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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða hvort náms- og starfsfræðsla skili 

árangri í starfsmenntaskóla. Lagt er mat á náms- og starfsfræðslu í 

Tækniskólanum sem byggir á námsefninu Lífsbrautin – lífsleikni fyrir 

framhaldsskóla. Þátttakendur eru 167, í tilraunahópi er 121 nemandi og 46 

nemendur í samanburðarhópi. Spurningalisti var lagður fyrir bæði áður og eftir að 

fræðsla fór fram. Spurningalistinn var hannaður með hliðsjón af þeim hluta 

námsefnisins sem flokkast undir náms- og starfsfræðslu. Listinn skiptist í þrjá 

hluta auk bakgrunnsupplýsinga.  

Helstu niðurstöður sýna að munur er marktækur á sex af sjö þáttum lærdóms 

sem eru til skoðunar í könnuninni. Í ljós koma mestar framfarir á þættinum um 

vitund um atvinnulíf og störf, en sá þáttur fær mest vægi í kennslunni. Hinir fimm 

þættir lærdóms sýna allir marktækan mun eftir að fræðsla fer fram, en þrjár til sex 

spurningar falla undir hvern þátt. Þetta eru: Vitund um vinnubrögð í námi, vitund 

um áhuga, störf og markmið, vitund um nám og námsmöguleika, vitund um 

sjálfsmynd og vitund um samfélagið. 

Niðurstöður benda til að það skili árangri að örva nemendur til að hugsa um 

nám og störf í starfsmenntaskóla. Mikilvægt er því að huga að því hvernig hægt er 

að efla náms- og starfsfræðslu á framhaldsskólastigi. 
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Abstract 

The purpose of this research is to evaluate the outcomes of career education in a 

vocational school at the upper secondary level in Iceland. Career education, based 

on the course The Path of life – Life skills for upper secondary schools in Iceland, 

was evaluated at Reykjavík Technical College. Participant were 167, 121 students 

from an experimental group and 46 students from a control group. A 

questionnaire was administered at the beginning and end of the course. The 

criteria of the questionnaire were based on the course material that covers career 

education. The questionnaire is divided into three parts and also includes some 

background information about the two groups of students that participated. 

The principal findings show that significant differences between the 

experimental group and control group in six out of seven learning outcomes that 

were measured. The greatest progress was found in outcomes of Knowledge of 

economic life and jobs, but that part also gets the most attention in the course. The 

other five learning outcomes all show significant differences after the course has 

been taught, but three to six questions apply to learning outcome. These five 

outcomes are Knowledge of study skills, Knowledge of interests, jobs and goals, 

Knowledge of learning and learning opportunities, Knowledge of self image and 

Knowledge of the society. 

The findings indicate that it is effective to stimulate the students of an upper 

secondary vocational school in Iceland to think and learn about education and 

work. Therefore it is important to find ways to increase career education in upper 

secondary schools in Iceland. 
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Formáli 

Þessi ritgerð er 30 eininga meistaraverkefni í náms- og starfsráðgjöf við Háskóla 

Íslands.  

Megintilgangur þessa verkefnis er að meta árangur náms- og starfsfræðslu í 

starfsmenntaskóla. Síðustu 11 ár hefur höfundur starfað sem náms- og 

starfsráðgjafi í framhaldsskóla jafnframt því að kenna námstækni og lífsleikni. 

Áður hafði starfsvettvangurinn verið grunnskóli í fjögur ár með aðkomu að náms- 

og starfsfræðslu í efstu bekkjum. Hugmyndin að þessu verkefni kviknaði fyrir 

nokkrum árum þegar höfundur fór að vinna að námsefnisgerð í lífsleikni með 

áherslu á náms- og starfsfræðslu. Í ljósi þess að vitneskju hefur skort um 

mikilvægi náms- og starfsfræðslu, sérstaklega fyrir framhaldsskólastigið, varð 

árangursmat námsgreinarinnar fyrir valinu sem viðfangsefni. Það er von höfundar 

að niðurstöður rannsóknarinnar fái vægi í umfjöllun um mikilvægi náms- og 

starfsfræðslu í framhaldsskólum. 

Rannsókn þessi er unnin undir leiðsögn Dr. Guðbjargar Vilhjálmsdóttur og 

eru henni færðar bestu þakkir fyrir góða leiðsögn og ábendingar. Mínir frábæru 

samstarfsmenn, vinir og ómetanlega fjölskylda hafa einnig gert mér það kleift að 

vinna þetta verkefni. Takk allir! 
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Inngangur 

Fræðsla um nám og störf getur gefið ungu fólki forskot í að afla sér leikni í að 

standa farsællega að náms- og starfsvali (Ágústa Ingþórsdóttir, Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir og Sigríður Bílddal, 2008-2009). Lítið er þó vitað um árangur 

náms- og starfsfræðslu í framhaldsskólum hér á landi, en markmið þessarar 

ritgerðar er að bæta þar úr. Náms- og starfsfræðslu er ætlað að undirbúa nemendur 

undir náms- og starfsval. Í náms- og starfsfræðslu í framhaldsskóla er komið til 

móts við þann hóp sem þarf aðstoð við að endurskilgreina val sitt. Það getur til 

dæmis átt við þegar skipta þarf um nám í framhaldsskóla og þegar nemendur eru 

að hefja nám að nýju eftir hlé. Náms- og starfsráðgjafar koma gjarnan að þessum 

málum. Eitt af aðalverkefnum þeirra er ráðgjöf um nám og störf ásamt ráðgjöf við 

nemendur í persónulegum og námstengdum málum (Menntamálaráðuneytið, 

2007).  

Þegar nemendur hefja nám í framhaldsskóla hafa þeir tekið ákvörðun um val 

á námi og skóla. Vitað er að flestir hefja nám í framhaldsskóla strax að loknum 

grunnskóla og brottfall er mikið. Hlutfall þeirra sem ekki hafi lokið námi úr 

framhaldsskóla er þó allt annað. Við 24 ára aldurinn er rúm 40% í hópi þeirra sem 

fæddir eru 1975 sem ekki hafa lokið námi (Kristjana Stella Blöndal og Jón Torfi 

Jónasson, 2003).  

Í aðalnámskrá grunnskóla (2007a) kemur fram mikilvægi þess að nemendum 

sé ljóst strax í 8. bekk hvað tekur við að loknum grunnskóla. Í reglugerð um 

starfslið og skipulag framhaldsskóla (nr.1100/2007) kemur meðal annars fram (9. 

gr.) að náms- og starfsráðgjafar skuli skipuleggja og sjá um framkvæmd náms- og 

starfsfræðslu í skólanum og annast ráðgjöf um náms- og starfsval. Þrátt fyrir það 

er náms- og starfsfræðsla ekki til sem námsgrein í framhaldsskólum en markmið 

greinarinnar tilheyra lífsleikni.  

Í auknum mæli er gerð sú krafa að menn viti hverju náms- og starfsráðgjöf 

skilar (OECD, 2004). Þess vegna eru fræðimenn á sviði náms- og starfsráðgjafar 

að hvetja til aukinnar áherslu á mat og rannsóknir til að sýna fram á gildi 

ráðgjafarinnar (Killeen, 2004). Hér á landi hafa litlar rannsóknir verið gerðar á 
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gagnsemi náms- og starfsfræðslu í framhaldsskóla, einungis nemendakannanir 

sem náms- og starfsráðgjafar hafa nýtt sér til að þróa kennslu sína (Ingveldur 

Sveinbjörnsdóttir, 2008). Rannsóknir erlendis hafa sýnt fram á gagnsemi 

fræðslunnar. Þannig eykst til dæmis trú nemenda í brottfallshættu á eigin hæfni til 

að bera ábyrgð á starfsvali sínu (O’Brian, Dukstein, Jackson, Tomlinson og 

Kamatuka, 1999). 

Undirrituð hefur komið að málefnum náms- og starfsfræðslu í 16 ár, fyrst sem 

kennari í efstu bekkjum grunnskóla og síðustu 11 ár sem náms- og starfsráðgjafi í 

framhaldsskóla. Þannig hefur það verið trú mín að fræðsla um nám og störf skipti 

miklu máli fyrir farsælt náms- og starfsval, bæði í grunn- og framhaldsskóla. Með 

það í huga hóf ég ásamt einum samstarfsmanni mínum í Tækniskólanum, Páli V. 

Sigurðssyni (2008), að setja saman námsefni í náms- og starfsfræðslu og lífsleikni 

sem ætlað er fyrir framhaldsskólanemendur. Grunninn að námsefninu má rekja 

aftur til ársins 1999 þegar námsgreinin lífsleikni varð til í grunn- og 

framhaldsskólum. Efnið heitir Lífsbrautin – lífsleikni fyrir framhaldsskóla og 

hefur verið notað í Tækniskólanum undanfarin ár. Lengi hefur mér því þótt 

forvitnilegt að skoða árangurinn af notkun námsefnisins og verður það meginefni 

þessarar ritgerðar. Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvort náms- og 

starfsfræðsla skili árangri hjá nemendum í starfsmenntaskóla. 

Nauðsynlegt er að geta sýnt fram á að náms- og starfsfræðsla skili árangri til 

að rökstyðja mikilvægi þess að nemendur fái slíka fræðslu. Ekki síst þegar 

forgangsraða þarf í framhaldsskólum hvað á að kenna og hvað ekki. Í lögum nr. 

92/2008 um framhaldsskólann er frelsi skólanna aukið til að skipuleggja 

kennsluna og einstaka námsbrautir. Í ljósi laganna eru framhaldsskólar að 

endurskipuleggja námsbrautir og innihald námsins. Á þeim tímamótum getur 

vitneskja um gildi náms- og starfsfræðslu verið gagnleg fyrir náms- og 

starfsráðgjafa til að námsgreinin verði ekki út undan í skipulaginu og til að styrkja 

stoðir greinarinnar.  

Hér á eftir verður fjallað um fræðikenningar sem liggja til grundvallar því 

námsefni sem hér er til skoðunar. Því  næst er fjallað um skólaumhverfið, 

námskrár og námsefni sem flokkast undir lífsleikni og náms- og starfsfræðslu. 

Gerð er grein fyrir námsefninu Lífsbrautin, lífsleikni fyrir framhaldsskóla, þar sem 

lagt er mat á það í rannsókninni. Í framhaldinu er fjallað um skilgreiningar á 
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náms- og starfsfræðslu og lífsleikni, röklegar forsendur hennar, ásamt helstu 

rannsóknum á skilvirkni náms- og starfsfræðslu. Inngrip í þróun starfsferils og 

aðferðir við mat eru skoðaðar til að tengja við þær aðferðir sem hér eru notaðar. 

Gerð er grein fyrir tilhögun rannsóknarinnar í aðferðakafla og þar á eftir er fjallað 

um niðurstöður. Í lokin er að finna umræður. En næst eru það kenningarnar. 

Kenningar um þróun starfsferils 

Margar kenningar hafa verið settar fram um þróun starfsferils, starfsval og 

ákvarðanatöku um nám og störf. Í kenningunum eru mismunandi sjónarhorn 

notuð til að útskýra hvernig starfsferill einstaklinga þróast. Þar má nefna 

sálfræðileg, félagsfræðileg, líffræðileg, efnahagsleg og aldurstengd sjónarhorn á 

mismunandi tímabilum ævinnar (Herr o.fl. 2004). Blustein (2006) fjallar um það 

sem hvetur fólk til hefðbundins starfsvals og kenningar um þróun. Þar fjallar hann 

meðal annars um þróunarkenningar (developmental theories), samsvörun milli 

einstaklings og umhverfis (Person-Enviroment Fit Theories), og félags- hugræna 

kenningu um starfsferil (social cognitive career theory). Hér er fjallað stuttlega um 

kenningar sem falla undir þessar nálganir. Auk þess er fjallað um kenningar um 

ákvarðanatöku. Kenningarnar voru hafðar til hliðsjónar þegar námsefnið 

Lífsbrautin sem hér er til skoðunar var samið. Fyrst er fjallað um þróunarkenningu 

Super. 

Þróunarkenning Donald E. Super 

Í lífssögulíkani Super frá 1954 er litið á starfsferilinn sem huglægan en ekki 

hlutlægan. Starfsferillinn er skilgreindur út frá starfsreynslu í fortíð og væntingum 

til starfa í framtíðinni. Einstaklingar hafa mismunandi reynslu á ýmsum 

æviskeiðum (Savickas, 1997). Kenning Super (life span theory) hefur haft mikil 

áhrif á fræðslu og ráðgjöf með ungu fólki. Super (1990) telur að starfsferill þróist 

snemma og innihaldi öll störf og viðfangsefni sem einstaklingurinn tekst á við í 

mismunandi lífshlutverkum á ævinni. Mikilvæg hugsmíð í kenningu Super er 

sjálfsmyndin og sá hluti hennar sem hann nefnir starfssjálf (occupational self-

concept). Samkvæmt Super er þróun starfsferils samofin við það hvernig 

sjálfsmyndin þróast og er samofin líffræðilegum þáttum, umhverfi og reynslu. 

Starfsþroski felst í því hversu reiðubúinn einstaklingur er til að takast á við þau 
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verkefni sem tengjast námi og starfi. Á lífs- og starfsferlinum eru fimm þroskastig 

samkvæmt Super. Á hverju stigi fyrir sig eru ákveðin verkefni sem 

einstaklingurinn þarf að leysa til að þroskast frekar (Super, 1990). Fyrsta stigið 

nefnist vöxtur (growth) og nær það frá 0-15 ára, könnun (exploration) frá 14-24 

ára,  staðfesting (establishment) frá 25-44 ára, viðhald (maintenance) frá 45-64 ára 

og  starfslok (disengagement) 65 ára og eldri (Super, 1990). Stærstur hluti 

nemenda í framhaldsskóla er á könnunarstiginu. 

Super telur könnunarstigið standa yfir frá 14 –24 ára. Á þessum tíma stendur 

yfir könnun á tengslum sjálfs og starfs. Samsemd er að mótast og einstaklingurinn 

er að kynnast eigin löngunum og læra meira um fleiri möguleika.  Undirstigin á 

þessu könnunartímabili eru sundurgreining (crystallizing), sérgreining 

(specifying) og framkvæmd (implementing), einstaklingurinn uppgötvar svið í 

samfélaginu og tengir sig við það, ákveður og endar svo í framkvæmd (Herr og 

Cramer, 1992).  Þarna er einblínt á þróun áhuga, hæfileika og gilda (Sharf, 2006). 

Flestir úr hópi nemenda sem hér eru til skoðunar tilheyra þessu stigi. Mikilvægt er 

að hafa það í huga og einnig að hluti hópsins fellur undir næsta stig sem er 

staðfesting. Einstaklingurinn finnur sér viðeigandi svið og stað og gerir tilraun til 

að finna frambúðarstað. Undirstig (25-30 ára) eru stöðugleiki (stabilizing), 

skuldbinding (consolidating) og  reynsla (advancing) (Sharf, 2006). Á aldrinum 

31-44 ára er undirstigið  efling og fyrir flesta eru þetta þau ár sem eru mest 

skapandi og þroskandi fyrir einstaklinginn  (Herr og Cramer, 1992). Á þessum 

árum eru einnig gerðar tilraunir til að ná stöðugleika og tryggja sér sess á 

vinnumarkaðinum (Sharf, 2006). 

Kenningin kemur að miklum notum í ráðgjöf þar sem skilningur á samspili 

lífshlutverka og þroskastigi ráðþegans getur aðstoðað ráðgjafann við að átta sig 

betur á hvar ráðþeginn er staddur í þróun starfsferilsins (Sharf, 2006). Næsta 

kenning sem fjallað er um kemur einnig að góðum notum í náms- og starfsráðgjöf. 

Kenningar um samsvörun á milli einstaklinga og umhverfis 

Kenningin um samsvörun á milli einstaklinga og umhverfis (Personal-

Environment Fit Theories) er gagnleg. Í nálguninni er lögð áhersla á að skýra 

starfsval og aðlögun að starfi. Þetta er gert með því að skoða hvernig 

persónueinkenni eins og hæfni og áhugi falla að einkennum og kröfum 
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umhverfisins (Swanson og Fouad, 1999). Þessi kenning undirstrikar að bæði 

einstaklingurinn og val á vinnuumhverfi séu mikilvægir þættir og þannig sé 

auðvelt að mæla einkenni einstaklinga og vinnuumhverfis og átta sig á samsvörun 

þarna á milli. Kenningin er einnig talin gagnleg í fræðslu og ráðgjöf með ungu 

fólki (Swanson og Fouad, 1999). 

Kenning John L. Holland (1997) flokkast einnig undir þessa kenningarlegu 

nálgun. Kenningin hefur verið nefnd kenning um persónuleika og starfsumhverfi 

(Sharf, 2006). Hugmynd Hollands var að þróa einfalda kenningu sem gott væri að 

útskýra og hefði um leið notagildi. Holland gengur út frá þeirri hugmynd að 

flokka starfsáhuga og samsvarandi starfsumhverfi í sex svið, handverkssvið (e. 

realistic), vísindasvið (e. investigative), listasvið (e. artistic), félagssvið (e. social), 

athafnasvið (e. enterprising) og skipulagssvið (e. conventional). 

Formgerðarlíkan er notað til að lýsa tengslum áhugasviðanna sex og er það 

sett upp sem sexhyrningur, eitt svið í hvert horn. Líkanið gefur mikilvægar 

upplýsingar um hversu lík áhugasviðin eru. Þannig eru sviðin sem liggja saman 

líkust og þau sem liggja á móti hvort öðru ólíkust (Holland, 1997). 

