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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar var að fá innsýn í reynslu og upplifun ungmenna að 

ákvarðanaferlinu um námsval við lok grunnskóla. Ekki hefur áður verið rætt við ungmenni 

um aðkomu foreldra þeirra í ákvarðanaferlinu. Sérstök áhersla var lögð á samræður þeirra 

við foreldra um námsvalið og stuðning og hvatningu í gegnum þær. Jafnframt var sjónum 

beint að sjálfstæðri ákvörðun ungmenna um námsval sitt og hvort foreldrar hafi haft áhrif 

þar á. Rannsóknin er byggð á átta viðtölum við framhaldsskólanema og niðurstöður 

hennar gefa til kynna að foreldrar hafi verið virkir í ákvarðanaferli barna sinna um val á 

námi við lok grunnskóla. Foreldrar lögðu hins vegar meiri áherslu á að velja skóla fremur 

en námsleið innan hans. Ungmennin upplifðu samræður við foreldra sína hvetjandi og 

styðjandi og að þeir hafi viljað börnum sínum það besta við þessi tímamót. 

Niðurstöðurnar benda þó til þess að lítill hluti ungmenna hafi tekið sjálfstæða ákvörðun 

um val á framhaldsskóla og að þau hafi verið óörugg, óviss og leitandi við val á námsleið 

innan skólans. Upplýsingar úr rannsókn sem þessari koma vonandi að góðum notum 

starfandi náms- og starfsráðgjöfum í grunnskólum að því leyti að þær nýtast vel inn í 

fræðslu og ráðgjöf til nemenda og foreldra áður en ákvörðun um val og leiðir í 

framhaldsnámi er tekin. 
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Abstract 

The aim of this study was to gain insight into the experiences of young people in the 

decision-making process when choosing an educational program and a secondary school. 

Students’ views on their parents' involvement in the decision-making process has yet to 

be studied. Specifically, the nature of the discussions with their parents about options 

and  parents´ support and encouragement in the process. At the same time, the focus 

was on the independent decision making of the youngsters and possible parental 

influences. Eight semi-structured interviews with upper secondary school students were 

conducted. The findings indicate that their parents had been active participators in their 

children's educational decision-making. Interestingly, parents placed more emphasis on 

choosing a school rather than an educational program or field of study. The young people 

experienced encouraging and supportive conversations with their parents and that they 

wanted to support them in their own decision making. The findings, however, indicate 

that only a small proportion of young people had made an independent decision about 

choosing a secondary school and that they had been insecure and uncertain in exploring 

their options. This study has implications for career counsellors’ work with parents and 

communication and involvement of parents in career support programs at the end of 

compulsory education when transitioning to the upper education system. 
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Formáli  

Þessi rannsókn var unnin frá apríl 2019 til maí 2020 og er 30 ECTS eininga lokaverkefni 

mitt til meistaraprófs í náms- og starfsráðgjöf við Félagsfræði–, mannfræði– og 

þjóðfræðideild Háskóla Íslands. Rannsóknin var unnin með eigindlegri rannsóknaraðferð. 

Markmið hennar var að fá innsýn í reynslu og upplifun ungmenna af aðkomu foreldra um 

námsval við lok grunnskóla. Skoðað var hvernig ungmennin upplifðu ákvarðanaferlið og 

hver aðkoma foreldra hafi verið að því. Einnig voru skoðaðar samræður þeirra í milli er 

sneru að valinu og hvort ungmennin hafi fundið fyrir stuðningi og hvatningu í gegnum þær 

í ferlinu. Jafnframt var sjónum beint að sjálfstæðri ákvörðun ungmennanna um námsvalið 

og hvort foreldrar hafi haft áhrif þar á. 

Val á viðfangsefninu samanstendur af brennandi áhuga mínum um námsval 

ungmenna við lok grunnskóla, foreldrahlutverki mínu og tengingu við starf mitt. Í 

tengslum við starfið hef ég bæði rætt við foreldra og ungmenni um námsval við lok 

grunnskóla og fannst áhugavert hversu virkir foreldrar voru í umræðunum og jafnvel 

stýrðu þeim. Það staðfesti enn frekar val mitt á viðfangsefninu. Vinnan við rannsóknina 

var mjög lærdómsríkt ferli og er það mín ósk sem tilvonandi náms- og starfsráðgjafi, að 

hún efli mig enn frekar sem fagmann.  

Rannsóknin er unnin undir handleiðslu Dr. Sifjar Einarsdóttur henni færi ég mínar 

bestu þakkir fyrir trygga og góða leiðsögn. Meðleiðbeinandi er Bryndís Haraldsdóttir 

náms- og starfsráðgjafi sem ég þakka fyrir góðar og gagnlegar ábendingar. Kærar þakkir 

fá Anna Steinunn Friðriksdóttir, Björk Hlöðversdóttir og Sigurður Jónsson fyrir yfirlestur, 

góðar athugasemdir og tryggan stuðning við mig. Einnig þakka ég Óskari Björnssyni 

skólastjóra og Hallfríði Sverrisdóttur aðstoðarskólastjóra sem og öðrum 

skólastjórnendum Árskóla fyrir velvilja og stuðning í minn garð. Eiginmanni mínum 

Hreiðari Erni Steinþórssyni og börnum okkar þremur þakka ég óbilandi trú á mína getu 

þegar ég sjálf efaðist, endalausa þolinmæði og allan stuðninginn á meðan á verkefninu 

stóð. Þar að auki þakka ég foreldrum mínum og systur fyrir ómælda aðstoð sem þau veittu 

mér á ýmsan hátt, hún var ómetanleg. Síðast en ekki síst þakka ég viðmælendum mínum 

sem tóku þátt í rannsókninni kærlega fyrir þátttökuna. Án ykkar allra hefði verkið ekki 

orðið að veruleika. 
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1 Inngangur  
Segja má að það sé sammerkt foreldrum og forsjáraðilum að óska þess að börnum þeirra 

vegni vel á lífsins braut. Eitt af því sem leggur grunninn að framtíðaráformum 

einstaklingsins er val um framhaldsnám. Á Íslandi hefja 95% ungmenna framhaldsnám við 

lok grunnskóla (Hagstofa Íslands, e.d.; Menntamálastofnun, 2019; Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011). Við þessi tímamót taka ungmenni sín fyrstu skref í þróun náms- og 

starfsferils (e. career development). Kennismiðurinn Donald Super telur að þróun þessa 

ferils hefjist snemma á lífsleiðinni og sé ævilangt ferli sem mótast af mismunandi störfum 

og ólíkum verkefnum. Hann telur að foreldrar séu aðalfyrirmyndir barna sinna og að 

hugmyndir um atvinnulífið þróist í takti við þá (Super 1990). Rannsóknir benda til að 

ungmenni verði fyrir ýmsum áhrifum þegar kemur að námsvali. Þar má m.a. nefna vilja 

foreldra, námsframboð, áhuga nemenda, nálægð við heimili, félagslega stöðu og 

sjálfsmynd (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2005; Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 

2002). 

Bryndís Haraldsdóttir (2017) rannsakaði reynslu foreldra í ákvarðanaferli barna sinna 

við lok grunnskóla. Niðurstöður sýndu að foreldrarnir voru virkir þátttakendur í ferlinu og 

hefðu verið meðvitaðir um hlutverk sitt. Einnig kom fram, sem er athyglisvert, að 

foreldrarnir lögðu meiri áherslu á að velja skóla heldur en námsleið. Í erlendum 

rannsóknum kemur fram að ungmenni leiti frekar til foreldra heldur en til kennara eða 

náms- og starfsráðgjafa skólanna við tímamótin (Kinventon, 2004). Þá benda rannsóknir 

til að ungmenni séu oft samstiga foreldrum sínum um náms- og starfsval sitt og að þau 

leiti frekar til móður en föður í ákvarðanaferlinu (Otto, 2002). Foreldrar taka 

ákvarðanaferlið alvarlega og hafa áhrif snemma í því með samræðum við börn sín um 

námsvalið (Bengtsson, 2006). Jafnframt geta samskipti og tengsl haft áhrif á hvernig 

ungmennum gengur að taka ákvörðun um námsvalið (Emmanuelle, 2009).  

Rannsóknir á stuðningi og hvatningu foreldra hvað varðar framhaldsnám ungmenna 

gefa til kynna að menntun foreldra hafi þar áhrif. Því hærra sem menntunarstig foreldra 

er því meira hvetja þeir börn sín til áframhaldandi náms (Gerður G. Óskarsdóttir, 1993). 

McNeal (1999) segir stuðning foreldra vera m.a. fólginn í samræðum við börn sín (e. 
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parent-child discussion). Þá styðja rannsóknir við það að þeir nemendur, sem fá stuðning 

við ákvarðanatöku um námsval sitt, séu að öllu jöfnu skuldbundnari námi sínu og 

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

Af ofangreindu má draga þá ályktun að námsval ungmenna við lok grunnskóla geti 

verið flókið ferli og ljóst að áhrif og aðkoma foreldra vegur talsvert við ákvarðanatökuna. 

Niðurstöður rannsóknar Bryndísar Haraldsdóttur (2017), er beindist að foreldrum í 

ákvarðanaferlinu, urðu að innblæstri við gerð þessarar rannsóknar. Hér verður sjónum 

beint að því að ræða við ungmennin sjálf og fá upplýsingar um reynslu þeirra, áherslur og 

upplifun gagnvart skólaskilunum og aðkomu foreldra. Við val á námsleið og skóla eru 

samræður ungmenna og foreldra skoðaðar og metið hvaða áhrif þær hafa á námsvalið. 

Þá er stuðningur og hvatning foreldra við skilin einnig kannaður. Að lokum er athugað 

hvort ungmennin hafi tekið sjálfstæða ákvörðun um námsval sitt við skólaskilin.  

Niðurstöður úr rannsókninni koma starfandi náms- og starfsráðgjöfum í grunnskólum 

vonandi að góðum notum. Þær geta nýst vel í fræðslu og ráðgjöf til nemenda og foreldra 

áður en ákvörðun um val og leiðir í framhaldsnámi er tekin. Nýmæli í þessari rannsókn 

eru að ekki hefur áður verið rætt við ungmenni um aðkomu foreldra þeirra í 

ákvarðanaferli um námsvalið við lok grunnskóla. 

1.1 Skilin milli grunn- og framhaldsskóla 

Í þessum kafla verður fjallað um þau tímamót þegar ungmenni fara úr grunnskóla í 

framhaldsskóla og það námsframboð sem í boði er. Sjónum verður beint að rétti 

ungmenna í ljósi laga og reglna um grunn- og framhaldsskóla á Íslandi. Fjallað verður um 

rannsóknir sem fram hafa farið hér á landi varðandi skil grunn- og framhaldsskóla og 

hlutverk foreldra í tengslum við þau.  

Á Íslandi er skólakerfið uppbyggt með þeim hætti að skólaskylda er frá 6 til 16 ára 

aldurs (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Þegar litið er til skólaskila með tilliti til aldurs eru 

ungmenni 16 ára þegar þau ljúka skólaskyldu sinni og enn á ábyrgð foreldra sinna þar til 

þau verða sjálfráða við 18 ára aldur (Lögræðislög nr. 71/1997). Í lögum um framhaldsskóla 

nr. 92/2008 kemur fram að allir nemendur, sem lokið hafa grunnskóla, eiga rétt á að 

stunda nám í framhaldsskóla til 18 ára aldurs.  
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Í aðalnámskrá grunnskóla (2011) kemur fram að hlutverk skóla sé að undirbúa 

nemendur fyrir framhaldsnám og störf að námi loknu. Traustar og góðar upplýsingar til 

nemenda um framhaldsskóla eru afar mikilvægar, hvort sem um er að ræða einstaka skóla 

eða skóla í heimabyggð. Skipulag náms á framhaldsskólastigi hefur það að markmiði að 

koma til móts við mismunandi þarfir nemenda með fjölbreyttu námsframboði. Þannig er 

nemendum veitt tækifæri til að stunda nám sem hæfir áhugasviði hvers og eins 

(Stjórnarráð Íslands, 2019). Í aðalnámskrám grunn- og framhaldsskóla (2011) kemur fram 

að mikilvægt er að virk tengsl séu til staðar á milli skólanna. Miðlun upplýsinga þarf að 

eiga sér stað til að tryggja samfellu á milli skólastiganna og ávallt sé stuðlað að velferð 

nemenda.  

Innritun nýnema í framhaldsskóla fer fram með rafrænum hætti og eru foreldrar/ 

forsjáraðilar virkir þátttakendur í því ferli vegna aldurs nemendanna. Sótt er um tvo 

framhaldsskóla og tvær námsleiðir innan hvors skóla fyrir sig sem nemendur forgangsraða 

í umsókninni (Mennamálastofnun, 2019c). Inntökuskilyrðin eru misjöfn og eru í höndum 

hvers og eins skóla (Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008). Upplýsingar um skilyrði eru að 

finna á heimasíðum skólanna. Við lok grunnskóla er nemendum og foreldrum þeirra boðið 

að sækja kynningarfundi, á vegum framhaldsskólanna, um skólana og námsframboð 

þeirra (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012; Bryndís Haraldsdóttir, 2017).  

Í rannsókn sem Gerður G. Óskarsdóttir (2012) gerði um skólaskilin á milli grunn- og 

framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðinu kom fram að nemendur fundu bæði til 

eftirvæntingar og kvíða gagnvart þeim. Niðurstöður gáfu til kynna að samstarfi milli 

grunn- og framhaldsskóla virðist ábótavant. Það er að mestu fólgið í kynningum á 

framhaldsskólunum sjálfum og þeim inntökuskilyrðum sem þeir krefjast. Niðurstöður 

Gerðar eiga samhljóm með niðurstöðum Olgu Sveinbjörnsdóttur (2012). Olga kannaði val 

10. bekkinga á Suðurlandi og Norðurlandi eystra á námsbrautum í framhaldsskólum í ljósi 

mismunandi námsframboðs. Það leiddi í ljós að efla þurfi kynningar á námsleiðum við 

framhaldsskólana á Suðurlandi. Niðurstöður Olgu samræmast einnig skýrslu frá 

forsætisráðuneytinu þar sem fram kemur að auka þurfi samþættingu og samfellu milli 

skólastiganna með hagsmuni ungmenna að leiðarljósi. Skýrsla forsætisráðuneytisins 

bendir jafnframt á að auka þurfi ráðgjöf til nemenda og foreldra um val á námi eftir 

grunnskóla (Forsætisráðuneytið, 2012).  
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Af þessu má sjá að það er bersýnilega að mörgu að hyggja við skilin milli grunn- og 

framhaldsskóla. Vísbendingar eru um að bæta megi samstarf milli skólastiganna og að 

nemendur upplifi blendnar tilfinningar við þessi tímamót.  

1.1.1 Námsframboð í framhaldsskólum landsins 

Ungmenni sem standa á tímamótum grunn- og framhaldsskóla þurfa að gera upp hug sinn 

um hvaða framhaldsskóla þau vilja sækja, sem og velja sér námsleið innan þeirra. Flestir 

foreldrar og ungmenni telja að bóknámsleið gefi mestu möguleikana, til náms og 

starfsframa (Guðrún Á. Stefánsdóttir, 2007; Líney Björg Sigurðardóttir, 2010). Námsleiðir 

í framhaldsskólum á Íslandi greinast í fjölmargar námsbrautir og eru áherslur og lengd 

þeirra mismunandi (Kristjana Stella Blöndal og Bjarney Sif Ægisdóttir, 2013; Stjórnarráð 

Íslands, 2019). Erfitt er að tilgreina nákvæman fjölda námsbrauta þar sem hver og einn 

skóli býr til eigin námsbrauta- og áfangalýsingar (Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008). 

Þær eru skv. eldri samantektum um 100, þar af 87 starfsnámsbrautir (Kristjana Stella 

Blöndal og Bjarney Sif Ægisdóttir, 2013; Stjórnarráð Íslands, 2019). 

Á Íslandi eru starfræktir 38 skólar á framhaldsskólastigi víðs vegar um landið. Þeir 

skiptast þannig að 16 eru starfandi á höfuðborgarsvæðinu en 22 á landsbyggðinni. Fjöldi 

nýnemaplássa er mismunandi eftir skólum (Menntamálastofnun, 2019a). 

Námsframboðið samanstendur af bóknámsbrautum til stúdentsprófs, starfsnámi, 

listnámi, almennum námsbrautum og starfsbrautum (Menntamálastofnun, 2019b). 

Bóknámsbrautir eru ætlaðar til undirbúnings fyrir frekara nám á háskólastigi. Þær skiptast 

í félagsfræðibraut, málabraut, náttúrufræðibraut og viðskipta- og hagfræðibraut 

(Menntamálaráðuneytið, 2008). Starfsnám býður upp á fjölbreytt nám sem er breytilegt 

eftir umfangi og inntaki námsleiðarinnar. Það er oftast skipulagt sem verk- og bóklegt og 

fer því bæði fram í skóla og á vinnustöðum. Að námi loknu getur námsmaður öðlast 

starfsréttindi með lögverndað starfsheiti. Listnámsbraut leggur grunn að frekara námi í 

listgreinum, í sérskólum eða skólum á háskólastigi (Menntamálaráðuneytið, 2008). 

