 

Í náms- og starfsfræðslu er mikilvægt að kennsluhættir séu fjölbreyttir (Brown og 

Ryan Krane, 2000; Brown o.fl., 2003). Þessu eru viðmælendur sammála og benda á að 

ekki sé hægt að notast eingöngu við námsbækur heldur sé mikilvægt að ræða þau verkefni 

sem nemendur leysa. Einnig vilja viðmælendur meina að mikið gagn sé af því að 

nemendur fái tækifæri til þess að prófa ýmis störf. Þá er það mikilvægt að starfið sé ekki 

aðeins prófað á vettvangi heldur þurfi að vinna með upplifun nemenda í þeim tilgangi að 

nemendur kynnist starfinu enn betur. Að vissu leyti er hægt að segja að þetta komi einnig 

fram í fræðunum því í starfsferilsþróun einstaklinga eru fyrirmyndir og reynsla oft áhrifa- 

þættir (Bourdieu, 2011; Flouri og Buchanan, 2002; Savickas, 2005). 

Segja má að upplifun viðmælenda af utdanningsvalg sé góð þar sem ávinningur 

námsgreinarinnar sé mikil þá sérstaklega þar sem nemendur öðlast góða sjálfþekkingu og 

eru betur undirbúnir fyrir þátttöku í samfélaginu. Þeir eru betur undirbúnir fyrir það sem 

mögulega gæti orðið á vegi þeirra bæði á náms- og starfsferli sem og í daglegu lífi almennt. 

Samfélagið nýtur góðs af því, nemendur verða betri samfélagsþegnar og að vissu leyti 

ættu þeir mögulega að geta dregið úr ýmsum kostnaði á bæði velferðar- og menntasviði. 

4.2 Olnbogabarnið 

Þrátt fyrir að Noregur sé framar mörgum þjóðum með innleiðingu náms- og starfsfræðslu 

sem skyldunámsgrein á unglingastigi í grunnskólum er staða utdanningsvalg ekki góð að 

mati viðmælenda. Utdanningsvalg hefur fengið rými í stundatöflum nemenda en 

samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar er ljóst að hún á enn eftir að festa sig í sessi. 
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Nokkuð er um að kennara skorti fagþekkingu á sviðinu og nýti þá kennslustundirnar 

jafnvel í aðrar námsgreinar. Ýmsir vankantar eru á námsskránni eins og kemur fram í 

niðurstöðum. Það helsta sem viðmælendur mínir settu út á var að heiti námsgreinarinnar 

sé ekki nægilega lýsandi, skortur sé á námsmati, aðgengi nemenda sé ekki jafnt og að 

viðhorf til hennar sé léttvægt. Þessu til stuðnings má einnig nefna þá upplifun 

viðmælenda að aðrar námsgreinar séu settar í forgang, til að mynda þegar kemur að 

tækifærum kennara til endurmenntunar. Viðmælendurnir vildu meina að allt sem hér 

hefur verið nefnt hafi áhrif á stöðu námsgreinarinnar. 

Eins og fram hefur komið þýðir utdanningsvalg í raun námsval. Eitt af því sem 

þátttakendur í þessari rannsókn telja að skýri að einhverju leyti neikvætt viðhorf til 

utdanningsvald er heiti námsgreinarinnar. Orðið utdanningsvalg þykir hvorki nógu lýsandi 

né ná að gera grein fyrir öllu því sem námsgreinin hefur upp á að bjóða. Þetta vekur upp 

spurningar um hvort íslenska heitið náms- og starfsfræðsla sé heppilegt. Sú nafngift og 

fleiri sem fagaðilar nýta í tengslum við náms- og starfsráðgjöf hafa verið til umræðu meðal 

íslenskra náms- og starfsráðgjafa undanfarinn misseri á samfélagsmiðlum og víðar. Annað 

dæmi er enska orðið identity og hefur verið þýtt á íslensku sem til dæmis samsemd og 

sjálfsmynd sem bera þó ekki sömu merkingu. Sömuleiðis orðið starfsferilshæfni sem á 

ensku er career management skills og á norsku karrierekompetanse, en þetta finnst mér 

sýna að okkur skortir meira lýsandi orði á íslensku yfir enska orðið career sem er algert 

lykilhugtak í starfsþróunarfræðum. Þetta er allt til marks um að náms- og starfsfræðsla er 

lifandi grein í mikilli mótun og margt er óunnið á sviðinu.  