Þrjú mikilvæg hugtök eru í kenningu Holland sem eru gagnleg í ráðgjöf. Það 

eru samsvörun (e. congruence), eftir því sem persónuleiki einstaklingsins er líkari 

umhverfinu því meiri samsvörun. Samkvæmni (e. consistency) vísar til 

skyldleika manngerðar og starfsumhverfis. Með aðgreiningu (e. differentation) er 

átt við hversu vel einstaklingurinn samræmist því áhugasviði sem hann skorar 

hæst á í áhugakönnun (Sharf, 2006). Kenningin kemur að miklum notum í ráðgjöf 

því notkun hennar stuðlar að því að fólk velji sér nám eða starf sem leiðir til 

ánægju og velgengni (Holland, 1997).  

Eins og fram kemur hjá Guðbjörgu Vilhjálmsdóttur (2005) eru Super og 

Holland helstu kennismiðir náms- og starfsfræðslunnar. Í námsefninu, Lífsbrautin, 

er aðallega byggt á þeim kenningum, auk félags- hugrænu kenningarinnar eða 

SCCT sem næst verður fjallað um. 

Félags- hugræn kenning um starfsferil 

Kenning Lent, Brown og Hackett (1994) er félags- hugræn kenning um starfsferil 

(social cognitive career theory eða SCCT) og beinist að því ferli sem er undanfari 

starfsvals. Ferlið er skoðað og þeir þættir sem hafa áhrif á hvernig starfsáhugi 
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þróast og hvernig ákvarðanir eru teknar um nám og störf. Kenningin leggur 

áherslu á þrjá mikilvæga áhrifaþætti á náms- og starfsval sem eru: trú á eigin 

færni (self efficacy), væntingar um árangur (outcome expectations) og 

markmið (goals). Mest áhersla er lögð á trú á eigin færni þar sem átt er við trú 

einstaklingsins á eigin getu og hæfileika og trú til að ná eigin markmiðum. Þessi 

trú einstaklingsins á eigin færni hefur áhrif á hvernig ákvarðanir eru teknar og 

nám og starf er valið (Brown og Lent, 2006). Í SCCT er gert ráð fyrir að bæði 

kynferði og kynþáttur geti haft áhrif á hvernig fólk skynjar möguleika sína til 

starfa. Er þá bæði átt við að félagsstaðan geti þannig haft áhrif á það hvaða 

hindranir fólk sér á veginum, hvaða möguleika það sér í stöðunni og hvar það á 

von á stuðningi við starfsval sitt (Lent, Brown og Hackett, 2000). Grunnur SCCT 

liggur í félags-kenningu (social cognitive theory) Bandura þar sem lögð er áhersla 

á heildstætt og gagnvirkt samspil á milli fólks, hegðunar þess og umhverfis (Lent 

og Brown, 2001; Brown og Lent 2006). Í því efni sem hér er til skoðunar er mikil 

áhersla lögð á þá þrjá þætti sem taldir eru mikilvægastir, trú á eigin færni, 

væntingar um árangur og markmið. Í efninu er einnig fjallað um ákvarðanatöku 

og því er næst fjallað um slíkar kenningar. 

Kenningar um ákvarðanatöku 

Kenningum um ákvarðanatöku (career decision-making theories) er gjarnan skipt 

í tvennt. Annars vegar lýsandi (descriptive), sem lýsa því hvernig fólk ber sig að 

við ákvarðanatöku. Hins vegar stýrandi (prescriptive) sem sýna hvernig best er að 

taka ákvarðanir (Sharf, 2006). Stuðst er við stýrandi kenningu í námsefninu 

Lífsbrautinni sem hér er til skoðunar. Þessi nálgun hentar til dæmis þegar 

nemendur þurfa að velja úr mörgum möguleikum og byggir í raun á 

útilokunaraðferð. Takmarkinu, að taka ákvörðun, er náð skref fyrir skref með því 

að útiloka valmöguleika sem samræmast ekki hugmyndum nemenda. Níu skrefum 

er fylgt eftir til að leiða nemandann í gegnum ferli (Gati, 1986). Með þessu hefur 

ráðgjafinn ákveðið plan til að fylgja eftir. Ferlið getur verið gagnlegt við 

ákvarðanatökur af ýmsu tagi. 

Samantekt 

Þær kenningar sem hér hefur verið fjallað um eru þrenns konar.  Þróunarkenning 

Super gerir ráð fyrir fimm þroskastigum á lífs- og starfsferlinum. Á hverju stigi 
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þarf einstaklingurinn að leysa ákveðin verkefni til að þroskast. Í kenningum um 

samsvörun á milli einstaklings og umhverfis er til dæmis gert ráð fyrir að hægt sé 

að para saman starfsumhverfi og starfsáhuga. Dæmi um það er kenning Holland. Í 

þriðja lagi hefur verið fjallað um félags- hugræna kenningu um starfsferil. 

Kenningin leggur áherslu á þrjá mikilvæga þætti, trú á eigin færni, væntingar um 

árangur og markmið. Að auki hefur verið fjallað um stýrandi kenningu Gati um 

ákvarðanatöku þar sem útilokunaraðferð er notuð. 

Nauðsynlegt er fyrir náms- og starfsráðgjafa að átta sig á þeim kenningarlega 

grunni sem byggt er á þegar inngrip í náms- og starfsval einstaklinga er skipulagt 

og á sér stað. Þegar námsefnið sem hér er til umfjöllunar var samið var þetta haft í 

huga. Að auki skiptir máli að hafa til hliðsjónar námskrár og námsefni sem lagt er 

til grundvallar og er gerð grein fyrir því hér á eftir. 

Námskrár, kennslan og námsefni 

Námskrár og lög eru sá grunnur sem skólum ber að fylgja við skipulag námsins. 

Hér verður því skoðað samhengi þeirra við lífsleikni og náms- og starfsfræðslu. 

Einnig er gagnlegt að setja í samhengi við þetta skýrslur sem hafa verið unnar í 

tengslum við stöðu náms- og starfsfræðslu. Auk þess verður fjallað hér um 

kennsluna og aðkomu náms- og starfsráðgjafa að fræðslunni ásamt námsefni. 

Fyrst er gerð grein fyrir námskrám, lögum og skýrslum. 

Námskrár, lög og skýrslur 

Samkvæmt aðalnámskrá grunn- og framhaldsskóla er náms- og starfsfræðsla ekki 

til sem sérstök námsgrein í íslenskum skólum. Náms- og starfsfræðsla hafði þó 

stöðu námsgreinar hér á landi fyrir 1974 (Gerður G. Óskarsdóttir, 1990). Frá árinu 

1999 voru markmið náms- og starfsfæðslu sett inn í námskrárnar undir 

námsgreininni lífsleikni bæði í grunnskólum (aðalnámskrá grunnskóla, 2007b) og 

framhaldsskólum (aðalnámskrá framhaldsskóla, 1999). 

Í 2. grein laga um framhaldsskóla (2008) kemur meðal annars fram að skólinn 

skuli búa nemendur undir þátttöku í atvinnulífinu og frekara nám. Skólanum er 

ætlað að sinna miðlun þekkingar og þjálfun nemenda þannig að þeir öðlist færni 

til að gegna sérhæfðum störfum og hafi forsendur til að sækja sér frekari menntun. 
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Í skýrslu starfshóps um náms- og starfsráðgjöf (Menntamálaráðuneytið, 2007) 

er lögð áhersla á mikilvægi náms- og starfsfræðslu sem leið til að reyna að 

fyrirbyggja brottfall og vinna gegn hefðbundnu starfsvali kynjanna. 

Starfshópurinn telur einnig að skilgreina þurfi náms- og starfsfræðslu í námskrám 

grunn- og framhaldsskólanna. Þetta kemur einnig fram í skýrslu nefndar um 

eflingu náms- og starfsráðgjafar í grunn- og framhaldsskólum sem úrræði gegn 

brottfalli nemenda. Þar er lagt til að náms- og starfsfræðsla verði gerð að 

skyldunámsgrein í grunn- og framhaldsskólum. Bent er á að slíkt hafi verið gert í 

Noregi í 8-10. bekk. Einnig er bent á að námsefni vanti í náms- og starfsfræðslu 

þar með talið tölvuforrit og að Íslendingar standi nágrannaþjóðum þar langt að 

baki (Ágústa Ingþórsdóttir, Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Sigríður Bílddal, 2008-

2009). 

Kennslan og aðkoma náms- og starfsráðgjafa að náms- og starfsfræðslu 

Niðurstöður Sigríðar Dísu Gunnarsdóttur (2006) benda til þess að markviss náms- 

og starfsfræðsla hafi lítið vægi innan námsgreinarinnar lífsleikni og að náms- og 

starfsráðgjafar í grunn- og framhaldsskólum taki lítinn þátt í skipulagi og 

framkvæmd náms- og starfsfræðslu. Þetta sést einnig í rannsókn Aldísar 

Yngvadóttur (2008) þar sem fram kemur að algengast er að umsjónarkennari 

kenni lífsleikni í grunnskólum eða í 77% tilfella. Náms- og starfsráðgjafar koma 

að kennslunni með umsjónarkennara í 12 skólum af 61 sem könnunin náði til. Í 

rannsókn Sverris Haraldssonar (2008) koma einnig fram vísbendingar um að 

þáttur náms- og starfsfræðslu hafi lítið vægi innan lífsleikni í framhaldsskólum. 

Breyting var gerð á reglugerð um starfslið framhaldsskóla (nr. 1100, 2007) 

þar sem tekið var út skilyrði um að náms og starfsráðgjafi skuli hafa 

kennslureynslu eða kennsluréttindi á framhaldsskólastigi (9. gr.). Með þessari 

breytingu má ætla að dregið hafi úr náms- og starfsfræðslu. Náms- og 

starfsráðgjafar hafa lagt mikla áherslu á faglegt starf og því til marks má nefna lög 

um lögverndun starfsheitisins (lög nr. 35/2009). Áhugi er meðal náms- og 

starfsráðgjafa á að breyta starfinu í átt til aukinnar fræðslu um nám og störf. 

Ráðgjafarnir telja það erfitt vegna of mikils fjölda nemenda og einnig vegna  þess 

að mikið af tíma þeirra fer í að liðsinna nemendum vegna félagslegra- og 

persónulegra vandamála (Edda Björk Viðarsdóttir, 2004). Náms- og 
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starfsráðgjafar  telja sérfræðiþekkingu sína fyrst og fremst felast í þekkingu á 

málefnum tengdum náms- og starfsráðgjöf og náms- og starfsfræðslu (Guðbjörg 

Sigurðardóttir, 2006).  

Fram kemur hjá Sigríði Dísu Gunnarsdóttur (2006) að einungis 47% náms- 

og starfsráðgjafa segjast koma að kennslunni í lífsleikni í þeim framhaldsskólum 

sem þeir starfa. Hlutfallið er nokkuð hærra í grunnskólunum eða 73%. Í könnun 

Sverris Haraldssonar (2008) eru í heild sex lífsleiknikennarar og þar sést að 

menntun þeirra er fjölbreytt, tveir eru náms- og starfsráðgjafar, tveir 

íþróttakennarar og tveir með iðnmenntun. Samkvæmt upplýsingum frá 

menntamálaráðuneytinu (Erna Árnadóttir munnleg heimild, 16. maí 2007) er 

aðeins einn framhaldsskólakennari með leyfisbréf sem lífsleiknikennari. Ekki 

tókst að afla nýrri upplýsinga um fjölda með leyfisbréf.  Skólastjórnendur ráða 

alveg hverjum þeir treysta fyrir kennslunni. 

Námsefni 

Eins og fram hefur komið hefur lítið námsefni verið gefið út fyrir náms- og 

starfsfræðslu í grunn- og framhaldsskólum undanfarin ár. Þar má helst nefna 

námsefni Guðbjargar Vilhjálmsdóttur, Margt er um að velja sem kom út á árunum 

1993 til 1996. Sama efni var svo endurunnið af Berglindi Helgu Sigurþórsdóttur 

og Helgu Helgadóttur árið 2004 og er að finna á vef Námsgagnastofnunar. Efnið 

er ætlað fyrir efstu bekki grunnskóla. Auk þess má nefna þýtt efni eftir Amundson 

og Poehnell (2005) sem heitir á íslensku Stefnt að starfsframa og er ætlað öllum 

aldursstigum. 

Ýmiss konar námsefni hefur verið gefið út og ætlað er fyrir lífsleiknikennslu í 

framhaldsskólum, þar er oftast um að ræða efni sem tekur fyrir afmarkaðan þátt 

sem greininni er ætlað að fjalla um. Nefna má eina bók, Leikur að lifa eftir 

Guðrúnu Ragnarsdóttur og Margréti Guðmundsdóttur (2006) sem tekur á flestum 

efnisþáttum sem aðalnámskrá framhaldsskóla inniheldur.  

Í könnun Sigríðar Dísu Gunnarsóttur (2006) kemur fram að 70% náms- og 

starfsráðgjafa í grunn- og framhaldsskólum segjast nota mikið eða mjög mikið 

heimatilbúið eigið efni og annarra. Í rannsókn Aldísar Yngvadóttur (2008) kemur 

fram að  námsefni sem til er fyrir grunnskólann tengt náms- og starfsfræðslu 

virðist vera mjög lítið notað í lífsleiknikennslu. 
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Samantekt 

Með hliðsjón af lögum og námskrám grunn- og framhaldsskóla er ljóst að náms- 

og starfsfræðsla á að vera hluti af skyldunámi nemenda, að framboð á námsefni er 

lítið, sérstaklega fyrir framhaldsskólann og að tilviljanakennt er hverjir sinna 

fræðslunni og hvort það er yfirleitt gert. Tvær skýrslur hafa verið lagðar fram sem 

innihalda tillögur um að náms- og starfsfræðsla verði gerði að skyldunámsgrein i 

grunn- og framhaldsskólum. Í ljósi þess að námsefni skorti fyrir framhaldsskólann 

hefur undirrituð tekið saman námsefni sem á sér rætur aftur til 1999 þegar 

námsgreinin lífsleikni var til í framhaldsskólum. Efnið heitir Lífsbrautin – 

lífsleikni fyrir framhaldsskóla eftir Pál V. Sigurðsson og Sigurjónu Jónsdóttur 

(2008) og hefur það verið notað í Tækniskólanum. Hér í framhaldinu verður gerð 

grein fyrir námsefninu en gagnsemi þess er hér til skoðunar. Fyrst verður 

skólaumhverfi Tækniskólans lýst stuttlega. 

Skólaumhverfið og námsefnið Lífsbrautin 

Skólaumhverfið – Tækniskólinn 

Tækniskólinn varð til haustið 2008 þegar Iðnskólinn í Reykjavík og 

Fjöltækniskólinn sameinuðust. Fjöldi nemenda í dagskóla er rúmlega 2000 og er 

meðalaldur 24 ár. Dagskólanemendum er skipt í 9 undirskóla eins og sést í töflu 1. 

 

Tafla 1 Fjöldi og hlutfall dagskólanemenda eftir skólum 

Undirskóli Fjöldi nemenda Hlutfall % 

Byggingatækniskólinn 279 14% 

Fjölmenningarskólinn 126 6% 

Hársnyrtiskólinn 123 6% 

Hönnunar-  og 

handverksskólinn 
345 17% 

Raftækniskólinn 219 11% 

Skipstjórnarskólinn 67 3% 

Tæknimenntaskólinn 142 7% 

Upplýsingatækniskólinn 519 26% 

Véltækniskólinn 279 14% 

Alls 2038 100 
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Hlutfall karla í skólanum er 64% og konur eru 36%. Kynjahlutfall í einstaka 

undirskólum er misjafnt eins og sést í töflu 2.  

Tafla 2  Kynjaskipting nemenda eftir skólum  

Undirskóli Karlar Konur 

Byggingatækniskólinn 81% 19% 

Fjölmenningarskólinn 62% 38% 

Hársnyrtiskólinn 10% 90% 

Hönnunar-  og 

handverksskólinn 
17% 83% 

Raftækniskólinn 96% 4% 

Skipstjórnarskólinn 94% 6% 

Tæknimenntaskólinn 72% 28% 

Upplýsingatækniskólinn 68% 32% 

Véltækniskólinn 97% 3% 

   

 

Hverjum undirskóla tilheyra einstaka námsbrautir skólans. Nemendur allra brauta 

geta bætt við sig viðbótarnámi til stúdentsprófs sem byggt er ofan á 

starfsmenntabrautirnar. Allir nemendur skólans velja sér námsbraut þar sem ekki 

er innritað á almenna braut.  Almennar greinar svo sem enska, danska, íslenska og 

stærðfræði eru skilgreindar sem hluti allra brauta. Þó er misjafnt eftir brautum 

hvort lífsleikni er þar skilgreind sem hluti námsins. Í ljósi þessa skólaumhverfis er 

námsefnið Lífsbrautin notað á þeim námsbrautum sem við á. Næst er gerð grein 

fyrir efninu.  

Lífsbrautin – lífsleikni fyrir framhaldsskóla 

Þegar námsgreinin lífsleikni varð til í framhaldsskólum var ekkert námsefni til 

fyrir greinina. Þá notaði undirrituð heimatilbúið efni eins og meirihluti náms- og 

starfsráðgjafa gerir (Sigríður Dísa Gunnarsdóttir, 2006). Árið 2003 var eigið efni 

orðið umtalsvert og þá hóf ég að þróa það áfram, ekki síst með náms- og 

starfsfræðslu í huga. Eftir nokkurra ára notkun var bókin Lífsbrautin – lífsleikni 

fyrir framhaldsskóa útgefin árið 2007 og endurútgefin 2008. Efnið skiptist í 11 

kafla sem greinast í mismarga efnisþætti eins og sjá má á mynd 1. 
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Mynd 1. Kaflaheiti og helstu efnisþættir námsefnisins Lífsbrautin 

 

Af þessum 11 köflum eru 8 sem tengja má við náms- og starfsfræðslu. Þar af eru 

fjórir kaflar sem tengjast þeirri fræðslu beint. Það eru: nám og námsmöguleikar, 

sjálfsmyndin og sjálfsþekking, vinnubrögð í námi og kaflinn um atvinnulíf og 

störf. Fjórir kaflar tengjast náms- og starfsfræðslu einnig að hluta en það eru: 

heilsan, fjármálin, samfélagið og fjölskyldan. Í framhaldinu verður þeim fjórum 

köflum lýst stuttlega sem flokkast beint undir náms- og starfsfræðslu. 