Almennar- og framhaldsskólabrautir eru ætlaðar þeim nemendum sem uppfylla ekki 

inntökuskilyrði á aðrar brautir eða eru óvissir með námsval sitt (Menntastofnun, 2019b). 

Starfsbrautir eru tileinkaðar nemendum sem hafa notið sérkennslu í grunnskóla og hafa 

ekki forsendur til að takast á við nám á öðrum námsbrautum (Menntamálaráðuneytið, 

2008). Haustið 2019 sóttu 4077 nemendur um skólavist í framhaldsskólum landsins. 
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Innrituðust 67% nemenda á bóknámsbraut til stúdentsprófs, 16% á starfsnámsbraut, 14% 

á almenna- eða framhaldsskólabraut og 4% á listnámsbraut til stúdentsprófs 

(Menntamálastofnun, 2019a).  

Af þessu má sjá að framboð á námsvali er nokkuð fjölbreytt í íslenskum 

framhaldsskólum. Í næsta kafla verður aðkoma foreldra að námsvali barna sinna skoðuð. 

Kerfiskenning Patton og McMachon (1999) verður kynnt og gerð skil á grunni 

viðfangsefnisins. Auk þess verður vísað til niðurstaðna íslenskra og erlendra rannsókna 

um áhrif foreldra á námsval barna sinna.  

1.2 Áhrif foreldra á námsval barna sinna 

Innlendar jafnt sem erlendar rannsóknir sýna fram á að foreldrar hafa áhrif á námsval 

barna sinna í framhaldsskóla. Þau birtast m.a. í samskiptum þeirra við börn sín og í 

tengslum þeirra á milli (Emmanuelle, 2009; Bardick, Bernes, Magnusson og Witko, 2004; 

Helwig, 2008; Kinveton, 2004; Guðlaug Ragnarsdóttir, 2019; Helga Júlíusdóttir, 2019; 

Bryndís Haraldsdóttir, 2017). Stuðningur og hvatning foreldra getur haft áhrif á námsval 

ungmenna en einnig hvernig uppeldisaðferðum þeir beita (Baumrind, 1991; Gray og 

Steinberg, 1999; Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristjana Stella Blöndal, 2005; Erna G 

Árnadóttir, 2007; Bryndís Haraldsóttir, 2017).  

1.2.1 Kerfiskenning Patton og McMahon 

Til að kanna áhrifaþátt foreldra í ákvarðanatöku ungmenna um náms- og starfsval sitt 

verður kerfiskenningin (e. system theory) höfð til hliðsjónar. Kenningin sjálf var sett fram 

af Wendy Patton og Mary McMahon árið 1992 og með henni var lögð megin áhersla á að 

fá heildarsýn yfir ákvarðanatökuferli ungmenna. Hugmyndafræðin felur í sér áherslu á 

einstaklinginn sjálfan og þau áhrif sem hann verður fyrir í þeim fjölmörgu kerfum sem 

viðkomandi er þátttakandi í, eða hluti af. Er kenningin því gagnleg og á vel við viðfangsefni 

rannsóknarinnar varðandi aðkomu foreldra að ákvarðanatöku barna sinna. Með 

kenningunni fæst yfirsýn um það sem einstaklingurinn stendur frammi fyrir m.t.t. áhrifa 

umhverfisins. Hún leggur áherslu á að starfsval sé samspil innri og ytri áhrifavalda og getur 

því haft áhrif á ákvarðanatöku ungmenna við lok grunnskóla. Áhrifavaldarnir geta meðal 

annars verið fjölskylda, foreldrar, vinir og skóli (Patton og McMahon, 1999).  
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Mynd 1. Kerfiskenning (Patton og McMahon, 1999 bls. 164). 

Á myndinni má sjá þrjá hringi með mismunandi litum og innan hvers hrings eru þættir 

sem geta haft áhrif á einstaklinginn. Innsti hringurinn táknar einstaklinginn sjálfan og er 

appelsínugulur að lit. Innan einstaklingskerfisins eru sporöskjulaga hringir, gulir að lit, sem 

sýna þætti sem tengjast honum. Hver einstaklingur hefur sinn persónuleika, aldur, kyn, 

trú, sjálfsmynd, getu, gildi og áfram mætti telja. Margt af því sem tilheyrir innsta hringnum 

er meðfætt eða lært en annað tilheyrir öðrum áhrifum sem einstaklingurinn verður fyrir 

hverju sinni. Miðhringurinn endurspeglar félagslega kerfið og er hvítur að lit, innan hans 

eru svo gulir hringir sem tilheyra því. Félagslega kerfið getur m.a. verið fjölskyldan, vinir, 

skólinn eða fjölmiðlar. Kerfi varðandi umhverfið er í sama hring og félagslega kerfið en er 

aðgreint með sporöskjulaga gulum hringjum sem m.a. fela í sér atvinnusvæði, 

landfræðilega staðsetningu og félagslega stöðu einstaklingsins. Umhverfisþættirnir hafa 

ekki bein áhrif á einstaklinginn sjálfan og þar af leiðandi ekki heldur á einstaklingskerfið. 

Þeir skipta engu að síður máli fyrir skoðanir einstaklingsins gagnvart lífinu. Í ysta 

hringnum, sem er grænn að lit, má sjá staðsetningu áhrifaþáttanna í tíma, þ.e. fortíð, 

nútíð eða framtíð. Brotalínurnar á myndinni tákna tengsl milli kerfanna og þær breytingar 

sem eiga sér stað frá einum tíma yfir í annan á meðan eldingarnar tákna tilviljanir.  
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Tengsl milli kerfanna þriggja fela í sér þróun náms- og starfsferils einstaklings. Segja 

má að einstaklingskerfið sé samspil við félagskerfið sem tengist síðan umhverfiskerfinu. 

Patton og McMahon (1999) lögðu áherslu á að horfa á heildina og mikilvægi tengsla 

innbyrðis frekar en á afleiðingar og orsakir. Kerfið er margþætt, breytingar geta haft áhrif 

á næstu kerfi og leitt til þróunar á þeim (Patton og McMahon, 1999). Rétt er að undirstrika 

að kenninguna verður alltaf að miða við hvern einstakling fyrir sig.  

Kerfin þrjú, sem hér hefur verið fjallað um, fela í sér þætti sem geta haft áhrif á 

einstaklinginn á mismunandi aldursskeiðum hans. Í köflunum sem koma hér á eftir verður 

einungis fjallað um þá áhrifaþætti innan kerfiskenningarinnar sem tengjast aðkomu 

foreldra að námsvali ungmenna.  

1.2.2 Rannsóknir um áhrif foreldra á námsval 

Þegar litið er til kerfiskenningar Patton og McMahon (1999) kemur fram að einn af 

þáttunum, sem hefur áhrif á einstaklinginn, eru foreldrar. Ungmenni eru oft viðkvæm fyrir 

skoðunum og viðhorfum annarra. Á tímamótum grunn- og framhaldsskóla eru þau oft 

sögð vera á mótunarstigi. Með því er átt við að þau séu að móta væntingar og viðhorf sitt 

til náms- og starfsframa. Þegar kerfiskenningin og kenning Savickas (2011) eru bornar 

saman falla þær vel hvor að annarri. Áhrif foreldra eru töluverð skv. kenningu Savickas. 

Þar kemur fram að þeir eru fyrirmyndir barna sinna og því stöðugir áhrifavaldar og 

leiðbeinendur. Því er hægt að álykta að foreldrar séu ávallt hluti af lífi barna sinna og hafi 

áhrif á mótun hugmynda þeirra um nám og störf.  

Í franskri rannsókn var lagt mat á hvort ungmenni ættu í erfiðleikum með 

ákvarðanatöku um náms- og starfsval sitt með tilliti til framtíðaráforma. Niðurstöður 

hennar sýndu að samband milli ungmenna og foreldra geti haft áhrif á valið. Því nánari 

sem ungmennin voru foreldum sínum reyndist þeim auðveldara að taka ákvörðun um 

námsval sitt (Emmanuelle, 2009). Bandarísk rannsókn um val nemenda á háskóla (e. 

college) og aðkomu foreldra sýndi að áhrif þeirra á ákvarðanatökuna komu til snemma í 

ferlinu. Þeir tóku ákvarðanaferli barna sinna alvarlega (Neild, 2005). Sýnt hefur verið fram 

á að foreldrar eru ekki einu áhrifavaldarnir þegar kemur að námsvali ungmenna heldur 

hafi stórfjölskyldan einnig mikil áhrif á náms- og starfsval þeirra (Bardick, Bernes, 

Magnusson og Witko, 2004; Helwig, 2008; Kinveton, 2004, Özlen og Arnaut, 2013). Enn 
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fremur hefur rannsókn á framhaldsskólanemum sýnt að fjölskylduaðstæður skipta miklu 

máli þegar kemur að námsvali ungmenna (Sharma, 2014).  

Í framhaldi af rannsóknum um áhrif foreldra á námsval ungmenna við lok grunnskóla 

er vert að skoða hvert ungmenni leiti helst til í ákvarðanaferlinu. Bandarísk rannsókn sýnir 

fram á að foreldrar og ungmenni eru oft samstiga um starfshugmyndir sínar og starfsval 

og feta því oft í sömu spor. Sama rannsókn leiddi í ljós að ungmenni leita frekar til móður 

en föður varðandi ákvarðanatöku sína um námsval. Er sú ástæða rakin til þess að mæður 

þekki styrkleika og áhugamál barnanna betur en feður (Otto, 2002). Niðurstaða breskrar 

rannsóknar sýnir að ungmenni leiti frekar til foreldra sinna heldur en kennara og náms- 

og starfsráðgjafa (Kinveton, 2004). Samhljóm við þá niðurstöðu má finna í íslenskri 

rannsókn sem Svanhildur Svavarsdóttir (2010) gerði og leiddi í ljós að fáir nemendur telja 

sig fá upplýsingar um framhaldsskóla í náms- og starfsfræðslu og/eða frá kennurum.  

Niðurstöður sænskrar meistararitgerðar, sem sneri að námsvali ungmenna og 

aðkomu foreldra leiddu í ljós að þeir hafi ómeðvitað haft áhrif á valið í gegnum samræður 

við börn sín. Þeir létu í ljós skoðanir sínar á námsvali barna sinna og höfðu með því haft 

áhrif á valið. Foreldrar töldu engu að síður að börnin hefðu staðið sjálf að námsvalinu án 

þeirra áhrifa (Bengtsson, 2006). Rannsókn á háskólanemum í Norður-Karólínu í 

Bandaríkjunum um áhrif foreldra á ákvarðanatöku um námsval gaf til kynna að meirihluti 

þeirra telur sig ekki hafa áhrif á hana. Niðurstöður sýndu að 38,5% foreldra töldu sig ekki 

hafa haft áhrif, 45,4% sögðust hafa lítil eða mjög lítil áhrif og 8,1% töldu sig hafa veruleg 

áhrif á val barna sinna (Taylor, Harris, Taylor, 2004). Þetta er nokkuð á skjön við rannsókn 

sem Bryndís Haraldsdóttir (2017) gerði á foreldrum nemenda í 10. bekk hérlendis. Þar 

kemur fram að þeir hafi verið meðvitaðir um hlutverk sitt í ákvarðanaferli barna sinna um 

námsvalið, ásamt því að vera virkir þátttakendur í ferlinu. Jafnframt kom fram að þeir voru 

ekki alltaf sammála vali barna sinna á framhaldsskóla en veittu þeim þó stuðning í orði og 

verki. 

Rannsókn Keller og Whiston (2008) sýndi fram á að áhugi og stuðningur foreldra í 

ákvarðanatökunni skipti máli fyrir ungmennin, fremur en miðlun upplýsinga af þeirra 

hálfu um ákveðnar leiðir í námi og starfi. Niðurstöður þeirra sýndu auk þess fram á 

mikilvægi þess að foreldrar hefðu trú á getu barna sinna, væru stoltir af þeim og treystu 

þeim til að taka góðar ákvarðanir varðandi náms- og starfsval. Ungmennin, sem höfðu 
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skýra framtíðarsýn hvað varðar nám og störf, áttu foreldra sem kunnu að meta skoðanir 

þeirra, þarfir og markmið. 

Í þýskri rannsókn kom í ljós að námsgeta ungmenna og menntun foreldra hafði 

forspárgildi fyrir ákvörðun um námsval eftir grunnskóla. Þeir foreldrar sem tóku þátt í 

rannsókninni höfðu langa skólagöngu að baki og voru líklegri til að geta aðstoðað börn sín 

í námi. Jafnframt höfðu þeir meira hvetjandi viðhorf til náms (Pinquart, Juang og 

Silbereisen, 2004). Það er sameiginlegt rannsókn Gerðar G. Óskarsdóttur (1993) um nám 

og aðstæður ungmenna sem hætta í framhaldsskóla. Þar kom í ljós að námsferill og 

menntun föður helst í hendur við viðhorf til náms. Af þessu má álykta að menntaðir 

foreldrar hvetji börn sín frekar til framhaldsskólanáms en þeir sem litla menntun hafa.  

Ljóst er af ofangreindu að foreldrar og jafnvel fjölskylda hefur talsverð áhrif á 

ákvarðanatöku ungmenna um námsval þeirra. Foreldrar eru virkir í ákvarðanaferlinu í 

gegnum samræður sínar við ungmennin með því að láta skoðanir sínar og viðhorf í ljós. 

Það hefur áhrif þar sem ungmenni líta að öllu jöfnu á þá sem fyrirmyndir. Menntunarstig 

foreldra skiptir einnig máli, sem og hversu náin tengslin eru þeirra á milli. Niðurstöður 

rannsókna sýna að misjafnt er hversu vel foreldrar eru meðvitaðir um áhrif sín. Ungmenni 

virðast leita frekar til foreldra fremur en til ráðgjafa innan skóla varðandi val á námi og að 

stuðningur þeirra kann að skipta þau máli. Í næsta kafla verður fjallað enn frekar um 

stuðning og hvatningu foreldra auk skilgreininga á grundvallarhugtökum því tengdu.  

1.2.3 Stuðningur og hvatning foreldra  

Eitt af markmiðum þessarar rannsóknar er að kanna stuðning og hvatningu foreldra við 

ungmenni varðandi námsval. Stuðningur foreldra (e. parental involvement) vísar til þess 

þegar börn og ungmenni skynja hlýju frá foreldrum sínum, fá þann stuðning og aðhald 

sem þörf er á og eru hvött til að standa sig vel. Viðurkenning (e. psychological autonomy 

granting) felur í sér að foreldrar meti skoðanir og hugmyndir barna sinna, þau hvött til að 

láta þær í ljós og að þeim sé sýnt umburðarlyndi m.t.t. mismunandi þarfa. 

Hegðunarstjórnun (e. behavioral control) snýst um hvernig foreldrar stjórna hegðun 

barna sinna og hvort þeir setji mörk í uppeldinu (Gray og Steinberg, 1999; Sigrún 

Aðalbjarnardóttir og Kristjana Stella Blöndal, 2005). Hvatning (e. motivation) felur í sér að 

foreldrar fylgist með hvað börn þeirra eru að gera og að börnin finni fyrir hvatningu frá 

foreldrum sínum (Fan 2001). 
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Kenning Diönu Baumrind (1966, 1971, 1991) um uppeldishætti foreldra skiptist í fjóra 

flokka; leiðandi (e. authoritative), skipandi ( e. authoritarian), eftirlátssamir (e. 

permissive) og afskiptalausir (e. neglectful) foreldrar. Foreldrar sem hafa leiðandi 

uppeldishætti að leiðarljósi einkennast af hlýju í samskiptum sínum við börn sín og stjórna 

þeim af mildi. Þeir beita aðhaldi í uppeldinu þar sem börnin alast upp við hvatningu og 

viðurkenningu. Þau eru hvött til sjálfsstæðis og samskipta en einnig er tekið tillit til 

skoðana þeirra. Foreldrarnir gera kröfur á þroskaða hegðun, setja skýr mörk og útskýra 

afleiðingar gjörða. Börn sem alast upp við leiðandi uppeldishætti eru talin vera 

móttækilegri fyrir leiðbeiningum frá foreldrum sínum, t.d. við val á námi við lok 

grunnskóla.  

