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Útdráttur 

Hugtak Bandura um trú á eigin getu (self-efficacy) er talið hafa mikla 

þýðingu fyrir rannsóknir og ráðgjöf á sviði náms- og starfsráðgjafar. 

Fjölmargar rannsóknir hafa leitt í ljós að trú einstaklinga á eigin getu hefur 

ekki síður áhrif á náms- og starfsval þeirra en áhugi. Einnig að með 

íhlutun sé hægt auka trú einstaklinga sem hafa litla trú á getu sinni sem 

getur auðveldað þeim að velja nám og störf við hæfi. Hér á landi hefur 

verið skortur á matstækjum fyrir náms- og starfsráðgjafa til að aðstoða 

ráðþega við náms- og starfsval og þá sérstaklega á mælitækjum sem meta 

hugmyndir einstaklinga um sjálfa sig. Meginmarkmið þessarar rannsóknar 

er að skoða gögn frá Kristjönu Stellu Blöndal og Ingibjörgu Kaldalóns 

sem þróuðu kvarða sem metur trú á eigin getu út frá áhugasviðum 

Hollands til að kanna möguleika á því að taka kvarða þeirra í notkun 

hérlendis. Í meginatriðum sýna niðurstöðurnar að formgerð Hollands eigi 

vel við mælingar á trú á eigin getu hér á landi fyrir sex áhugasvið 

Hollands. Þær gefa tilefni til að ætla að hægt sé að þróa mælitæki sem 

fellur vel að formgerðarkenningu Hollands. Hins vegar þarf að þróa fleiri 

atriði til að bæta próffræðilega eiginleika kvarðanna sem hér voru prófaðir 

og vinna að áframhaldandi rannsóknum á réttmæti slíks mælitækis hér á 

landi. 
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Formáli 

Verkefnið er 15 eininga lokaverkefni í MA námi í náms- og starfsráðgjöf og 

unnið undir leiðsögn Sifjar Einarsdóttur dósents í próffræði og tölfræði við 

Kennarháskóla Íslands. Tildrög þessa verkefnis má rekja til þess að mikill skortur 

hefur verið á matstækjum fyrir náms- og starfsráðgjafa hér á landi og þá 

sérstaklega til að meta hugmyndir einstaklinga um sjálfa sig. Að frumkvæði 

náms- og starfsráðgjafa við Háskóla Íslands réðust nokkrir nemendur í náms- og 

starfsráðgjöf veturinn 2002-2003 í það verkefni að reyna að bæta úr þessu þegar 

þeir þýddu og forprófuðu sjálfsmyndarkvarða Harters og Neeman (Self-

Perception Profile for College Students, 1986) sem ætlað er að meta sjálfsmynd 

framhalds- og háskólanema. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að áreiðanleiki 

undirkvarða prófsins var óviðunandi auk þess sem spurningar vöknuðu um 

réttmæti kvarðans þar sem þáttagreining studdi ekki gildi þeirra 12 undirþátta sem 

kvarðinn samanstendur af. Vegna þessara annmarka kviknaði sú hugmynd að 

skoða möguleika á því að þýða og forprófa nýlegan kvarða, Skills Confidence 

Inventory, sem mælir trú einstaklinga á eigin getu með tilliti til áhugasviða 

Hollands. Hugmyndafræðina sem liggur til grundvallar í mælitækinu þekkja 

flestir náms- og starfsráðgjafar ágætlega til og hægt væri að nota tækið til dæmis 

með áhugasviðskönnun Strong og „Í leit að starfi“ (SDS). Náms- og starfs-

ráðgjafar myndu þannig fá greiðan aðgang að tæki sem aðstoðar ráðþega við 

náms- og starfsval auk þess sem mögulegt yrði að skoða saman áhuga og trú 

ráðþega á getu sinni. Þegar farið var að kanna málið kom hins vegar í ljós að sá 

möguleiki hafði þegar verið skoðaður og tækið reynst of kostnaðarsamt. Kristjana 

Stella Blöndal og Ingibjörg Kaldalóns höfðu aftur á móti þróað sambærilegan 

kvarða og SCI sem mælir trú einstaklings á eigin getu út frá starfssviðum 

Hollands til að nota í víðtækri rannsókn Jóns Torfa Jónassonar og Kristjönu Stellu 

Blöndal á námsgengi og afstöðu ’75 árgangsins til náms. Að fengnu leyfi höfunda 

var ákveðið að skoða próffræðilega eiginleika íslenska kvarðans og svara 

spurningum um gæði hans í prófaþróunarlegum tilgangi til að kanna hvort hann 

megi nota í ráðgjöf. 
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Þakkarorð 

Í verkefni af þessum toga eru margir sem leggja hönd á plóginn og því langar mig 

að færa þeim fjölmörgu sem áttu þátt í tilurð þessa verkefnis þakkir mínar. Fyrst 

langar mig að þakka Sif Einarsdóttur leiðbeinanda mínum fyrir ómetanlegan 

stuðning, innblástur, góð ráð, jákvæðni og þrautseigju frá upphafi til enda. Hefði 

bjartsýni hennar og umburðarlyndi ekki notið við hefði ég aldrei lagt af stað í 

verkefni af þessum toga og er ég henni ákaflega þakklát fyrir þá dýrmætu reynslu 

og þekkingu sem ég hef öðlast á þessum tíma. Kristjönu Stellu Blöndal 

meðleiðbeinanda og Ingibjörgu Kaldalóns færi ég bestu þakkir fyrir að leyfa afnot 

af gögnum sínum, allar upplýsingarnar og gagnlegar athugasemdir. Vibeke Svölu 

Kristinsdóttur vil ég þakka fyrir að vera bjargvættur minn þegar kom að notkun 

SPSS. Einnig langar mig að þakka góðum hópi fólks sem kom að því að lesa yfir 

og gefa góð ráð. Síðast en ekki síst langar mig að þakka fjölskyldu minni og 

vinum fyrir allan stuðninginn og að hafa sýnt mér mikinn skilning og 

umburðarlyndi í gegnum námið. 
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1. Inngangur 