Í niðurstöðum rannsóknar á stöðu utdanningsvalg frá 2012 var meðal annars lagt til 

að námsgreinin yrði gerð valfrjáls því hún kæmi ekki til móts við þá nemendur sem nú 

þegar hefðu tekið ákvörðun um framtíð sína (Lødding og Holen, 2012). Hafa ber í huga að 

þessi rannsókn var gerð þegar fyrsta námskráin var í gildi og í raun aðalmarkmið hennar 

að fá nemendur til þess að velja rétt nám að loknum grunnskóla. Þar sem náms- og 

starfsfræðsla snýst ekki aðeins um að velja sér nám, eins og heiti námsgreinarinnar gefur 

til kynna, voru viðmælendur mínir ekki sammála þessari tillögu. Ríkið valdi að hafna 

þessari tillögu og ákveðið var að styrkja stöðu námsgreinarinnar meðal annars með því að 

gera nýja námskrá sem tók gildi haustið 2015 ásamt því að gera kennsluleiðbeiningar 

kennurum til stuðnings (Inga H. Andreassen, munnleg heimild, 30. janúar 2020). Þrátt fyrir 

þennan stuðning ríkisvaldsins hefur það ekki sýnt vilja til að gera breytingar á heiti 
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námsgreinarinnar, sem gefur ranga mynd af greininni. Þeir viðmælendur sem komið hafa 

að námskrárgerð komu inn á það að reynt hafi verið ítrekað að breyta heitinu við gerð 

þeirrar námskrár sem tók gildi árið 2015 og svo aftur við námskrárgerð sem kennt verður 

eftir frá og með haustinu 2020. Að því sögðu má bera það saman við það áhugaleysi sem 

stjórnvöld á Íslandi virðast sýna náms- og starfsráðgjöf, en þau biðja um álit en virðast svo 

ekki gera mikið í því sem bent er á (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2016). 

Vert er að nefna að nýja norska aðalnámskráin sem tekur gildi haustið 2020 hvetur 

meðal annars til þverfaglegrar samvinnu (Utdanningsdirektoratet, 2017). Viðmælendur 

voru á því að utdanningsvalg félli vel til þess að vera hluti af þess konar vinnu. Að auki 

koma fram þrjú þverfagleg þemu í nýjustu útgáfu námskrárinnar, sem eiga að vera hluti 

af skólastarfinu í heild (Utdanningsdirektoratet, 2017). Viðmælendur voru á því að þemun 

þrjú væru mjög svo lýsandi fyrir allt það sem utdanningsvalg stendur fyrir. Þverfaglegu 

þemun byggja á samfélagslegum áskorunum, skuldbindingum og framlagi einstaklinga til 

nærsamfélags síns. Þemun eru Lýðheilsa og lífsleikni, Lýðræði og borgaravitund og 

Sjálfbær þróun (Utdanningsdirektoratet, 2017). Þrátt fyrir að þemun séu lýsandi fyrir 

utdanningsvalg að mati viðmælenda og að í námskránni sé ætlast til þess að fjallað sé um 

þau í hverri námsgrein fyrir sig, er aðeins að finna eitt af þeim í námskrá utdanningsvalg. 

Þetta voru viðmælendur ekki ánægðir með, enda er þetta eina námsgreinin sem stendur 

eftir með aðeins eitt af þessum þemum (Inga H. Andreassen, munnleg heimild, 6. febrúar 

2020). 