Niðurstöður rannsókna sem gerðar hafa verið hér á landi benda til að börn, sem fá 

leiðandi uppeldi, sýni betri námsárangur og séu líklegri til að ljúka framhaldsskóla fyrir 22 

ára aldur (Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristjana Stella Blöndal, 2005; Kristjana Stella 

Blöndal og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2009). Í meistararannsókn Ernu G. Árnadóttur (2007) 

kannaði hún hvernig unglingar í framhaldsskóla skynjuðu stuðning við nám sitt af hendi 

foreldra sinna og hvers konar stuðningi þeir sæktust eftir. Niðurstöður hennar leiddu í ljós 

að unglingar sem alast upp við leiðandi uppeldishætti vegni betur í námi. Þeir sækjast eftir 

aðhaldi, virðingu, trausti og stuðningi frá foreldrum en vilja ekki of mikla afskiptasemi af 

þeirra hálfu. Í sömu rannsókn kom fram að án stuðnings foreldra væri óvíst um námsgengi 

þeirra í framhaldsskóla, sem undirstrikar enn frekar mikilvægi hans. Í rannsókn Jóns Torfa 

Jónassonar og Kristjönu Stellu Blöndal (2002) kemur fram að þrír af hverjum fjórum 

nemendum töldu sig hafa fengið nokkra eða mikla hvatningu frá foreldrum sínum við nám 

sitt í grunnskóla og töldu það skipta máli. Í niðurstöðum Svanhildar Svavarsdóttur (2010) 

kemur fram að um 30% nemenda sögðu hvatningu foreldra við val á framhaldsskóla hafa 

skipt þá miklu eða mjög miklu máli.  

McNeal (1999) rannsakaði hvaða áhrif stuðningur foreldra hefði á námsgengi, 

ástundun og brottfall nemenda. Hann flokkaði stuðninginn niður í fjóra þætti; samræður 

milli foreldra og ungmenna (e. parent - child discussion), þátttaka foreldra í foreldra- og 

kennarafélagi skólans (e. parent – teacher organization involvement), aðhald (e. 

monitoring) og bein þátttaka foreldra í skólagöngu (e. educational support strategies). 

Samræður milli foreldra og ungmenna ( e. parent – child discussion) felsast í að foreldrar 
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og ungmenni ræða saman um skólann og það sem tengist honum, s.s. námsval og félagslíf. 

Umræður af þessu tagi eru mikilvægar þar sem ungmennin verða meðvitaðri um gildi 

menntunar og finna enn fremur að foreldrar sýna námi þeirra áhuga. Hvort tveggja eykur 

líkur á að þau leggi sig fram og nái betri árangri í námi.  

Að ofangreindu er ljóst að leiðandi uppeldisaðferðir foreldra eru mikilvægar í lífi 

barna. Hægt er að draga þá ályktun að leiðandi uppeldishættir styðji og hvetji ungmenni 

vel til ákvarðanatöku við námsval. Samkvæmt McNeal (1999) er erfitt að bera rannsóknir 

á stuðningi og hvatningu foreldra saman þar sem niðurstöður byggjast á mismunandi 

upplýsingum. Þrátt fyrir það eiga þær það sammerkt að stuðningur og hvatning foreldra í 

námi barna og ungmenna skiptir miklu máli og eykur frekar námsárangur þeirra. Í næsta 

kafla verður sjónum beint að ungmennunum sjálfum, innsta kjarna, í kerfiskenningu 

Patton og McMahon (1999). Fjallað verður um sjálfsmynd ungmenna og þróun starfsferils 

og starfstengdrar sjálfsmyndar. 

1.3 Þróun starfsferils  

Super (1957) setti fram starfsferilskenningu um lífshlaupið (e. life – span development 

theory). Með henni lýsir Super því hvernig einstaklingur öðlast færni til að taka ákvarðanir 

um framtíðaráform sín með því að skoða núið, kanna og safna upplýsingum, finna 

áhugasvið sitt, skoða framtíðina og máta sig við fyrirmyndir sínar. Þannig þróar 

einstaklingur sjálfsmynd sína. Það hefur svo áhrif á náms- og starfsval hvers og eins. 

Sjálfsmyndin birtist í störfum sem hver og einn einstaklingur vinnur við hverju sinni. Hún 

tekur breytingum með auknum þroska og reynslu einstaklingsins af mismunandi störfum 

(Super, 1990; Sharf, 2006). Super skipti æviskeiði mannsins í fimm áfanga frá vöggu til 

grafar; vaxtarstig (e. growth) frá aldursbilinu 0 til 14 ára, könnunnarstig (e. exploration) 

frá 15 til 25 ára, að koma sér fyrir (e. establishment) frá aldrinum 45 til 54 ára og starfslok 

(e. disengagement) 65 ára aldri og eldri. 

Þegar ungmennin ljúka grunnskólagöngu sinni eru þau samkvæmt Super á 

könnunarstigi (e. exploration) og standa frammi fyrir námsvali sínu (Super, 1957; Sharf, 

2006). Þar fer fram upplýsingaöflun um störf og val á starfssviði, ásamt fyrstu skrefum í 

atvinnulífinu. Super telur mikilvægt að ungmenni fái upplýsingar og fræðslu um nám og 

störf á aldrinum 15 til 17 ára. Þá eru ungmenni farin að slíta sig frá foreldrum sínum og 

feta sig áfram til sjálfstæðis. Super segir að starfsval sé hluti af þróunarferli 
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einstaklingsins, hvernig hann sjái sjálfan sig og umhverfi sitt sem í kjölfarið hafi áhrif á 

náms- og starfsval. Einstaklingar á þessu stigi ná hæfni til að takast á við óhlutbundnar (e. 

abstrakt) hugsanir sem fela í sér færni til að taka sjálfstæðar ákvarðanir og öðlast 

framtíðarsýn. Á könnunarstigi geta ungmenni staðið frammi fyrir því að væntingar 

foreldra eru aðrar en þeirra sjálfra. Þetta misvægi getur leitt til þess að ungmennið veigri 

sér við að taka sjálfstæðar ákvarðanir og efist um sjálfsmynd sína sem er í mótun á þessu 

stigi. Líklegt er að ungmenni hafi þó augastað á ákveðnu starfsvali á þessu stigi (Super 

1957, 1990; Sharf, 2006, Gerður G. Óskarsdóttir, 2000). 

1.3.1 Sjálfsmynd ungmenna 

Glíman sem ungmenni takast á við á tímamótum grunn- og framhaldsskóla snýst oft á 

tíðum um þau sjálf sem hefur svo áhrif á ákvarðanatöku þeirra um náms- og starfsval. 

Sjálfsmyndin er talin vera mikilvægur áhrifaþáttur um starfsval einstaklingsins skv. 

kerfiskenningu Patton og McMachon (1999). Sjálfsmyndin tekur breytingum með auknum 

þroska, nýjum hlutverkum og aðstæðum (Patton og McMachon, 1999). 

Erikson (1968) telur að sjálfsmyndin (e. self-concept) sé í mótun alla ævi. Hann segir 

hana ekki vera meðfæddan eiginleika heldur mótist hún einna helst í gegnum mismunandi 

reynslu og samskipti við aðra. Sjálfsmyndin er einstaklingsbundin og veigamikill þáttur í 

andlegri líðan, sem hefur svo áhrif á hvernig einstaklingurinn hugsar, talar og hegðar sér. 

Einstaklingar sem búa yfir sterkri sjálfsmynd eru líklegri til að þekkja sjálfa sig betur en 

þeir sem hafa slaka sjálfsmynd. Ávinningur sterkrar sjálfsmyndar ungmenna er að geta 

tekið ákveðna stefnu í lífinu, þ.á.m. til menntunar og félagslegra viðhorfa. Unglingsárin 

snúast um að móta og finna sjálfsmynd sína með spurningunni: Hver er ég? Á þessu 

tímabili velja ungmenni sér einnig starfsvettvang og leita svara við spurningunni: Hvað vil 

ég verða? Erikson (1968) telur þetta vera upphafið á þróun starfstengdrar sjálfsmyndar. 

Fram kemur í rannsókn Jóns Torfa Jónassonar og Kristjönu Stellu Blöndal (2002) að 

námsgengi getur haft áhrif á sjálfsmynd ungmenna. Niðurstöður þeirra gefa til kynna að 

þeir sem ekki ljúka framhaldsskóla hafi lakari sjálfsmynd.  

Í kenningu Marcia (1967, 1968) kemur fram að þróun sjálfsmyndar ráðist af tveimur 

þáttum, könnun og skuldbindingu. Sjálfsmyndin getur tekið á sig fjórar megin myndir eftir 

því hvar ungmennin eru stödd í þessum tveimur þáttum; dreifð og sundurlaus sjálfsmynd, 

hindruð sjálfsmynd, frestuð sjálfsmynd og stöðug sjálfsmynd. Dreifð og sundurlaus 
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sjálfsmynd (e. identity diffusion) er algeng snemma á unglingsárunum. Ungmennið er í 

sálrænni ringulreið og sýnir litla viðleitni til að endurmeta skoðanir sínar og gildismat. 

Sjálfsmyndin endurspeglar að ungmennið tekur ekki afstöðu og virðist standa á sama um 

allt. Ef ungmennið ílengist eða festist á þessu skeiði gæti það þarfnast inngrips af hálfu 

sálfræðings (Marcia 1967, 1968; Erikson 1986). Hindruð sjálfsmynd (e. identity 

foreclosure) er óæskileg vegna þess að hún krefst mikillar skuldbindingar af öðrum. 

Ungmennið hefur ekki farið í gegnum mikilvæga sjálfskoðun því ákvarðanir eru teknar 

fyrir það. Einstaklingar í þessari sjálfsmyndarstöðu feta gjarnan í spor foreldra sinna og 

hafa því ekki skoðað aðra möguleika (Marcia 1967, 1968). Frestuð sjálfsmynd (e. identity 

moratorium) vísar til tímabils breytinga og leiðir oftast til aukinnar skuldbindingar og 

stöðugrar sjálfsmyndar. Hér eiga ungmennin í harðri innri baráttu sem lýsir sér í eins konar 

sjálfsvitundarkreppu. Þau eru leitandi og hikandi. Góðar líkur eru hins vegar á að á þessu 

stigi öðlist ungmenni ásættanlega sjálfsmynd og velji sér starf af skynsemi og í samræmi 

við áhugasvið sitt og hæfileika. Stöðug sjálfsmynd (e. identity achievement) er 

eftirsóknarverðust því hún endurspeglar sterka tilfinningu einstaklingsins fyrir sjálfum sér. 

Stöðug sjálfsmynd er sterk og talin vera lokamarkmið allra einstaklinga. Ungmenni sem 

hafa náð þessari stöðu sjálfsmyndar hafa farið í gegnum sjálfsskoðun og öðlast nokkuð 

trausta sjálfsmynd. Þau hafa mótað skoðanir og markað sér stefnu í lífinu (Marcia 1967, 

1968). Laufey Kristjánsdóttir (2018) rannsakaði starfstengda sjálfsmynd íslenskra 

ungmenna. Leiddu niðurstöður hennar í ljós að einungis 17% nemenda í framhaldsskóla 

ná stöðugri starfstengdri sjálfsmynd, sem er eftirsóknarverðust og ákjósanlegasta staða 

ungmenna, við skil milli skólastiga.  

Það má því draga þá ályktun að sjálfsmyndin hafi áhrif á okkur öll. Mikilvægt er að 

sjálfsmyndin sé nokkuð stöðug við þessi tímamót og styrki ungmennin við ákvarðanatöku 

á námsvali sínu án utanaðkomandi áhrifa. Stigin fjögur skv. Marcia eiga sannarlega mörg 

hver við íslensk ungmenni og glímuna sem þau standa frammi fyrir á þessum tímamótum.  

Niðurstöður rannsóknar Laufeyjar má túlka sem ákall eftir aðstoð og leiðsögn fyrir 

íslensk ungmenni. Með aukinni náms- og starfsfræðslu, og stuðningi og hvatningu frá 

foreldrum og skóla, væri hægt að styrkja starfstengda sjálfsmynd ungmenna til skilvirkari 

ákvarðanatöku um náms- og starfsferil þeirra.  



21 

1.3.2 Habitus 

Í framhaldi af umfjöllun um sjálfsmynd og þróun starfstengdrar sjálfsmyndar er vert að 

skoða habitus eða veruháttinn. Hann verður skoðaður og tengdur við ákvarðanatöku 

ungmenna um námsval og kerfiskenningu Patton og McMahon (1999). Hugtakið habitus 

styður við þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á lífi ungs fólks og áhrifum foreldra þegar 

kemur að náms- og starfsvali þeirra (Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002; 

Pinquart, Juang og Silbereisen, 2004). Franski félagsheimspekingurinn Pierre Bourdieu 

rannsakaði félagsleg áhrif á náms- og starfsval ungmenna. Skilgreining hans á habitus er 

félagsleg huglægni sem birtist í hegðun og hugsun einstaklingsins í takti við það félagslega 

umhverfi sem hann lifir í. En skv. þeirri skilgreiningu er því samhljómur á milli félagslegrar 

tilveru einstaklingsins og hvernig hann hugsar (Bourdieu og Wacqunat, 1992; Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir, 2005). Segja má að einstaklingar sem alast upp við líkar aðstæður og 

umhverfi hafi svipaðan habitus og eru því líklegri til að samsama sig hver öðrum heldur 

en einstaklingar sem hafa ólíkan habitus. Þegar kerfiskenning Patton og McMahon (1999) 

og skilgreining Bourdieu um habitus eru bornar saman má sjá að umhverfið er 

sameiginlegur þáttur þeirra beggja og hefur áhrif á einstaklinginn sjálfan.  

Þættir habitus eru ómeðvitaðir þar sem hegðun einstaklings mótast af því umhverfi 

sem hann býr í og þeim félagslega hópi sem hann umgengst. Hugsanir, áhugi og langanir 

eiga sér félagslegar rætur. Sá habitus sem einstaklingurinn býr yfir gerir honum kleift að 

taka ómeðvitaðar skynsamlegar ákvarðanir (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2005).  

Þeir sem búa við ólík skilyrði, eða ólíkan habitus, mótast af ólíkri reynslu því að 

menningin er ólík. Því má segja að áhugi á námi við lok grunnskóla geti verið ólíkur eftir 

búsetu þar sem hver og einn mótast að einhverju leyti af umhverfi sínu. Námsframboð í 

nærsamfélaginu getur þ.a.l. haft áhrif á námsval ungmenna án þess að þau geri sér grein 

fyrir því. Niðurstöður danskrar rannsóknar um námsval 15 ára ungmenna í framhaldsskóla 

sýndu að félagslegur bakgrunnur hafði áhrif á ákvarðanatöku þeirra. Það sem hafði m.a. 

áhrif voru félagslegir þættir, tilfinningar og sjálfsmynd, fjárhagur foreldra, nálægð skóla, 

námsframboð og líðan ungmenna (Grytnes, 2011). 

Þegar habitus, eða veruhátturinn, er skoðaður og tengdur við ungmennin sjálf getur 

hann haft ómeðvituð áhrif á hegðun, hugsun og námsval þeirra. Væntingar og viðhorf eru 

einnig oft í takti við það sem þau þekkja í fjölskyldum sínum og nánasta umhverfi.  
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1.4 Markmið og rannsóknarspurningar 

Rannsókn þessi snýr að ungmennum sem eru 18 ára eða eldri og hafa gengið í gegnum 

ákvarðanatökuferli varðandi val á námsleið og framhaldsskóla að loknum grunnskóla. 

Leitað var eftir þátttöku ungmenna sem stunda nám á bóknáms- eða starfsnámsbrautum. 

Sjónum var beint að því að fá upplýsingar frá ungmennunum sjálfum og öðlast innsýn í 

reynslu og upplifun þeirra um námsvalið. Aðkoma foreldra þeirra í ákvarðanaferlinu var 

skoðuð en einnig hvort ungmennin hafi upplifað stuðning og hvatningu frá foreldrum 

sínum í ferlinu. Að lokum var horft til þess hvort að ungmennin hafi tekið sjálfstæða 

ákvörðun um námsvalið.  

Þær rannsóknarspurningar sem settar voru fram til stuðnings við markmið 

rannsóknarinnar eru eftirfarandi: 

1. Hvernig upplifðu ungmennin aðkomu foreldra sinna við námsval sitt? 

2. Hver var reynsla ungmennanna af stuðningi og hvatningu foreldra við námsval 

sitt? 

3. Finnst ungmennum þau hafa tekið sjálfstæða ákvörðun um námsval við lok 

grunnskóla? 
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2 Aðferð  
Í rannsókn þessari var stuðst við eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. qualitative research 

methods). Sú aðferð hentar vel markmiði rannsóknarinnar þar sem skoða á reynslu og 

upplifun þátttakenda (Hennink, Hutter og Bailey, 2011). Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

byggja m.a. á heimspekilegum grunni fyrirbærafræðinnar (e. phenomenology). Lögð er 

áhersla á að skilja félagsleg fyrirbæri út frá upplifun einstaklingsins og dýpka þannig 

skilning á merkingu þeirra (Hennink, o.f.l., 2011;). Með slíkum rannsóknaraðferðum er 

rannsakandinn aðalrannsóknarverkfærið og safnar gögnum sem byggð eru á reynslu 

sérhvers þátttakanda. Rannsakandinn greinir gögnin út frá aðleiðslu (e. inductive 

reasoning) með áherslu á merkingu þeirra (Caswell, 2013; Charmaz, 2006; Hennink, 

o.fl.,2011). Viðhöfð eru vinnubrögð grundaðrar kenningar (e. grounded theory) en með 

henni er stöðluðum vinnubrögðum beitt við greiningu gagna samhliða öflun þeirra 

(Charmanz, 2006). Opin viðtöl eru algeng í eigindlegum rannsóknum og henta vel þegar 

leitað er eftir innsýn í reynslu, hugsanir og tilfinningar viðmælenda. Með þeim gefst 

viðmælendum tækifæri til að tjá sig með eigin orðum og lýsa upplifunum sínum (Hennink 

o.fl., 2011). Hvert viðtal er einstakt því reynsla, upplifun og svörun einstaklinga getur verið 

mismunandi. Trúnaður við þátttakendur er mikilvægur þar sem viðmælendur eru að lýsa 

persónulegri reynslu og upplifun (Hennink o.fl., 2011, Taylor; Bogdan og DeVault, 2016).  