Í kaflanum um nám og námsmöguleika er fyrst horft með nemendum á eigið 

skólaumhverfi, til dæmis þjónustu og námsframboð. Farið er í brottfall og kostnað 

við skólagönguna. Í framhaldinu er horft á framhaldsskólakerfið í heild ásamt 

íslenska skólakerfinu. Nám erlendis er til umræðu sem hluti af möguleikum 

nemenda. Í lok kaflans er fjallað um mikilvægi endur- og símenntunar. Í öðrum 

kafla er sjálfsmyndin og sjálfsþekking viðfangsefnið. Sjálfsmyndarhugtakið er 

skoðað, nemendur gera persónusögu, skoða fjölgreindir, færniþætti og hvenær 

þarf að kynna sig og hvernig. Eigin ljósmyndir eru til dæmis valdar í því 

sambandi. Farið er í ákvarðanatökuferlið þar sem gerðar eru æfingar í að fylgja 

ferlinu. Áhugakönnun er unnin þar sem nemendur fá meðal annars tækifæri til að 

Kaflaheiti Helstu efnisþættir 

Nám og 
námsmöguleikar 

Framhaldsskólinn - Íslenska skólakerfið - Brottfall - Háskólar - 
Nám erlendis - Endurmenntun, símenntun 

Sjálfsmyndin – 
sjálfsþekking 

Æfingar til að bæta sjálfsmyndina -  Sjálfsþekking - Fjölgreindir - 
Hvernig kynni ég mig? - Ákvarðanataka – Áhugagreining 

Vinnubrögð í námi 
Skipulag, áætlanir - Námsaðferðir og glósur - Minnið, hugkort - 
Námsmat, próflestur og próf - Prófkvíði – Námsörðugleikar 

Heilsan 
Hreyfing - Mataræði - Svefn - Áfengis- og vímuefnaneysla  - Áföll -   
Þunglyndi - Átröskun -  Próf og kannanir á netinu – Kynlíf -   
Getnaðarvarnir – Fóstureyðingar 

Fjármálin 
Framfærslukostnaður, fjárhagsáætlun  - Að spara. Hugtök - 
Lántökur  - Ábyrgðir fyrir aðra -  Greiðsluerfiðleikar 

Umferðin Ábyrgð -  Kostnaður 

Samfélagið 
Stjórnarskráin - Þrískipting ríkisvaldsins -  Kosningar og kjördæmin - 
Ríkisstjórnin  -  Sveitarfélög  - Dómsvaldið  - Mannréttindi  - Ólíkir 
 menningarheimar – Trúarbrögð 

Fjölskyldan 
Helstu hlutverk fjölskyldunnar - Sambúðarform - Réttindi og skyldur  - 
Barneignir 

Atvinnulíf og störf 

Atvinnumarkaðurinn - Horfur og atvinnuleysi - Stéttarfélög 
Réttindi og skyldur - Kynferðisleg áreitni - Einelti - Starfskröfur - 
Atvinnuumsóknir, ferilskrár og atvinnuviðtöl  -  Europass  - Samþætting    
atvinnu og einkalífs - Vinnumarkaður  framtíðar 

Tjáskipti og 
félagsstörf 

Tjáskipti - Tjáskipti á netinu og í síma – Félagsstörf - Stofnun félags - 
Félagslög  - Fundarsköp og fundarstjórn 

Einstaklingur, 
umhverfi, náttúra 

Nánasta umhverfi - Breytingar á gróðri -  Framræsla og landbúnaður,  
skógrækt og fuglalíf  -  Lífrænn úrgangur frá mönnum  - Kalt vatn   
Sorp - Ljósmeti  - Eldun og hitun húsa. 
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tengja niðurstöður við sjálfsþekkingu og námsval. Vinnubrögð í námi er þriðji 

hlutinn. Þar skoða nemendur fyrst eigin vinnubrögð með „námshring.“ Í 

framhaldinu eiga nemendur að fjalla um eigin styrkleika og veikleika varðandi 

vinnubrögð í námi og koma með tillögur til úrbóta. Næst er farið í skipulag og 

áætlanir og nemendur setja sér markmið til lengri og skemmri tíma. Fjallað er um 

grunnreglur náms og glósur þar sem æfingar eru í glósugerð. Nemendur gera eigið 

hugkort, skipuleggja próftöku og fjallað er stuttlega um námsörðugleika. Kaflinn 

um atvinnulíf og störf er fjórði kaflinn sem tengist beint náms- og starfsfræðslu. 

Þar skoða nemendur einkennin á íslenskum vinnumarkaði, atvinnuleysistölur og 

hverjir eru í þeim hópi. Fjallað er um tilgang vinnunnar, réttindi og skyldur á 

vinnumarkaði og stéttarfélög, til dæmis með heimsókn frá fulltrúa stéttarfélags. 

Ýmis hugtök eru þar til umfjöllunar eins og svört vinna og launaseðill. Einelti og 

kynferðisleg áreitni er til umfjöllunar í tengslum við vinnustaði og skoðaðar 

skilgreiningar á hugtökunum. Fjallað er um stjórnun vinnustaða og hvaða kröfur 

eru gerðar í mismunandi störfum. Þar velja nemendur til dæmis starf sem þeir hafa 

í huga, taka viðtal við einstakling í starfinu eftir ákveðnu ferli og leggja mat á það 

hvort starfið henti þeim. Nemendur gera eigin starfsferilskrá og æfa sig í að fara í 

atvinnuviðtal. Nemendur fá möguleika á að vinna staðlaða menntunar- og 

hæfnimöppu – Europass. Samhæfing atvinnu- og einkalífs er til umfjöllunar þar 

sem fengist er við „klípusögu.“ Í lok kaflans velta nemendur fyrir sér hvernig 

vinnumarkaður framtíðarinnar verður, hvaða hæfni þurfi og hvort skólakerfið skili 

fólki á slíkan markað. 

Gert er ráð fyrir að námsefnið í heild spanni 14 kennsluvikur þar sem um er 

að ræða 6 kennslustundir í hverri viku. Vægi efnisþáttanna er mismikið og þeir 

sem nota efnið geta í raun og veru haft það breytilegt. Þegar efnið var notað í 

þessari rannsókn hafði kaflinn um atvinnulíf og störf mest vægi eða 3 vikur. 

Fyrstu fjórir þættirnir, sem taldir eru upp á mynd 1, höfðu svipað umfang eða 1½ 

til 2 vikur hver. Fjármálin, samfélagið og fjölskyldan höfðu samanlagt um 2-3 

vikur. Tjáskiptin voru fléttuð inn í flesta þætti. Umhverfi og náttúru var sleppt. 

Gróflega má áætla að 8 vikur hafi farið í þá fjóra þætti sem tengjast beint náms- 

og starfsfræðsluna eða alls 48 kennslustundir. Af því hafði kaflinn um atvinnulif 

og störf mest vægi eða 18 kennslustundir. 
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Þegar námsefnið var samið var aðalnámskrá framhaldsskóla, lífsleikni (1999) 

höfð til hliðsjónar, auk þess tillögur að aðalnámskrá (Menntamálaráðuneytið, 

2005). Vefur, sem er ítarefni, styður einnig við efnið og er hann settur upp í 

samræmi við þá kafla sem eru nefndir hér að ofan, sjá: http://lifsleikni.idnu.is/. 

Lögð var áhersla á að hafa texta í bókinni stuttan og hnitmiðaðan og leita 

nemendur sér nánari upplýsinga eftir atvikum. Í lok hvers kafla eru spurningar úr 

efninu þar sem nemendur þurfa meðal annars að leita sér upplýsinga á Netinu, í 

kennslubók og víðar. Útfærsla efnisins hjá hverjum kennara eða skóla getur verið 

misjöfn. Þess vegna var ekki lögð áhersla á að útbúa kennsluleiðbeiningar og þær 

fylgja ekki með námsefninu. Það sem hér kemur í framhaldinu á við um notkun 

efnisins í Tækniskólanum þegar þessi rannsókn var gerð. 

Heimsóknir voru fengnar frá ýmsum sérfræðingum í tengslum við flesta 

efnisþætti eða farið í heimsóknir. Þar má nefna heimsóknir frá stéttarfélagi, 

Geðhjálp, Umferðarstofu, skiptinemasamtökum auk þess sem einstaklingar innan 

stoðkerfis skólans komu og ræddu við nemendur. Farið var í nokkrar heimsóknir, 

til dæmis í Hitt húsið, upplýsingamiðstöð ungs fólk, til Amnesty og á Alþingi. 

Umræður voru tengdar efninu. Stærstu einstöku verkefnin sem nemendur unnu 

voru áhugakönnun og viðtalsverkefni um áhugavert starf. Verkefnið var viðtal við 

einstakling í starfi sem tengdist námsvali nemandans þar sem fjallað var um 

innihald starfsins og lagt mat á það. Auk þess héldu nemendur dagbók þar sem 

áhersla var á markmiðssetningu. Nokkur hópverkefni voru unnin. Í lok hvers 

efnisþáttar skrifuðu nemendur skýrslu um efnið ásamt því að svara spurningum 

skriflega í verkefnabók. Spurningarnar í kennslubókinni eru margvíslegar og taka 

á þekkingu, þjálfun í rökhugsun og sjálfstæðum vinnubrögðum. Á miðri önn voru 

nemendur teknir í einstaklingsviðtal og aftur í lok annar þar sem staða 

einstaklingsins var metin. Kennari tók viðtalið og í einhverju tilfellum var það 

náms- og starfsráðgjafi. 

Í efninu er annars vegar lögð áhersla á upplýsingagjöf, meðal annars með 

stuttum heimsóknum og hins vegar er um þroskatengda nálgun að ræða sem 

byggir á uppgötvunaraðferð í kennslu þar sem um hugræna nálgun er að ræða. Í 

uppgötvunarnámi er áhersla lögð á örvandi og skapandi hugsun um nám og störf, 

hugtakakennslu og könnunaraðferðir. Þar er áhersla lögð á að kveikja áhuga 

nemenda á að kanna skipulega efnið sem er til umfjöllunar. Dæmi um slíka nálgun 

http://lifsleikni.idnu.is/
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í efninu er viðtal um áhugavert starf sem nemendur taka við einstakling í starfinu. 

Viðtalið er unnið eftir ákveðnu ferli og lagt mat á það hvort starfið henti eða ekki. 

Námsefni Guðbjargar Vilhjálmsdóttur (1996) Margt er um að velja byggir einnig 

á þessari aðferð.  

Samantekt 

Tækniskólinn er með rúmlega 2000 nemendur í dagskóla og skiptist í 9 

undirskóla. Konur eru 36% nemenda og karlar 64%. Misjafnt er hvort lífsleikni er 

skilgreind sem hluti námsbrauta. Námsefnið Lífsbrautin – lífsleikni fyrir 

framhaldsskóla hefur verið notað í kennslunni þar sem við á. Efnið skiptist í 11 

þætti. Þar af eru 8 þættir sem tengja má við náms- og starsfræðslu, 4 þættir 

tengjast því beint og 4 óbeint. Það er mikilvægt að þeir sem sinna fræðslunni séu 

meðvitaðir um hver markmiðin eru og hvað fræðslan á að fela í sér. Í framhaldinu 

er ætlunin að skoða skilgreiningar á náms- og starfsfræðslu og þau rök sem mæla 

með fræðslunni. 

 

Náms- og starfsfræðsla – lífsleikni  

- skilgreiningar og rök sem mæla með fræðslunni 

Þar sem markmið náms- og starfsfræðslu eru undir námsgreininni lífsleikni er 

ætlunin að skilgreina þessi hugtök og skoða þau rök sem mæla með fræðslunni, 

byrjum á lífsleikni.  

Lífsleikni 

Eins og Aldís Yngvadóttir (2008) bendir á fæst ekki einhlítt svar við því hvað 

lífsleikni er í raun og veru. Í handbók um lífsleikni eftir Erlu Kristjánsdóttur og 

félaga (2004) segir: „lífsleikni er fyrst og síðast færni sem öðlast má með námi, 

þjálfun og markvissri vinnu. Þjálfunin felst meðal annars í því að efla sjálfstraust 

og sjálfsaga nægilega mikið til að gera einstaklingnum kleift að móta eigin 

skoðanir og varast vafasöm áhrif, jafnframt því að efla samkennd….. skilja ólík 

sjónarhorn og bera virðingu fyrir ólíkum einstaklingum.“ Þau segja einnig 

hornsteinana vera þrjá, sjálfstraust, sjálfsaga og samkennd (bls. 9). Kristján 

Kristjánsson (2008) heimspekingur skiptir lífsleikni í þrjú uppistöðugildi. Í fyrsta 
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lagi nefnir hann siðferðileg gildi, í öðru lagi sálræn gildi og þriðja lagi pólitísk 

gildi.  

Alþjóða heilbrigðismálastofnunin (WHO) hefur sett fram eftirfarandi 

skilgreiningu á hugtakinu lífsleikni: „Lífsleikni er geta til að laga sig að 

mismunandi aðstæðum og breyta á jákvæðan hátt. Sú geta gerir okkur kleift að 

takast á við kröfur og áskoranir daglegs lífs“ (Life Skills Education for Children 

and Adolescents in Schools, 1994). Samkvæmt þessu er úrvinnsla talin mikilvæg 

og hvernig nemendur geta nýtt sér þekkingu út í lífið. Hugmyndafræði WHO um 

lífsleikni byggist meðal annars á kenningu Bandura um félagslegt nám.  Þessi 

kenning grundvallast á því sem við vitum um það hvernig börn og unglingar læra 

af fólki sem er í kringum þá með því að fylgjast með hvernig aðrir hegða sér og 

hvaða afleiðingar hegðun hefur. Í félagsnámskenningunni er námið talið vera virk 

öflun, úrvinnsla og uppbygging reynslu. Þessi áhersla á virka úrvinnslu 

einstaklingsins á raunveruleikanum er kjarninn í hugmyndafræði lífsleiknikennslu 

þar sem notast er við virkar og nemendamiðaðar aðferðir í kennslu.  

Hugtakið lífsleikni (life-skills) tengist einnig nálgun Gazda og félaga eins og 

fram kemur hjá Darden, Gazda og Ginter (1996). Þar er um að ræða líkan, sem 

byggir á grunni þróunarsálfræði (developmentanl theory) og viðurkennir 

mikilvægi forvarna, miðar að lausnum og eykur styrk ráðþegans. Líkanið er byggt 

á nokkrum tilgátum um mannlega þróun (human development) og er nýtt af náms- 

og stafsráðgjöfum. Samkvæmt þessu ætti ekki að tengja lífsleiknihugtakið þröngri 

fræðilegri nálgun og vísar það almennt til hegðunar sem er nauðsynleg fyrir 

árangursríkt líf (Ginter, 2001). Eftir rúmlega 30 ára vinnu undir stjórn Gazda hafa 

fjögur lífsleiknisvið verið skilgreind stuttlega á eftirfarandi hátt: 

 Gagnkvæm mannleg samskiptahæfni.  

 Leikni í lausn vandamála og ákvarðanatöku. 

 Leikni í að viðhalda líkamlegri heilsu.  

 Þróun sjálfsmyndar. 

(Darden, Gazda, og Ginter, 1996) 

 

Nokkur matstæki hafa verið þróuð til að meta þessar fjórar þroskavíddir fyrir 

mismunandi aldurshópa, svo sem börn, unglinga og fullorðna. Jafnframt kemur 
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fram að lífsleikni geti verið í formi námskeiða þar sem byggt er á sérstakri hæfni, 

til dæmis að efla sjálfsöryggi. Einnig er hægt að hafa lífsleikni í formi ráðgjafar 

sem að hluta til byggist á því að koma auga á vandamál áður en þau eru komin í 

hnút (Ginter, 2001). Í vinnu náms- og starfsráðgjafa getur verið gagnlegt að hafa 

þetta í huga. Snúum okkur næst að því hvernig náms- og starfsfræðsla hefur verið 

skilgreind. 

 Náms- og starfsfræðsla 

Náms- og starfsfræðslu (career education) má skilgreina sem sambland af fræðslu 

og ráðgjöf, með það að markmiði að auka hæfni einstaklingsins til að taka 

upplýsta ákvörðun um náms- og starfsval. Fræðslan hjálpar nemendum að bæta og 

þróa þekkingu, kunnáttu og viðhorf til að taka upplýsta ákvörðun um val á námi 

og starfi, með skipulögðu „prógrammi“ sem byggir á reynslu (Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir, 2007). 

Náms- og starfsfræðsla inniheldur þrjá meginþætti sem eru: sjálfskönnun, 

könnun á námi og störfum og ákvarðanataka, sem byggir á markmiðssetningu og 

áætlanagerð (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 1995). Ólíka kennsluhætti í náms- og 

starfsfræðslu má einnig flokka í eftirfarandi fjögur stig frá einfaldri 

upplýsingamiðlun um nám og störf í að þjálfa leikni í ákvarðanatöku og 

sjálfskapandi hegðun:  

 

1. Upplýsingamiðlun 

2. Miðlun þekkingar um nám og störf og ákvarðanatökuferlið 

3. Miðlun þekkingar og leikni í ákvarðanatöku þjálfuð 

4. Ýtt undir sjálfsstæði og sjálfssköpun á náms- og starfsferli 

(Education for careers in the Union, 1997) 

 

Markmið náms- og starfsráðgjafar er að undirbúa nemendur með 

skipulögðum hætti undir náms- og starfsval. Þetta á einnig við um náms- og 

starfsfræðslu. Gerður G. Óskarsdóttir (1990) hefur bent á að náms- og 

starfsfræðsla hafi ekki sama vægi hérlendis og í nágrannalöndunum. Rannsókn 

Guðbjargar Vilhjálmsdóttur (1995) styður þetta einnig þar sem fram kemur að 

tæplega helmingur nemenda í 10. bekk fengu litla eða enga náms- og 
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starfsfræðslu. Ætla má að þetta hafi lítið breyst eins og vísbendingar koma fram 

um hjá Sigríði Dísu Gunnarsdóttur (2006). Einnig eru vísbendingar um að ráðgjöf 

við náms- og starfsval hafi ekki aukist í takt við aukinn fjölda náms- og 

starfsráðgjafa í grunn- og framhaldsskólum (Edda Björk Viðarsdóttir, 2004; 

Ragnheiður Bóasdóttir, 2005). 