Utdanningsvalg er ný námsgrein og mátti heyra að upplifun viðmælenda væri oft sú 

að námsgreinin væri utangarðs við aðrar. Það sem gerir hana frábrugðna flestum öðrum 

námsgreinum í norskum grunnskólum er að ekkert lokamat er í utdanningsval í tengslum 

við hæfni nemandans, aðeins er metið hvort nemandi hafi tekið þátt í námsgreininni eða 

ekki. Í námskránni er komið inn á símat sem kennarar eiga að nýta sér sem hluta af 

kennslunni sem er þá nýtt til þess að gera nemendum grein fyrir stöðu þeirra gagnvart 

þeim hæfniviðmiðum sem sett eru fram (Utdanningsdirektoratet, 2019). Þar sem 

lokamatið er ekki til staðar telja viðmælendur að það hafi áhrif á stöðu námsgreinarinnar 

á meðal annarra námsgreina ásamt því að lita skoðun kennara, nemenda og foreldra á 

námsgreininni. Þeir segja að vel sé hægt að meta stöðu nemenda í utdanningsvalg eins 

og í öðrum greinum. Dæmi um það væri að notast við hæfniviðmið námskráarinnar líkt 

og íslenska lokanámsmatið byggir á (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Lokamat getur 
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stuðlað að faglegri vinnubrögðum í námsgreininni því þá er betur hægt að meta kennsluna 

sjálfa (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011) sem var það sama og einn viðmælandi benti á. 

Ef haft er í huga að bæði á Íslandi og í Noregi eigi börn rétt á sömu menntun óháð 

búsetu, er vert að skoða það sem kom fram í niðurstöðunum hér að ofan, það er að 

viðmælendur mínir líta svo á að svo sé ekki raunin í Noregi. Það hefur sýnt sig að á Íslandi 

er einnig þörf á úrbótum í þessum efnum (Evrópumiðstöð um nám án aðgreiningar og 

sérþarfir, 2017). Niðurstöður rannsóknar á stöðu utdanningsvalg sem kom út árið 2012 í 

Noregi talar um mikilvægi þess að nemendur megi ekki finna fyrir mismunandi 

fjárhagslegri stöðu sveitarfélaganna í gæðum kennslu og tækifæra í námsgreininni 

(Lødding og Holen, 2012). Nú sjö árum síðar er þetta einmitt það sem viðmælendur töluðu 

um að sé reyndin og að smærri sveitarfélög og þá sérstaklega þau sem ekki eru í nálægð 

við stærri bæjarfélög hafi ekki aðgang að því sama og þeir sem búa í stærri sveitarfélögum. 

Sem dæmi er framboð fyrir nemendur í borgunum og stærri bæjum til að fara á vettvang 

og kynnast störfum mun meira en í þeim smærri. Fjárhagur skóla er einnig oft hindrun í 

ýmsum málum í kennslunni og mögulegri fagþróun kennara. Að því sögðu má segja að 

þetta sé „ekki gott menntunarpólitískt séð“ eins og einn viðmælandi benti á og á líklega 

rétt á sér. 

Viðmælendurnir töluðu almennt um skort á fagþekkingu meðal þeirra sem sinna 

kennslu í utdanningsvalg og jafnvel áhugaleysi þeirra. Þeir viðmælendur mínir sem komu 

að kennslu utdanningsvalg töluðu um að þeir höfðu ekki haft neina fagþekkingu þegar 

þeir byrjuðu að kenna námsgreinina og töldu það örugglega mjög algengt hjá öðrum sem 

sinnt höfðu kennslu í greininni við innleiðingu hennar. Þeim fannst erfitt að afla sér 

upplýsinga í tengslum við námsgreinina sem er það sama og kom fram í niðurstöðum 

rannsóknar sem norska ríkið lét framkvæma á stöðu utdanningsvalg (Lødding og Holen, 

2012). Þar segir að margir kennarar hafi upplifað sig ekki í stakk búna til þess að kenna 

námsgreinina. Í sömu niðurstöðum er einnig bent á að mikilvægt væri að einstaklingar 

með fagþekkingu á sviði náms- og starfsfræðslu væri að sjá um kennsluna í utdanningsvalg 