Í þessari rannsókn voru viðmælendur hvattir til að tjá sig um viðfangsefnið og hafa 

skoðanir á rannsóknarefninu (Hennink o.fl., 2011; Taylor o.fl., 2016). Rannsakandi þurfti 

að gera sér grein fyrir eigin skoðunum og viðhorfum, ásamt þeim áhrifum sem hann gat 

haft á þátttakendur rannsóknarinnar (Taylor o.fl., 2016). 

2.1 Þátttakendur 

Tekin voru viðtöl við átta ungmenni sem stunda nám við framhaldsskóla. 

Hentugleikaúrtak varð fyrir valinu (e. convenience sample) til að finna viðmælendur. Með 

slíku úrtaki velur rannsakandinn viðmælendur sína út frá þekkingu og málefni 

rannsóknarinnar (Hennink o.fl., 2011). Úrtak rannsóknarinnar var auðkennt og felur í sér 

ungmenni sem stunda nám við framhaldsskóla og fæddir eru árið 2001 eða fyrr. Þessi 
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viðmið voru sett fram með það að markmiði að fá ungmenni til að lýsa upplifun og reynslu 

sinni varðandi námsval en byggt á ákveðinni reynslu og þroska.  

Vegna trúnaðar við þátttakendur rannsóknarinnar og til að koma í veg fyrir að 

persónuupplýsingar séu rekjanlegar, hefur öllum nöfnum verið breytt og þeim gefin 

gervinöfn. Allir voru þeir búsettir á landsbyggðinni og á aldursbilinu 18 til 22 ára. 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru: 

• Andrea 18 ára, býr í foreldrahúsum og hefur skipt um námsleið á námsferli 

sínum. Hún er elst systkina sinna.  

• Birkir 20 ára, býr hjá föður og hefur skipt um framhaldsskóla á námsferli sínum 

en ekki námsleið. Hann er elstur systkina sinna.  

• Eydís 18 ára, býr á heimavist og hefur skipt um námsleið á námsferli sínum. Hún 

er yngst systkina sinna.  

• Helena 18 ára, býr í foreldrahúsum og hefur skipt um námsleið á námsferli 

sínum. Hún er elst systkina sinna. 

• Katla 18 ára, býr í foreldrahúsum og hefur skipt um námsleið á námsferli sínum. 

Hún er elst systkina sinna. 

• Orri 22 ára, býr í foreldrahúsum og hefur gert námshlé á námsferli sínum og 

einnig skipt um námsleið. Hann er yngstur systkina sinna. 

• Pétur 18 ára, býr á heimavist og hefur ekki skipt um námsleið á námsferli sínum. 

Hann er elstur systkina sinna. 

• Róbert 18 ára, býr í foreldrahúsum og hefur ekki skipt um námsleið á námsferli 

sínum. Hann er í miðjum systkinahópi sínum.   

Vegna trúnaðar verða ekki sögð frekari deili á viðmælendum. 

2.2 Framkvæmd 

Rannsóknarvinnan hófst í ágúst 2019 með samningu aðferðafræðikafla og viðtalsramma. 

Á haustmánuðum sama ár hófst vinna við rannsóknina. Haft var samband við starfandi 
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náms- og starfsráðgjafa í framhaldsskólum á landsbyggðinni til að fá ábendingar um 

mögulega þátttakendur í rannsókninni. Náms- og starfsráðgjafarnir brugðust skjótt við 

með jákvæðum viðbrögðum. Í framhaldinu sendu þeir tölvupóst á hóp nemenda sem féll 

að markmiði rannsóknarinnar. Þar var rannsóknarefnið kynnt og þeim gefinn kostur á 

þátttöku. Allir viðmælendur höfðu samband við rannsakandann af fúsum og frjálsum vilja 

og samþykktu þátttöku sína. Rannsakandi fékk aðstöðu í viðkomandi skólum til að taka 

viðtölin, þannig voru aðstæður viðmælenda kunnuglegar. Öflun gagna fór fram með átta 

opnum og hálfstöðluðum viðtölum þar sem rannsakandi studdist við fyrirliggjandi 

viðtalsramma (sjá fylgiskjal 1).  

Við gerð viðtalsrammans var lagt til grundvallar að rannsaka reynslu og upplifun 

ungmenna af aðkomu foreldra þeirra við námsval að loknum grunnskóla. Þegar ungmenni 

standa á þeim tímamótum eru þau, skv. kenningu Supers (1957), á könnunarstigi (e. 

exploration). Þá fer upplýsingaöflun um störf og val á starfssviði fram. Hindranir geta birst 

á þessu stigi sem geta falið í sér að væntingar foreldra séu aðrar en þeirra sjálfra (Super 

1957, 1990). Til að kanna áhrifaþátt foreldra á ákvaðanatöku ungmenna við námsvalið var 

stuðst við kerfiskenningu (e. system theory ) Wendy Patton og Mary McMahon (1992). 

Hún felur í sér að starfsval sé samspil innri og ytri áhrifavalda. Innri þættirnir tengjast 

starfshugsun, starfsþróun og ákvarðanatöku við starfsval einstaklingsins. Ytri þættirnir 

tengjast m.a. félagslegum þáttum og umhverfi hvers einstaklings fyrir sig.  

Viðtalsramminn var hafður til hliðsjónar í viðtölunum til að uppfylla markmið 

rannsóknarinnar og til að fá gott heildaryfirlit um reynslu og sögu þátttakenda. Hann var 

þríþættur þar sem byrjað var á inngangsspurningum um bakgrunn viðmælenda. Þá var 

spurt um námsvalið og ákvarðanatöku og að lokum um aðkomu foreldra (sjá fylgiskjal 1). 

Þátttakendur voru spurðir um það hvernig þeir upplifðu aðkomu foreldra sinna gagnvart 

ákvarðanatökunni. Einnig voru þeir spurðir hvernig og hvort þeir upplifðu stuðning og 

hvatningu frá foreldrum sínum út frá samræðum sínum um valið og að lokum hvort þeir 

teldu sig hafa tekið sjálfstæða ákvörðun. Reynt var að fá þátttakendur til að tjá sig um 

hvaða áherslur þeir lögðu til grundvallar í námsvali sínu, hvernig þeim líkaði í 

framhaldsskóla og við þá námsleið sem þeir kusu sér.  

Viðtölin sem voru á bilinu 25-30 mínútur á lengd fóru fram í framhaldskólum 

viðkomandi þátttakenda á tímabilinu 23. september til 3. desember 2019. Í upphafi hvers 
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viðtals var greint frá tilgangi rannsóknarinnar og bakgrunnur rannsakanda kynntur. 

Samþykktu viðmælendur þátttöku sína með undirskrift (sjá fylgiskjal 2). Viðtölin voru öll 

hljóðrituð á iPad með leyfi þátttakenda og síðar afrituð orðrétt á tölvutækt form.  

2.3 Úrvinnsla gagna 

Gagnaöflun var byggð á viðtölum við alla þátttakendur rannsóknarinnar og voru afrituð 

næstu daga eftir að þeim lauk. Í byrjun og lok hvers viðtals voru skráðar niður hugleiðingar 

rannsakanda um aðstæður og samantekt á helstu atriðum. Samhliða afrituninni voru 

einnig skráðar niður athugasemdir rannsakanda. Í greiningarferlinu fór fram markvís 

greining gagna og kóðun sem byggð var á stöðluðum vinnubrögðum um grundaða 

kenningu. Með kóðuninni var markmiðið að leitast eftir merkingu gagnanna, finna þemu 

þeirra og draga fram lýsandi dæmi fyrir hvert og eitt þema (Charmaz, 2006). Opin kóðun 

(e. intial coding) felur í sér að gögnin voru lesin orð fyrir orð, línu fyrir línu, í leit að þemum 

sem fram komu og voru síðan skráð á spássíu viðtalsnótna. Markviss kóðun (e. focused 

coding) felur í sér að gögnin voru lesin aftur út frá ákveðnum þemum sem rannsakandi 

fann í opinni kóðun, þar sem farið var í gegnum hverja málsgrein fyrir sig. Greiningarblöð 

(e. memos) voru skrifuð og innihéldu þemu sem komu endurtekið fram í gögnunum 

(Charmaz, 2006). 

Eigindlegar rannsóknir eru byggðar á skilningi á upplifun og reynslu einstaklings út frá 

frásögn hans en ekki út frá skoðun rannsakandans. Það er því mikilvægt að hann sé 

meðvitaður um reynslu og hugmyndir sínar varðandi rannsóknarefnið (Caswell, 2013). 

Rannsakandi í þessu tilviki tengist efninu á þann hátt að hafa staðið í sporum foreldra 

gagnvart námsvali barns síns við lok grunnskóla. Hann þurfti því að vera meðvitaður um 

viðhorf sitt og skoðanir og vera á varðbergi fyrir áhrifum sem hann gat haft á þátttakendur 

og niðurstöður rannsóknarinnar (Taylor, o.fl., 2016). 

2.4 Siðferðileg sjónarmið 

Viðmælendur rannsóknarinnar voru lögráða og upplýstir um tilgang rannsóknarinnar 

áður en viðtölin fóru fram. Rannsókn þessi verður ekki tilkynnt til Persónuverndar þar sem 

hún fellur ekki undir skilgreiningu 3. greinar laga um viðkvæmar upplýsingar (Lög um 

persónuvernd nr. 90/2018). 
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Allir viðmælendur rannsóknarinnar skrifuðu undir samþykkis- og trúnaðarblað við 

upphaf viðtalsins þar sem fram kemur að farið yrði með öll gögn sem 

trúnaðarupplýsingar. Öllum þátttakendum voru gefin gervinöfn og gögnum eytt að lokinni 

afritun og greiningu viðtala. Einnig var gætt til hins ítrasta að ekki yrði unnt að rekja 

persónulegar upplýsingar til þátttakenda. Öllum var gert ljóst að þeim væri frjálst að 

hætta þátttöku hvenær sem var. 

Fjórar mikilvægar siðareglur, sem lúta að sjálfræði, skaðleysi, velgjörð og réttlæti 

þátttakenda, voru hafðar að leiðarljósi í þessari rannsókn. Megin áhersla var lögð á 

sjálfræðisregluna, þar sem þátttakandi var upplýstur um rannsóknina og að hún væri 

óþvinguð. Einnig felur reglan það í sér að þátttaka einstaklings sé af fúsum og frjálsum 

vilja og honum sé gert kunnugt í hverju rannsóknin felst (Sigurður Kristinsson, 2013). 

Leitað var eftir frjálsu samþykki allra þátttakenda. Það var gert með kynningarbréfi sem 

sent var á hóp ungmenna sem féllu að markmiði rannsóknarinnar, þar sem hvoru tveggja 

tilgangur og framkvæmd rannsóknarinnar, var ítarlega tilgreint. Áhersla var lögð á að 

tilvonandi þátttakendur fengju strax upplýsingar um markmið rannsóknarinnar til að gefa 

þeim færi á að gera upp hug sinn varðandi þátttöku. Haft var samband samdægurs við þá 

viðmælendur sem gáfu kost á þátttöku sinni til að finna hentugan fundartíma.  
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3 Niðurstöður 
Hér verður fjallað um þau þemu sem komu fram í viðtölunum átta. Áhersla var lögð á að 

fá innsýn frá ungmennunum sjálfum um aðkomu foreldra þeirra að námsvali við lok 

grunnskóla. Þau voru spurð um upplifun á samræðum þeirra í milli og hvort um sjálfstæða 

ákvörðun hafi verið að ræða. Niðurstöðum er skipt niður eftir þeim þemum sem fram 

komu í viðtölunum. 

Fyrsti kaflinn er ákvarðanaferli – óvissa og óöryggi þar sem fjallað er um námsval 

ungmennanna og tilfinningar þeirra á þessum tímamótum. Þar komu tvö skýr þemu fram, 

óvissa og óöryggi. Annar kaflinn er aðkoma foreldra að námsvali – virkir þátttakendur. Þar 

er sjónum beint að foreldrum og aðkomu þeirra að námsvali barna sinna. Undir þeim kafla 

er auk þess undirkaflinn samræður við foreldra – styðjandi og hvetjandi. Þar er rýnt í 

samræður um námsvalið og hvort ungmennin hafi upplifað þær sem styðjandi og 

hvetjandi. Þriðji og síðasti kaflinn er sjálfstæð ákvörðun – ákvörðunin er mín þar sem fram 

kemur hvort ungmennin hafi tekið sjálfstæða ákvörðun um námsval sitt.  

3.1 Ákvarðanaferlið - óvissa og óöryggi  

Ungmennin, sem rætt var við í rannsókninni, lýstu blendnum tilfinningum sínum sem áttu 

sér stað við tímamótin, þó upplifun þeirra hafi verið misjöfn. Þau hafi samt öll sem eitt 

verið ákveðin í að sækja sér framhaldsmenntun að loknum grunnskóla og að það hafi 

einnig verið ósk foreldra þeirra. Ungmennin kynntu sér nokkuð vel það nám sem til boða 

stóð, bæði með upplýsingaöflun á netinu og með því að sækja framhaldskólakynningar. 

Þau fóru að meðaltali á eina til tvær slíkar kynningar, bæði í og fjarri heimabyggð sinni. 

Misjafnt var þó hvort ungmennin ígrunduðu námsval sitt vel. Þau voru sammála um að 

auðveldara hafi verið að velja framhaldsskóla en námsleið og að þau hafi horft til vilja 

foreldra sinna hvað varðar val á skóla. Óvissa og óöryggi voru þeir þættir sem öll 

ungmennin fundu fyrir í ákvarðanaferlinu en misjafnt þó hvenær þeir komu fram. Fimm 

af ungmennunum átta höfðu skipt um námsleið á námsferli sínum.  

Pétur, Róbert og Birkir eiga það sameiginlegt að hafa haldið sig við sömu námsleið frá 

upphafi framhaldsskólagöngu. Pétur og Róbert upplifðu óvissutímabil við val á 

námsleiðum áður en þeir luku grunnskólanum. Þá íhuguðu þeir báðir að fara í starfsnám 

og stefndu á húsasmíði en einnig hafði Pétur hug á að fara í skipstjórnarnám. Pétur valdi 

þó hvoruga námsleiðina. Hann tók ákvörðun um að fara í bóklegt nám og taldi 
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hagkvæmast fyrir sig að ljúka stúdentsprófi. Þá ákvörðun tengir hann jafnframt 

framtíðarmöguleikum sínum:  

Sko, þegar ég var yngri ætlaði ég að verða vísindamaður og mig langar það enn þá 
svona smá. En ég ætlaði alltaf að verða smiður og síðan langaði mig að fara í 
skipstjórnarnám, en síðan mátti ég það ekki, pabbi bannaði mér að fara báðar þessar 
leiðir. Þá fékk ég á sama tíma svona áhuga á hegðun og langaði að vita hvernig fólk 
hegðar sér og hugsar. Ég get hugsað meðan ég er í stúdentinum hvað ég ætla að gera 
í framtíðinni, þannig að það er hagkvæmast og best fyrir mig, þó að það hafi ekki 
endilega verið draumurinn minn. 

Pétur sagði skipta máli að námið væri áhugavert. Ástæðu fyrir endanlegu vali sínu 

segir hann hafa verið áhugi á hegðun og hugsun fólks, sem hafi kviknað eftir lestur bókar 

um líkamstjáningu í 10. bekk og sagði í kjölfarið: „Ég las sko bók um líkamstjáningu og 

fannst hún ógeðslega áhugaverð, þaðan fór ég eitthvað að skoða leiðir og sá að þetta átti 

heima í félagsvísindum og þá hugsaði ég að ég gæti styrkt mig bara í félagsvísindum.“ 

Pétur stundar nú nám á félagsvísindabraut til stúdentsprófs.  