Undanfarin ár hefur trú á eigin getu (self-efficacy) verið áberandi hugtak í 

kenningum og hagnýtingu í náms- og starfsráðgjöf og bendir ýmislegt til að trú 

einstaklinga á eigin getu hafi ekki síður áhrif á náms- og starfsval þeirra en áhugi 

sem hvað mest áhersla hefur verið lögð á í ráðgjöf (Betz, Harmon og Borgen, 

1996). Hingað til hafa náms- og starfsráðgjafar hér á landi haft fá matstæki, utan 

áhugasviðskannana, til að aðstoða ráðþega við náms- og starfsval og ekkert sem 

mælir trú þeirra á eigin getu. Megintilgangur þessa verkefnis er að meta 

próffræðilega eiginleika kvarða sem hannaður var hérlendis til að meta trú 

einstaklinga á eigin getu út frá áhugasviðum Hollands. 

Bandura (1977) kom fram með hugtakið trú á eigin getu fyrir um þremur 

áratugum og vísar það í trú einstaklinga á getu sinni til að framkvæma tiltekna 

hegðun eða verkefni og ná árangri. Einn meginkosturinn við hugmyndir Bandura 

(1977) er að þær fjalla um trú einstaklinga á eigin getu á tilteknum sviðum sem er 

jafnframt það sem aðgreinir hugtakið frá mati á almennum hugmyndum um 

sjálfstraust (self-esteem) (Tracey, 1997a). Hackett og Betz (1981) voru fyrst til að 

nota kenningar Bandura til að skoða trú á eigin getu í tengslum við starfstengda 

hegðun. Í upphafi var megináherslan á að skoða trú á eigin getu á ákveðnum 

sviðum, svo sem í stærðfræði og vísindum og þá sérstaklega meðal kvenna (Betz, 

2004). Hugmyndir Bandura hafa einnig verið notaðar til að skoða ýmsa aðra 

starfstengda hegðun, svo sem trú á eigin getu við náms- og starfsval, starfsleit, 

starfstengd verkefni (task-specific occupational self-efficacy) og starfsáhuga (sjá 

t.d. Paulsen og Betz, 2004; Betz, Harmon og Borgen, 1996).  

Hingað til hefur starfsáhugi verið lagður til grundvallar í ráðgjöf við náms- 

og starfsval þar sem kenning Hollands um skiptingu starfsáhuga í sex meginsvið 

hefur verið ríkjandi í áhugasviðsmati (Betz, Harmon og Borgen, 1996). 

Áhugasviðskannanir sem byggja á kenningu Hollands, Strong Interest Inventory 

og Self-Directed Search (SDS), hafa til dæmis verið notaðar lengi í náms- og 

starfsráðgjöf hér á landi til að hjálpa ráðþegum að finna starf sem fellur að 

áhugasviði þeirra og persónuleika. Að mati Hollands (1997) leita einstaklingar í 
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starfsumhverfi sem samræmist áhuga þeirra, viðhorfum og gildismati sem eykur 

líkur á að þeir öðlist starfsánægju og nái árangri í starfi (Sharf, 2002). Í gegnum 

matstæki sín og kenningar hefur Holland (1997) vakið athygli á mikilvægi 

sjálfsmyndar og reynslu einstaklinga til þess að geta tekið meðvitaða ákvörðun 

um nám og störf. Þannig felur til dæmis einn hluti SDS í sér mat á eigin getu. 

Afar ólíklegt er til dæmis að einstaklingar með lítið sjálfstraust fylgi áhuga sínum 

eftir en með íhlutun má bæta við reynslu þeirra sem getur komið að gagni við að 

auka trú þeirra á eigin getu (Betz, 1999). 

Allnokkrar rannsóknir hafa verið gerðar til að skoða tengsl áhuga og trúar 

á eigin getu út frá starfssviðum Hollands og sýna niðurstöður þeirra að hugmyndir 

einstaklinga um trú á eigin getu hafa ekki síður áhrif á náms- og starfsval heldur 

en starfsáhugi (Betz, Harmon og Borgen, 1996; Betz, Borgen og Harmon, 1996; 

Betz, Borgen, Rottinghaus, Paulsen, Halper og Harmon, 2003; Rottinghaus, 

Lindley, Green og Borgen, 2002; Donnay og Borgen, 1999). Til að mæta aukinni 

þörf fyrir mælingar á trú á eigin getu þróuðu Betz, Borgen og Harmon (1996) 

mælikvarða, Skills Confidence Inventory eða SCI, sem mælir trú einstaklinga á 

eigin getu með tilliti til starfssviða Hollands. SCI er ætlaður náms- og 

starfsráðgjöfum og gerir þeim og ráðþegum þeirra kleift að bera niðurstöðurnar 

saman við starfsáhuga eins og hann er mældur til dæmis í áhugasviðskönnun 

Strong. Upplýsingarnar geta ráðgjafarnir notað til að aðstoða ráðþega við náms- 

og starfsval og leita leiða til að efla trú þeirra á getu sinni sem ýtir undir að þeir 

kanni fleiri starfsmöguleika og þrói áhuga á sviðum sem þeir hafa leitt hjá hér 

(Betz, Harmon og Borgen, 1996; Betz, Borgen og Harmon, 1996). 

Hér á landi hefur verið mikill skortur á matstækjum fyrir náms- og 

starfsráðgjafa til að aðstoða ráðþega við náms- og starfsval og ekkert tæki til sem 

metur trú þeirra á eigin getu. Aðgangur ráðgjafa að slíku matstæki kæmi því að 

miklu gagni þar sem ekki væri aðeins hægt að skoða trú ráðþega á eigin getu 

heldur einnig bera niðurstöðurnar saman við niðurstöður áhugasviðskönnunar 

Strong og „Í leit að starfi“ (SDS). Í þessari rannsókn verða því notuð gögn frá 

Kristjönu Stellu Blöndal og Ingibjörgu Kaldalóns sem þróuðu sambærilegan 

kvarða og SCI til að reyna að bæta úr þessu. Meginmarkmiðið er að nýta þau 
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gögn sem safnað var þegar kvarðinn var notaður við rannsókn á námsferli ’75 

árgangsins (Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002) til að kanna 

áreiðanleika og réttmæti mælitækisins. Í þeim tilgangi eru meðal annars tengsl 

trúar á eigin getu á meginsviðum Hollands við kyn og starfsáhuga skoðuð sem og 

hversu vel mælitækið fellur að formgerðarkenningu Hollands.  