Rök með fræðslunni 

Skipulag og útfærsla náms- og starfsfræðslu hér á landi veltur á einstökum skólum 

og jafnvel á einstökum kennurum eins og áður hefur komið fram. Staðan er önnur 

í Finnlandi og Ástralíu eins og fram kemur hjá OECD (2004). Þar fer náms- og 

starfsfræðsla fram með skipulögðum hætti. Í Bretlandi hefur náms- og 

starfsfræðsla verið gerð að skyldunámsgrein í 7-11. bekk. Rökin eru meðal annars 

þau að valmöguleikar hafi aukist og nemendur þurfi að taka ákvarðanir fyrr en 

áður (Department for Education and Skills, 2003). 

Fleira má nefna sem mælir með náms- og starfsfræðslu. Í lögum nr. 92/2008 

um framhaldsskólann er  kveðið á um aukna fræðsluskyldu eða til 18 ára aldurs. 

Aukinn fjöldi nemenda og aukin krafa um menntun veldur því að nemendur 

framhaldsskólanna eru fjölbreyttari hópur en áður og brottfall í námi hér á landi er 

hærra en á hinum Norðurlöndunum (Gerður G. Óskarsdóttir, 2000). Margir þættir 

geta haft áhrif á brottfall eins og Kristjana Stella Blöndal og Jón Torfi Jónasson 

(2003) benda á í rannsókn sinni. Þar kemur fram að stuðningur forráðamanna og 

afstaða nemenda til þess náms, sem þeir hafa valið, hafa áhrif ef tekið er tillit til 

bakgrunns. Þau benda einnig á að bregðast þurfi við brottfalli með margvíslegum 

hætti, til dæmis með því að veita nemendum aðstoð við að finna út hvar áhugasvið 

þeirra liggja. Einnig með því að hafa áhrif á þann stuðning sem nánasta umhverfi 

veitir (Kristjana Stella Blöndal og Jón Torfi Jónasson, 2003, bls. 677). Auk þessa 

kemur fram hjá Jóni Torfa Jónassyni og Kristjönu Stellu Blöndal (2002) að konur 

hafi að jafnaði minna sjálfsálit en karlar. Fram kemur að sjálfsálit kvenna tengist 

námsstöðu þeirra við 24 ára aldur en ekki hjá körlum. Þannig tengist námsstaða 

karla ekki sjálfsáliti þeirra. 

Breytingar í samfélaginu, svo sem breyttir atvinnuhættir og krafa um aukna 

menntun, auka þörf á að ungt fólk fái markvissa aðstoð. Þetta leiðir til þess að 
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einstaklingar þurfa að taka meiri ábyrgð á hvernig starfsferillinn þróast til þess að 

geta verið samkeppnisfærir (Herr o.fl., 2004). 

Samantekt 

Skilgreiningar á lífsleiknihugtakinu eru víðar og ljóst að það má tengja í margar 

áttir. Þar má nefna náms- og starfsfræðslu sem hefur það meginmarkmið að auka 

hæfni einstaklinga til að taka upplýsta ákvörðun um náms- og starfsval. Í 

framhaldsskólum eru vísbendingar um að náms- og starfsfræðsla fái lítið vægi 

innan lífsleikni. Rannsóknir á skilvirkni náms- og starfsfræðslu eru því afar 

gagnlegar til að geta rökstutt betur að slík fræðsla eigi rétt á sér. Hér verður því 

næst fjallað um helstu rannsóknir á því sviði.  

 

Rannsóknir á skilvirkni náms- og starfsfræðslu  

Hér á landi hefur skortur verið á rannsóknum sem styðja mikilvægi inngripa í 

náms- og starfsfræðslu í framhaldsskólum og ekki er vitað til þess að rannsókn 

hafi verið gerð á því sviði. Þessari rannsókn er ætlað að bæta úr því. Hér á landi 

eru rannsóknir Guðbjargar Vilhjálmsdóttur helstar og verður gerð grein fyrir þeim 

hér. Viðamiklar rannsóknir og eftirgreiningar hafa verið gerðar erlendis sem sýna 

fram á gildi fræðslunnar ásamt því hvernig inngrip skila helst árangri. Gagnrýni á 

rannsóknir er skoðuð ásamt hugmyndum að frekari rannsóknum. Hér verður 

byrjað á íslenskum rannsóknum. 

Íslenskar rannsóknir 

Niðurstöður matsrannsókna Guðbjargar Vilhjálmsdóttur (2000) á áhrifum náms- 

og starfsfræðslu í 10. bekk hafa gefið vísbendingar um að nemendur sem hafa 

fengið markvissa náms- og starfsfræðslu í 10. bekk eru líklegri til að hafa valið sér 

námsbraut í framhaldsskóla við lok grunnskóla en þeir sem ekki fengu slíka 

kennslu. Að auki kom fram að nemendur sem höfðu fengið náms- og starfsfræðslu 

höfðu einnig tekið framförum í marksæknum ákvarðanatökustíl og voru 

skipulagðari í starfshugsun en þeir sem fengu ekki kennslu. Í framhaldsrannsókn 

Guðbjargar Vilhjálmsdóttur (2010) koma fram vísbendingar um að þeir nemendur 

sem sýna framfarir í starfshugsun í 10. bekk falla síður brott úr framhaldsskóla. 

Þetta sýnir að það er mikilvægt að örva hugsun nemenda um störf. 
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Ingibjörg Þórdís Þórisdóttir (2008) rannsakaði hvernig nemendur nýta sér 

náms- og starfsfræðslu og áhugasviðskannanir við námsval. Þar kom meðal 

annars fram að nemendur töldu að náms- og starfsfræðsla sem þeir fengu í 

grunnskóla hefði verið gagnlegt inngrip við námsvalið. 

Erlendar rannsóknir og eftirgreiningar 

Viðamiklar rannsóknir og eftirgreiningar (meta-analysis) hafa verið gerðar 

erlendis og sýna niðurstöður fram á jákvæð áhrif inngripa sem ætlað er að stuðla 

að þróun starfsferils (Brown og McPartland, 2005; Lapan, 2005).  

Brown og McPartland (2005) segja frá eftirgreiningu Brown og Ryan Krane 

árið 2000 þar sem var eingöngu einblínt á niðurstöður starfsvals (career choice 

outcomes) til dæmis ánægju með val, vissu og staðfestu. Þar voru einnig aðrar 

niðurstöður sem hafa verið tengdar við mikilvægi árangursríks vals, til dæmis 

samsvörun, starfsþekking, starfsþroski og trú á eigin færni við ákvarðanatöku um 

starf. Aðrar eftirgreiningar á inngripum sýndu víðtækari niðurstöður og voru 

tengdari vali svo sem árangur af að finna starf, skynjun á hvernig komið er fram 

við fólk og ánægja með inngrip. Allar eftirgreiningar hafa komið með niðurstöður 

sem eru í samræmi við heildaráhrif á niðurstöður starfsvals sem Brown og Ryan 

Krane gerðu grein fyrir árið 2000. Þar má nefna Spokane og Oliver (1983) og 

Oliver og Spokane (1998). Í eftirgreiningu þeirra á rannsóknum útgefnum á milli 

1950 og 1980 komu fram áhrifastærðirnar (d) .85 og .82 í hvorri rannsókn. 

Whiston og félagar fundu áhrifastærðina (d) .45 fyrir rannsóknir sem gefnar voru 

út á bilinu 1983-1995. Brown og Ryan Krane greindu frá áhrifastærðinni .34 fyrir 

rannsóknir á niðurstöðum starfsvals sem gefnar voru út á milli 1950-1998. Oliver 

og Spokane endurgreindu gögn þeirra og skoðuðu einstaklingsáhrifin í sínum 

gögnum en stærri rannsóknir fengu meira vægi. Þá jukust áhrifin, sem er svipað 

niðurstöðum Whiston og félaga frá 1998 sem var (d) .45. Þegar Whiston og 

félagar (1998) notuðu sömu aðferð og Brown og félagar var áhrifastærðin .30 sem 

var ótrúlega líkt niðurstöðum Brown og Ryan Krane þar sem áhrifastærðin var .34 

(Brown og McPartland, 2005). Vegna þessara rannsókna er hægt að álykta að 

inngrip, hvort sem þau eru valmiðuð eða almennt hugsuð, hafi jákvæð áhrif á 

skjólstæðinga. Þannig taka þeir að minnsta kosti þriðjungi meiri framförum og 
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sýna jákvæðari niðurstöður þegar þeir eru bornir saman við samanburðarhóp 

(Brown og McPartland, 2005). 

Hvernig inngrip skila árangri? 

Niðurstöður rannsókna Brown og félaga (2003)  sýndu að það voru fimm aðferðir 

inngripa sem höfðu mest áhrif. Einnig kom í ljós að tegundir inngripa skiptu meira 

máli heldur en það hvort einstaklingsráðgjöf eða hópráðgjöf var notuð. 

Samkvæmt þessum niðurstöðum Brown og félaga eykst skilvirkni inngripa ef þau 

innihalda eftirfarandi 5 þætti: 

1. Vinnubækur og skriflegar æfingar (workbooks and written exercises). 

Átt er við vinnubækur sem innihalda lesefni og ýmsar æfingar, til dæmis 

sjálfskönnunaræfingar. Einnig getur verið um að ræða skipulagt ferli 

ákvarðanatöku og möguleika á að kanna ýmis starfssvið. Ef skriflegar 

æfingar eru í vinnubókunum,  svo sem markmiðssetningar, hafa inngripin 

meiri áhrif. 

2. Einstaklingsleiðsögn og endurgjöf (individualized interpretations and 

feedback). Hér er um að ræða einstaklingsaðstoð og undir það getur túlkun 

áhugasviðskannana til dæmis fallið og að gera skriflegar áætlanir til 

framtíðar.  Endurgjöf á þessa þætti þarf að fylgja. 

3. Upplýsingaleit um nám og störf (world and work information). Í þessu 

felst að ráðþeginn geti leitað upplýsinga um nám og störf og rætt það við 

ráðgjafann frekar en að benda eingöngu á hvar upplýsingarnar er að finna. 

Einnig er bent á að það skipti máli að ráðþegi vinni að þessum þætti á milli 

tíma hjá ráðgjafa, slíkt skili betri árangri. 

4. Fyrirmyndir (modeling). Hér er átt við einstakling sem hefur staðið 

frammi fyrir svipuðum vanda og ráðþegar og hefur náð árangri. 

Fyrirmyndin miðlar reynslu og hvatningu til ráðþega, þetta getur til dæmis 

verið fyrrum nemandi skólans. 

5. Byggja upp stuðning (attention to building support). Til að auka áhrif 

skiptir máli að einstaklingar sem eru mikilvægir í lífi ráðþegans komi að 

ferlinu, það geta til dæmis verið forráðamenn. 
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Jafnframt kemur fram að þessa fimm þætti eigi ekki að nota eingöngu heldur með 

öðrum aðferðum. (Brown og félagar, 2003; Whiston og Rahardja, 2008). 

Rannsóknir hafa einnig sýnt að hópráðgjöf og fræðsla í bekkjum eru skilvirkar 

leiðir (Oliver og Spokane, 1988). Fræðsla og hópráðgjöf er einmitt sú aðferð sem 

nýtt er  samhliða námsefninu Lífsbrautin.  

Gagnrýni og frekari rannsóknir 

Þegar spurt er hvort inngrip í náms- og starfsferil sé eitthvað sem skipti máli eru 

þeir sem mæla áhrifin sannfærðir um að svo sé, en það eru ekki allir. Rannsóknir á 

áhrifum inngripa hafa verið gagnrýndar eins og Brown og McPartland (2005) 

benda á. Þau segja ýmsa innan félagsvísindanna gera lítið úr þessum fræðum og 

því sé haldið fram að þessar rannsóknir séu lítil breyta fyrir manninn, þetta breyti 

kannski einhverju fyrir lítinn hluta nemenda. Brown og McPartland segja þetta 

þröngsýnt sjónarhorn. Þannig gleymist að taka með í dæmið að mannleg hegðun 

sé flókin og margir þættir komi að ákvörðun, margar breytur ráði hegðun fólks. 

Það megi ekki hætta að nota áhrifastærðir þó það líti út fyrir að þær séu litlar, þá 

sé mögulegt að verið sé að hætta einhverju sem gagnast stórum hópi fólks. 

Margar þeirra rannsókna sem gerðar hafa verið fjalla einungis um áhrif og 

útkomu fræðslunnar strax eins og Whiston og Rahardja (2008) nefna. Þær benda á 

að þörf sé á rannsóknum sem meta langtímaáhrif og einnig nauðsyn á rannsóknum 

til að meta áreiðanleika og gæði útkomunnar á fræðslunni. Skortur hefur verið á 

rannsóknum sem ætlað er að mæla kostnaðaráhrif fræðslunnar. Slík vitneskja gæti 

hjálpað til við að velja fræðsluaðferðir og stytta tímann sem nemendur eyða í að 

skipta um námsleiðir með tilheyrandi kostnaði (Oliver og Spokane, 1988). 

Whiston og Rahardja (2008) hvetja einnig til rannsókna á sálfræðilegum 

erfiðleikum og lífsánægju í útkomurannsóknum (outcome studies). 

Samantekt  

Af því sem hér hefur komið fram er ljóst að margar rannsóknir sem gerðar hafa 

verið erlendis sýna fram á áhrif inngripa í náms- og starfsfræðslu. Hér á landi eru 

slíkar rannsóknir ekki margar en helstar eru rannsóknir Guðbjargar 

Vilhjálmsdóttur (2000, 2007, 2010) og niðurstöður þeirra hafa einnig rökstutt 

skilvirkni inngripa. Rannsóknirnar hafa verið gagnrýndar en bent hefur verið á að 

þörf sé til dæmis á langtímarannsóknum á áhrifum inngripa. Þar sem þessi 
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rannsókn snýst um að meta áhrif inngrips leiðir það hugann næst að því hvað 

inngrip er og hvaða aðferðum er hægt að beita við slíka rannsókn.     

 

Inngrip í þróun starfsferils og aðferðir  við mat 

Inngrip í þróun starfsferils 

Náms- og starfsfræðslu (career education) má nefna sem dæmi um inngrip sem 

felst í skipulögðu og markvissu námi þar sem þekking og færni er aukin með 

fjölbreyttum verkefnum og æfingum (Killeen, 2004). Náms- og starfsráðgjafar eru 

þjálfaðir sérstaklega til að beita inngripum í þróun starfsferils og greinir sú 

sérfræði þá frá öðrum hjálparstéttum (Amundson, Harris- Bowlsbery og Niles, 

2005). 

Inngrip í þróun starfsferils (career intervention) hefur verið skilgreind sem: 

„Allar þær aðferðir eða átak sem ætlað er að auka starfsþróun einstaklinga eða til 

að gera einstaklingum kleift að taka betri ákvarðanir um nám og störf (Spokane og 

Oliver, 1983, bls. 100). Eins og Whiston og Oliver (2005) benda á er munur á 

milli inngripa í þróun starfsferils og starfsráðgjafar (career counseling) ekki alltaf 

skýr og þar er oft töluverð skörun. Margt getur falist í inngripi og má þar nefna 

einstaklingsráðgjöf, hópráðgjöf, náms- og starfsfræðslu í bekkjum, tölvustudda 

ráðgjöf og notkun áhugakannana (Whiston og Oliver, 2005). Fræðimenn hafa 

fjallað um aðferðir við að meta inngrip og verður hér gerð grein fyrir nokkrum 

aðferðum. 

Aðferðir við mat 

Mikilvægt er að meta árangur og gildi náms- og starfsfræðslu til að gefa þeim sem 

móta stefnuna og þátttakendum í slíkri fræðslu upplýsingar um hvaða áhrif 

fræðslan hefur (Killeen, 1996). Þegar skólastarf er metið þarf að kanna hvort 

tiltekin fræðsluaðferð nái markmiði sínu og er þá talað um árangursmat (outcome 

eða product evaluation). Þegar verið er að leggja mat á aðferðirnar sem beitt er til 

að ná ákveðnu markmiði, kanna hvort þær eru skilvirkari en aðrar aðferðir er verið 

að beita ferlimati (process evaluation) (Herr og Cramer, 1992). Árangur tengist 

breytingu á atferli nemenda og þá eru notuð einföld viðmið við mat á ráðgjöf sem 

er lærdómur (learning outcomes). Þykir það heppilegur mælikvarði þegar verið er 
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að meta árangur í náms- og starfsráðgjöf eða fræðslu, þekkingu, leikni og viðhorf. 

Þannig er verið að meta það sem auðveldar upplýsta og rökstudda ákvörðun um 

nám og starf og það sem auðveldar skilvirka framkvæmd náms- og 

starfsákvörðunar.  

Í rannsókn Guðbjargar Vilhjálmsdóttur (2000) þar sem skoðað er hvort náms- 

og starfsfræðsla skili árangri í 10. bekk er notað árangursmat. Í slíku mati þarf 

fyrst að fara fram mæling áður en fræðsla hefst og önnur að fræðslu lokinni. 