Við tímamótin fór Róbert yfir hvaða námsleiðir myndu henta honum og hvaða leiðir 

hann gæti útilokað: „Ég var ekki farinn að pæla í því hvað allar þessar brautir hefðu uppá 

að bjóða þegar ég var í grunnskóla.” Sú hugsun hafi komið eftir að hann byrjaði í 

framhaldsskóla. Róbert stóð frammi fyrir vali á milli tveggja námsleiða, hvoru tveggja 

starfsnámsbrautir. Þegar kom að endanlegri ákvörðun hans um val á námsleið var hann 

tvístígandi en valdi að lokum nám út frá áhugasviði sínu. Hann telur það nú vera forréttindi 

að stunda nám þar sem áhugi hans liggur. Róbert hafði góða reynslu af náms- og 

starfsráðgjöf í grunnskóla. Honum fannst ráðgjöfin hafa verið gagnleg og nefnir þar einna 

helst áhugasviðskönnun og framhaldsskólakynningar og segir í framhaldinu: „Maður var 

með einhverjar hugmyndir um framhaldsnám en það hjálpaði mjög mikið að fara til 

námsráðgjafa áður en ég fór að sækja um allt þetta dót.“ Róbert lýsir því jafnframt að 

hann hafi öðlast öryggistilfinningu við að fylgja bekkjarfélögum úr grunnskóla yfir í 

framhaldsskóla: „Æi þú veist, vinirnir voru allir að fara í þennan skóla eða flestir þannig að 

þá var maður ekkert að stressa sig á þessu sko.“ 
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Hann upplifði óöryggið við skilin vera fólgið í að vita ekki hvað væri honum fyrir bestu. 

Róbert er afar sáttur við námsval sitt í dag en hann stundar starfsnám á rafvirkjabraut til 

stúdentsprófs. Hann útilokar þó ekki að fara í húsasmíði að útskrift lokinni: 

Ég var svona á milli hvort ég ætti að fara í húsasmíði eða rafvirkjann sem ég valdi en 
eins og ég segi að kannski þegar maður er búinn að útskrifast þá væri kannski gaman 
að læra hitt líka, það stendur alla vega til boða en svo veit maður ekkert hvað gerist.  

Birkir tekur undir með Róberti og segist einnig hafa notið góðs af náms- og 

starfsráðgjöf í grunnskóla. Þar hafi hann, líkt og Róbert, tekið áhugasviðskönnun að beiðni 

foreldra hans og sagði: „Foreldrar mínir settu mig í svona áhugapróf hjá námsráðgjafa í 

grunnskóla og þá komst ég að því í hvaða nám ég ætti að fara og það var alveg með 

yfirburðum að ég ætti að fara í bóklegt nám.“ Út frá þeim niðurstöðum tók hann ákvörðun 

um val á námsleið og er afar sáttur með val sitt. Hann telur leiðina gefa góða 

framtíðarmöguleika:  

Til að komast inn á ákveðnar brautir í háskóla þarf að taka ákveðið marga áfanga í 
raungreinum í framhaldsskóla og ég er með meira en nóg í stærðfræði og þú veist 
líka eðlisfræði, líffræði og svona. Ég vildi bara hafa allt opið þar sem ég er ekki búinn 
að ákveða mig, þannig að ég ákvað að taka bara svona leiðina þar sem ég gat bara 
klárað þetta af og þurfti þá ekki, ef eða þegar ég færi í háskóla, að taka auka skóla 
áður en ég myndi byrja. 

Hvað varðar val á framhaldsskóla hafði Birkir farið á kynningar hjá tveimur skólum og 

stóð valið á milli þeirra. Til að gera upp hug sinn horfði hann til félagslífs skólanna og hvert 

bekkjarfélagarnir voru að fara. Birkir leitaði líka til ættingja um þeirra álit og sagði 

eftirfarandi: „Ég valdi skólann af því þeir sem voru eldri en ég mæltu með honum og 

vinirnir sem voru með mér í grunnskóla fóru í hann líka, svo fóru frænkur mínar og 

frændur nánast öll í þennan skóla.“ Hann sagði jafnframt: „Og svo vildi ég líka bara hafa 

gaman á þessum árum.“ Birkir skipti um framhaldsskóla af persónulegum ástæðum en 

hélt sig við upphaflegt námsval. Hann stundar nám á náttúruvísindabraut til 

stúdentsprófs.  

Eydís, Helena og Katla eiga það sameiginlegt að hafa skipt um námsleið í 

framhaldsskóla. Misjafnt var hvenær á námsferlinum þær skiptu en allar upplifðu þær 

óöryggi og óvissu gagnvart vali á námsleið og skóla. Eydísi fannst námsvalið vera afar 

flókið ferli. Hún vissi ekki að hvaða námi hún ætti að stefna við lok grunnskólans og fann 

því bæði fyrir óvissu og óöryggi við tímamótin. Hún upplifði sig ekki hafa haft næga trú á 
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sjálfri sér og áhugi hennar á tónlistarnámi hafi togast á við val á framhaldsskóla. Þegar 

kom að því að velja námsleið voru það einkum tvær leiðir sem til greina komu. Önnur 

þeirra var mun áhugaverðari en hún var óörugg og skorti sjálfstraust sem hún lýsir með á 

þennan hátt: „Orðrómurinn í grunnskólanum hjá krökkunum var bara þannig að 

náttúrufræðibraut væri bara fyrir einhverja ofurnörda og ég hugsaði bara ég væri ekki 

þannig.“ Óhefðbundnir dagar í fyrstu viku framhaldsskólans, þar sem áhersla var lögð á 

að nemendur kynntust betur námsmöguleikum, kennurum og samnemendum, gerðu það 

að verkum að hún öðlaðist aðra sýn á þá námsleið sem hún hræddist. Eydís ákvað í 

kjölfarið að skipta um námsleið og stundar nú nám á náttúrufræðibraut til stúdentsprófs. 

Hún lýsir ferlinu svona:  

Ummm þegar ég var í 10. bekk þá skráði ég mig í skólann á félagsfræðibraut af því að 
ég var alveg viss um að stærðfræðin væri alltof erfið og að náttúrufræðibraut væri 
bara fyrir ofur klárt fólk. Síðan bara fyrstu vikuna voru svona áfanga- og 
námsbrautarkynningar og þá bara komst ég að því að það er bara svo mikið meira á 
náttúrufræðibraut sem er ekki bara stærðfræði heldur bara líffræði og allt þannig 
sem ég hef mun meiri áhuga á heldur en allt svona félagsfræðitengt, þannig að ég 
skipti um braut og já ég er bara mjög ánægð með það. 

Helena lýsti óöryggi sínu um á þennan hátt: „Það var alveg mjög mikið stökk að fara 

úr grunnskóla yfir í framhaldsskóla, maður vissi ekkert hvað maður var að fara út í.“ Hún 

segist einnig hafa upplifað breytingu varðandi kennara og kennsluhætti: „Og svo kom 

maður í framhaldsskóla og þá hjálpuðu kennararnir manni lítið og maður mátti vera í 

símanum í tímum og allt, svo bara alltaf próf og ritgerðaskil.“ Við skilin skráðu Katla og 

Helena sig báðar á fjölgreinabraut og segja ástæðuna vera að sú námsleið sé opin, þær 

hafi verið afar óvissar um hvað velja ætti. Katla vissi ekki hvaða framhaldsskóla hún ætti 

að velja en hafði skoðað ýmsa skóla í kringum sig og farið á framhaldsskólakynningu. Hún 

sótti um einn framhaldskóla og ákvað að fylgja bekkjarfélögum, fannst það veita sér öryggi 

að einhverju leyti. Hún sagði um valið á námsleiðinni: „Ég valdi þessa braut bara af því að 

þetta er opin braut og ég vissi ekkert hvað mig langaði akkúrat þarna og þetta er mjög 

frjálsleg braut skilurðu og maður gat bara valið áfanga.“  
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Katla var afar óörugg á þessum tímamótum og fann fyrir kvíða. Hún lýsir upplifun sinni 

á þennan hátt:  

Ég var bara frekar óörugg og ég var bara mjög stressuð bara við það að skipta um 
skóla, mér fannst það eiginlega bara mjög erfitt. Ég vissi eiginlega ekkert hvað ég var 
að fara út í þannig lagað séð þarna þegar ég var að byrja í framhaldsskólanum, það 
var bara allt svo nýtt eitthvað og langaði stundum bara að halda áfram í 
grunnskólanum mínum. Mér fannst mjög gott að vera bara heima í skóla og svo voru 
líka nánast allir úr bekknum að fara í sama skóla sem var líka bara mjög næs.  

Katla upplifði að eftir því sem hún kynntist skólanum sínum betur vissi hún meira um 

námsleiðirnar innan hans. Eftir annað námsárið skipti hún af fjölgreinabraut yfir á 

náttúrufræðibraut. Hún passaði vel upp á að velja „rétta“ áfanga inn á fjölgreinabrautina 

á meðan hún var þar með náttúrufræðibrautina að leiðarljósi. Hún tengir seinna val sitt 

við framtíðaráform og að hún hafi ekki viljað fara auðvelda leið í gegnum framhaldsskóla. 

Hún lýsir því á eftirfarandi hátt:  

Ég gæti náttúrulega bara farið auðveldu leiðina út úr þessu og haldið áfram á 
fjölgreinabraut og tekið kannski bara áfanga í auðveldari kantinum og þá bara helling 
af sálfræði, sögu og félagsfræði eða helling af einhverjum 200 áföngum sem maður 
kemst auðveldlega í gegnum. En ég er frekar að svona að ögra sjálfri mér, því ég er 
ekkert súper góð í stærðfræði þannig en ég veit að það er gott að klára þetta svona 
og ég verð mjög ánægð þegar ég útskrifast, að ég hafi verið búin að taka þetta svona 
uppá framhaldið. 

Helena skipti um námsleið eftir fyrsta árið sitt og fór, eins og Katla, af fjölgreinabraut 

yfir á náttúrufræðibraut. Hún undirbjó einnig skiptin með því að taka fleiri stærðfræði- og 

efnafræðiáfanga í óbundna valinu sem var innan fjölgreinabrautarinnar. Hún segir 

styrkleika sína liggja í raunvísindum. Ástæðu fyrir fyrsta vali sínu á námsleið orðar hún á 

þennan hátt: „Ég var alveg bara, ég er ekki nógu sterk eða sterkur námsmaður til að geta 

verið í öllum þessum náttúrufræðiáföngum og svona erfiðara námi.“ Helena sagði, líkt og 

Katla, að fyrsta námsvalið hafi snúist um að halda öllum leiðum opnum:  

Sko, ég valdi fjölgreinabraut til að hafa allt opið, eða hafa allar leiðir opnar í staðinn 
fyrir að ákveða að fara á félagsvísindabraut og hafa síðan engan áhuga á því og að 
vera bara ógeðslega leiðinlegt, frekar bara fara á fjölgreinabraut þar sem maður bara 
prófar allt og sjá hvað mig langaði til að gera í framhaldinu.  

Um val á framhaldsskóla sagði Helena: „Ég var svona nokkuð búin að ákveða að fara 

í skóla hér heima og setti hann í fyrsta sæti og valdi svo annan í annað sæti og komst inn 

í báða, það var alveg svona gleðitilfinning.“ 
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Við tímamótin fann Andrea fyrir óvissu gagnvart vali á námsleið. Hún skipti um skoðun 

bæði á vali á skóla og námsleið áður en innritunarferlinu, var lokað. Fyrst skráði hún sig á 

listnámsbraut en skipti yfir á félagsfræðibraut eftir að hafa leitt hugann að 

framtíðarmöguleikum sínum: „Er þetta góður kostur fyrir mig svona framtíðlega séð, hvað 

get ég gert eftir þessa menntun?“ Hún útilokar ekki, líkt og Róbert, eftir útskrift að taka 

þráðinn aftur upp og leggja stund á listnámsbrautina. Hún lýsir tilfinningum sínum um 

námsval sitt á þennan hátt: 

Sko, ég ætlaði alltaf í framhaldsskóla að loknum grunnskóla og pabbi fór í 
framhaldsskólann sem ég er í. Ég skráði mig fyrst í annan framhaldsskóla en hætti við 
að fara í hann, því allir vinir mínir voru að fara í hann og ég hugsaði æji ég nenni ekki 
að fara með þeim öllum sem ég var með í grunnskóla. Mig langaði að prófa eitthvað 
nýtt og byrja á núlli. Ég breytti vali mínu á framhaldsskóla en ég vissi ekki á hvaða 
braut ég ætlaði að fara á. Ég skráði mig fyrst á listnámsbraut en skipti yfir á 
bóknámsbraut á síðustu stundu, það var bara rétt áður en lokaði fyrir, þá bara svona 
já, nei nei förum bara á félagsvísindabraut, prófum það bara. Mér fannst ég aldrei 
óörugg en mér fannst ég heldur aldrei örugg, ég vissi ekki hvort ég hafi valið réttu 
brautina í byrjun, þannig að ég var svolítið svona já óviss með hana.  

Frásögn Orra er örlítið frábrugðin, hinna sjö ungmennanna þar sem hann tók sér 

námshlé eftir tveggja ára nám, eftir hléið skipti hann um námsleið. Við fyrra val á námsleið 

velti Orri fyrir sér að prófa eitthvað nýtt og þá ekki endilega bóknám hann lýsti fyrra vali 

sínu svona: „Ég hugsaði mikið um það að núna er ég búinn að vera í grunnskóla, langar 

mig eitthvað í bóklegt nám áfram, nei núna er möguleiki á að fara í verklegt.“ Í 

framhaldinu lagði hann stund á starfsnám. Hann lauk grunndeild málm- og véltækni og 

stefndi á að ljúka bifvélavirkjun. Hann telur að fyrirmynd sín hafi haft áhrif á fyrsta val sitt 

þar sem faðir hans er bifvélavirki og fleiri í fjölskyldunni bera þann sama titil. Hann lýsir 

óvissu sinni um námsval sitt við skilin á milli grunn- og framhaldsskóla svona:  

Ég var í rauninni ekki búinn að ákveða mig hvað mig langaði við grunnskólalokin en 
ég vissi alltaf að ég gæti bara farið í þetta, og af hverju ekki, ég meina ég þekki þetta 
alveg og pabbi er bifvélavirki, frændi minn var bifvélavirki og í rauninni bróðir pabba 
líka þannig að þetta var í fjölskyldunni. Þannig að auðvitað hafði það áhrif og líka að 
pabbi gæti kannski hjálpað mér eitthvað, þetta var svona auðvelda leiðin. 

Orri sótti um inngöngu í einn framhaldsskóla. Hann segir að framhaldsskólakynningar 

hafi hjálpað sér að finna rétta skólann og einnig hafi viðmót starfsfólksins þar veitt honum 

öryggi: „Þær [framhaldsskólakynningarnar] hjálpuðu mjög mikið til, fara í skólann og fá 

kynningu á honum, mér leið í rauninni betur eftir að ég var búinn að skoða, eins hjálpaði 
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líka til hvað starfsfólkið og kennararnir voru vinalegir og frábær skólameistari.“ Í 

námshléinu fór hann í gegnum sjálfskoðun og komst að því að hann langaði ekki að verða 

bifvélavirki. Hann endurskoðaði því námsleiðirnar við skólann út frá styrkleikum sínum og 

framtíðaráformum. Að námshléi loknu hóf hann nám á félagsfræðibraut til stúdentsprófs. 

Um þau skipti sagði hann:  

Ég fór á grunndeild málm- og véltækni til þess að fara í bifvélavirkjann, ótrúlegt en 
satt, og svo fattaði ég bara að ég hef bara engan áhuga á því. Það var í rauninni eftir 
grunndeildina að þá fæ ég þessa hugljómun að mig langaði ekki að verða bifvélavirki. 
Þá fór ég að hugsa í hverju er ég góður? Hvað hugsanlega gæti í rauninni nýst mér í 
framtíðinni? Mér gengur mjög vel í tungumálum og í rauninni voru það tungumálin 
sem heilluðu mig við að taka félagsfræðibrautina það eru mikið af þeim á brautinni 
og af hverju ekki að nota það sem ég er góður og í rauninni elti ég það.  

Niðurstöður þessa kafla um ákvarðanaferli og námsval eru að ungmennin hafi öll 

fundið fyrir óvissu og óöryggi einhvers staðar í ferlinu. Það lýsir sér best í skiptum þeirra 

bæði á námsleiðum og skóla. Þrátt fyrir óöryggi og óvissutímabil í valferlinu kom fram í 

öllum viðtölunum að í dag eru ungmennin afar ánægð með námsval sitt og eru auk þess 

farin að sjá fyrir endann á framhaldsskólagöngu sinni. 

3.2 Aðkoma foreldra að námsvali – virkir þátttakendur 

Foreldrar ungmennanna vinna flestir við starfsgreinar sem þeir hafa menntað sig til en 

menntunarstig þeirra er þó ólíkt. Misjafnt var hvort foreldrarnir hafi sjálfir haldið áfram 

námi eftir grunnskóla. Allir lögðu þeir ríka áherslu á mikilvægi framhaldsnáms barna sinna. 

Ungmennin voru foreldrum sínum sammála að þessu leyti og fannst ekki annað koma til 

greina en að fara í áframhaldandi nám að skyldunámi loknu. Þó kom fram að eitt 

ungmennanna hafði hugleitt að taka sér árs hlé frá námi og stefndi á vinnumarkaðinn en 

sagði að það hefði ekki verið í boði af hálfu foreldra sinna. Sex ungmennanna búa í 

foreldrahúsum; Andrea, Birkir, Helena, Katla, Róbert og Orri. Þau stunda öll nám í 

framhaldsskóla nærri heimilum sínum. Eydís og Pétur eru í framhaldskólum fjarri 

heimilum sínum og búa þ.a.l. á heimavist.  