Kenning Bandura um trú á eigin getu 

Albert Bandura (1977) kom fram með hugtakið trú á eigin getu (self-efficacy) sem 

hann skilgreinir sem trú einstaklinga á getu sinni til að stjórna atburðum sem hafa 

áhrif á líf þeirra. Mikilvægt er að huga að trú einstaklinga á eigin getu því 

samkvæmt Bandura hefur hún áhrif á hvað þeir gera, hvað þeir eru tilbúnir að 

leggja á sig, hversu lengi þeir halda áfram þegar þeir mæta hindrunum og hvernig 

þeim líður þegar tekist er á við ýmis verkefni (Bandura, 1977; Feist, 1994). 

Einstaklingar sem hafa mikla trú á getu sinni setja sér háleit markmið og nálgast 

erfið verkefni sem áskorun sem takast þarf á við og eflast við hvers kyns hindranir 

og mistök. Slíkt viðhorf styrkir eðlislægan áhuga, eykur líkur á góðri 

frammistöðu, dregur úr streitu og hugsanlegu þunglyndi. Góð frammistaða eflir 

síðan enn frekar trú einstaklinga á eigin getu, hvetur þá til frekari afreka og eykur 

vellíðan (Bandura, 1994; Niles og Harris-Bowlsbey, 2002). Einstaklingar sem 

efast um getu sína forðast hins vegar erfið verkefni sem þeim finnst vera 

ógnvekjandi, væntingar þeirra eru litlar og þeir fylgja markmiðum sínum illa eftir. 

Þegar þeir standa frammi fyrir erfiðum verkefnum eða mæta hindrunum velta þeir 

sér upp úr ófullkomleika sínum og gefast auðveldlega upp. Mistök draga úr 

sjálfstrausti þeirra og þeir verða auðveldlega fórnarlömb streitu og þunglyndis 

(Bandura, 1994). 

Bandura (1977, 1997) greinir á milli hugmynda einstaklinga um getu sína 

(self-efficacy beliefs) og væntinga þeirra um niðurstöður (outcome expectations). 

Hugmyndir einstaklinga um eigin getu vísa í trú þeirra á eigin getu til að 

framkvæma tiltekið verkefni eða hegðun og ná árangri sem hefur áhrif á hegðun 

þeirra - Get ég náð þessu prófi? Niðurstöðurnar sem einstaklingarnir vænta eru 
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aftur á móti hugmyndir þeirra um líklegar afleiðingar sem hegðunin leiðir af sér – 

Hvaða starfsmöguleika á ég ef ég næ prófinu? (Feist, 1994; Bandura, 1997; 

Harris-Bowlsbey, 2002). Bandura (1977) gerir þennan greinarmun þar sem 

einstaklingarnir geta farið að trúa því að ákveðin hegðun muni leiða af sér 

tilteknar niðurstöður en draga síðan í efa hvort þeir geti framkvæmt hana. 

Sannfæring einstaklinga á mögulegum árangri ræður því síðan hvort þeir reyna að 

takast á við erfiðar aðstæður eða ekki (Swanson og Gore, 2000; Bandura, 1977). 

Þannig er líklegt að einstaklingar forðist ógnvekjandi aðstæður sem þeir telja sig 

ekki geta ráðið við en séu jákvæðir ef þeir telja sig ráða við aðstæður (Bandura, 

1977) (sjá mynd 1). 

 

Mynd 1 Skilyrt tengsl milli hugmynda einstaklinga um getu sína og væntinga þeirra um 

niðurstöður (Bandura, 1977; 1997). 

 

Samkvæmt kenningu Bandura (1977, 1994) er trú einstaklinga á eigin getu 

samsett úr fjórum megin áhrifaþáttum (sources of information): 1) fyrri 

frammistöðu (performance accomplishments), 2) herminámi (vicarious 

experience), 3) tilfinningalegum viðbrögðum (emotional arousal) og 4) hvatningu 

og stuðningi annarra (verbal persuasion). Stöðugt samspil er á milli áhrifa-

þáttanna og hugmynda einstaklinga um eigin getu og hafa má áhrif á mótaðar 

hugmyndir þeirra með því að breyta inntaki áhrifaþáttanna (Betz, Borgen og 

Harmon, 1996) (sjá mynd 2). Fyrri frammistaða er sá þáttur sem er talinn hafa 

mest áhrif á trú á eigin getu og eykur góður árangur trú á eigin getu á meðan slök 

frammistaða dregur úr henni. Herminám felst í því að einstaklingar fylgjast með 

öðrum ná árangri sem eykur trú þeirra á eigin getu. Sömuleiðis þegar þeir sjá þá 

sem búa yfir sambærilegri hæfni og þeir sjálfir mistakast dregur það úr trú þeirra á 

Einstaklingur Hegðun Niðurstaða 

Hugmyndir 
um getu 

Væntingar um 
niðurstöðu 
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eigin getu. Stuðningur og hvatning annarra getur einnig haft áhrif á trú 

einstaklinga á eigin getu svo fremi sem þeir treysta þeim sem hvetja þá áfram. Að 

lokum getur dregið úr trú einstaklinga á getu sinni ef neikvæðar tilfinningar fylgja 

athöfninni (Bandura, 1977; Feist, 1994). Þessar skýringar Bandura þykja afar 

gagnlegar í ráðgjöf til að útskýra hvers vegna einstaklingar velja sér ekki störf 

sem falla að áhugasviði þeirra. Auk þess mynda þær vinnuramma fyrir íhlutanir 

sem geta aukið trú einstaklinga á eigin getu og þannig auðveldað þeim að velja 

nám og störf við hæfi (Betz, 1999; 2000). 