Einnig þarf að meta svipaðan hóp sem fær ekki fræðslu. Árangursmat hefur einnig 

verið nefnt samantektarmat (summative evaluation) og ferlimatið hefur verið 

nefnt mótandi mat (formative evaluation). Í framkvæmd getur mat falið í sér hvort 

tveggja (Killeen, 2004).  

Flestar rannsóknir sem gerðar hafa verið í náms- og starfsfræðslu hafa verið 

mælingar á áhrifum inngripa og hvort þær skili þeim árangri sem stefnt er að 

(Killeen, 2004). Niðurstöður slíkra rannsókna þarf meðal annars að skoða og túlka 

með hliðsjón af því hverjir hafa komið að rannsókninni. Markmið þeirra er þó 

ávallt það sama, að sýna fram á að ráðgjöf og fræðsla sé gagnleg. Þetta á einnig 

við um markmið þessarar rannsóknar.  

Í rannsókn Killeen og Kidd frá 1991 er lærdómur ráðgjafar skilgreindur sem 

færni, þekking og viðhorf sem greiðir fyrir upplýstri og skynsamlegri náms- og 

starfs ákvarðanatöku. Lærdómur er réttmætt matsviðmið, einmitt vegna þess að 

það endurspeglar það sem fagaðilar segjast vera að reyna að ná fram með ráðgjöf 

(Killeen, 1996). 

 

Samantekt og rannsóknarspurningar 

Mikilvægt er að undirbúa vel þau inngrip sem eiga sér stað í náms- og 

starfsfræðslu og byggja þau á traustum kenningarlegum grunni. Samkvæmt 

námskrá og lögum á náms- og starfsfræðsla að vera kennd í framhaldsskólum þó 

markmið greinarinnar séu undir lífsleikni. Markmið náms- og starfsráðgjafar og 

náms- og starfsfræðslu er að undirbúa nemendur með skipulögðum hætti undir 

náms- og starfsval. Tæplega helmingur nemenda í 10. bekk fær litla eða enga 

náms- og starfsfræðslu. Brottfall í framhaldsskólum og breytingar á samfélaginu 
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eru einnig rök sem mæla með fræðslunni. Vísbendingar eru um að náms- og 

starfsfræðsla hafi lítið vægi innan lífsleikni í framhaldsskólum og lítið námsefni er 

til. Námsefnið Lífsbrautin – lífsleikni fyrir framhaldsskóla er efni sem inniheldur 

náms- og starfsfræðslu og notað hefur verið í Tækniskólanum. Viðamiklar 

eftirgreiningar erlendis hafa sýnt fram á að inngrip í náms- og starfsfræðslu skila 

árangri. Hér á landi hefur einnig verið staðfest að fræðslan skili árangri en það á 

aðeins við um grunnskólann. Engin rannsókn hefur verið gerð, svo vitað sé, í því 

sambandi í framhaldsskólum. Það er því tímabært að skoða skilvirkni náms- og 

starfsfræðslu í framhaldsskólum og með það í huga eru eftirfarandi 

rannsóknarspurningar settar fram:  

 

1. Skilar náms- og starfsfræðsla árangri í starfsmenntaskóla? 

2. Er munur á svörum tilraunahóps og samanburðarhóps, hvað snertir 

einstakaka þætti lærdóms, fyrir og eftir inngrip?   

Undirspurningar eru: 

 

 Er munur á svörum tilraunahóps og samanburðarhóps á 

viðhorfi til skólans? 

 Er munur á svörum tilraunahóps og samanburðarhóps á 

vitund og  kunnáttu tengdri áhuga, störfum og markmiðum? 

 Er munur á svörum tilraunahóps og samanburðarhóps á 

vitund um vinnubrögð í námi? 

 Er munur á svörum tilraunahóps og samanburðarhóps á 

vitund um nám og námsmöguleika?  

 Er munur á svörum tilraunahóps og samanburðarhóps á 

vitund um sjálfsmynd? 

 Er munur á svörum tilraunahóps og samanburðarhóps á 

vitund um atvinnulíf og störf? 

 Er munur á svörum tilraunahóps og samanburðarhóps á 

vitund um samfélagið? 

 

Markmið rannsóknarinnar er tvíþætt. Að sýna að náms- og starfsfræðsla í 

starfsmenntaskóla skili árangri og að skapa umræðu um stöðu náms- og 

starfsfræðslu. Með þessu tekst vonandi að styrkja stoðir greinarinnar í 

framhaldsskólum.  
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Aðferð 

Þátttakendur 

Þátttakendur í þessari rannsókn voru tveir hópar, tilraunahópur og 

samanburðarhópur. Tilraunahópurinn var þýði allra nemenda sem voru skráðir í 

lífsleikni 103 í Tækniskólanum á haustönn 2009, við upphaf annarrar kennsluviku 

31. ágúst, alls 180 nemendur. Af þeim hópi náðist í 162. Í lok haustannar eða 

síðustu kennsluvikuna, 23. – 27. nóvember, var sami hópur aftur notaður og þá 

náðist í 144.  Alls tókst að para saman lista hjá 121 nemanda sem tóku þátt í 

byrjun og lok annar  og tilheyrðu tilraunahópi.  

Samanburðarhópurinn var þýði nemenda sem voru ekki skráðir í lífsleikni á 

haustönn 2009 og höfðu ekki lokið lífsleikni, alls 228 nemendur. Slembiúrtak var 

tekið úr þýðinu eða 72 nemendur. Alls náðist í 56 nemendur fyrstu kennsluvikuna 

en 46 síðustu kennsluviku annarinnar. Það voru því alls 46 nemendur í 

samanburðarhópi. 

Meðalaldur í tilraunahópi var 17,4 ár og var aldursdreifingin frá 15-38 ára. 

Flestir voru undir 20 ára eða 89%. Í samanburðarhópi var meðalaldur svipaður 

eða 17,1 ár á aldrinum 15-33 ára. Þar voru flestir líka undir 20 ára eða 85%. 

 Í tilraunahópi voru 74% karlar og 26% voru konur, en í samanburðarhópi var 

hlutfallið 85% karlar og 15% konur.  

Þegar nemendur í tilraunahópi voru flokkaðir eftir undirskólum sem tilheyra 

Tækniskólanum komu flestir úr Upplýsingatækniskólanum eða 44%, enda er það 

stærsti undirskólinn. Fæstir í tilraunahópi komu úr Hönnunar- og 

handverksskólanum eða 11% (sjá töflu 3). Nemendur úr samanburðarhópi komu 

flestir úr Véltækniskólanum, en fæstir eða 7% voru úr Hársnyrtiskólanum (sjá 

töflu 3). 
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Lífsleikni er ekki á námsbrautum í Véltækniskólanum og Tæknimenntaskólanum 

og þess vegna eru nemendur þaðan eingöngu í samanburðarhópi. Karlar eru  97% 

nemenda í Véltækniskólanum og 72% í Tæknimenntaskólanum (sjá töflu 2). Þetta 

skýrir líka muninn á milli kynjanna í tilraunahópi og samanburðarhópi. 

Af tilraunahópi sögðust 39% hafa verið áður í framhaldsskóla en 61% ekki. Í 

samanburðarhópi sögðust 23% hafa verið áður  í framhaldsskóla en 77% ekki. 

Uppruni hópanna er svipaður. Í tilraunahópi segjast 81% vera af 

höfuðborgarsvæðinu en 19% af landsbyggðinni. Í samanburðarhópi eru 80% af 

höfuðborgarsvæðinu en 20% af landsbyggðinni. Hóparnir er svipaðir þegar búseta 

er skoðuð, í tilraunahópi eru 51% sem búa hjá báðum foreldrum og í 

samanburðarhópi eru það 53% (sjá töflu 4). 

 

Tafla 4. Búseta nemenda eftir hópum í prósentum. 

  Tilraunahópur Samanburðarhópur 

Hjá báðum foreldrum 51% 53% 

Hjá öðru foreldri 32% 35% 

Hjá ættingjum 6% 2% 

Annars staðar 11% 10% 

Alls 100% 100% 

 

Í báðum hópum er hlutfall þeirra svipað sem segjast vinna launaða vinnu með 

skóla eða 42% í tilraunahópi og 40% í samanburðarhópi.   

 

Tafla 3. Hlutfall þátttakenda í skólum eftir hópum. 

  Tilraunahópur Samanburðarhópur 

  Hlutfall nemenda Hlutfall nemenda 

Byggingatækniskólinn 17% 13% 

Tæknimenntaskólinn 0% 11% 

Hársnyrtiskólinn 14% 7% 

Hönnunar og handverksskólinn 11% 13% 

Raftækniskólinn 14% 15% 

Upplýsingtækniskólinn 44% 17% 

Véltækniskólinn 0% 24% 

Alls 100% 100% 
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Mælitækið 

Við öflun gagna var saminn spurningalisti (sjá fylgiskjal 1). Listinn skiptist í þrjá 

hluta, auk bakgrunnsupplýsinga. Það eru: 1) skólinn (7 spurningar) 2)  áhugi, 

störf og markmið (10 spurningar) 3) námið, atvinnulíf, fjölskylda og samfélag 

(22 spurningar). Hluti eitt og tvö, fyrstu 17 spurningarnar á listanum, skólinn og 

áhugi störf og markmið, eru á þriggja punkta skala, já, veit ekki og nei. Betra er að 

meðaltal í þeim spurningum færi lækkandi þar sem 1 er já, 2 er veit ekki og 3 er 

nei. Hluti þrjú var með spurningum á fimm punkta skala, mjög lítið, lítið, í 

meðallagi, mikið og mjög mikið. Því hærra sem meðaltal er þar í lok annar því 

meiri árangur hefur fræðslan sýnt. Í bakgrunnsupplýsingum var aflað gagna um 

aldur, námsbraut, búsetu, uppruna, vinnu með námi og skólareynslu. 

Spurningalistinn var forprófaður með fimm nemendum Tækniskólans sem 

tilheyrðu hvorki tilraunahópi né samanburðarhópi. Eftir forprófun voru nokkrar 

spurningar teknar út og aðrar einfaldaðar. Tveir náms- og starfsráðgjafar lásu 

listann einnig yfir og komu með ábendingar. Leitast var við að hafa listann 

stuttan. 

Þegar spurningalistinn var saminn var námsefni lífsleikninnar í 

Tækniskólanum haft í huga. Námsefnið sem er lagt er til grundvallar heitir 

Lífsbrautin – lífsleikni fyrir framhaldsskóla eftir Pál V. Sigurðsson og Sigurjónu 

Jónsdóttur (2008) og gerð hefur verið grein fyrir því hér framar. Þeir þættir í 

efninu voru sérstaklega hafðir í huga sem tengdir eru náms- og starfsfræðslu en 

það eru: Atvinnulíf og störf, nám og námsmöguleikar, sjálfsmyndin og 

vinnubrögð í námi, auk þess heilsan, fjármálin, samfélagið og fjölskyldan. Dæmi 

um atriði sem spurt var um eru: „Ég þekki góðar námsaðferðir“ og „ég þekki 

starfið sem mig langar til að starfa við“.  

 

Framkvæmd 

Í byrjun haustannar 2009 var bréf sent til forráðamanna þátttakenda yngri en 18 

ára (sjá fylgiskjal 2). Áður hafði könnunin verið tilkynnt til Persónuverndar (sjá 

fylgiskjal 3). Spurningalistinn var lagður fyrir tilraunahóp og samanburðarhóp í 

annarri kennsluviku eða á tímabilinu 31. ágúst til 4. september 2009.  
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Tilraunahópurinn samanstóð af öllum nemendum skráðum í lífsleikni þegar 

fyrirlögn fór fram.  Alls voru þetta 8 hópar þar sem skráðir voru á bilinu 20-28 

nemendur í hvern hóp. Allir hóparnir fengu sömu fyrirmæli (sjá fylgiskjal 4) við 

fyrirlögn. Hver hópur var í kennslustunum tvisvar í viku (tvisvar sinnum þrjár 

kennslustundir) og farið var í alla hópana í bæði skiptin sem kennslustund var í 

annarri viku. Fjórir kennarar kenndu þessum hópum þar á meðal tveir náms- og 

starfsráðgjafar og var undirrituð annar þeirra. Allir kennararnir hafa að minnsta 

kosti 15 ára kennslureynslu. 

Samanburðarhópurinn fékk sömu fyrirmæli og tilraunahópurinn. Stundatöflur 

nemenda voru notaðar til að finna út hvar nemendur var að finna og hverjir úr 

samanburðarhópnum væru í sömu kennslustundum. Skörun nemenda var allt frá 

því að vera engin, þar sem aðeins einn nemandi var og upp í að vera 6 skráðir í 

sömu kennslustund. Í sumum tilfellum þurfti að leita uppi nemendur í 

samanburðarhópi allt að þrjú skipti yfir vikuna sem fyrirlögn fór fram. 

Sami spurningalisti var aftur lagður fyrir báða hópana í síðustu kennsluviku 

haustannar, 23. – 27. nóvember 2009. Sömu fyrirmæli voru notuð og í fyrra 

skiptið fyrir báða hópana. Nemendum var einnig boðið að svara 

spurningalistunum á lituðum blöðum til að koma til móts við nemendur með 

lesblindu.  

Í tölfræðilegri úrvinnslu var notast við forritið SPSS, útgáfu 16 og var reiknað 

úr gögnunum með einhliða dreifigreiningu. 
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Niðurstöður 

Í niðurstöðum eru svör tilraunahóps og samanburðarhóps borin saman. Fyrst er 

skoðaður samanburður innan hópanna í byrjun og lok annar. Þar á eftir eru 

samanburður gerður á milli hópanna í byrjun og lok annar. 

Í töflu 5 má sjá lýsandi tölfræði fyrir þær spurningar sem tengjast skólanum. Í 

þessum fyrsta hluta viljum við sjá meðaltöl lækka. Í fjórum spurningum af átta 

lækkar meðaltalið hjá tilraunahópi. Í samanburðarhópi lækkar meðaltalið í 

tveimur spurningum.  

 

Tafla 5. Lýsandi tölfræði fyrir spurningaflokkinn Skólinn. Tilraunahópur og 

samanburðarhópur í byrjun og lok annar. 

 

  
 
 

Tilraunahópur Samanburðarhópur 

Byrjun Lok Byrjun Lok 

M Stf M Stf M Stf M Stf 

Mér líður vel í skólanum 1,15 0,44 1,10 0,35 1,09 0,29 1,09 0,29 

Ég er ánægð(ur) með val mitt á 

skóla 
1,18 0,43 1,20 0,53 1,24 0,48 1,33 0,63 

Ég á vini í skólanum 1,25 0,60 1,16 0,50 1,22 0,60 1,15 0,52 

Ég þori að taka til máls fyrir 

framan ,,bekkinn" 
1,68 0,79 1,50 0,73 1,35 0,60 1,41 0,69 

Ég er ánægð(ur) með val mitt á 

námsbraut 
1,20 0,48 1,29 0,60 1,17 0,44 1,31 0,63 

Í skólanum fæ ég tækifæri til að 

þroskast 
1,23 0,48 1,19 0,42 1,18 0,39 1,13 0,34 

Í skólanum öðlast ég færni sem 

styrkir stöðu mína á 

vinnumarkaði 

1,08 0,28 1,10 0,35 1,07 0,33 1,17 0,44 

 

Þegar marktektarpróf er skoðað innan tilraunahóps í byrjun og lok annar sést 

að munur er ekki marktækur í fyrsta hluta spurningalistans sem heitir Skólinn (sjá 

fylgiskjal 5).  Þó er munur nálægt því að vera marktækur í tilraunahópi í einni 

spurningu, ég þori að taka til máls fyrir framan bekkinn. Munur er ekki heldur 

marktækur í samanburðarhópi, fyrir spurningaflokkinn „Skólinn“ (sjá fylgiskjal 

6). 
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Tafla 6. Lýsandi tölfræði fyrir spurningaflokkinn Áhugi, störf og markmið. 

Tilraunahópur og samanburðarhópur í byrjun og lok annar. 

  
 
 

Tilraunahópur Samanburðarhópur 

Byrjun Lok Byrjun Lok 

M Stf M Stf M Stf M Stf 

Ég hef tekið áhugasviðskönnun 2,10 0,84 1,15 0,46 2,11 0,86 1,98 0,91 

Ég er meðvituð(aður) um 

áhugasvið mitt (veit hvar áhugi 

minn liggur) 

1,31 0,59 1,12 0,42 1,28 0,54 1,28 0,66 

Ég veit hvaða framhaldsskólar 

eru á Íslandi 
1,26 0,60 1,14 0,42 1,13 0,40 1,16 0,52 

Ég veit hvaða starf mig langar að 

vinna við 
1,43 0,69 1,35 0,64 1,39 0,61 1,48 0,78 

Ég kann að gera náms- og 

starfsferilskrá 
2,08 0,83 1,26 0,60 2,35 0,77 2,24 0,82 

Ég kann skil á aðferðum 

ákvarðanatöku 
1,70 0,67 1,31 0,55 1,55 0,63 1,67 0,79 

Ég er meðvitaður/meðvituð um 

mín fjármál 
1,22 0,54 1,21 0,55 1,26 0,54 1,15 0,47 

Ég hef skýr langtímamarkmið 1,76 0,84 1,56 0,76 1,61 0,75 1,67 0,90 

Ég set mér skammtímamarkmið 

reglulega 
1,80 0,85 1,57 0,83 1,72 0,81 1,70 0,81 

Ég get vel hugsað mér að velja 

starf sem er hefðbundið fyrir 

,,hitt kynið" 

1,83 0,80 1,76 0,82 1,76 0,77 1,89 0,80 

 

 

Þegar flokkurinn Áhugi, störf og markmið er skoðaður viljum við einnig sjá 

meðaltöl fara lækkandi. Á töflu 6 sést að meðaltöl tilraunahóps eru í öllum 

tilfellum lægri í lok annar en þau voru í byrjun. Hjá samanburðarhópi er 

meðaltalið lægra í þremur spurningum, ég hef tekið áhugasviðskönnun, ég kann 

að gera náms- og starfsferilskrá og ég set mér skammtímamarkmið reglulega. 
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Tafla 7. Marktektarpróf fyrir spurningaflokkinn Áhugi, störf og markmið, innan 

tilraunahóps í byrjun og lok annar. 