Þegar ungmennin voru innt eftir aðkomu foreldra sinna að námsvali þeirra 

sammæltust þau um að þeir hafi aðeins viljað það besta þeim til handa. Eins upplifðu þau 

öll foreldra sína vera virka þátttakendur í ákvarðanaferlinu. Þegar rýnt er frekar í aðkomu 

foreldranna við skilin kom í ljós að hún fólst einna helst í samræðum þeirra í milli um val 
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á skóla og námi. Sjónum verður nú beint að því hvernig þeim samræðum var háttað og 

hvað þær fólu í sér.   

3.2.1 Samræður við foreldra – styðjandi og hvetjandi  

Flest ungmennin sögðust hafa leitað til foreldra sinna í ákvarðanaferlinu og átt við þau 

styðjandi og hvetjandi samræður. Þau upplifðu foreldra sína áhugasama um val þeirra og 

að þeir hafi gefið sér tíma til samræðna þar að lútandi. Þeim fannst gott bakland í 

foreldrum sínum við tímamótin og sögðust ekki hafa viljað vera án stuðnings þeirra. 

Misjafnt var hvort ungmennin leituðu til beggja foreldra eða meira til móður eða föður í 

ferlinu. Fram kom þó að mæður virtust vera virkari í heildarferlinu en feður. Samræðurnar 

fóru að öllu jöfnu ekki fram með skipulögðum eða formlegum hætti og áttu sér oftast stað 

við kvöldverðarborðið að viðstöddum báðum foreldrum. Í einhverjum tilfellum settust 

ungmennin niður með foreldrum sínum á svokölluðum fjölskyldufundum og ræddu 

námsvalið. 

Helena og Katla ræddu við foreldra sína um kosti og galla varðandi val á 

framhaldsskólum sem staðsettir voru bæði nærri og fjarri heimilum þeirra. Ræddir voru 

kostir þess að búa áfram í foreldrahúsum á meðan á þessum námsárum stæði og hvað 

það hefði í för með sér að fara að heiman. En jafnhliða þessum samræðum lögðu 

ungmennin ríka áherslu á að foreldrar sínir hafi ekki staðið í vegi fyrir þeim að sækja 

framhaldsskóla fjarri heimilum sínum. Þeir hafi aðstoðað við að nálgast upplýsingar sem 

ungmennin þyrftu til að taka upplýsta ákvörðun um val á framhaldsskóla.  

Fram kom að þær, Helena og Katla, hafi ekki verið tilbúnar til að fara að heiman við 

lok grunnskóla og nefna að þær séu mjög heimakærar og háðar fjölskyldum sínum. Lýsir 

Katla stuðningi og samræðum við foreldra sína með þessum orðum: „Þau studdu mig 

alveg mjög mikið, við ræddum alveg framhaldsskólana vel og hvað væri í boði fyrir mig, 

skoðuðum þá líka á netinu og svona, en ég var bara ekkert tilbúin að fara að heiman.“ 

Katla segir að samræður um námsvalið hafi ekki verið með neinum skipulögðum hætti og 

áttu sér einna helst stað eftir að innritunarferlið í framhaldsskólana hófst. Hún segir 

móður sína hafi verið virka í ferlinu og hafi aðstoðað sig við að sækja um skólann og 

námsleið innan hans. 
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Einnig kom fram að foreldrar hennar hafi hvatt hana til að gera það sem hugur hennar 

stæði til, en hún sagði: „Þau hvöttu mig alveg líka til að finna námsbraut sem ég væri 

ánægð með, en svo auðvitað skipti ég um braut en mér fannst mjög gott að hafa þau með 

mér í þessu ferli.“ Helena leitaði til beggja foreldra sinna við tímamótin og upplifði 

styðjandi samræður við þá á svokölluðum fjölskyldufundum. Þar gáfu þau sér tíma til að 

skoða námsframboðið og ræða um skóla nær og fjær heimili þeirra. Hún lýsir aðkomu 

foreldra sinna og styðjandi samræðum þeirra í milli á þessa leið:  

Já, þau studdu mig mjög mikið í þessu öllu. Við fórum á netið og skoðuðum skólana 
og vistirnar og svona en svo töluðum við líka um að ef ég myndi vera heima þá myndi 
ég geta unnið með skóla og þá eignast meiri pening og geta gert eitthvað skemmtilegt 
eftir námið eða keypt mér bíl og rekið bíl, en ef ég myndi búa frá heimilinu þá myndi 
ég eyða peningnum mínum í mat og vistargjöld og svona. Þannig að skólinn er mikið 
dýrari þar en hér heima. 

Róbert átti ekki miklar eða skipulagðar samræður um námsvalið við foreldra sína. Þær 

voru þó nægar að hans sögn til að taka ákvörðun. Hann segir að hann hafi rætt valið meira 

við móður sína en föður. Róbert er þeim Helenu og Kötlu sammála um að hafa fundist 

góður kostur að búa áfram í foreldrahúsum. Hann lýsir aðkomu og stuðningi foreldra 

sinna á eftirfarandi hátt: 

Já, ég talaði alveg um námsvalið við þau bæði, bara svona smá umræður en ekkert 
eitthvað skipulagt eða of mikið, en ég talaði samt meira um þetta við mömmu. Við 
vorum alveg að pæla í öðrum skólum sko en hérna svo fannst mér bara alls ekki 
heldur vera tilbúinn að fara að heiman og það væri líka bara allt í lagi að vera bara 
hér áfram. Og svo líður mér líka vel heima. Foreldrar mínir voru sko ekkert að 
mótmæla ákvörðun minni og studdu mig við að vera hér áfram í skóla. 

Birkir segir að hann hafi leitað til og átt samræður við foreldra sína um námsvalið. 

Einnig hafi hann átt árangursríkar samræður við frænkur sínar um val á framhaldsskóla. 

Segja má að þær hafi ýtt undir hvaða framhaldsskóla hann setti í fyrsta val en sjálfar 

stunduðu þær nám við þann skóla og mæltu með honum.  
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Birkir hefur síðan skipt um framhaldsskóla af persónulegum ástæðum en þó haldið 

sig á sömu námsleið. Hann lýsir aðkomu og samræðum foreldra sinna á þennan hátt: 

Já, ég leitaði til foreldra minna þegar ég var að velja skóla og svo talaði ég líka við 
frænkur mínar, ég talaði oft við þær og spurði þær hvernig þessi skóli væri og hvernig 
þetta hefði verið og svona. Þær mæltu eindregið með þessum skóla, þær voru alltaf 
að segja að þetta væri ótrúlega gaman, alltaf eitthvað í gangi, kvöldvökur og svo var 
ég að tala við foreldra mína um þennan skóla og sagði þeim að mér litist vel á hann 
og þau voru sammála mér og sögðu bara já, flott. Þannig var það nú bara.  

Andrea og Pétur áttu það sameiginlegt að hafa rætt námsval sitt við feður sína. 

Samræður Andreu við föður sinn fóru oftast fram við kvöldverðarborðið. Hún segir hann 

hafa stýrt umræðunni að móður sinni viðstaddri, sem hafi ekki tekið virkan þátt en hafi 

hlustað. Hún segir föður sinn hafa ýtt undir að hún sækti um framhaldsskólann sem hann 

útskrifaðist frá. Ástæðuna megi rekja til námserfiðleika sem þau glíma bæði við og því hafi 

faðir hennar talið þann skóla vera henni fyrir bestu. Áður hafði Andrea valið annan skóla 

en skipti áður en að innritunarferlinu lauk. Hún fór þá að ráðleggingum föður síns og sótti 

um þann skóla sem hann hafi hvatt hana til að sækja upphaflega um. Hún hafði þetta að 

segja um samræður og aðkomu föður síns að námsvalinu:  

Pabbi var alltaf að segja við mig hvað þetta væri góður skóli og hvað honum fannst 
gaman og uuuu... líka að hann hafi séð vini sína rétt skríða í gegnum námið í hinum 
framhaldsskólanum, sem ég ætlaði að fara í. En þar sem ég er sko lesblind og 
talnablind eins og pabbi, vissi hann að ég fengi stuðninginn frá skólanum sem ég 
þyrfti. Þannig að það hefur örugglega verið ástæðan fyrir því að hann vildi að ég færi 
hingað.  

Pétur var eina ungmennið sem upplifði sig ekki hafa leitað til foreldra sinna eða átt 

formlegar samræður við þá um námsval sitt. Hann segir að hann hafi borið undir föður 

sinn hugmyndir að námsleiðum og skólum sem hafi svo sagt af eða á. Móðir Péturs kom 

lítið að ákvarðanatökunni en hafi þó viljað hafa hann í skóla nær heimili þeirra, sem að 

hans sögn kom aldrei til greina, hann sagði eftirfarandi: „Ég er svo þrjóskur þannig að ég 

sagði að ég ætlaði í þennan skóla og hún sagði nei og þá fór ég örugglega bara út og ræddi 

þetta ekki meira við hana.“ Pétur lagði mikla áherslu á að finna skóla og námsleið fjarri 

heimili sínu. Ástæða þess var að hans sögn: „Mig langaði að prófa að búa einn eða frá 

mömmu og pabba.“ Hann valdi því skóla fjarri heimili sínu sem faðir hans samþykkti. 
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Pétur lýsir samskiptum þeirra feðga gagnvart námsvalinu með þessum orðum: 

Við ræddum valið ekki..., ég sagði aldrei pabbi ég þarf að tala við þig. Pabbi hefur 
kannski spurt mig og ég sagðist vilja fara í skipstjórnarnám en hann sagði nei, þú tekur 
stúdent fyrst, síðan máttu fara í skipstjórann. Ég sagði nei, hann sagði jú, ég sagði nei 
og hann sagði jú. Hann samþykkti það sem honum fannst vera rétt fyrir mig. Hann 
stýrði mér allavega í réttan skóla en honum var alveg sama á hvaða braut ég myndi 
fara á, bara braut sem ég myndi klára stúdentinn. Ég fann ekki þá fyrir stuðningnum, 
þetta var kannski ekki stuðningur heldur það sem var best fyrir mig. Ég túlkaði það 
ekki alltaf sem eitthvað jákvætt, sérstaklega ekki þá. Mig langaði bara að fara 
eitthvað í burtu, læra það sem ég vildi læra en núna í dag er ég þakklátur og ánægður 
og sé ekki eftir að hafa sleppt því að fara í skipstjórnarnámið, en já, ég fékk samt 
stuðning um námið sem ég er í núna. 

Af þessum orðum Péturs má sjá að aðkoma föður hafði áhrif en einnig að hann hafi 

verið afar óviss með námsval sitt við lok grunnskóla.  

Að sögn Eydísar og Orra hvöttu foreldrar þeirra þau til sjálfstæðrar hugsunar gagnvart 

námsvali sínu. Þau voru einnig sammála um að hafa fundist námsvalið vera flókið ferli en 

hafi upplifað foreldra sína afar styðjandi í gegnum það. Eydís vildi meina að samræðurnar 

við foreldrana þar að lútandi hafi ekki verið með skipulögðum hætti, þau hafi rætt saman 

þegar þörf var á hverju sinni. Eydís talar um að foreldrar sínir hafi ávallt verið til staðar 

fyrir hana í ferlinu og viljað halda öllum námsmöguleikum opnum fyrir hana og ekki 

útilokað neitt. Hún segir þó að móðir sín hafi verið virkari í ferlinu en faðir. Hún lýsir 

aðkomu foreldra sinna og styðjandi samræðum þeirra í milli með þessum orðum: 

Foreldrar mínir voru alveg mjög styðjandi við námsvalið og sýndu mér svona flest það 
sem var í boði, þau voru ekki að segja við mig að þú ert ekki að fara í burtu, meira 
bara svona hvað viltu þú læra. Ég talaði samt meira um valið við mömmu, því mamma 
mín er menntaður kennari þannig að hún veit mikið um þetta og var mikið inni í 
þessu. Við skoðum það sem var í boði en ég fann það að mamma og pabbi voru svona 
að ýta á mig að velja þetta sjálf eða ákveða hvað mig langaði og ég einhvern veginn í 
10. bekk og hafði ekki hugmynd um hvað ég vildi læra.  

Samræður Orra við foreldra sína fóru reglulega fram, á meðan hann var í 10. bekk, 

þar sem rætt var um hvað tæki við eftir grunnskólann. Samræðurnar voru, líkt og hjá 

Eydísi, ekki með formlegum hætti og fóru oftast fram við kvöldverðarborðið.  
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Segja má að Orri hafi viljað hafa foreldra sína með sér í ákvarðanaferlinu og hann 

leitað eftir hugmyndum frá þeim. Hann hafði þetta að segja um samræður sínar og 

aðkomu foreldra um námsvalið:  

Já, já, já, ég alveg settist niður með þeim og bara spurði þau hvað haldið þið að ég 
ætti að gera? Svo ræddum við þetta já í rauninni bara í gegnum 10. bekkinn sko, það 
var reglulega sest niður og bara talað saman og eins og gengur og gerist yfir 
matarborðið var umræðan oft tekin. Þau voru gífurlega styðjandi en samt voru þau 
svolítið frjáls í þessu svona af hverju gerir þú ekki bara það sem þig langar að gera, 
þar voru þau aðeins að ýta á mig, þau komu alveg með hugmyndir fyrir mig, en það 
var alltaf ýtt undir þessa sjálfstæðu hugsun hjá mér. Hvað ætlar þú eða hvað langar 
þig að gera? Við getum alveg stutt þig í hinu og þessu sem þig langar að gera, hérna 
eru nokkrar hugmyndir, en hvað langar þig að gera? Eigum við að skoða þennan skóla 
eða viltu skoða þennan skóla meira?  

Eins og fram hefur komið var aðkoma foreldra helst í formi samræðna um 

mismunandi námsleiðir og skóla. Flestöll ungmennin voru sammála um að gott hafi verið 

að leita til foreldra sinna við tímamótin og bera þeim söguna vel. Ungmennin sögðu 

samræður við foreldrana hafi verið styðjandi þó þær hafi verið mismiklar og mismunandi 

að þeim staðið. Samhljómur var hjá þeim um að þau hafi verið nokkuð vel upplýst um 

hvað stæði þeim til boða. Jafnfram að foreldrar hafi gefið sér tíma til að skoða 

námsframboðið með þeim. Ungmennin eru öll á sama máli um að þau séu ánægð með 

námsval sitt í dag þó brösuglega hafi stundum gengið að finna „réttu“ námsleiðina innan 

framhaldsskólans.  

3.3 Sjálfstæð ákvörðun um námsval – ákvörðunin er mín  

Hér verður vikið að sjálfri ákvarðanatökunni varðandi námsval við lok grunnskóla. Fjallað 

verður um hvort ungmennin hafi upplifað sig hafa tekið sjálfstæða ákvörðun þar að 

lútandi. Með sjálfstæðri ákvörðun er átt við það hvort ungmennin hafi tekið ákvörðun um 

námsval sitt eftir grunnskóla upp á eigin spýtur og hvort ákvörðunin hafi verið tekin óháð 

öðrum. 

Þegar ungmennin voru innt eftir því hvort þau hafi tekið sjálfstæða ákvörðun um 

námsval sitt kom í ljós að tvö ungmennanna upplifðu sig hafa tekið hana sjálf. Öðrum varð 

ljóst í viðtalsferlinu að svo var ekki. Eydís og Helena sögðu báðar að þær hefðu tekið 

sjálfstæða ákvörðun en eftir nokkrar vangaveltur dró Helena það til baka. Þegar hún var 

fyrst spurð hvort einhver hefði haft áhrif á ákvörðun hennar sagði hún: „Nei, það var bara 

ég sjálf, foreldrar mínir sögðust styðja mig í því sem ég myndi velja og bara já, þannig að 
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ég fékk að velja bara alveg sjálf hvað ég vildi.“ Hún bætir þó við að foreldrar sínir hafi haft 

áhrif með því að ræða við hana um kosti og galla framhaldsskóla, bæði nær og fjær heimili 

þeirra. Hún sagði svo eftirfarandi: „Svona já... svona einhver en samt ekkert sterk áhrif, 

mig langaði líka bara að vera með þeim og svona, heima hjá þeim.“ Af þessu varð Helenu 

ljóst að ákvörðun hennar var ekki sjálfstæð í fyllstu merkingu þess orðs. Eydís segir móður 

sína hafa aðstoðað sig við umsóknarferlið á netinu. Hún hafi fundið fyrir því að foreldrar 

hennar hvöttu hana til að velja sjálfa og sagði: „Þannig að já, ég valdi sjálf, já ég gerði það.“ 

Sjálfstæðisákvörðun Eydísar er einna skýrust af ungmennunum átta um námsval þeirra.  