 

 

Mynd 2 sýnir líkan Bandura um hugmyndir einstaklinga á trú á eigin getu (Betz, 2004). 

 

Rannsókn Betz og Schifano (2000) er dæmi um hvernig hafa má áhrif á 

trú á eigin getu með því að breyta einhverjum af áhrifaþáttunum fjórum. Markmið 

þeirra var að leggja mat á áhrif íhlutunar til að auka trú kvenna á eigin getu og 

áhuga þeirra á Handverkssviði sem hingað til hefur verið talið karllægt. Í því 

skyni voru 54 konur í háskólanámi valdar til að skera úr um hvort íhlutun sem 

byggði á öllum fjórum áhrifaþáttum Bandura um trú á eigin getu myndi auka trú 

þeirra á getu sinni og áhuga á Handverkssviði, til dæmis að stjórna vélum, nota 

verkfæri eða smíða. Skilyrði fyrir þátttöku var að uppfylla viðmið um að sýna 

meðaláhuga á Handverkssviði og hafa litla trú á getu sinni á sviðinu. Gerð var 

mæling á trú á eigin getu og áhuga bæði fyrir og eftir íhlutun og kom fram munur 

á milli þeirra 24 kvenna sem fengu íhlutun og samanburðarhóps sem samanstóð af 

Fyrri frammistaða 

Herminám 

Tilfinningaleg 
viðbrögð 

Hvatning og 
stuðningur annarra 

Trú á 

eigin getu 

Takast á við 
vs. forðast 

Frammistaða 
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30 konum. Niðurstöðurnar benda því til að með íhlutun sé hægt að auka trú 

kvenna á eigin getu á sviði þar sem karlar hafa til þessa verið í miklum meirihluta. 

Trú einstaklinga á eigin getu er forsenda í það minnsta þriggja áhrifaþátta 

á hegðun: 1) hvort einstaklingar takist á við eða forðist hegðun (approach vs. 

avoidance), 2) frammistöðu (quality of performance behavior) á viðkomandi sviði 

og 3) þrautseigju við að yfirvinna hindranir og óþægilegar aðstæður (sjá mynd 2). 

Lítil trú einstaklinga á getu sinni til að framkvæma tiltekna hegðun getur leitt til 

þess að þeir forðist hana, standi sig verr og gefist upp um leið og á móti blæs 

(Betz, 1999, 2004). Í starfsferilsþróun (career development) hefur trú einstaklinga 

á eigin getu áhrif á hvort þeir fari af stað og kanni tiltekin svið eða forðist þau. 

Með öðrum orðum hversu viljugir þeir eru að velja eða íhuga náms- og 

starfsmöguleika sína. Ef einstaklingar hafa mikla trú á getu sinni getur það 

auðveldað þeim val á námi og starfi en ef trú þeirra á getu sinni er hins vegar lítil 

getur það reynst þeim hindrun. Afar erfitt er að þróa áhuga einstaklinga á sviðum 

sem þeir forðast og getur frekari flótti orðið að vítahring sem kemur í veg fyrir þá 

reynslu sem gæti leitt til aukinnar trúar þeirra á getu sinni. Til þess að fá 

einstaklingana af stað þarf því að brjóta upp vítahringinn. Ein leið til þess er að 

nota íhlutun sem byggir á áhrifaþáttunum fjórum (Betz, 1999).  

Trú á eigin getu í ráðgjöf 

Fjölmargar rannsóknir hafa skoðað trú á eigin getu út frá mismunandi samhengi. 

Samkvæmt Pajares (1997) hefur verið sýnt fram á að trú einstaklinga á eigin getu 

tengist ýmsum klínískum vandamálum, svo sem: heilsu, verkjastjórnun, 

þunglyndi, streitu, félagsfærni, fóbíum, fíkn, reykingum og frammistöðu í 

íþróttum. Hugtakið hefur einnig fengið talsverða athygli í rannsóknum á menntun 

þar sem megináhersla hefur verið á að skoða þrjú svið: 1) Tengsl milli trúar 

einstaklinga á eigin getu annars vegar við val á aðalgrein í háskóla og hins vegar 

við starfsval. 2) Tengsl milli trúar kennara á hæfni sinni annars vegar við val á 

kennsluaðferðum og hins vegar við mismunandi árangur nemenda. 3) Fylgni á 
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milli trúar nemenda á eigin getu við áhuga þeirra, námsárangur og frammistöðu í 

námi. 

Hackett og Betz (1981) voru fyrst til að nota kenningu Bandura til að 

skoða trú einstaklinga á eigin getu í tengslum við starfstengda hegðun og töldu 

hana geta skýrt hvernig félagsmótun hefur áhrif á hefðbundin hlutverk kynjanna 

og sjálfsviðmið í tengslum við náms- og starfsval og hegðun tengda starfi. Síðan 

hafa fjölmargar rannsóknir sýnt að trú einstaklinga á getu sinni hefur áhrif á 

náms- og starfsval þeirra, árangur og úthald í námi og starfi (Betz, Harmon og 

Borgen, 1996; Lent, Brown og Hackett, 1994; Multon, Brown og Lent, 1991; 

Betz, 2004). Margar rannsóknir hafa skoðað tengsl trúar á eigin getu og áhuga við 

náms- og starfsval og sýnir samantekt Lent, Brown og Hackett (1994) og 

Rottinghaus, Larson og Borgen (2003) á rannsóknum á þessu sviði að bæði áhugi 

og trú á eigin getu tengist vali á námi og starfi. Svo virðist hins vegar sem stór 

hluti þessara rannsókna skoði aðeins afmörkuð áhugasvið, yfirleitt Handverks- 

eða Vísindasvið, sem dregur úr alhæfingargildi þeirra (Nauta, Kahn, Angell og 

Cantarelli, 2002; Tracey og Hopkins, 2001). Þannig hafa aðeins örfáar rannsóknir 

verið gerðar á áhrifum áhuga og trúar á eigin getu á náms- og starfsval út frá 

öllum sviðum Hollands (t.d. Betz, Harmon og Borgen, 1996; Tracey, 1997a, 

2002). Vísbendingar um að bæði áhugi og trú á eigin getu hafi áhrif á náms- og 

starfsval hafa leitt til þess að sameiginlegar mælingar á þessum hugtökum þykja 

orðið æskileg nálgun í náms- og starfsráðgjöf (Betz, 1999; Betz og Borgen, 2000). 