 

 
 Frígráður F-gildi P-gildi 

Ég hef tekið áhugasviðskönnun 1 119,090 0,000 

Ég er meðvituð(aður) um áhugasvið mitt (veit hvar 

áhugi minn liggur) 
1 8,300 0,004 

Ég veit hvaða framhaldsskólar eru á Íslandi 1 2,968 0,086 

Ég veit hvaða starf mig langar að vinna við 1 0,926 0,337 

Ég kann að gera náms- og starfsferilskrá 1 78,565 0,000 

Ég kann skil á aðferðum ákvarðanatöku 1 24,517 0,000 

Ég er meðvitaður/meðvituð um mín fjármál 1 0,056 0,813 

Ég hef skýr langtímamarkmið 1 3,610 0,059 

Ég set mér skammtímamarkmið reglulega 1 4,604 0,033 

Ég get vel hugsað mér að velja starf sem er 

hefðbundið fyrir ,,hitt kynið" 
1 0,512 0,475 

 

Þegar marktektarpróf er skoðað í töflu 7 fyrir flokkinn Áhugi, störf og markmið 

sést að munur er marktækur á svörum innan tilraunahóps í byrjun og lok annar í 5 

spurningum af 10. 

Í ljós kemur að munur er ekki marktækur fyrir hlutann um Áhuga, störf og 

markmið innan samanburðarhóps eftir að fræðslan hefur farið fram í lok annar (sjá 

fylgiskjal 7). 
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Tafla 8. Lýsandi tölfræði fyrir spurningaflokkinn Námið, atvinnulíf, fjölskylda og 

samfélag, hjá tilraunahópi og samanburðarhópi  í byrjun og lok annar. 

 

 

Tilraunahópur Samanburðarhópur 

Byrjun Lok Byrjun Lok 

M Stf M Stf M Stf M Stf 

Ég þekki framhaldsskólann minn 2,96 0,93 3,72 0,86 3,17 0,90 3,50 0,86 

Ég þekki námsframboðið í mínum 

skóla 
2,92 1,14 3,51 1,10 3,07 0,88 3,22 1,03 

Ég hef fengið fræðslu um 

vinnubrögð í námi 
3,21 0,98 3,59 1,01 3,20 1,26 3,22 1,07 

Ég þekki góðar námsaðferðir 3,05 0,99 3,61 0,98 3,29 0,84 3,15 1,05 

Ég þarf á fræðslu að halda 

varðandi góðar námsaðferðir 
2,68 1,04 2,82 1,25 3,00 1,16 2,93 1,27 

Ég geri mér grein fyrir að gott 

námsskipulag auðveldar nám mitt 
3,99 0,93 4,19 0,94 4,24 1,02 4,09 0,99 

Ég þekki leiðir til að efla 

sjálfsmyndina 
3,17 1,09 3,76 0,97 3,56 1,10 3,39 1,29 

Að velja nám og starf krefst þess 

að afla sér þekkingar á sjálfum sér 
3,62 0,97 3,87 0,97 4,02 0,89 3,76 0,98 

Ég get stýrt eigin framtíð 3,83 0,98 4,11 0,98 4,28 0,72 3,83 1,14 

Ég kann að leita mér aðstoðar 

varðandi námsmöguleika 
3,47 1,08 3,91 0,93 3,76 1,08 3,46 1,11 

Ég þekki starfið sem mig langar 

að starfa við 
3,42 1,21 3,95 1,09 3,42 1,45 3,28 1,38 

Ég hef aflað mér upplýsinga um 

starfið sem ég stefni að 
3,27 1,25 3,91 1,16 3,29 1,44 3,16 1,48 

Ég þekki þær kröfur sem gerðar 

eru á vinnumarkaði 
3,39 1,12 3,99 0,97 3,46 1,24 3,50 1,28 

Ég þekki leiðir til að verða mér úti 

um starf 
3,34 1,03 3,83 1,06 3,39 1,16 3,17 1,12 

Ég þekki réttindi og skyldur mínar 

á vinnumarkaði 
3,25 1,12 3,94 0,98 3,35 1,30 3,35 1,18 

Ég veit hvað ég get gert til að 

styrkja stöðu mína á vinnumarkaði 
3,32 1,01 3,80 1,00 3,37 1,24 3,35 1,08 

Ég þekki helstu fjölskyldugerðir 

og hlutverk fjölskyldunnar 
3,89 0,92 4,15 0,88 4,07 0,90 3,85 1,03 

Ég þekki hvernig Alþingi starfar 2,43 1,08 3,33 1,19 2,76 1,23 2,76 1,16 

Ég þekki leiðir til að hugsa um 

heilsuna 
3,66 0,99 4,06 0,90 4,00 0,77 3,91 0,96 

Ég geri mér grein fyrir að 

reglusamt líferni auðveldar nám 

mitt 

3,66 0,91 4,00 0,95 3,82 0,94 3,67 1,16 

Ég þekki til fjármála (t.d. hættur 

og sparnaðarleiðir) 
3,49 1,11 3,85 1,04 3,57 1,11 3,54 1,01 

Ég tel að nám í lífsleikni muni 

gagnast mér 
2,88 1,23 3,27 1,33 3,02 1,36 2,78 1,35 

 

Tafla 8 sýnir að meðaltölin hækka í lok annar í öllum spurningum hjá tilraunahópi 

eftir að fræðsla hefur farið fram.  
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Tafla 9. Marktektarpróf fyrir spurningaflokkinn Námið, atvinnulíf, fjölskylda og 

samfélag, innan tilraunahóps í byrjun og lok annar. 

 

 
 Frígráður F-gildi P-gildi 

Ég þekki framhaldsskólann minn 1 43,893 0,000 

Ég þekki námsframboðið í mínum skóla 1 16,955 0,000 

Ég hef fengið fræðslu um vinnubrögð í námi 1 8,697 0,004 

Ég þekki góðar námsaðferðir 1 19,745 0,000 

Ég þarf á fræðslu að halda varðandi góðar 

námsaðferðir 
1 0,968 0,326 

Ég geri mér grein fyrir að gott námsskipulag 

auðveldar nám mitt 
1 2,752 0,098 

Ég þekki leiðir til að efla sjálfsmyndina 1 19,574 0,000 

Að velja nám og starf krefst þess að afla sér 

þekkingar á sjálfum sér 
1 3,978 0,047 

Ég get stýrt eigin framtíð 1 4,731 0,031 

Ég kann að leita mér aðstoðar varðandi 

námsmöguleika 
1 11,246 0,001 

Ég þekki starfið sem mig langar að starfa við 1 12,726 0,000 

Ég hef aflað mér upplýsinga um starfið sem ég stefni 

að 
1 16,897 0,000 

Ég þekki þær kröfur sem gerðar eru á vinnumarkaði 1 20,003 0,000 

Ég þekki leiðir til að verða mér úti um starf 1 13,637 0,000 

Ég þekki réttindi og skyldur mínar á vinnumarkaði 1 26,391 0,000 

Ég veit hvað ég get gert til að styrkja stöðu mína á 

vinnumarkaði 
1 13,805 0,000 

Ég þekki helstu fjölskyldugerðir og hlutverk 

fjölskyldunnar 
1 4,948 0,027 

Ég þekki hvernig Alþingi starfar 1 36,816 0,000 

Ég þekki leiðir til að hugsa um heilsuna 1 10,473 0,001 

Ég geri mér grein fyrir að reglusamt líferni auðveldar 

nám mitt 
1 8,216 0,005 

Ég þekki til fjármála (t.d. hættur og sparnaðarleiðir) 1 6,716 0,010 

Ég tel að nám í lífsleikni muni gagnast mér 1 5,721 0,018 

 

Þegar marktektarpróf er skoðað fyrir hlutann um Námið, atvinnulíf, fjölskyldu og 

samfélag hjá tilraunahópi kemur í ljós að marktækur munur er á 20 spurningum af 

22 innan tilraunahóps í byrjun og lok annar eins og sést í töflu 9.  

Marktækur munur kom aðeins í ljós innan samanburðarhóps í byrjun og lok 

annar í einni spurningu af listanum. Það var spurningin ég get stýrt eigin framtíð 

(sjá fylgiskjal 9). 

Það vekur athygli að þegar svör tilraunahóps og samanburðarhóps í byrjun 

annar eru skoðuð sést að samanburðarhópur metur sig oftar hærra. Marktækur 
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munur er milli hópanna í þriðja hluta listans í spurningum 7, 8 og 9 tengdum 

sjálfsmyndinni og í spurningunni „ég þekki leiðir til að hugsa um heilsuna“. 

Einnig í flokknum Skólinn þar sem spurt er „ég þori að taka til máls fyrir framan 

bekkinn“ var munurinn marktækur (p-gildi ,010). 

 

Tafla 10. Marktektarpróf fyrir spurningaflokkinn Skólinn, milli tilraunahóps og 

samanburðarhóps í byrjun annar. 

 
 
 Frígráður F-gildi P-gildi 

Mér líður vel í skólanum 1 0,779 0,379 

Ég er ánægð(ur) með val mitt á skóla 1 0,558 0,456 

Ég á vini í skólanum 1 0,061 0,805 

Ég þori að taka til máls fyrir framan ,,bekkinn" 1 6,791 0,010 

Ég er ánægð(ur) með val mitt á námsbraut 1 0,092 0,763 

Í skólanum fæ ég tækifæri til að þroskast 1 0,355 0,552 

Í skólanum öðlast ég færni sem styrkir stöðu mína á 

vinnumarkaði 
1 0,119 0,730 

 

Þegar hóparnir eru bornir saman í upphafi annar sést að samanburðarhópur metur 

sig marktækt hærra (p=0,010) þar sem spurt er hvort nemendur þori að taka til 

máls fyrir framan bekkinn. Í spurningum undir flokknum áhugi, störf og markmið 

er ekki marktækur munur á svörum hópanna í byrjun annar (sjá fylgiskjal 9).  
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Tafla 11. Marktektarpróf fyrir spurningaflokkinn Námið, atvinnulíf, fjölskylda og 

samfélag, milli tilraunahóps og samanburðarhóps í byrjun annar. 

 
 
 Frígráður F-gildi P-gildi 

Ég þekki framhaldsskólann minn 1 1,828 0,178 

Ég þekki námsframboðið í mínum skóla 1 0,633 0,427 

Ég hef fengið fræðslu um vinnubrögð í námi 1 0,005 0,945 

Ég þekki góðar námsaðferðir 1 2,068 0,152 

Ég þarf á fræðslu að halda varðandi góðar 

námsaðferðir 
1 3,032 0,084 

Ég geri mér grein fyrir að gott námsskipulag 

auðveldar nám mitt 
1 2,236 0,137 

Ég þekki leiðir til að efla sjálfsmyndina 1 3,996 0,047 

Að velja nám og starf krefst þess að afla sér 

þekkingar á sjálfum sér 
1 5,906 0,016 

Ég get stýrt eigin framtíð 1 7,977 0,005 

Ég kann að leita mér aðstoðar varðandi 

námsmöguleika 
1 2,455 0,119 

Ég þekki starfið sem mig langar að starfa við 1 0,000 0,997 

Ég hef aflað mér upplýsinga um starfið sem ég 

stefni að 
1 0,005 0,943 

Ég þekki þær kröfur sem gerðar eru á 

vinnumarkaði 
1 0,122 0,728 

Ég þekki leiðir til að verða mér úti um starf 1 0,080 0,777 

Ég þekki réttindi og skyldur mínar á vinnumarkaði 1 0,242 0,624 

Ég veit hvað ég get gert til að styrkja stöðu mína á 

vinnumarkaði 
1 0,064 0,800 

Ég þekki helstu fjölskyldugerðir og hlutverk 

fjölskyldunnar 
1 1,187 0,278 

Ég þekki hvernig Alþingi starfar 1 2,815 0,095 

Ég þekki leiðir til að hugsa um heilsuna 1 4,252 0,041 

Ég geri mér grein fyrir að reglusamt líferni 

auðveldar nám mitt 
1 1,086 0,299 

Ég þekki til fjármála (t.d. hættur og 

sparnaðarleiðir) 
1 0,163 0,687 

Ég tel að nám í lífsleikni muni gagnast mér 1 0,442 0,507 

 

Þegar hlutinn sem heitir Námið, atvinnulíf, fjölskylda og samfélag er skoðaður 

sést að samanburðarhópur metur sig marktækt hærra en tilraunahópur í byrjun 

annar í fjórum spurningum eins og sést í töflu 11. Þar er munur marktækur í 

þremur spurningum sem tengjast sjálfsmyndinni þar sem spurt er „ég þekki leiðir 

til að efla sjálfsmyndina,“ „Að velja nám og starf krefst þess að afla sér þekkingar 

á sjálfum sér“ og „ég get stýrt eigin framtíð“. Samanburðarhópur metur sig einnig 

marktækt hærra ,041 þar sem spurt er „ég þekki leiðir til að hugsa um heilsuna“. 
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Í lok annar er enginn marktækur munur á milli tilraunahóps og samanburðarhóps í 

spurningum sem flokkast undir Skólann (sjá fylgiskjal 10). 

 

Tafla 12. Marktektarpróf fyrir spurningaflokkinn Áhugi, störf og markmið, milli 

tilraunahóps og samanburðarhóps í lok annar. 

 
 
 Frígráður F-gildi P-gildi 

Ég hef tekið áhugasviðskönnun 1 60,737 0,000 

Ég er meðvituð(aður) um áhugasvið mitt (veit hvar 

áhugi minn liggur) 
1 3,420 0,066 

Ég veit hvaða framhaldsskólar eru á Íslandi 1 0,032 0,859 

Ég veit hvaða starf mig langar að vinna við 1 1,230 0,269 

Ég kann að gera náms- og starfsferilskrá 1 72,360 0,000 

Ég kann skil á aðferðum ákvarðanatöku 1 11,097 0,001 

Ég er meðvitaður/meðvituð um mín fjármál 1 0,356 0,552 

Ég hef skýr langtímamarkmið 1 0,651 0,421 

Ég set mér skammtímamarkmið reglulega 1 0,776 0,380 

Ég get vel hugsað mér að velja starf sem er 

hefðbundið fyrir ,,hitt kynið" 
1 0,869 0,352 

 

 

Þar sem spurt er um áhuga, störf og markmið er munur marktækur í þremur 

spurningum af tíu. Í lok annar metur tilraunahópur sig marktækt hærra, þegar 

spurt er „ég hef tekið áhugasviðskönnun“, „ég kann að gera náms- og 

starfsferilskrá“ og „ég kann skil á aðferðum ákvarðanatöku“ (sjá töflu 12). 
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Tafla 13. Marktektarpróf fyrir spurningaflokkinn Námið, atvinnulíf, fjölskylda og 

samfélag, milli tilraunahóps og samanburðarhóps í lok annar. 

 
 
 Frígráður F-gildi P-gildi 

Ég þekki framhaldsskólann minn 1 2,163 0,143 

Ég þekki námsframboðið í mínum skóla 1 2,466 0,118 

Ég hef fengið fræðslu um vinnubrögð í námi 1 4,284 0,040 

Ég þekki góðar námsaðferðir 1 7,096 0,009 

Ég þarf á fræðslu að halda varðandi góðar 

námsaðferðir 
1 0,259 0,611 

Ég geri mér grein fyrir að gott námsskipulag 

auðveldar nám mitt 
1 0,403 0,526 

Ég þekki leiðir til að efla sjálfsmyndina 1 4,005 0,047 

Að velja nám og starf krefst þess að afla sér 

þekkingar á sjálfum sér 
1 0,439 0,508 

Ég get stýrt eigin framtíð 1 2,523 0,114 

Ég kann að leita mér aðstoðar varðandi 

námsmöguleika 
1 6,907 0,009 

Ég þekki starfið sem mig langar að starfa við 1 10,708 0,001 

Ég hef aflað mér upplýsinga um starfið sem ég 

stefni að 
1 11,843 0,001 

Ég þekki þær kröfur sem gerðar eru á vinnumarkaði 1 7,146 0,008 

Ég þekki leiðir til að verða mér úti um starf 1 12,552 0,001 

Ég þekki réttindi og skyldur mínar á vinnumarkaði 1 10,973 0,001 

Ég veit hvað ég get gert til að styrkja stöðu mína á 

vinnumarkaði 
1 6,598 0,011 

Ég þekki helstu fjölskyldugerðir og hlutverk 

fjölskyldunnar 
1 3,577 0,060 

Ég þekki hvernig Alþingi starfar 1 7,602 0,006 

Ég þekki leiðir til að hugsa um heilsuna 1 0,844 0,360 

Ég geri mér grein fyrir að reglusamt líferni 

auðveldar nám mitt 
1 3,462 0,065 

Ég þekki til fjármála (t.d. hættur og sparnaðarleiðir) 1 2,918 0,090 

Ég tel að nám í lífsleikni muni gagnast mér 1 4,457 0,036 

 

Flestar spurningar eru undir flokknum um Námið, atvinnulíf, fjölskylda og 

samfélag. Þar er marktækur munur í 12 spurningum af 22 þar sem tilraunahópur 

metur sig hærra eftir að fræðsla hefur farið fram. Ef spurningarnar eru greindar 

nánar sést að sex þeirra flokkast undir vitund um atvinnulíf og störf (spurningar 

11-16) þar sem tilraunhópur metur sig marktækt hærra en samanburðarhópur. 