(Lødding og Holen, 2012). Þessu voru viðmælendur mínir sammála og sögðu einnig að 

minnsta kosti ætti alltaf að vera einstaklingur með fagþekkinguna sem hefði umsjón með 

kennslu og skipulagi í námsgreininni. Samt sem áður lítur út fyrir að svo sé ekki miðað við 

það sem viðmælendurnir sögðu. Í þessu samhengi má líka velta vöngum um muninn milli 

Noregs og Íslands, þar sem náms- og starfsráðgjafi er lögverndað starfsheiti sem krefst 
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háskólanáms á meistarastigi á Íslandi (Lög um náms- og starfsráðgjöf nr. 35/2009) en í 

Noregi getur hver sem er gengt því hlutverki. Þrátt fyrir það eiga börn í báðum löndum 

lagalegan rétt á náms- og starfsráðgjöf (Forskrift til opplæringslova, 2006; Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008). Í þessu ljósi er vert að benda á að þó staðan sé betri á Íslandi 

voru enn rúm 27% þeirra sem gegndu hlutverki náms- og starfsráðgjafa á Íslandi ekki með 

tilskilda menntun (Hildur Ingólfsdóttir, 2016). 

Viðmælendur komu líka inn á þá staðreynd að aðeins tveir háskólar, sem mennta 

kennara, bjóða upp á nám í tengslum við utdanningsvalg og þá eru það valnámskeið. 

Einnig var komið inn á að vegna fárra umsækjenda hefði ítrekað þurft að hætta við 

námskeið sem tengdust kennslu í utdanningsvalg. Viðmælendur sögðu að 

skólastjórnendur væru oft hindrun í því að kennarar sem hefðu áhuga á menntun á þessu 

sviði gætu aflað sér hennar og peningar og tími væri oftast nefnt sem ástæða. Niðurstöður 

rannsókna hafa gefið til kynna að skólastjórnendur hér á landi beri einnig fyrir sig skort á 

fjármagni og tíma þegar þeir eru spurðir um ástæður þess að ekki sé kennd náms- og 

starfsfræðsla í skólum þeirra (Hildur Ingólfsdóttir, 2016). Viðmælendur mínir bentu einnig 

á að aðrar námsgreinar væru settar í forgang til endurmenntunar sem sýnir vel að 

utdanningsvalg er ekki jöfn öðrum námsgreinum í augum skólastjórnenda. 

Miðað við það sem sagt hefur verið hér að ofan má jafnvel taka undir orð eins 

viðmælanda míns um að utdanningsvalg sé „olnbogabarn“ á meðal annarra námsgreina. 

Hún lýtur í lægra haldi að mörgu leyti; ekkert lokanámsmat er í greininni sem er til staðar 

í öðrum námsgreinum, kennarar annarra námsgreina fá frekar tækifæri til 

endurmenntunar samkvæmt viðmælendum, tækifæri til fagmenntunar á sviðinu eru af 

skornum skammti og kennsla í námsgreininni er oft notuð sem uppfylling í kennsluskyldu 

kennara.  
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5 Lokaorð 

Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa til kynna að viðmælendur séu almennt ánægðir 

með utdanningsvalg þrátt fyrir að námsgreinin eigi nokkuð í land með að gera sig gilda 

meðal námsgreina í norskum grunnskólum. Viðmælendur voru þeirrar skoðunar að 

námsgreinin væri mikilvæg sem undirbúi nemendur ekki aðeins fyrir nám og störf heldur 

fyrir lífið sjálft. Utdanningsvalg er ung námsgrein sem er ennþá að ryðja sér til rúms en 

eins og einn viðmælandi sagði, þá gerist allt hægt í skólakerfinu. Viðmælendur voru 

þeirrar skoðunar að litið væri á utdanningsvalg sem annars flokks námsgrein. Þeir töldu 

mögulegt að heiti námsgreinar hefði þar áhrif ásamt skorti á námsmati í lokin. Einnig kom 

fram að mikið vantaði upp á fagþekkingu þeirra sem sinna kennslu í náms- og 

starfsfræðslu og að erfitt væri fyrir kennara að sækja sér menntun í þessum fræðum. Með 

tímanum mun þó utdanningsvalg vonandi styrkja stöðu sína meðal annarra námsgreina. 