Til þess að svo megi verða þurfa mælingar á áhuga og trú á eigin getu hins vegar 

að vera hliðstæðar. Með öðrum orðum þarf að vera hægt að bera saman mælingar 

á áhuga og trú á eigin getu á sömu sviðum. Til þess að einstaklingar fari af stað og 

kanni störf á tilteknu sviði þurfa þeir að hafa einhvern vott af áhuga og trú á getu 

sinni á sviðinu. Ef áhugi eða trú á eigin getu er hins vegar ekki til staðar má beita 

íhlutun til að vekja áhuga eða tiltrú einstaklinga sem getur orðið til þess að þeir 

fari af stað og skoði náms- og starfsmöguleika sína á sviðinu (Chartrand, Borgen, 

Betz og Donnay, 2002; Betz og Borgen, 2000). 

Eins og sjá má benda rannsóknir til að trú einstaklinga á eigin getu hafi 

ekki síður áhrif á starfsval þeirra en áhugi. Með því að skoða trú einstaklinga á 
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eigin getu út frá öllum áhugasviðum Hollands í stað afmarkaðra sviða fást 

ítarlegri upplýsingar auk þess sem hægt er að bera niðurstöðurnar saman við 

starfsáhuga eins og hann er mældur, til dæmis með áhugasviðskönnun Strong og 

SDS. Í ráðgjöf gefur sameiginleg mæling þessara þátta möguleika á að finna 

misræmi hjá ráðþegum, svo sem þau svið sem þeir sýna áhuga á en hafa litla trú á 

getu sinni á sviðinu og öfugt. Með íhlutun sem byggir á áhrifaþáttunum fjórum 

má síðan auka trú ráðþega á eigin getu. 

Kenning Hollands um starfsáhuga 

Kenning John Hollands um starfsáhuga (vocational interest) hefur verið ráðandi í 

rannsóknum og hagnýtingu á sviði náms- og starfsráðgjafar undanfarin 40 ár 

(Sharf, 2002). Að mati Hollands (1997) leita einstaklingar í umhverfi sem 

samræmist áhuga þeirra, gildum, viðhorfum og þar sem þeir fá að njóta hæfileika 

sinna. Ef samræmi næst á milli áhugasviðs og starfsumhverfis er líklegt að fólk 

verði ánægt í starfi og nái árangri (Sharf, 2002). Holland (1997) flokkar 

starfsáhuga og starfsumhverfi í sex meginsvið: Handverks-, Vísinda-, Lista-, 

Félags-, Athafna- og Skipulagssvið eða HVLFAS (sjá nánar lýsingar á hverju 

sviði í fylgiskjali 1). Tengslunum á milli sviðanna sex er lýst með því að staðsetja 

þau á sexhyrningi (sjá mynd 3). Starfsáhugi einstaklinga getur verið misjafnlega 

aðgreindur, það er að segja þröngur eða víður. Áhugi sumra fellur þannig kannski 

aðeins á eitt svið en algengast er að þau falli á þrjú svið sem liggja saman á 

sexhyrningnum. Því nær sem sviðin liggja hvort öðru því meiri er samkvæmnin 

sem vísar í hversu mikið áhugasviðin eiga sameiginlegt (Sharf, 2002; Holland, 

1997). Líkan Hollands þykir afar gagnlegt í náms- og starfsráðgjöf þar sem það 

myndar einfaldan túlkunarramma fyrir niðurstöður áhugasviðskannana og hefur 

ýtt undir frekari rannsóknir á sviðinu (Niles og Harris-Bowlsbey, 2002; Sharf, 

2002). 
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Mynd 3  Tengsl áhugasviðanna sex, HVLFAS, Handverks-, Vísinda-, Lista-, Félags-, Athafna- og 

Skipulagssvið. 

 

Kenning Hollands hefur verið meira rannsökuð en nokkur önnur 

starfsþróunarkenning (Sharf, 2002). Almennt benda þær rannsóknir sem hafa 

verið gerðar til þess að formgerð Hollands eigi vel við í Bandaríkjunum en síður í 

öðrum löndum. Niðurstöður um hversu vel formgerðarkenning Hollands á við 

bandaríska minnihlutahópa eru hins vegar ekki afgerandi. Samantekt Tracey og 

Rounds (1993) á rannsóknum á formgerð Hollands styður til dæmis við gildi 

kenningarinnar í Bandaríkjunum fyrir bæði kynin, alla aldurshópa frá aldrinum 16 

ára og mismunandi mælitæki. Niðurstöður þeirra sýna jafnframt að 

formgerðarkenning Hollands eigi ekki eins vel við utan Bandaríkjanna. 

Þvermenningarleg rannsókn Rounds og Tracey (1996) á gildi kenningar Hollands 

sýnir að líkan hans á ekki sérlega vel við utan Bandaríkjanna eða hjá bandarískum 

minnihlutahópum. Niðurstöður Day og Rounds (1998) styðja formgerðarkenningu 

Hollands fyrir Bandaríkjamenn en voru hins vegar ekki eins afgerandi meðal 

bandarískra minnihlutahópa. Rannsókn Tracey (2002) sýnir aftur á móti að 

formgerð Hollands á vel við í Bandaríkjunum fyrir bæði kynin, alla aldurshópa og 

bandaríska minnihlutahópa sem er í andstöðu við niðurstöður Rounds og Tracey 

(1996).  
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Hér á landi hefur kenning Hollands ásamt áhugasviðskönnun Strong haft 

mikil áhrif á þróun náms- og starfsráðgjafar (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 1998; 

Jónína Kárdal, 1998). Þrátt fyrir að áhugasviðskannanir sem byggja á kenningu 

Hollands hafi verið notaðar hér á landi í hátt í tvo áratugi hafa fáar rannsóknir 

verið gerðar til að skoða réttmæti kenningarinnar og gildi áhugasviðskannana. 