Hin sex ungmennin upplifðu ekki jafn sterkt að hafa tekið sjálfstæða ákvörðun um 

námsval sitt. Fjögur þeirra, Andrea, Birkir, Orri og Pétur nefna að feður eða aðrir innan 

fjölskyldunnar hafi haft áhrif á ákvörðunina. Pétur hafði þetta að segja um sína upplifun 

sína: „Amm hún var ekki sjálfstæð, ekki í hreinustu merkingu sjálfstæð, hún var sko meira 

svona að henni var stýrt af pabba en með mínu samþykki náttúrulega, en ég er samt 

sáttur.“ Pétur telur föður sinn hafa stýrt námsvali hans með því að setja honum mörk 

gagnvart því. „Mér var bara sagt að taka stúdent svo ég geti byrjað á réttum stað.“ 

Ákvörðun Birkis litaðist af fólkinu í kringum hann. Hann leitaði meira til frænkna sinna 

fremur en foreldra varðandi ákvörðun um framhaldsskóla. Hann telur sig ekki hafa tekið 

sjálfstæða ákvörðun um námsval sitt og sagði eftirfarandi:  

Náttúrulega þú veist það var fólk í kringum mig sem hafði áhrif á mig, ég get ekki 
neitað því en ég vil meina að þau hafi bara haft góð áhrif á mig og hafa bara sent mig 
rétta leið, ég er allavega mjög sáttur.  

Andrea taldi sig framan af hafa tekið sjálfstæða ákvörðun um námsval sitt. En hún 

komst að þeirri niðurstöðu í viðtalinu sjálfu að ákvörðunin hafi ekki verið sjálfstæð heldur 

verið pabba hennar. Andrea talar um að þegar hún var í 9. bekk hafi faðir hennar byrjað 

að ýja að ákveðnum framhaldsskóla við hana. Hann hafi dásamað skólann í bak og fyrir og 

borið honum góða sögu. Hún lýsir upplifun sinni á þennan hátt:  

Þetta var aðallega bara svona í 9. bekk að þá byrjaði pabbi bara svona að hinta 
þennan skóla og að hann væri betri. Hann fór svona að opna blöðin, nei grein úr 
skólanum, eigum við ekki að skoða hana saman. Hann vildi bara að ég færi í þennan 
skóla. Ég tók þessa ákvörðun ein hélt ég en þetta var eiginlega ákvörðunin hans 
pabba, ég sé það núna. Ég er samt svona pínu fegin að pabbi ýtti mér í þessa átt. 
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Námsferill Orra var nokkuð frábrugðinn hinum þátttakendum rannsóknarinnar þar 

sem hann tók tveggja ára hlé frá námi. Hann vill meina að töluverð breyting hafi orðið á 

hugarfari sínu á meðan á því stóð. Hann upplifði sig mun tilbúnari til að takast á við námið 

eftir hléið. Orri sagði ákvörðunina á fyrra námsvali sínu hafi verið „fiftý-fiftý“ sjálfstæð. 

Seinni ákvörðunin um námsval hafi hins vegar verið alveg sjálfstæð og tekin á hans eigin 

forsendum og eigin styrkleikum. Hann lýsir ferlinu á þessa leið: 

Það er töluverður munur á því að þegar þú kemur 16 ára gamall inn í framhaldsskóla, 
nýkominn úr grunnskóla að auðvitað höfðu foreldrar mínir og allt saman áhrif á mig. 
Ég held að ég geti sagt að á þeim tíma sem ég kom inn fyrst, eða þegar ég kem fyrst 
inn eftir grunnskóla, að ákvörðunin hafi verið svolítið svona „fiftý-fiftý“ sjálfstæð. 
Pabbi sagði við mig að hann gæti hjálpað mér ef ég færi í bifvélavirkjann þannig að 
þessi 50 prósentin eru alveg komin frá honum séð. Ég sá í rauninni líka bara 
atvinnutækifæri þarna og af því að hann var meistari þá fannst mér þetta góð leið og 
það voru hin 50 prósentin. En núna eftir að ég kom inn eftir pásuna þá held ég að ég 
geti 100 prósent sagt að ég er að klára skólann fyrir sjálfan mig, ég er bara reynslunni 
ríkari og get sagt að ég er að gera þetta fyrir sjálfan mig í rauninni.  

Aðspurð svara bæði Katla og Róbert því fyrst játandi að hafa tekið sjálfstæða 

ákvörðun um námsval sitt. En þegar spurt var frekar kom annað í ljós. Róbert segir að 

foreldrar sínir hafi að vissum hluta haft áhrif á ákvörðun hans með því að ræða nálægð 

skólans við heimilið. En einnig taldi hann sig ekki hafa verið tilbúinn að fara að heiman við 

lok 10. bekkjar og áréttaði: „Foreldrar mínir komu alveg að ákvörðuninni sko, svo fóru líka 

báðir foreldrar mínir og bróðir í þennan skóla, þannig að þau skutu því að mér og mæltu 

líka með því að fara í þennan skóla, enda góður skóli.“ Katla tekur undir orð Róberts hvað 

varðar foreldra sína og aðkomu þeirra. Lýsir hún einnig svipaðri upplifun og Helena gerði, 

að foreldrar hafi velt upp kostum og göllum framhaldsskóla nær og fjær heimili þeirra. 

Katla sagði jafnframt að hún hefði ekki verið tilbúin líkt og Róbert og Helena að flytja að 

heiman við lok 10. bekkjar. Hún lýsti reynslu sinni um sjálfstæða ákvörðun með þessum 

orðum: 

Sko það var þannig að mamma mín og pabbi ýttu alveg undir það að ég færi í skóla 
hér heima og sögðu mér kostina við það, þau fóru líka í þennan sama skóla og sögðu 
að hann væri góður, en við skoðuðum líka alveg skóla annars staðar, það var alveg í 
boði en ég ákvað það samt bara sjálf að fara hér í skóla. 

Að framansögðu er það í raun einungis eitt ungmenni af sjö sem virðist hafa tekið 

sjálfstæða ákvörðun um námsval að loknum grunnskóla. Svo virðist sem foreldrar beini 

börnum sínum í ákveðna skóla sem þeim finnst henta betur en aðrir. Þeir gera það m.a. 
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með því að ræða kosti og galla framhaldsskólanna og staðsetningu þeirra miðað við 

heimili ungmennanna. Stórfjölskyldan og fyrirmyndir ungmennanna virðast jafnframt 

hafa haft einhver áhrif á námsval þeirra, sem og námsval foreldranna á sínum tíma.  

Í næsta kafla verða þessar niðurstöður túlkaðar og settar í samhengi við niðurstöður 

rannsókna sem fjallað var um í fyrsta kafla.  
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4 Umræður  
Markmið rannsóknarinnar var að fá innsýn í reynslu og upplifun ungmenna af aðkomu 

foreldra sinna um val á námi við lok grunnskóla. Í ljós kom að í ákvarðanaferlinu fundu 

ungmennin öll fyrir óöryggi og óvissu. Það kom fram á mismunandi tímum í ferlinu. Þau 

höfðu öll leitað til foreldra sinna í ákvarðanaferlinu og fundist það gott. Þau sögðust öll 

að hafa átt samræður við foreldra sína um námsvalið. Þær samræður hafi verið styðjandi 

og hvetjandi og leitt til ákvarðanatöku varðandi val á námsleið og skóla. Upplifun 

ungmennanna á sjálfstæðri ákvörðun var á þá leið að litlum hluta þeirra fannst að þau 

hefðu tekið hana sjálf. Öðrum varð það ljóst í framvindu viðtalanna.  

4.1 Námsvalið – Foreldrar og ungmennin  

Námsval ungmenna á tímamótum grunn- og framhaldsskóla kann að vera flókið samspil. 

Þar getur vilji foreldra, námsframboð, áhugi nemenda, félagsleg staða og sjálfsmynd haft 

áhrif á val þeirra (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2005; Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella 

Blöndal, 2007). Niðurstöður varðandi aðkomu foreldra að námsvali ungmenna leiddu í 

ljós að þeir voru virkir þátttakendur í ákvarðanaferli barna sinna. Patton og McMahon 

(1992) halda því fram að náms- og starfsval sé samspil af innri og ytri áhrifavöldum. Þeir 

telja foreldra vera hluta af félagslega kerfinu og geti því haft áhrif á ákvarðanatöku 

ungmenna við lok grunnskóla. Savickas (2011) tekur undir með Patton og McMahon og 

bætir við að foreldrar eru fyrirmyndir barna sinna og stöðugir áhrifavaldar og 

leiðbeinendur þeirra. Ungmennin voru sammála um að hafa upplifað foreldra sína 

leiðbeinandi varðandi námsval sitt. Þeir hafi einungis viljað börnum sínum það besta við 

skilin milli grunn- og framhaldsskóla. Telja þau foreldra sína hafa leiðbeint sér í „rétta“ 

framhaldsskóla þar sem ákveðnir skólar virtust henta betur en aðrir.  

Ungmennin, sem rætt var við í rannsókninni, leituðu öll til foreldra sinna í 

ákvarðanaferlinu. Þau voru sammála um að þeim hafi fundist það gott, báru foreldrum 

sínum góða sögu og hefðu ekki viljað ganga í gegnum ferlið án þeirra. Bryndís 

Haraldsdóttir (2017) fékk einnig sambærilegar niðurstöður þar sem fram kom að foreldrar 

upplifðu börn sín hafa leitað til þeirra með ýmsum hætti í ákvarðanaferli sínu. Ekki er 

óeðlilegt að foreldrar séu virkir þátttakendur í námsvali barna sinna við lok grunnskóla. 
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Ungmennin eru þá enn undir lögaldri og á ábyrgð foreldra/forsjáraðila sinna (Lögræðislög 

nr. 71/1997). Það má því álykta að þeir spili stórt hlutverk í lífi ungmennanna við þessi 

tímamót. Í franskri rannsókn sem Emmanuelle (2009) stóð að kemur fram að foreldrar 

komu snemma inn í ákvarðanaferli barna sinna og höfðu áhrif á námsval þeirra. Það hefur 

sýnt sig að foreldrar eru virkir þátttakendur í umsóknarferli barna sinna inn í 

framhaldsskóla vegna aldurs þeirra (Menntamálastofnun, 2019b).  

Misjafnt var hvort ungmennin leituðu til beggja foreldra eða meira til móður eða 

föður í ákvarðanaferlinu. Það kom þó fram að mæður voru tengdari heildarferlinu en 

feður. Hluti ungmennanna leitaði frekar til mæðra sinna og segir að það hafi verið styrkur 

að hafa þær sér við hlið í ferlinu. Þar telja þau sig jafnframt hafa fengið góðan stuðning 

og nefna að hann hafi m.a. falist í aðstoð við umsóknarferlið. Þessar niðurstöður eru í 

samræmi við bandaríska rannsókn þar sem fram kemur að ungmenni leiti frekar til móður 

en föður í ákvarðanaferli sínu varðandi námsval (Otto, 2002).  

Megin aðkoma foreldra fólst einna helst í samræðum þeirra við börn sín um 

námsvalið og hvað tæki við eftir skyldunámið. Fram kom hjá öllum ungmennunum að þau 

höfðu átt slíkar samræður við foreldra sína en þó með misjöfnum hætti. Út frá viðtölunum 

við þau ungmenni sem rætt var við í þágu rannsóknarinnar er óhætt að draga þá ályktun 

að niðurstöður samræðna hafi haft allnokkur áhrif á námsval þeirra, sem hafi m.a. stýrt 

þeim í ákveðna átt. Greina mátti að áhrif foreldra hafi fyrst og fremst snúið að því hvaða 

framhaldsskóli yrði fyrir valinu, fremur en námsleið innan hans. Ungmennin upplifðu 

jafnframt að val á framhaldsskóla hafi verið auðveldari ákvörðun heldur en val á námsleið 

innan hans. Eru þessar niðurstöður í samræmi við niðurstöður Bryndísar Haraldsdóttur 

(2017). Þar voru foreldrar virkir þátttakendur í ákvarðanaferli barna sinna og fannst skipta 

meira máli í hvaða framhaldsskóla börnin þeirra gengu fremur en hvaða námsleið þeir 

völdu.  

Með samræðum þeirra á milli töldu ungmennin að foreldrar hafi stýrt þeim í ákveðna 

skóla. Þeir hafi velt upp kostum og göllum við að sækja framhaldsskóla ýmist nær eða fjær 

heimilum þeirra. Óhætt er að draga fram þá mynd að með þessum samræðum höfðu 

foreldrar áhrif á námsval barna sinna því þeir létu skoðanir sínar skýrt í ljós (Bengtsson, 

2006). Þessu til stuðnings sýndu samræður foreldra og ungmennanna fram á að 

framhaldsskólar, sem voru nærri heimilum þeirra, höfðu meira vægi þegar kom að 
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ákvarðanatöku þeirra um val á skóla. Patton og McMahon (1992) koma inn á í kenningu 

sinni að búseta og umhverfi séu þættir sem kunna að hafa áhrif á námsval ungmenna. Þá 

styður það einnig við kenninguna um habitus, eða veruhátt. Þar segir að búseta hafi áhrif 

á einstaklinginn og að félagsleg staða móti hann, sem geti síðan haft áhrif á náms- og 

starfsval hans (Bourdieu og Wacqunat, 1992). Eftir samræður ungmennanna við foreldra 

sína völdu sex af átta framhaldsskóla nærri heimili sínu og að búa í foreldrahúsum. Falla 

þessar niðurstöður því vel undir báðar ofangreindar kenningar. 

Foreldrar höfðu ekki einungis mikil áhrif á ákvörðun barna sinna um val á 

framhaldsskóla, heldur hafa erlendar rannsóknir einnig leitt í ljós að foreldrar séu þeir 

aðilar sem ungmennin leiti frekast til við þessi tímamót. Fram kemur í niðurstöðum 

breskrar rannsóknar að ungmenni, sem eru í þessu ferli, leiti frekar til foreldra sinna en 

kennara eða náms- og starfsráðgjafa innan skólans (Kinveton, 2004). Einnig er hægt að 

tengja niðurstöður bresku rannsóknarinnar við íslenska rannsókn sem Svanhildur 

Svavarsdóttir (2010) stóð fyrir. Þar kom fram að fáir nemendur telji sig fá upplýsingar um 

framhaldsskóla í náms- og starfsfræðslu eða frá kennurum skólanna. Sammerktar 

niðurstöður er að finna í þessari rannsókn þar sem fram kemur að foreldrar leiki 

lykilhlutverk þegar kemur að námsvali barna þeirra.  

Kenning McNeal (1999) um samræður foreldra og ungmenna (e. parent – child 

discussion) er byggð á umræðu um skóla og þáttum sem tengjast honum, m.a. námsvali 

og félagslífi. Að sögn ungmennanna sneru samræður þeirra við foreldra sína fyrst og 

fremst um skólann sjálfan en einnig var félagslífið innan hans rætt. McNeal telur 

mikilvægt að slíkar samræður eigi sér stað, þar sem ungmennin verði meðvitaðri um gildi 

menntunar. Þeir finna þá einnig að foreldrar sýni námi og vali þeirra áhuga. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að foreldrar hafi verið til staðar fyrir börn 

sín í ákvarðanaferlinu. Ungmennin upplifðu sig hafa notið stuðnings og hvatningar frá 

foreldrum í heildarferlinu. Hvatningin hafi einna helst falist í áframhaldandi námi við lok 

grunnskóla og að finna sér námsleið innan framhaldsskólans. Með þessu eru foreldrar að 

fylgjast með börnum sínum og hvetja þau áfram á lífsins braut (Fan 2001). Í kenningu 

Diönu Baumrind (1966, 1971, 1991) kemur fram að foreldrar, sem hafa leiðandi 

(authoriative) uppeldishætti að leiðarljósi, eiga samskipti við börn sín sem einkennast af 

hlýju og hvatningu. Stuðningur foreldra (e. parental involvement) vísar til þess þegar börn 
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og ungmenni skynja hlýju frá foreldrum sínum og fá þann stuðning og það aðhald sem 

þau þurfa á að halda (Gray og Steinberg, 1999). Ungmennin voru sammála um að 

foreldrar þeirra hafi gefið sér tíma til samræðna og verið þeim gott bakland við tímamótin. 

Einnig kom fram að þau hefðu ekki viljað vera án stuðnings þeirra. Fram kemur í 

niðurstöðum rannsóknar Keller og Whiston (2008) að áhugi og stuðningur foreldra í 

ákvarðanatöku ungmenna um námsval skipti þau meira máli en miðlun upplýsinga um 

ákveðinn starfsferil. Jafnframt kemur fram að ungmenni sem höfðu skýra framtíðarsýn 

um nám og störf áttu gjarnan foreldra sem virtust kunna að meta skoðanir þeirra, þarfir 

og markmið. Samræður sem fram fóru um áframhaldandi nám milli ungmennanna og 

foreldra þeirra leiddu til þess að ákvörðun um námsval var tekin.  