Niðurstöður margra rannsókna benda til þess að ávinningur sé af náms- og 

starfsfræðslu. Hann felst meðal annars í því að nemendur verða víðsýnni og taka 

ígrundaðari ákvarðanir á náms- og starfsferli sínum, ásamt því að val þeirra byggir þá í 

auknum mæli á áhugasviði þeirra og hæfni. Þannig má ætla að fræðslan sé bæði 

persónulega og þjóðhagslega hagkvæm. Viðmælendur mínir voru þeirrar skoðunar að sú 

væri raunin með utdanningsvalg þrátt fyrir að ekki væri hægt að fullyrða það. Engar 

rannsóknir hafa verið gerðar varðandi ávinning námsgreinarinnar og ekkert mat verið lagt 

á tengsl við fagþekkingu þeirra sem koma að kennslunni. Við mat á ávinningi 

námsgreinarinnar væri einnig áhugavert að vita hvort val á námi hafi breyst eftir tilkomu 

utdanningsvalg, hvort aðsókn hafi hugsanlega aukist í nám sem áður hefur verið lítið sótt 

eða hvort hlutfall þeirra sem skipta um nám í framhaldsskóla hafi minnkað. 

Ísland er oft borið saman við hinar Norðurlandaþjóðirnar og hefur menntakerfið hér 

á landi tileinkað sér ýmislegt þaðan, meðal annars í tengslum við námsmat og námsefni. 

Við erum illa stödd þegar horft er til brotthvarfs nemenda úr framhaldsskólum 

samanborið við hinar Norðurlandaþjóðirnar og því mikilvægt að taka á þeim málum. Eitt 

af því sem ítrekað hefur verið bent á sem mótvægi við brotthvarfi er ráðgjöf og fræðsla 

um nám og störf. Á Íslandi höfum við þá sérstöðu að hér er réttur barna til ráðgjafar hjá 

fagmenntuðum náms- og starfsráðgjöfum tryggður með lögum. Þó enn vanti nokkuð upp 

á að í öllum skólum starfi menntaður náms- og starfsráðgjafi höfum við gott forskot á 
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aðrar Norðurlandaþjóðir hvað fagmenntun ráðgjafa varðar. Því ekki að nýta þessa auðlind 

og innleiða fræðslu um nám og störf sem skyldunámsgrein í íslenskt skólakerfi?  

Ýmsar vísbendingar hafa komið hér fram sem benda til þess að sannarlega sé kominn 

tími til að grípa inn í hér á landi og gera náms- og starfsfræðslu betur skil í aðalnámskrá 

grunnskóla. Því miður var ekki hugað að því sem skyldi í þessari rannsókn að kanna hug 

viðmælenda til þess hvenær þeir teldu heppilegast að hefja markvissa náms- og 

starfsfræðslu með börnum. Aðrar rannsóknir og kenningar benda þó til þess að börn allt 

niður í leikskóla hafi raunsæjar hugmyndir um störf og þar af leiðandi mætti náms- og 

starfsfræðsla jafnvel byrja strax á fyrsta skólastigi í stað þess að beðið sé með slíkt þar til 

á unglingastigi. Svo eftir hverju erum við að bíða? Tökum Norðmenn okkur til fyrirmyndar 

og gerum náms- og starfsfræðslu að skyldunámsgrein á Íslandi. Við gætum jafnvel gert 

betur og sett fram heildstæða áætlun fyrir náms- og starfsráðgjöf þar sem náms- og 

starfsfræðsla væri hluti af skólastarfi allt niður í leikskóla. 