Þetta á einnig við spurningu 10 sem fellur undir vitund um nám og 

námsmöguleika. Tilraunahópur metur sig einnig marktækt hærra í tveimur 

spurningum (3 og 4) sem flokkast undir vitund um vinnubrögð í námi og í einni 

spurningu sem flokkast undir  vitund um sjálfsmyndina (7). Auk þess metur 
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tilraunahópur sig hærra í spurningu 18 um Alþingi og flokkast hún undir vitund 

um samfélag. Í síðustu spurningu listans (22) þar sem spurt er hvort nemendur 

telji að nám í lífsleikni gagnist þeim metur tilraunahópur sig einnig marktækt 

hærra í lok annar. 

Þegar svör hópanna eru borin frekar saman í lok annar sést að tilraunahópur 

metur sig marktækt hærra í 15 spurningum af alls 39. Enginn marktækur munur er 

í fyrsta hluta listans sem heitir Skólinn. Ef sá hluti er tekinn út er munur 

marktækur í 15 spurningum af 32. Í hlutanum um námið, atvinnulíf, fjölskyldu og 

samfélag, sem inniheldur 22 spurningar, metur tilraunahópur sig marktækt hærra í 

lok annar í 12 spurningum. Þegar lærdómurinn, tengdur náms- og starfsfræðslu 

sem hér er til skoðunar, er athugaður sést að á öllum fimm þáttum lærdóms í 

þriðja hluta spurningalistans verður marktækur munur eftir að fræðsla hefur farið 

fram. Helst vekur athygli að munur er marktækur í öllum sex spurningunum sem 

flokkast undir atvinnulíf og störf.  
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Umræða 

Niðurstöður benda til þess að náms- og starfsfræðsla í starfsmenntaskóla skili 

árangri og að framfarir verði hjá nemendum á sex af sjö þáttum lærdóms sem voru 

til skoðunar. Hér verða niðurstöður ræddar með hliðsjón af þeim megin 

spurningum sem settar voru fram. 

Þegar spurningar eru skoðaðar sem tilheyra flokknum Skólinn kemur ekki í 

ljós marktækur munur á milli tilraunahóps og samanburðarhóps. Þar er um að 

ræða spurningar sem snúa almennt að líðan og ánægju með skólann. Þar má því 

álykta að nám í lífsleikni hafi ekki áhrif á slíkt hjá tilraunahópi umfram 

samanburðarhóp. Það vekur athygli að samanburðarhópur metur sig marktækt 

hærra í einni spurningu í flokknum Skólinn í upphafi annar. Þar er spurt „ég þori 

að taka til máls fyrir framan bekkinn“. Þessi munur á milli hópanna er vísbending 

um að sjálfstraust í samanburðarhópi sé hærra. Hugleiða má hvort það tengist 

kynjahlutfalli. Karlar eru fleiri í samanburðarhópi en konur þar sem þeir eru í 

meirihluta á þeim námsbrautum sem ekki innihalda lífsleikni. Í rannsókn Jóns 

Torfa Jónassonar og Kristjönu Stellu Blöndal (2002) kemur fram að konur hafi að 

jafnaði minna sjálfsálit en karlar. Einnig kemur fram að sjálfsálit kvenna tengist 

námsstöðu þeirra við 24 ára aldur en ekki hjá körlum. Samkvæmt rannsókninni 

tengist sjálfsálit karla ekki námsstöðu þeirra.  

Þar sem spurt var um vitund um áhuga, störf og markmið lækkar meðaltal í 

öllum spurningum í jákvæða átt hjá tilraunahópi í lok annar. Sá hópur sýnir 

marktækt meiri framfarir í fimm spurningum af tíu. Þegar hóparnir eru bornir 

saman í lok annar er munur marktækur í þremur spurningum þar sem 

tilraunahópur metur sig marktækt hærra. Þar er spurt: „ég hef tekið 

áhugasviðskönnun,“ „ég kann að gera náms- og starfsferilskrá“ og „ég kann skil á 

aðferðum ákvarðanatöku.“ Í kenningu Holland um starfsumhverfi og persónuleika 

er gengið út frá þeirri hugmynd að flokka starfsáhuga og starfsumhverfi í sex svið 

(Sharf, 2006). Kenningin er talin mjög gagnleg í ráðgjöf því notkun hennar stuðlar 

að því að fólk velji sér nám eða starf sem leiðir til ánægju (Holland, 1992). Þó hér 

sé einungis spurt hvort nemendur hafi tekið áhugasviðskönnun er ljóst að stærstur 
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hluti tilraunahóps hefur gert það. Við úrvinnslu áhugasviðskönnunar er unnið með 

þá þætti kenningar Holland sem hér eru nefndir og taldir gagnlegir. Þegar 

nemendur læra að gera starfsferilskrá er verið að styrkja hæfni þeirra og um leið 

trú á eigin hæfni eins og fjallað er um í félags- hugrænu kenningu Lent Brown og 

Hackett (1994). Nemendur telja sig einnig kunna skil á aðferðum ákvarðanatöku. Í 

námsefninu hafa þeir fengið þjálfun í ákvarðanatöku. Þar er stuðst við stýrandi 

aðferð sem byggir á útilokunaraðferð sem kennd er við Gati (1986). Níu skrefum 

er fylgt eftir til að leiða nemandann í gegnum ferli ákvarðanatöku. 

Námið, atvinnulíf, fjölskylda og samfélag inniheldur flestar spurningar eða 

22. Þar vekur athygli að í byrjun annar metur samanburðarhópur sig marktækt 

hærra en tilraunahópur í fjórum spurningum. Þrjár þeirra flokkast undir vitund um 

sjálfsmyndina og ein undir heilsuna. Þessar spurningar eru: „Ég þekki leiðir til að 

efla sjálfsmyndina“, „að velja nám og starf krefst þess að afla sér þekkingar á 

sjálfum sér“, „ég get stýrt eigin framtíð“ og „ég þekki leiðir til að hugsa um 

heilsuna“. Þarna sjást aftur vísbendingar um meira sjálfstraust í samanburðarhópi. 

Eins og áður hefur verið vikið að má hugleiða hvort skýringin sé kynjahlutafall en 

þar eru karlar í meirihluta.  

Sá lærdómur sem hér er til skoðunar í hlutanum um nám, atvinnulíf, 

fjölskyldu og samfélag, flokkast undir fimm þætti. Þeir eru: vitund um vinnubrögð 

í námi, vitund um nám og námsmöguleika, vitund um sjálfsmynd, vitund um 

atvinnulíf og störf og vitund um samfélagið. Í niðurstöðum má sjá að á öllum 

fimm þáttunum lærdóms verður marktækur munur eftir að fræðsla hefur farið 

fram. Athyglisverðast verður að telja að allar sex spurningarnar sem eru undir 

vitund um atvinnulíf og störf sýndu marktækan mun. Hafa verður í huga að þessi 

flokkur hafði mest vægi í kennslunni. Undir vitund um vinnubrögð í námi sýna 

tvær spurningar marktækan mun en þær eru „ég hef fengið fræðslu um 

vinnubrögð í námi“ og „ég þekki góðar námsaðferðir“. Ein spurning fellur undir 

vitund um sjálfsmyndina sem er „ég þekki leiðir til að efla sjálfsmyndina.“ Einnig 

er ein spurning sem flokkast undir vitund um nám og námsmöguleika en það er 

spurningin „ég kann að leita mér aðstoðar varðandi nám og námsmöguleika.“ Ein 

spurning flokkast undir vitund um samfélagið en það er „ég þekki hvernig Alþingi 

starfar“. Auk þessa er munur marktækur í síðustu spurningunni „ég tel að nám í 

lífsleikni muni gagnast mér“. Killeen og Kidd (1991) skilgreina lærdóm (learning 
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outcomes) ráðgjafar sem færni, þekkingu og viðhorf sem greiða fyrir upplýstri 

ákvörðun um nám og starf og auðvelda skilvirkni náms- og starfsákvörðunar. 

Lærdómur samsvarar þeirri breytingu sem sérfræðingar eins og náms- og 

starfsráðgjafar vonast til að ná fram hjá skjólstæðingum sínum (Killeen, 1996). Í 

þessari rannsókn má segja að breytingar hafi náðst fram eins og vonast var eftir. 

Hér staðfestist að vinna nemenda með upplýsingar um nám og störf virðist skipta 

máli eins og fram kemur í rannsóknum Guðbjargar Vilhjálmsdóttur (2000, 2007, 

2010) og eftirgreiningum Brown og félaga (2003).   

Þegar framfarirnar eru skoðaðar milli hópa sést að þær eru eftirfarandi: Í 

tveimur spurningum um vitund um vinnubrögð í námi er p=0,004  og p=0,009. 

Vitund um sjálfsmynd er p=0,047, í vitund um nám og námsmöguleika er 

marktektargildi p=0,009 og samfélagsins p=0,006. Í vitund um atvinnulíf og störf 

eru marktektargildin frá p=0,001 til p=0,011 í öllum sex spurningunum sem falla 

undir þann hluta. Þegar erlendar rannsóknir eru skoðaðar og bornar saman við 

þessar niðurstöður sýna eftirgreiningar Brown (2003) og félaga einnig 

áhrifastærðir sem eru jákvæðar líkt og þessar. Brown og McPartland (2008) segja 

að vegna eftirgreininga á rannsóknum megi álykta að inngrip hafi jákvæð áhrif á 

skjólstæðinga, hvort sem þau eru valmiðuð eða almennt hugsuð. Þeir sem fái 

inngrip sýni að minnsta kosti þriðjungi meiri framför eða jákvæðari útkomu þegar 

þeir eru bornir saman við samanburðarhóp. Í þessari rannsókn sýnir tilraunahópur 

mun meiri framför en samanburðarhópur.   

 Rétt er að leiða hugann að því hvernig námsefnið Lífsbrautin var notað í 

kennslunni þegar rannsóknin fór fram. Þar má sjá nokkur atriði. Áhersla er lögð á 

skrifleg verkefni. Nemendur skrifa til dæmis í námsbók og halda dagbók með 

markmiðssetningu. Einstaklingsleiðsögn er veitt, meðal annars með áhugakönnun 

og viðtölum. Upplýsingaleit um nám og störf fer fram, bæði í kennslustund og 

nemendur taka viðtal við einstakling í áhugaverðu starfi og vinna úr því. Einnig er 

áhersla lögð á sjálfstæð vinnubrögð. Í kennslunni er notast við fyrirmyndir sem 

koma í heimsókn en einnig þegar nemendur fara í heimsóknir. Þessi vinna fellur 

að rannsókn Brown og félaga (2003) þar sem fjallað er um fimm þætti sem auka 

skilvirkni inngripa en það eru: 1. Vinnubækur og skriflegar æfingar. 2. 

Einstaklingsleiðsögn og endurgjöf. 3. Upplýsingaleit um nám og störf. 4. 

Fyrirmyndir. 5. Stuðningur. Það sem helst skortir í námsefnið og kennsluna er 
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fimmti hlutinn, það er stuðningur frá einstaklingum sem eru mikilvægir í lífi 

ráðþegans. Segja má að hinir fjórir þættirnir séu allir til staðar. Við endurskoðun 

námsefnisins mætti hafa þetta í huga. Einnig kemur fram hjá Brown og félögum 

(2003) að þessa fimm þætti sé mikilvægt að nota með öðrum aðferðum.  

Þrátt fyrir að niðurstöður sýni marktækan mun á öllum þeim fimm þáttum 

lærdóms sem voru til skoðunar í flokknum námið, atvinnulíf, fjölskylda og 

samfélag er vert að endurskoða námsefnið og kennsluna. Þar má nefna helst nefna 

hlutann um samfélagið. Ástæðan er sú að þar er marktækur munur aðeins í einni 

spurningu af fimm í lok annar. Nám og námsöguleika þarf einnig að skoða þar 

sem ein spurning af þremur sýnir marktækan mun. Alls voru spurningar um 

sjálfsmyndina fjórar og þar er munur marktækur í einni þeirra í lok annar  og því 

þarf einnig að endurskoða þann hluta sérstaklega þó það eigi líka við um allt 

efnið. Niðurstöður rannsóknarinnar eru þó hvetjandi fyrir höfunda til þess að 

vinna námsefnið Lífsbrautin frekar. Þannig mætti til dæmis auka umfjöllun í 

hverjum efnisþætti og auka valmöguleika kennara á að vinna efnið með 

nemendum. Slíkt væri hægt með því að efla kennsluvefinn sem fylgir efninu. 

Kennsluleiðbeiningar fylgja ekki með námsefninu Lífsbrautin. Leiða má 

hugann að því hvort leiðbeiningar til kennara myndu ekki bæta árangur af kennslu 

námsefnisins. Þeir sem kenna lífsleikni í framhaldsskólum hafa mjög mismunandi 

bakgrunn (Sverrir Haraldsson, 2008). Þó gert sé ráð fyrir misjafnri nálgun kennara 

má ætla að þeir kennarar sem hafa stutta starfsreynslu gætu átt í erfiðleikum með 

að finna „taktinn“ og einnig þeir sem hafa til dæmis bakgrunn sem 

starfsmenntakennarar. Þeir kennarar sem komu að þessari rannsókn hafa allir 

fjölbreytta menntun á sviði félagsvísinda og langa starfsreynslu. Hugleiða má 

hvort slíkt hafi áhrif á niðurstöður. 

Ekki hefur verið kannað hvaða efni er notað af lífsleiknikennurum, sem ekki 

eru menntaðir náms- og starfsráðgjafar, né heldur hver hlutur náms- og 

starfsfræðslu er í kennslu þeirra. Fram kemur hjá Sverri Haraldssyni (2008) að 

afar fjölbreytt efni er notað í framhaldsskólunum en þar er ekki gerður 

greinarmunur á því efni sem notað er eftir menntun þeirra sem kenna. Þörf væri á 

að afla frekari vitneskju um það hverjir kenna greinina í framhaldsskólum og 

hvers vegna þeir veljast til kennslu.  
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Í þessar rannsókn er einungis lagt mat á tiltekið efni en fróðlegt væri að skoða 

annað efni. Vísbendingar koma fram um að fræðslan skili árangri þó áhrif til 

lengri tíma hafi ekki verið mæld. Slíkt gæti verið fróðlegt sem framhaldsrannsókn. 

Þörf er á rannsóknum sem meta langtímaáhrif þar sem margar rannsóknir fjalla 

aðeins um útkomu að lokinni fræðslu (Whiston og Rahardja, 2008). 

Hafa skal í huga að sá hópur sem hér er til skoðunar er fámennur, í 

tilraunahópi er 121 nemandi og í samanburðarhópi eru 46 nemendur. Ef úrtakið 

væri stærra er hugsanlegt að það breytti niðurstöðum. Einnig er mögulegt að 

nemendur sem eru neikvæðir í garð námsgreinarinnar lífsleikni hafi valið sig frá 

því að taka áfangann og séu því ekki með í tilraunahópi. Þeir sem eru eldri en 20 

ára geta valið að taka félagsfræði í stað lífsleikni. Að auki er ekki vitað hverjir eru 

í þeim hópi sem hóf nám en lauk ekki áfanganum.  

Tvo hluta könnunarinnar, Skólann og Áhuga, störf og markmið verður að 

skoða sérstaklega. Þar eru þrír svarmöguleikar notaðir, „já“, „nei“ og „veit ekki.“ 

Eins og Þorlákur Karlsson (2003) bendir á er stundum nauðsynlegt að hafa „veit 

ekki“ sem valkost, til dæmis í sumum þekkingarspurningum. Þrátt fyrir það sé 

meginreglan sú að sleppa honum. Þorlákur segir ástæðuna vera þá að rannsóknir 

sýni að þeir sem notuðu „veit ekki“ möguleikann reynist hafa skoðun eða 

þekkingu á efninu.  

Niðurstöður rannsóknar Guðbjargar Vilhjálmsdóttur (2010) sýna að þeir 

nemendur sem taka framförum í starfshugsun í 10. bekk falla síður brott úr námi í 

framhaldsskóla. Þeir sem ljúka verknámi taka mestum framförum í starfshugsun. 

Skipulögð hugsun um störf virðist því vera ferli sem er öndvert ferlinu sem leiðir 

til brotthvarfs frá námi. Með hliðsjón af þessu má velta fyrir sér hvort ekki sé 

nauðsynlegt að leggja einnig áherslu á náms- og starfsfræðslu innan 

starfsmenntakóla á framhaldsskólastigi ekkert síður en í grunnskóla. Eins og fram 

kemur hjá Kristjönu Stellu Blöndal og Jóni Torfa Jónassyni (2003) vekur það 

athygli að nemendur sem höfðu meiri áhuga á verknámi en bóknámi í efstu 

bekkjum grunnskóla, voru líklegri til að hætta námi í framhaldsskóla. Þar kemur 

einnig fram að karlar eru líklegri til að hætta í framhaldsskóla en konur. Með þetta 

í huga má því ætla að nemendur í starfsmenntaskóla þurfi á náms- og 

starfsfræðslu að halda, sérstaklega í undirskólunum þar sem meirihlutinn er karlar.  
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Fræðsla um nám og störf hefur gjarnan verið nefnd sem mögulegt úrræði 

gegn brottfalli. Skýrsla nefndar um eflingu náms- og starfsráðgjafar í grunn- og 

framhaldsskólum sem úrræði gegn brottfalli leggur meðal annars til að náms- og 

starfsfræðsla verði skyldugrein í grunn- og framhaldsskólum. Einnig að kennarar 

verði þjálfaðir í að samþætta náms- og starfsfræðslu við eigin námsgreinar. Auk 

þessa er lögð fram sú tillaga að hannað verði námsefni og upplýsingakerfi (Ágústa 

Ingþórsdóttir, Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Sigríður Bílddal, 2008-2009).  