Almennt benda þær rannsóknir sem gerðar hafa verið til þess að líkan Hollands 

eigi vel við íslenska framhalds- og háskólanemendur og geti spáð fyrir um 

starfsval þeirra. Rounds og Tracey (1996) komust að þeirri niðurstöðu að 

formgerð Hollands eigi vel við en byggja ályktun sína á afar litlu og ódæmigerðu 

úrtaki 86 tvítyngdra Íslendinga sem Konráðs (1990) notaði við íslenska þýðingu á 

Strong. Rannsókn Einarsdóttir, Rounds, Ægisdóttir og Gerstein, (2002) á réttmæti 

kenningar Hollands styður við gildi hennar og hugsmíðaréttmæti fyrir Strong en 

síður fyrir SDS. Niðurstöður þeirra sýndu jafnframt að formgerð starfsáhuga hjá 

íslenskum framhalds- og háskólanemum er svipuð þeirri formgerð sem fyrirfinnst 

hjá Bandaríkjamönnum. Einarsdóttir (2001) skoðaði gildi áhugasviðskönnunar 

Strong og bentu niðurstöðurnar til að könnunin sé réttmæt. Jafnframt kom í ljós að 

þrátt fyrir að atriðin virki ólíkt í um helmingi tilfella við mælingar á áhugasviðum 

Hollands hérlendis og í Bandaríkjunum virðist það ekki hafa áhrif á formgerðina. 

Brynhildur Scheving Thorsteinsson og Sif Einarsdóttir (2004) komust að þeirri 

niðurstöðu að formgerð Hollands falli vel að starfsáhuga framhalds- og 

háskólanema eða aldrinum 16-23 ára. Hins vegar virðist líkan Hollands ekki eiga 

nægilega vel við starfsáhuga grunnskólanemenda eða aldurshópinn 13-15 ára. Til 

viðbótar má geta þess að rannsókn Konráðs og Haraldssonar (1994) sýndi að 

bandarísk viðmið starfskvarða áhugakönnunar Strong (Occupational Scales) eru 

réttmæt fyrir íslenska háskólanema. 

Margt bendir því til að kenning Hollands ásamt þeim áhugakönnunum sem 

þýddar hafa verið séu í góðu gildi hér á landi frá 16 ára aldri sem er forsenda þess 

að hægt sé að kanna hvort mælingar á trú á eigin getu út frá áhugasviðum 

Hollands eigi jafnvel við hérlendis eins og í Bandaríkjunum. 
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Þróun kvarða til að meta trú á eigin getu 

Betz, Borgen og Harmon (1996) áttu öll sæti í ráðgjafarnefnd Strong 

áhugakönnunarinnar á árunum 1992-1995 þar sem hugmyndin um að þróa 

matstæki sem mælir trú einstaklinga á eigin getu út frá áhugasviðum Hollands 

kviknaði. Töldu þau að slíkt tæki yrði afar gagnlegt fyrir náms- og starfsráðgjafa 

sem gætu þá ekki aðeins metið trú einstaklinga á eigin getu heldur einnig borið 

hana saman við starfsáhuga eins og hann er mældur með áhugakönnun Strong. 

Markmið Betz, Harmon og Borgen, (1996) var að nota stórt úrtak (large sample 

method) til að þróa og kanna réttmæti mælinga á trú á eigin getu út frá 

áhugasviðum Hollands auk þess að skoða tengsl trúar á eigin getu á meginsviðum 

Hollands við kyn, starfsstéttir (occupational group) og starfsáhuga. Afraksturinn 

var Skills Confidence Inventory eða SCI ásamt handbók. SCI samanstendur af 60 

atriðum sem mæla trú fólks á getu sinni til að framkvæma ýmis verkefni og störf 

og ná árangri í ýmsum námsgreinum (sjá fylgiskjal 2). Unnið er úr niðurstöðunum 

SCI í tölvu og þeim skilað á einu blaði sem sýnir þemastafi ráðþega. Þemastafirnir 

gefa upplýsingar um getu ráðþega á hverju sviðanna sex sem gerir mögulegt að 

bera niðurstöðurnar saman við áhugasvið Hollands. Yfirleitt fást þrír þemastafir, 

til dæmis HSF, sem þýðir að ráðþegi hefur mesta trú á eigin getu á 

Handverkssviði, næst mest á Skipulagssviði og þriðja hæsta sviðið er Félagssvið 

(sjá fylgiskjal 3 og 4) (Betz, Borgen og Harmon, 1996). 

Að mati höfunda kvarðans liggur gildi hans í skoðun þeirra á því að tæki 

sem mælir trú einstaklinga á eigin getu út frá grunnvíddum starfsáhuga sé 

þýðingarmikil viðbót við starfskönnunarferlið. Ef náms- og starfsráðgjafar og 

ráðþegar þeirra hafa upplýsingar um bæði áhuga og trú ráðþega á eigin getu 

skapast góður grundvöllur fyrir umræður um könnun á námi og störfum (Betz, 

Borgen og Harmon, 1996). Tafla 1 sýnir að mikill áhugi og mikil trú einstaklinga 

á eigin getu gefur til kynna að líklegt sé að einstaklingar fari af stað og kanni 

náms- og starfsmöguleika sína. Hins vegar er afar ólíklegt að einstaklingar fylgi 

áhuga sínum eftir nema þeir hafi lágmarkstrú á getu sinni á sviðinu. Á sama hátt 

eru litlar líkur á að einstaklingar sem hafa trú á eigin getu fylgi henni eftir ef áhugi 

þeirra er lítill. Með íhlutun sem byggir á öllum fjórum áhrifaþáttum Bandura má 
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hins vegar auka trú þeirra á eigin getu eða áhuga sem getur orðið að raunhæfum 

náms- og starfsmöguleika sem vert er að kanna. Lítill áhugi og lítil trú á eigin getu 

gefur þá til kynna að ólíklegt sé að ætla að ástæða sé til að kanna möguleika 

einstaklinga á sviðinu (Chartrand o.fl., 2002). 