 

 

 

 

____________________________________ 

Margrét Rósa Haraldsdóttir  
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Viðauki 1 - Námskrá fyrir utdanningsvalg 
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Om faget 

Fagets relevans og sentrale verdier 

Utdanningsvalg er et sentralt fag for å bidra til å gjøre elevene i stand til å ta 
gode utdannings- og yrkesvalg. Faget skal bidra til at elevene utvikler en trygg 
identitet og til at de skal kunne ta valg ut fra egne interesser og forutsetninger. 
Gjennom arbeidet med faget skal elevene skaffe seg kunnskap om muligheter og 
krav i utdanningssystemet og i arbeidslivet. Faget skal bidra til at elevene utvikler 
kompetanse i å håndtere overganger, bidra til deltakelse og skape forståelse for 
sammenhenger mellom utdanning og jobbmuligheter. 

 

Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. 
Utdanningsvalg skal bidra til at elevene tar selvstendige valg. Faget skal videre 
bidra til at de utforsker karrieremuligheter basert på likeverd og likestilling. I 
faget skal elevene utvikle sin identitet gjennom å delta i et inkluderende og 
mangfoldig fellesskap som balanserer individuelle ønsker og fellesskapets 
verdier. 

Kjerneelementer 

Karrierekompetanse 

Å utvikle karrierekompetanse handler om å forstå og utvikle seg selv og egen 
læring, og å utvikle en trygg identitet. Det handler også om å utforske 
utdanningsmuligheter og arbeidslivet. Dette inkluderer ferdigheter i å kunne 
samle, analysere og ta i bruk informasjon både om utdanning, arbeid og seg 
selv. Ferdigheter i å håndtere overgangsfaser i livet og ferdigheter i å ta valg og 
forstå konsekvenser av valg, skal også være en del av faget. Elevene må 
oppleve karrierelæringen som helhetlig og relevant. 

Tverrfaglige temaer 

Folkehelse og livsmestring 

I utdanningsvalg handler det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring om at 
elevene lærer å håndtere medgang, motgang, utfordringer og overganger på 
best mulig måte. Gjennom læring og samhandling i faget skal elevene få innsikt 
i faktorer som kan ha betydning for livsmestring og karrierevalg, bli forberedt 
på deltakelse i arbeid og livslang læring, og få muligheter til å utvikle et positivt 
selvbilde og en trygg identitet. 
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Grunnleggende ferdigheter 

Muntlige ferdigheter 

Muntlige ferdigheter i utdanningsvalg innebærer å mestre relevant 
fagterminologi, drøfte egne muligheter når det gjelder utdanning og arbeid, 
vurdere og videreutvikle innspill fra andre og fremme egne meninger. 

 

Å kunne skrive 

Å kunne skrive i utdanningsvalg innebærer å dokumentere kunnskap og 
arbeidsprosesser, og reflektere over egen læring i arbeid med faglige tekster. Det 
innebærer også å kunne grunngi og argumentere for egne utdannings- og 
yrkesønsker. 

 

Å kunne lese 

Å kunne lese i utdanningsvalg innebærer å forstå, systematisere og bruke 
informasjon fra tekster, bilder, film og andre informasjonskanaler om utdanning, 
yrker og leveveier. Det innebærer også å vurdere om kildene er troverdige. 

 

Å kunne regne 

Å kunne regne i utdanningsvalg innebærer å bruke tallmateriale om økonomisk 
verdi av arbeid og statistisk materiale som er relevant for faget. 

 

Digitale ferdigheter 

Digitale ferdigheter i utdanningsvalg innebærer å samle, analysere og bruke 
informasjon om utdanninger og yrker fra digitale kilder og vurdere kildene 
kritisk. Det består også i å gjøre seg kjent med digital teknologi i yrkene man 
utforsker. 

 

Kompetansemål og vurdering 

Kompetansemål 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 
 

• samle, analysere og bruke informasjon om utdanning og arbeid 

• beskrive egne styrker og egenskaper og interesser, og kunne se dette i 
sammenheng med utdannings- og yrkesønsker og livsmestring 

• utforske utdanningsmuligheter på varierte måter, og gjøre rede for ulike 
utdanningsveier og hvilke yrkesområder de kan føre til 
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• tilegne seg kunnskap om arbeidslivet gjennom utprøving og 
utforskning og reflektere over hvordan bærekraftsmål, konjunkturer og 
teknologi påvirker arbeidsmarked, yrker og arbeidsmåter 