Af því sem fram hefur komið hér í þessari umfjöllun er margt sett undir hatt 

lífsleikninnar. Fáir hafa kennsluréttindi í lífsleikni og fjölbreyttur hópur sinnir 

kennslunni. Í námskrám lífsleikninnar er ljóst að stór hluti flokkast undir náms- og 

starfsfræðslu. Á meðan náms- og starfsfræðsla er ekki til sem námsgrein í 

framhaldsskóla er ekki hægt að fá kennsluréttindi í greininni. Má ætla að þannig 

sé erfitt sé að vinna greininni sess.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar styðja vísbendingar um að breytingar verði 

hjá nemendum sem hafa fengið náms- og starfsfræðslu í starfsmenntaskóla. Í ljósi 

þess má taka undir þær tillögur sem hér eru nefndar, að gera náms- og 

starfsfræðslu að námsgrein í framhaldsskóla og bæta úr þeim skorti sem verið 

hefur á námsefni. Rannsóknin er innlegg í umræðuna um stöðu náms- og 

starfsfræðslu í íslensku skólakerfi og þá sérstaklega innan starfsmenntaskólanna. 
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Niðurlag 

Megintilgangur rannsóknarinnar var að kanna hvort náms- og starfsfræðsla skili 

árangri í starfsmenntaskóla. Markmiðið er að þessar upplýsingar geti haft hagnýtt 

gildi fyrir náms- og starfsráðgjafa og skólayfirvöld. Slíkar upplýsingar geta komið 

að gagni við endurskipulag námskráa í framhaldsskólum og stutt mikilvægi þess 

að náms- og starfsfræðsla öðlist sess innan framhaldsskóla.  

Niðurstöður benda til þess að náms- og starfsfræðsla skili árangri í 

starfsmenntaskóla. Í meginhluta rannsóknarinnar var vitund nemenda skipt í fimm 

þætti. Tilraunahópur sýnir framfarir í öllum fimm þáttunum en 3-6 spurningar 

féllu undir hvern þátt. Flestar spurningar eða 6 voru flokkaðar undir vitund um 

atvinnulíf og störf. Það vekur helst athygli að marktækur munur er á öllum 

spurningum sem flokkast undir þann þátt, eftir að fræðsla hefur farið fram. Það að 

örva nemendur til að fjalla um nám og störf virðist skila árangri eins og 

rannsóknir hérlendis og erlendis hafa sýnt. Þar má nefna rannsóknir Guðbjargar 

Vilhjálmsdóttur (2000, 2007) og niðurstöður  Brown og félaga (2003; Whiston og 

Rahardaja, 2008) sem sýna jákvæð áhrif inngripa. 

Hér hefur aðeins verið lagt mat á tiltekið námsefni en áhugavert væri að meta 

annað efni. Hafa verður í huga að í rannsókninni leggja nemendur mat á vitund 

sína um einstaka þætti fyrir fræðslu og strax að henni lokinni. Ekki hefur verið 

kannað hver áhrifin eru til lengri tíma. Slíkt væri æskilegt til að átta sig betur á 

gildi fræðslunnar. Einnig verður að hafa í huga að sá hópur sem hér er til skoðunar 

er fámennur, 121 í tilraunahópi og 46 í samanburðarhópi. Auk þess verður að hafa 

í huga að lífsleikni er ekki kennd á öllum námsbrautum Tækniskólans og 

nemendur eldri en 20 ára geta valið sig frá því að taka námsgreinina. Forvitnilegt 

væri að kanna hverjir tilheyra þeim hópi og af hverju þeir hafa valið sig frá 

lífsleikni. 

Í ljósi niðurstaðna er nauðsynlegt fyrir náms- og starfsráðgjafa innan 

framhaldsskóla að leggja drög að aðgerðum til að styrkja stoðir náms- og 

starfsfræðslu. Von mín er sú að rannsóknin verði hvati umræðu og hvatning til 

stefnumótunar í málefnum náms- og starfsfræðslu og einnig lífsleikni. Helsta von 

mín er sú að náms- og starfsfræðsla öðlist sess sem námsgrein í framhaldsskólum. 
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Fylgiskjal 1 

Spurningalistinn 

Bakgrunnsupplýsingar 

 

1. Aldur ________ 

 

2. Kyn:  

□ Karl     

□ Kona  

3. Námsbraut _____________________________________________ 

4. Ég hef áður verið í framhaldsskóla?  

□ já 

□ nei  

  - ef já: a) hversu mörgum einingum hefur þú lokið? _____________ 

b) hvers vegna skiptir þú um skóla?  

________________________________________________ 

5. Ég kem:  

□ af höfuðuborgarsvæðinu   

□ af landsbyggðinn 

6. Ég bý:  

□ hjá báðum foreldrum    

□ hjá öðru foreldri    

□ hjá ættingjum 

- annars staðar? _______________________________________ 

7. Vinnur þú launaða vinnu með námi? 

□ já 

□ nei 

-ef já, hversu marga tíma á viku vinnur þú að meðaltali? _____ 
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Skólinn 

 

 
já 

veit 
ekki 

nei 

1. Mér líður vel í skólanum    

2. Ég er ánægð(ur) með val mitt á skóla    

3. Ég á vini í skólanum     

4. Ég þori að taka til máls fyrir framan „bekkinn“    

5. Ég er ánægð(ur) með val mitt á námsbraut    

6. Í skólanum fæ ég tækifæri til að þroskast    

7. Í skólanum öðlast ég færni sem styrkir stöðu mína á 
vinnumarkaði 

 

 

 

 

 

 

Áhugi, störf og markmið 

 
já 

veit 
ekki 

nei 

1. Ég hef tekið áhugasviðskönnun    

2. Ég er meðvituð(aður)um áhugasvið mitt (veit 
hvar áhugi minn liggur)  

   

3. Ég veit hvaða framhaldsskólar eru á Íslandi?    

4. Ég veit hvaða starf mig langar að vinna við     

5. Ég kann að gera náms- og starfsferilskrá     

6. Ég kann skil á aðferðum ákvarðanatöku    

7. Ég er meðvitaður/meðvituð um mín fjármál    

8. Ég hef skýr langtímamarkmið    

9. Ég set mér skammtímamarkmið reglulega    

10. Ég get vel hugsað mér að velja starf sem er 
hefðbundið fyrir „hitt kynið“ 
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Námið, atvinnulíf, fjölskylda og samfélag 

 

 

 

 

 

Merktu við hvað þú telur að eigi best við þig. 
Hafðu skalann hér fyrir ofan til viðmiðunar. Dragðu hring um tölurnar eftir því sem við á. 
 

1. Ég þekki framhaldsskólann minn 1 2 3 4 5 

2. Ég þekki námsframboðið í mínum skóla 1 2 3 4 5 

3. Ég hef fengið fræðslu um vinnubrögð i námi 1 2 3 4 5 

4. Ég þekki góðar námsaðferðir 1 2 3 4 5 

5. Ég þarf á fræðslu að halda varðandi góðar 
námsaðferðir 

1 2 3 4 5 

6. Ég geri mér grein fyrir að gott námsskipulag 
auðveldar nám mitt 

1 2 3 4 5 

7. Ég þekki leiðir til að efla sjálfsmyndina 1 2 3 4 5 

8. Að velja nám og starf krefst þess að afla sér 
þekkingar á sjálfum sér 

1 2 3 4 5 

9. Ég get stýrt eigin framtíð 1 2 3 4 5 

10. Ég kann að leita mér aðstoðar varðandi 
námsmöguleika 

1 2 3 4 5 

11. Ég þekki starfið sem mig langar að starfa við 1 2 3 4 5 

12. Ég hef aflað mér upplýsinga um starfið sem ég 
stefni að 

1 2 3 4 5 

13. Ég þekki þær kröfur sem gerðar eru á 
vinnumarkaði 

1 2 3 4 5 

14. Ég þekki leiðir til að verða mér úti um starf 1 2 3 4 5 

15. Ég þekki réttindi og skyldur mínar á 
vinnumarkaði 

1 2 3 4 5 

16. Ég veit hvað ég get gert til að styrkja stöðu mína 
á vinnumarkaði 

1 2 3 4 5 

17. Ég þekki helstu fjölskyldugerðir og hlutverk 
fjölskyldunnar 

1 2 3 4 5 

18. Ég þekki hvernig Alþingi starfar 1 2 3 4 5 

19. Ég þekki leiðir til að hugsa um heilsuna 1 2 3 4 5 

20. Ég geri mér grein fyrir að reglusamt líferni 
auðveldar nám mitt 

1 2 3 4 5 

21. Ég þekki til fjármála (t.d. hættur og 
sparnaðarleiðir) 

1 2 3 4 5 

22. Ég tel að nám í lífsleikni muni gagnast mér 1 2 3 4 5 

1 Mjög lítið 

2 Lítið 

3 Í meðallagi 

4 Mikið 

5 Mjög mikið 
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Fylgiskjal 2  

Bréf til forráðamanna 

 

Reykjavík 25. ágúst 2009 

 

Ágæti foreldri/forráðamaður! 

 

Undirrituð er að vinna MA rannsókn á gagnsemi lífsleiknikennslu (náms- 

og starfsfræðslu) í Tækniskólanum.  Ætlunin er að leggja stuttan 

spurningalista fyrir  hóp nemenda í skólanum í upphafi haustannar 2009 og 

aftur í lok sömu annar. Engar persónugreinanlegar upplýsingar koma  fram í 

könnuninni og er nemendum frjálst að neita þátttöku. Könnunin hefur verið 

tilkynnt til Persónuverndar. 

 

Ef þú/þið eruð ekki samþykk því að ykkar unglingur taki þátt vinsamlegast 

látið mig vita. Ef einhverjar spurningar eru mun ég fúslega svara þeim. 

 

Bestu kveðjur, 

 

Sigurjóna Jónsdóttir sjona@tskoli.is  

náms- og starfsráðgjafi 

Tækniskólanum 

S:8246528 
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Fylgiskjal 3  

Tilkynning til Persónuverndar 
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Fylgiskjal 4  

Fyrirmæli til þátttakenda 

 

Ágúst 2009 

Ég er að vinna að MA verkefni í náms- og starfsráðgjöf. Verkefni mitt er að skoða 

lífsleikni með áherslu á náms- og starfsfræðslu. Mig langar að leita til ykkar/þín í 

þessu sambandi og biðja þig/ykkur að svara nokkrum spurningum. Þér/ykkur er 

frjálst að neita þátttöku en það væri mjög mikilvægt að fá þín/ykkar svör. Ert 

þú/þið til í að taka þátt? 

Athugið að spurningalistinn er á fjórum blöðum. Svaraðu eins og þér finnst helst 

passa við þig. Þeir sem vilja geta fengið lituð blöð? 

Í lok annar mun ég svo fá að leita til þín/ykkar aftur. 
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Fylgiskjal 5 

 

 

Marktektarpróf fyrir spurningaflokkinn Skólinn, fyrir tilraunahóp í byrjun og lok 

annar. 

 

 
 Frígráður F-gildi P-gildi 

Mér líður vel í skólanum 1 0,936 0,334 

Ég er ánægð(ur) með val mitt á skóla 1 0,072 0,789 

Ég á vini í skólanum 1 1,653 0,200 

Ég þori að taka til máls fyrir framan ,,bekkinn" 1 3,346 0,069 

Ég er ánægð(ur) með val mitt á námsbraut 1 1,711 0,192 

Í skólanum fæ ég tækifæri til að þroskast 1 0,369 0,544 

Í skólanum öðlast ég færni sem styrkir stöðu 

mína á vinnumarkaði 
1 0,165 0,685 
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Fylgiskjal 6  

 

Marktektarpróf fyrir spurningaflokkinn Skólinn,  fyrir samanburðarhóp í byrjun 

og lok annar. 

 

 
 Frígráður F-gildi P-gildi 

Mér líður vel í skólanum 1 0,000 1,000 

Ég er ánægð(ur) með val mitt á skóla 1 0,550 0,460 

Ég á vini í skólanum 1 0,358 0,551 

Ég þori að taka til máls fyrir framan ,,bekkinn" 1 0,234 0,630 

Ég er ánægð(ur) með val mitt á námsbraut 1 1,452 0,231 

Í skólanum fæ ég tækifæri til að þroskast 1 0,385 0,537 

Í skólanum öðlast ég færni sem styrkir stöðu 

mína á vinnumarkaði 
1 1,823 0,180 
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Fylgiskjal 7 

 

Marktektarpróf fyrir spurningaflokkinn Áhugi, störf og markmið, innan 

samanburðarhóps í byrjun og lok annar. 

 
 Frígráður F-gildi P-gildi 

Ég hef tekið áhugasviðskönnun 1 0,515 0,475 

Ég er meðvituð(aður) um áhugasvið mitt (veit 

hvar áhugi minn liggur) 1 
0,000 1,000 

Ég veit hvaða framhaldsskólar eru á Íslandi 1 0,067 0,797 

Ég veit hvaða starf mig langar að vinna við 1 0,352 0,554 

Ég kann að gera náms- og starfsferilskrá 1 0,431 0,513 

Ég kann skil á aðferðum ákvarðanatöku 1 0,725 0,397 

Ég er meðvitaður/meðvituð um mín fjármál 1 1,072 0,303 

Ég hef skýr langtímamarkmið 1 0,144 0,705 

Ég set mér skammtímamarkmið reglulega 1 0,017 0,898 

Ég get vel hugsað mér að velja starf sem er 

hefðbundið fyrir ,,hitt kynið" 
1 0,642 0,425 
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Fylgiskjal 8 

 

 

Marktektarpróf fyrir spurningaflokkinn Námið, atvinnulíf, fjölskylda og samfélag, 

innan samanburðarhóps í byrjun og lok annar. 

 
 Frígráður F-gildi P-gildi 

Ég þekki framhaldsskólann minn 1 3,140 0,080 

Ég þekki námsframboðið í mínum skóla 1 0,580 0,448 

Ég hef fengið fræðslu um vinnubrögð í námi 1 0,008 0,929 

Ég þekki góðar námsaðferðir 1 0,466 0,497 

Ég þarf á fræðslu að halda varðandi góðar 

námsaðferðir 
1 0,066 0,797 

Ég geri mér grein fyrir að gott námsskipulag 

auðveldar nám mitt 
1 0,532 0,467 

Ég þekki leiðir til að efla sjálfsmyndina 1 0,426 0,515 

Að velja nám og starf krefst þess að afla sér 

þekkingar á sjálfum sér 
1 1,822 0,181 

Ég get stýrt eigin framtíð 1 5,265 0,024 

Ég kann að leita mér aðstoðar varðandi 

námsmöguleika 
1 1,779 0,186 

Ég þekki starfið sem mig langar að starfa við 1 0,221 0,639 

Ég hef aflað mér upplýsinga um starfið sem ég 

stefni að 
1 0,188 0,666 

Ég þekki þær kröfur sem gerðar eru á 

vinnumarkaði 
1 0,027 0,869 

Ég þekki leiðir til að verða mér úti um starf 1 0,832 0,364 

Ég þekki réttindi og skyldur mínar á 

vinnumarkaði 
1 0,000 1,000 

Ég veit hvað ég get gert til að styrkja stöðu mína á 

vinnumarkaði 
1 0,008 0,929 

Ég þekki helstu fjölskyldugerðir og hlutverk 

fjölskyldunnar 
1 1,154 0,285 

Ég þekki hvernig Alþingi starfar 1 0,000 1,000 

Ég þekki leiðir til að hugsa um heilsuna 1 0,226 0,635 

Ég geri mér grein fyrir að reglusamt líferni 

auðveldar nám mitt 
1 0,451 0,503 

Ég þekki til fjármála (t.d. hættur og 

sparnaðarleiðir) 
1 0,010 0,922 

Ég tel að nám í lífsleikni muni gagnast mér 1 0,718 0,399 
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Fylgiskjal 9 

 

Marktektarpróf fyrir spurningaflokkinn Áhugi, störf og markmið, milli 

tilraunahóps og samanburðarhóps í byrjun annar. 

 
 

Frígráðu

r F-gildi P-gildi 

Ég hef tekið áhugasviðskönnun 1 0,007 0,936 

Ég er meðvituð(aður) um áhugasvið mitt (veit 

hvar áhugi minn liggur) 
1 0,098 0,754 

Ég veit hvaða framhaldsskólar eru á Íslandi 1 1,730 0,190 

Ég veit hvaða starf mig langar að vinna við 1 0,109 0,742 

Ég kann að gera náms- og starfsferilskrá 1 3,528 0,062 

Ég kann skil á aðferðum ákvarðanatöku 1 1,847 0,176 

Ég er meðvitaður/meðvituð um mín fjármál 1 0,164 0,686 

Ég hef skýr langtímamarkmið 1 1,121 0,291 

Ég set mér skammtímamarkmið reglulega 1 0,335 0,564 

Ég get vel hugsað mér að velja starf sem er 

hefðbundið fyrir ,,hitt kynið" 
1 0,291 0,590 
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Fylgiskjal 10  

 

Marktektarpróf fyrir spurningaflokkinn Skólinn, milli tilraunahóps og 

samanburðarhóps í lok annar. 

 
 Frígráður F-gildi P-gildi 

Mér líður vel í skólanum 1 0,044 0,833 

Ég er ánægð(ur) með val mitt á skóla 1 1,748 0,188 

Ég á vini í skólanum 1 0,003 0,956 

Ég þori að taka til máls fyrir framan ,,bekkinn" 1 0,534 0,466 

Ég er ánægð(ur) með val mitt á námsbraut 1 0,042 0,837 

Í skólanum fæ ég tækifæri til að þroskast 1 0,757 0,386 

Í skólanum öðlast ég færni sem styrkir stöðu 

mína á vinnumarkaði 
1 1,312 0,254 

 