 

Tafla 1 Sameiginleg túlkun á GOT (General Occupational Themes) og GCT (General 

Confidence Themes). 

Mikill áhugi og mikil trú á eigin getu 

→ góður möguleiki til að kanna 

Mikill áhugi og lítil trú á eigin getu 

→ ef hægt er að auka trú á eigin getu getur 

þetta orðið góður möguleiki til að kanna 

Lítill áhugi og mikil trú á eigin getu 

→ ef hægt er að auka áhugann getur þetta 

orðið góður möguleiki til að kanna 

Lítill áhugi og lítil trú á eigin getu 

→ ólíklegt til að vera góður möguleiki til að 

kanna 

 

SCI er eini kvarðinn sem hefur verið gefinn út sem metur trú á eigin getu 

út frá áhugasviðum Hollands og er sérstaklega ætlaður náms- og starfsráðgjöfum 

til að aðstoða ráðþega við náms- og starfsval. Auk þess að skoða trú ráðþega á 

eigin getu má nota niðurstöðurnar til að bera saman við áhugasvið Hollands sem 

flestir náms- og starfsráðgjafar hérlendis þekkja vel til í gegnum áhugakönnun 

Strong og „Í leit að starfi“ (SDS). Einn hluti af SDS felur þó í sér mat einstaklinga 

á eigin getu (competencies scales) og er ætlað að meta hæfni (aptitudes) þeirra og 

færni (proficiencies) (Holland, Fritzsche og Powell, 1994). Ólíkt þeim kvarða sem 

hér um ræðir er kenningalegur grunnur hæfnis- eða færnismats Hollands mjög 

óljós og því ekki skýrt hvaða hugsmíð hann ætlaði sér að meta á þennan hátt. Í 

þessari rannsókn verður gerð úttekt á helstu próffræðilegum eiginleikum kvarða 

sem metur trú á eigin getu út frá áhugasviðum Hollands með það fyrir augum að 

kanna möguleika á notkun hans í ráðgjöf hér á landi. 

Uppbygging SCI 

Við þróun SCI var starfssviðakvarðinn (General Occupational Themes eða GOT) 

í áhugasviðskönnun Strong lagður til grundvallar til að mæla trú á eigin getu 

(General Confidence Themes eða GCT). Þetta var gert til að að hafa möguleika á 

að bera niðurstöður GCT kvarðans saman við sambærilega mælingu á áhuga á 

GOT kvarðanum sem metur sex áhugasvið kenningar Hollands (sjá töflu 1) (Betz, 
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Borgen og Harmon, 1996; Rottinghaus, Lindley, Green og Borgen, 2002). Við val 

á atriðum nýttu höfundar sér skriflegar lýsingar á GOT kvarðanum, eigin reynslu í 

ráðgjöf og þekkingu á kvarðanum í gegnum fyrri rannsóknir sínar, þar á meðal 

endurskoðun Strong árið 1994. Fyrir hvert svið starfsviðakvarðans völdu höfundar 

atriði sem falla að skilgreiningu Hollands að sviðinu (sjá töflu 2). Fyrsta 

bráðabirgðaútgáfan innihélt 195 atriði sem prófuð voru á 73 manna misleitu 

forúrtaki, 49 konum og 24 körlum úr tveimur háskólum og einu fyrirtæki. 

Þátttakendur voru beðnir um að gefa til kynna á skalanum 1 (engin trú á eigin 

getu) til 5 (algjör trú á eigin getu) trú þeirra á eigin getu til að framkvæma tiltekin 

verkefni eða athafnir, svo sem að stofna fyrirtæki. Á sama hátt voru þátttakendur 

beðnir um að sýna hversu mikla trú þeir hefðu á eigin getu til að ljúka 

námskeiðum í tilteknum námsgreinum, til að mynda listum eða bókhaldi. Út frá 

greiningu á gögnunum voru notuð tvenns konar viðmið til að skera úr um hvort 

eyða ætti atriðum eða halda þeim eftir: a) Hvort atriði hafði meiri fylgni við þann 

GCT kvarða sem það tilheyrði heldur en hina GCT kvarðana og b) atriði sýndi 

ekki mikinn kynjamun. Þau atriði sem ekki tengdust heildartrú einstaklings á 

hæfni sinni á viðeigandi GCT kvarða var eytt og þannig var þeim fækkað niður í 

151 (Betz, Borgen og Harmon, 1996). 

 

Tafla 2 Dæmi um atriði í Skills Confidence Inventory. 

Svið Athafnir    Námsgreinar 

Handverkssvið Gera við klukku   Iðngreinar 

Vísindasvið Gera vísindatilraun   Stærðfræði 

Listasvið Leika í leikriti   Listir 

Félagssvið Hitta nýtt fólk   Ráðgjafaaðferðir 

Athafnasvið Stofna fyrirtæki   Ræðumennska 

Skipulagssvið Halda utan um fjármálaskýrslur  Bókhald 

 

Við val á atriðum var reynt að velja þau atriði sem sýndu lítinn kynjamun 

en ekki reyndist gerlegt að koma alveg í veg fyrir hann, sérstaklega í atriðum sem 

falla undir Handverkssvið. Höfundar töldu hins vegar að það kæmi ekki að sök. 

Ólíklegt væri að niðurstöður sem sýndu litla trú einstaklinga á eigin getu og væru 

tilkomnar vegna áhrifa félagsmótunar á hefðbundin hlutverk kynjanna yrðu 
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notaðar á þann hátt að þær myndu draga úr starfsmöguleikum einstaklinga. Slíkar 

upplýsingar gæfu náms- og starfsráðgjafanum frekar til kynna að örva þurfi 

ráðþega til að takast á við nýja námsreynslu á sviðum sem þeir hafa forðast (Betz, 

Borgen og Harmon, 1996). 