• diskutere konsekvenser av utenforskap og forstå økonomisk og sosial 
verdi av arbeid på individ- og samfunnsnivå 

• gjøre rede for hva og hvem som kan påvirke karrierevalg og hva dette 
har å si for egne valg 

• utforske og drøfte kjønnsrelaterte perspektiver i karrierevalg 

• se muligheter og omsette egne idéer til handling og valg, og reflektere 
sammen med andre over konsekvenser av karrierevalg 

• utvikle og bruke mestringsstrategier for å håndtere overganger og 
utfordringer relatert til utdanning og karriere 

• tolke stillingsannonser, skrive CV og jobbsøknad og tilegne seg 
kunnskap om hvordan man gjør et godt jobbintervju 

 

Underveisvurdering 

Underveisvurderingen skal bidra til å fremme læring og til å utvikle 
kompetanse i faget. Elevene viser og utvikler kompetanse i utdanningsvalg når 
de reflekterer over egen utvikling og karrierelæring, og viser dømmekraft i 
drøfting av etiske dilemmaer. Elevene viser også kompetanse i utdanningsvalg 
ved å gjøre rede for muligheter i utdanning og arbeid og bruker kunnskapen til 
å drøfte egne planer for videre karriere. Elevene utvikler kompetanse i 
utdanningsvalg når de i økende grad bruker ulike strategier og fagbegreper for å 
uttrykke fagkompetansen sin, individuelt og i samhandling med andre. Læreren 
skal legge til rette for undervisningsforløp som åpner for læring der elevens 
kompetanse kan komme til syne på ulike måter. Gjennom et variert sett av 
læringssituasjoner og gjennom dialog med lærer, skal den enkelte elev bli 
bevisst på egen mestring. Elevene skal få læringsfremmende tilbakemeldinger 
som motiverer og veileder dem til å arbeide videre med temaene egen 
utvikling, utdanningssystem og arbeidsliv. 

 
 

Vurderingsordning 

10. trinn eller på det trinnet faget avsluttes: Deltatt   
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Viðauki 2 - Viðtalsrammi fyrir aðila sem kom að námskrárgerð 

 

Makmið – Rannsóknin beinist að 

  upplifun af náms- og starfsfræðslu á unglingastigi sem skyldu námsgrein. 

 álit þeirra á því hvað það er sem vel er gert og hvað má betur fara. 

 

Inngangur – upphaf viðtals. 

 Kynni mig og rannsóknina. 

 Minnast á trúnað, nafnleynd og lengd viðtals. 

 Athuga hvort viðkomandi hafi fengið upplýsingablaðið.  

 Minnast á að ég hafi fengið samþykkisyfirlýsingu frá viðmælanda, biðja um ef 

vantar. 

 Fá leyfi fyrir upptöku á viðtali. 

 

1. Núverandi aðstæður. 

 Koma viðtalinu af stað með auðveldum spurningum til að kynnast viðmælanda 
og reyna að mynda traust. 

 Menntun. 

 Starfsreynsla. 

 

2. Námsgreinin – (n. Utdanningsvalg). 

 Hér vil ég hvetja viðmælanda til að lýsa upplifun sinni af Utdanningsvalg og 
aðdraganda. 

 Aðdragandi. 

 Áskoranir við þróunina. 

 Kostir og gallar. 

 Eftirvæntingar fyrir tilkomu fagsins. 

 Ávinningur.  
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3. Þrjár námskrár á 12 árum. 

 Fá fram mun á þremur námskrám. 

 Uppbygging. 

 Áherslur. 

 

4. Aðgengi. 

 Hvernig hann upplifir aðgengi að gögnum sem kennarar geta nýtt í kennsluna. 

 Námsefni. 

 Endurmenntun. 

 

Lok viðtals. 

  Enda viðtalið á að spyrja hvort viðmælanda liggi eitthvað á hjarta og vilji 

bæta við. – Hefur eitthvað mikilvægt gleymst. 

 Ítreka trúnað og nafnleynd. 