Niðurstöður ungmennanna um sjálfstæða ákvörðun leiddu í ljós að öll upplifðu þau 

sig hafa tekið hana sjálf. En þeim varð það ljóst í viðtalsferlinu sem fram fór á lokaári þeirra 

í framhaldsskóla, að svo var ekki. Einungis eitt ungmennanna tók sjálfstæða ákvörðun um 

námsval sitt við lok grunnskóla. Hin sjö nefna að foreldrar eða aðrir í fjölskyldu þeirra hafi 

haft áhrif á lokaákvörðun þeirra um námsvalið. Þegar innt var eftir því hverjir í 

fjölskyldunni hafi haft áhrif á námsvalið kom fram að eitt ungmennanna hafi átt 

árangursríkar samræður um valið við frænkur sínar. Rannsóknir hafa sýnt að foreldrar eru 

ekki einu áhrifavaldarnir þegar kemur að námsvali ungmenna heldur geti þar einnig 

fjölskyldan öll haft áhrif (Bardick, Bernes, Magnusson og Witko, 2004; Helwig 2008; 

Kinveton, 2004, Özlen og Arnaut, 2013). Í kenningu Supers kemur fram að væntingar 

foreldra geti verið aðrar en ungmennanna sjálfra. Þetta misvægi getur leitt til þess að 

ungmennið veigri sér við að taka sjálfstæðar ákvarðanir (Super 1957, 1990; Sharf, 2006, 

Gerður G. Óskarsdóttir, 2000). Jafnframt lýsir hann því hvernig einstaklingar öðlast færni 

til að taka ákvarðanir um framtíðaráform sín með því að skoða núið, kanna og safna 

upplýsingum, finna áhugasvið sitt, skoða framtíðina og máta sig við fyrirmyndir sínar 

(Super, 1990; Sharf, 2006).  

Í ákvarðanaferlinu fundu ungmennin öll fyrir óvissu og óöryggi gagnvart námsvali 

sínu. Það kom fram á mismunandi tímabilum í ferlinu og leiddi til þess að þau skiptu bæði 

um námsleiðir og skóla. Í kenningu Super (1957) kemur fram að ungmennin eru á 

könnunarstigi (e. exploration) þegar þau standa frammi fyrir námsvali sínu og sjálfsmynd 

þeirra er þá í mótun. Því er hægt að álykta að ungmenni sem hafa lágt sjálfstraust geti 
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fundið fyrir óöryggi og óvissu um námsval sitt á þessu stigi (Super, 1990; Sharf, 2006). 

Upplifun ungmennanna á sjálfstæðri ákvörðun gagnvart námsvali sínu var 

einstaklingsbundin og nefndu þau að fyrirmyndir og sjálfstraust hafi að einhverjum hluta 

haft áhrif á val þeirra. Eitt ungmennanna horfði til fyrirmyndar sinnar þegar kom að 

námsvalinu og fetaði sömu braut og faðirinn. Í rannsókn Otto (2002) kemur fram að 

ungmenni feti oft í sömu spor og foreldrarnir. Önnur ungmenni lýstu ákvörðun sinni með 

þeim hætti að þau hafi skort sjálfstraust til að sækja það nám sem hugann heillaði. Erikson 

(1968) segir sjálfsmyndina (e. self-concept) ekki vera meðfæddan eiginleika heldur sé hún 

í mótun alla ævi í gegnum reynslu og samskipti við aðra, hlutverk og verkefni. Ávinningur 

sterkrar sjálfsmyndar ungmenna er að geta tekið ákveðna stefnu í lífinu og er menntun 

þar með talin. Á þessum árum hefst þróun starfstengdrar sjálfsmyndar sem hefur áhrif á 

námsval ungmenna. Í niðurstöðum rannsóknar Laufeyjar Kristjánsdóttur (2018) sem gerð 

var á framhaldsskólanemum kom fram að einungis 17% nemenda höfðu náð stöðugri 

sjálfsmynd. Sú mynd er eftirsóknarverðust og ákjósanlegust við skil á milli skólastiga. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar komu því ekki á óvart þar sem ungmennin voru leitandi, 

óviss og óörugg með námsval sitt við skilin og birtist þannig að þau áttu erfitt með að taka 

sjálfstæða ákvörðun um val sitt. 

Af niðurstöðum um sjálfstæða ákvörðun er ekki hægt að draga þá ályktun að foreldrar 

hafi verið meðvitaðir um áhrif sín á námsval barna sinna í gegnum samræður þeirra. 

Niðurstöðurnar benda þó engu að síður til þess að svo hafi verið. Það er í takti við 

niðurstöður Bryndísar Haraldsdóttur (2017). Þar bendir fátt til að foreldrar hafi gert sér 

grein fyrir áhrifum sínum á námsval barna sinna. Sömu niðurstöður er að finna í sænskri 

meistararitgerð en auk þess kom þar fram að foreldrar töldu að börnin hefðu staðið sjálf 

að námsvalinu án þeirra áhrifa (Bengtsson, 2006). Fram kemur í rannsókn sem gerð var í 

Norður-Karólínu í Bandaríkjunum að mikill meirihluti foreldra telur sig hafa lítil sem engin 

áhrif á námsval barna sinna. Þar kemur jafnframt fram að einungis 10% foreldra telur sig 

hafa mikil áhrif á námsval barna sinna (Taylor, Harris, Taylor, 2004). Það má segja að þetta 

sé hægt að yfirfæra á upplifun ungmennanna í þessari rannsókn þar sem þau upplifðu sig 

öll hafa tekið sjálfstæða ákvörðun framan af.  
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4.2 Stuðningur til sjálfstæðrar ákvörðunar 

Stuðningur innan veggja grunnskóla er talinn vera mikilvægur fyrir ungmenni þegar kemur 

að skilum milli grunn- og framhaldsskóla. Athyglisvert er því að skoða og tengja 

niðurstöður rannsóknarinnar við náms- og starfsráðgjöf í grunnskólum og þá þjónustu 

sem þar er í boði. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að foreldrar virðast ekki vera 

upplýsir um þá ráðgjöf sem skólar bjóða uppá við skilin. Í skýrslu forsætisráðuneytisins frá 

2012 kemur fram ákall um að auka þurfi ráðgjöf til nemenda og foreldra varðandi nám 

eftir grunnskóla. Eitt af hlutverkum náms- og starfsráðgjafa er að starfa í nánu samstarfi 

við foreldra, kennara, stjórnendur og aðra sem koma að velferð, líðan og 

framtíðaráformum nemenda (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Jafnframt kemur fram í 

skýrslu starfshóps um stefnumótun í náms- og starfsráðgjöf að samstarf við foreldra sé 

afar mikilvægt. Þar er áhersla lögð á að foreldrum sé veittur stuðningur með upplýsingum 

og kynningum á þeim tækifærum sem hver námsferill hefur upp á að bjóða, bæði á sviði 

bók- og starfsnáms (Guðrún Birna Kjartansdóttir o.fl., 2015). 

Fram kom að einungis hluti ungmennanna, sem tók þátt í rannsókninni, hafi leitað til 

náms- og starfsráðgjafa við tímamótin. Þau nefna að þátttaka í áhugasviðskönnunum hafi 

aðstoðað við námsval. Hlutverk starfandi náms- og starfsráðgjafa felur í sér að vera til 

staðar fyrir nemendur og stuðla að fræðslu og undirbúningi fyrir skilin á milli grunn- og 

framhaldsskóla. Einnig kemur fram að náms- og starfsráðgjöf sé hluti af sérfræðiþjónustu 

hvers skóla og sé lögbundin (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Ungmennin fóru öll á 

framhaldsskólakynningar og kynntu sér námsframboðið nokkuð vel. Það er í takti við það 

sem stendur ungmennum og foreldrum þeirra til boða við lok grunnskóla. Á slíkum 

kynningum er framhaldsskólinn og námsframboð hans kynnt (Félag náms- og 

starfsráðgjafa, e.d.; Gerður G. Óskarsdóttir, 2012; Bryndís Haraldsóttir, 2017). 

Þrátt fyrir stuðninginn sem fólst í að sækja kynningar á framhaldsskólum leiddu 

niðurstöður rannsóknarinnar í ljós að ungmennin voru samt afar óviss og leitandi með 

námsval sitt við lok grunnskóla. Ungmennin upplifðu stökkið á milli grunn- og 

framhaldsskólans allstórt og lýstu blendnum tilfinningum gagnvart skilunum. Einnig virtist 

færslan hafi reynst mörgum hverjum erfið og upplifðu þau sig ekki tilbúin að yfirgefa 

grunnskólann sinn. Þessar niðurstöður styðja vel við niðurstöður rannsóknar Gerðar G. 

Óskarsdóttur (2012). Þar kom fram að ungmenni upplifðu sambærilegar tilfinningar við 
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færslu milli skólastiganna, s.s. eftirvæntingu og kvíða. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna 

að ungmennin hafi flest öll treyst nokkuð á foreldra sína í námsvali sínu í framhaldsskóla. 

Með trausti sínu á foreldra má draga þá ályktun að e.t.v. hafi ungmennin misst af því 

tækifæri að fara í víðtækari og dýpri upplýsingaöflun með náms- og starfsráðgjafa. Að öllu 

jöfnu er boðið upp á náms- og starfsfræðslu (e. career educaion) og náms- og starfsráðgjöf 

(e. career counseling and guidance) í grunnskólum á Íslandi. Það er mikilvægur hlekkur í 

ákvarðanaferli ungmenna varðandi nám og störf.  

Rannsóknir sem gerðar hafa verið sýna fram á að með markvissri náms- og 

starfsfræðslu og náms- og starfsráðgjöf í grunnskólum er verið að efla hæfni nemenda til 

að taka vel ígrundaða ákvörðun um áframhaldandi nám eftir grunnskóla. Einnig benda 

rannsóknir til þess að ungmenni, sem fá slíka fræðslu og ráðgjöf, hafi betri hugmynd um 

framtíðaráform sín heldur en þeir sem ekki fá hana (Félag náms- og starfsráðgjafa, e.d.; 

Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2000, 2007, 2016; Kristjana Stella Blöndal og Bjarney Sif 

Ægisdóttir, 2013). Kennismiðurinn Super (1957) styður við ofangreindar rannsóknir um 

ráðgjöf og fræðslu og telur mikilvægt að ungmenni fái upplýsingar og fræðslu um nám og 

störf á aldrinum 15 til 17 ára. Enn fremur kemur fram að við skilin sé nauðsynlegt að 

tryggja öllum ungmennum vitneskju um náms- og starfsmöguleika sína. Það er margþætt 

val sem þau standa frammi fyrir, bæði varðandi val á milli skóla en ekki síður val á 

námsleið innan hvers skóla. Einnig er afar mikilvægt að ungmennin átti sig á hvaða 

væntingar þau hafi til framtíðarinnar og viti hvar áhugi og styrkleikar þeirra liggja til að 

geta tekið vel ígrundaðar ákvarðanir. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að 

ungmennin hafi lítt ígrundað námsval sitt. Það lýsir sér einna best í skiptum þeirra bæði á 

námsleiðum og skóla, en fimm af átta í hópi ungmennanna hafa skipt um námsleið og 

tveir hafa skipt um skóla á námsferli sínum.  

Með markvissari náms- og starfsfræðslu innan veggja grunnskólanna er hægt að 

styrkja sjálfsmynd og sjálfstraust ungmenna varðandi ákvarðanatöku um námsval. Með 

því er verið að styðja þau í sjálfskönnun við að finna „rétta“ námið við lok grunnskóla. 

Einnig er verið að efla skuldbindingu þeirra varðandi val á skóla og námsleið sem styður 

vel við rannsókn Kristjönu Stellu Blöndal og Bjarneyjar Sifjar Ægisdóttur (2013). Þar kemur 

fram að nemendur sem fá stuðning við ákvarðanatöku um námsval sitt við lok grunnskóla 

eru alla jafna skuldbundnari námi sínu. Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa til kynna að 
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auka megi tengsl foreldra enn frekar við náms- og starfsráðgjöf skólanna. Þannig má milda 

óvissu og óöryggi ungmenna varðandi sjálfstæða ákvarðanatöku við þessi tímamót. Draga 

má þá ályktun að með aukinni samfellu og samstarfi á milli skóla og foreldra sé verið að 

gæta að velferð ungmenna þar sem hagsmunir þeirra eru hafðir að leiðarljósi. Af 

ofangreindum niðurstöðum má sjá að öflugur og góður stuðningur til ungmenna af hendi 

náms- og starfsráðgjafa sé þeim afar mikilvægur við tímamótin. Þörfin fyrir starfandi 

náms- og starfsráðgjafa er því afar brýn í skólakerfinu og er lögbundinn réttur nemenda 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Vel ígrundað náms- og starfsval er grunnurinn að 

ánægjulegum og árangursríkum starfsferli einstaklings alla ævi (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 

2000; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2007). 

Reynsla og rödd ungmenna í tengslum við aðkomu foreldra í ákvarðanaferli barna 

sinna um námsval við lok grunnskóla hefur ekki verið rannsakað sérstaklega hérlendis 

áður. Notast var við eigindlega rannsóknaraðferð með opnum og hálfstöðluðum 

einstaklingsviðtölum. Annmarkar eigindlegrar rannsóknar eru hins vegar að ekki er hægt 

að alhæfa um niðurstöður hennar. Þrátt fyrir annmarka rannsóknarinnar gefur hún ágætis 

innsýn, sem og gagnlegar upplýsingar, um reynslu og upplifun ungmennanna átta af 

aðkomu foreldra þeirra í ákvarðanaferlinu. Helstu takmarkanir rannsóknarinnar voru að 

viðmælendahópurinn var fámennur og nokkuð einsleitur. Flestir stunduðu nám á 

bóknámsbraut nærri heimilum sínum. Bakgrunnur foreldra ungmennanna var nokkuð 

fjölbreyttur og menntunarstig þeirra var misjafnt. Þegar viðmið um val á þátttakendum 

voru sett var ekki tiltekinn neinn hámarks aldur þeirra. Þar af leiðandi var frásögn eins 

viðmælenda um reynslu sína stundum frábrugðin upplifun hinna sjö sem tóku þátt í 

rannsókninni.  

Samhljómur er með niðurstöðum þessarar rannsóknar og sambærilegra rannsókna 

sem gerðar hafa verið á Íslandi um virkni foreldra í ákvarðanaferli barna sinna. 

Niðurstöður úr rannsókn sem þessari gagnast væntanlega starfandi náms- og 

starfsráðgjöfum í grunnskólum. Þær nýtast einnig vonandi vel í fræðslu og ráðgjöf til 

nemenda og foreldra áður en ákvörðun um val og leiðir í framhaldsnámi er tekin. Það er 

einlæg ósk mín að svo megi verða, ungmennum til heilla.  
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Fylgiskjal 1 

Viðtalsrammi 

 

Inngangsspurningar 

Hvað ert þú gamall/gömul ? 

Segðu mér örlítið frá sjálfum þér  

Fjölskyldu – áhugamálum – systkini/um 

 

Námsval 

Í hvaða framhaldsskóla ert þú ? 

Á hvaða námsbraut stundar þú nám ? 

• Hvers vegna valdir þú þessa námsleið ?  

áhrifavaldar – góður skóli – áhugi ? 

Vissir þú að hvaða námi þú vildir stefna að við lok grunnskóla ?  

Hugleiddir þú námsval þitt vel áður en þú valdir námsleið og skóla ? 

Hvað fannst þér mikilvægt að hafa í huga þegar þú valdir þér námsleið ? 

Hvernig upplifðir þú ferlið að taka ákvörðun um námsleið eftir grunnskóla ? 

• Örugg/ur – óörugg/ur  

Ertu ánægð/ánægður með námsval þitt ? 

• Hvers vegna ertu ánægð/ur eða óánægður með námsval þitt ? 

Finnst þér þú hafa tekið sjálfsstæða ákvörðun um val á námi eftir grunnskóla ? 

• Að hvaða leiti fannst þér hún vera sjálfstæð eða ekki? 

 

Aðkoma foreldra 

Við hvað starfa foreldrar þínir ? 

Hvernig er samband / tengsl þín við foreldra þína ? 

Leitaðir þú til foreldra þinna í ákvaðunartökuferlinu ? 

Áttu þið foreldar þínir samræður um námsval og framhaldsskóla ? 
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Hvernig upplifðir þú foreldra þína og ákvarðanatökuferlið  

• Stýrandi/ hvetjandi/styðjandi? 

Fannst þér foreldrar þínir treysta þér að taka sjálfstæða ákvörðun um námsval þitt ? 

Fannst þér skipta máli hvort þú ræddir námsval þitt við móður eða föður? 

Fannst þér þú fá stuðningur og hvatningu frá foreldrum við námsval þitt ? 

• Hvernig ? 

Fannst þér foreldrar þínir /foreldri þitt hafa áhrif á ákvörðun þína  

Ef já, þá að hvaða leiti? 

Fannst þér reynsla foreldri / foreldra þinna af framhaldsskóla og námi hafa áhrif á námsval 

þitt ? 

 

Lokin  

Er eitthvað sem þú vilt bæta við ? 

  



59 

Fylgiskjal 2  

 

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 meistararitgerðinni. Þátttakanda er frjálst að hætta 

þátttöku í rannsókninni hvenær sem á viðtali stendur.  

 

 

Ég undirritaður/undirrituð samþykki hér með að gerast þátttakandi í meistararannsókn 

um áhrif foreldra á námsval ungmenna við lok grunnskóla.  

 

 

_____________________________ 

Dagsetning og staður  

 

 

_____________________________ 

Undirskrif þátttakanda 

 

 

_____________________________ 

Undirskrift rannsakanda 