 Biðja um leyfi til að hafa samband aftur ef eitthvað hefur gleymst eða vegna 

mögulegs misskilnings vegna tungumáls. 

 Þakka fyrir viðtalið og slökkva á upptöku. 
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Viðauki 3 - Viðtalsrammi fyrir náms- og starfsráðgjafa sem koma að 
kennslu 

 

Makmið – Rannsóknin beinist að 

  upplifun af náms- og starfsfræðslu á unglingastigi sem skyldunámsgrein. 

 álit þeirra á því hvað það er sem vel er gert og hvað má betur fara. 

 

Inngangur – upphaf viðtals. 

 Kynni mig og rannsóknina. 

 Minnast á trúnað, nafnleynd og lengd viðtals. 

 Athuga hvort viðkomandi hafi fengið upplýsingablaðið.  

 Minnast á að ég hafi fengið samþykkisyfirlýsingu frá viðmælanda, biðja um ef 

vantar. 

 Fá leyfi fyrir upptöku á viðtali. 

 

1. Núverandi aðstæður. 

 Koma viðtalinu af stað með auðveldum spurningum til að kynnast viðmælanda 
og reyna að mynda traust. 

 Menntun. 

 Starfsreynsla. 

 Hve lengi hann hefur kennt fagið. 

 

2. Fagið – (n. Utdanningsvalg). 

 Hér vil ég hvetja viðmælanda til að lýsa upplifun sinni af Utdanningsvalg. 

 Kostir og gallar. 

 Eftirvæntingar fyrir tilkomu fagsins. 

 Áskoranir við innleiðingu. 

 Ávinningur. 

 Helstu áskoranir við innleiðingu.  



70 

3. Þrjár námskrár á 12 árum. 

 Fá fram skoðun viðmælanda á muninum á þessum þremur námskrám. 

 Ein betri en önnur. 

 Vill viðmælandi sjá þær koma oftar eða sjaldnar fyrir. 

 Hversu vel hann hafi kynnt sér þá nýjustu. 

 

4. Aðgengi. 

 Hvernig hann upplifi aðgengi að göngum sem nýta má til kennslunnar. 

 Námsefni. 

 Endurmenntun. 

 

Lok viðtals. 

  Enda viðtalið á að spyrja hvort viðmælanda liggi eitthvað á hjarta og vilji 

bæta við. – Hefur eitthvað mikilvægt gleymst. 

 Ítreka trúnað og nafnleynd. 

 Biðja um leyfi til að hafa samband aftur ef eitthvað hefur gleymst eða vegna 

mögulegs misskilnings vegna tungumáls. 

 Þakka fyrir viðtalið og slökkva á upptöku. 
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Viðauki 4 - Trúnaðaryfirlýsing og samþykki vegna þátttöku 

 

Háskóli Íslands Rannsakandi 

Félagsvísindasvið Margrét Rósa Haraldsdóttir 

Félagsfræði-, mannfræði- og þjóðfræðideild 091183-2269 

Náms- og starfsráðgjöf Meistaranemi 

Haustmisseri 2019  

 

 

 

Trúnaðaryfirlýsing og samþykki vegna þátttöku 

 

 

Farið verður með öll gögn þessarar rannsóknar sem trúnaðarupplýsingar. Þátttakendum 

verða gefin gervinöfn og öllum gögnum verður eytt að lokinni afritun og greiningu viðtala. 

Auk þess verður gætt til hins ítrasta að ekki verði unnt að rekja persónugreinanlegar 

upplýsingar aftur til þátttakenda í meistararannsókninni. Þátttakanda er frjálst að hætta 

þátttöku í rannsókninni hvenær sem á viðtali stendur. Viðtalið er tekið upp. 

 

 

Ég undirrituð/undirritaður samþykki hér með að gerast þátttakandi í meistararannsókn um 

upplifun af skyldunámsgreininni Utdanningsvalg. 

 

 

 

____________________________  

Dagsetning og staður 

 

____________________________  

Undirskrift þátttakanda 

 

____________________________  

Undirskrift rannsakanda 

 