Næsta skref í þróun könnunarinnar var að leggja hana fyrir stöðlunarúrtak. 

Til þess að SCI gæti nýst bæði í háskólum og í ráðgjöf með fólki sem þegar er 

komið út á vinnumarkaðinn var notað 2231 manna úrtak háskólanema og fólks úr 

atvinnulífinu sem hafði áður tekið þátt í endurskoðun Strong áhugakönnunarinnar 

árið 1994. Af þeim sem sýndu áhuga á að vera með í framhaldsrannsókn voru 

valdar 21 starfsstétt til að endurspegla Holland sviðin sex í GCT kvarðanum. 

Eintak af SCI var sent til 1525 þátttakenda úr atvinnulífinu og voru heimtur 75% 

eða 1147 kannanir. Stöðlunarúrtak háskólanemenda byggðist á 706 nemendum úr 

tveimur háskólum. Til að fækka atriðum niður í 60 og búa til 10 atriða matskvarða 

voru notuð svör frá 1853 háskólanemum og fólki úr atvinnulífinu. Val atriða í 

lokaútgáfuna byggði á eftirfarandi þáttum: a) Atriðið sýndi mikla fylgni við eigin 

kvarða, b) hafði litla fylgni við aðra kvarða, c) kynjamunur var í lágmarki og d) 

lýsti öllum meginhliðum á því sviði Hollands sem því var ætlað að meta (Betz, 

Harmon og Borgen, 1996; Betz, Borgen og Harmon, 1996).  

Áreiðanleiki SCI 

Stöðlunarúrtakið náði til ríflega 1800 háskólanemenda og fólks úr atvinnulífinu 

og sýndu niðurstöðurnar að áreiðanleikinn er hár og forspágildið gott. 

Áreiðanleiki kvarðanna var fenginn með alfa-stuðli og reyndist hann vera á bilinu 

0,84 til 0,87 fyrir háskólanemendur og 0,84 til 0,88 fyrir fólk í atvinnulífinu. Það 

gefur til kynna að innri áreiðanleikinn (internal consistency reliability) sé góður. Í 

báðum hópum var Athafnasvið lægst (0,84) og Handverkssvið hæst (0,87 til 

0,88). Áreiðanleiki endurtekinnar prófunar (test-retest reliability) var mældur með 

því að leggja SCI fyrir úrtak 113 háskólanemenda og aftur þremur vikum síðar. 

Fylgni endurtekinnar prófunar reyndist vera á bilinu 0,83 (Handverkssvið) til 0,87 

(Félagssvið) sem gefur til kynna góðan áreiðanleika kvarðanna (Betz, Harmon og 

Borgen, 1996; Betz, Borgen og Harmon, 1996).  
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Réttmæti SCI 

Samkvæmt Messick (1995) þarf að skoða sex hliðar réttmætis við mat á gildi 

kvarða sem mælir tiltekna hugsmíð (construct). Þessar sex hliðar hugsmíða-

réttmætis eru: innihald (content), efnislegt réttmæti (substantive), formgerð 

(structural), alhæfingargildi (generalizability), ytri tengsl (external) og afleiðingar 

(consequential). 1) Innihaldsréttmæti felur í sér skilgreiningu á því hugtaki sem á 

að mæla og yfir hvaða svið það nær. Einnig segir það til um hvort úrtak atriða 

sem notuð eru endurspegli þýði þeirra (item domain) og hvaða atriði henta í 

matstækið sem kemur í veg fyrir eða heldur skekkjum í lágmarki. 2) Efnislegt 

réttmæti segir til um hvaða hugrænu ferlar fara í gang þegar fólk svarar atriðunum 

sem matstækið samanstendur af. 3) Formgerð matstækja vísar fyrst og fremst til 

innbyrðis tengsla kvarðanna og/eða atriðanna og hvort þau falla að 

kenningarlegum líkönum sem lögð eru til grundvallar við prófaþróunina. 4) 

Alhæfingargildi segir til um hvort hægt sé að alhæfa niðurstöður matstækisins á 

milli tíma, aðstæðna og menningarhópa. 5) Ytri tengsl vísa í tengsl niðurstaðna 

við aðrar mælingar og rannsóknir (t.d. viðmiðsréttmæti) og hvort þau eru í 

samræmi við þá forspá sem kenningin setur fram (forspáréttmæti). 6) Messick 

leggur einnig áherslu á að mikilvægt sé að huga að afleiðingum þess að nota 

matstækið. Bæði þeim afleiðingum sem gert var ráð fyrir og öðrum sem geta 

komið í ljós (Messick, 1995; Fouad, 1999). Þær rannsóknir sem hafa verið gerðar 

til að kanna réttmæti SCI hafa flestar beinst að því að skoða tengsl mats á eigin 

getu við önnur mælitæki og hvort ólíkir hópar fólks fái niðurstöður á prófinu í 

samræmi við það sem vænta mátti út frá kenningum um trú á eigin getu (t.d. Betz, 

Borgen og Harmon, 1996; Betz, Harmon og Borgen, 1996; Betz, Borgen, Kaplan 

og Harmon, 1998; Donnay og Borgen, 1999; Chartrand, Borgen, Betz og Donnay, 

2002; Parson og Betz, 1998). Lítil áhersla hefur hins vegar verið lögð á að skoða 

aðrar hliðar réttmætis en ágætlega var hugað að innihaldi SCI við þróun þess og 

þá sérstaklega hvort atriðin falli undir kenningarlegar hugsmíðar Hollands. 

Til að tryggja innihaldsréttmæti SCI við þróun kvarðans reyndu höfundar 

að velja atriði sem endurspegla öll svið Hollands. Auk þess leituðust þeir við að 

safna atriðum sem eru talin endurspegla þau svið þar sem karlar eða konur eru 
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gjarnan talin vera ráðandi á og forðast að nota atriði sem eru augljóslega lituð af 

fordómum gagnvart tilteknum hópum. 

Til að kanna hvort ytri tengsl kvarðans væru í samræmi við það sem vænta 

mátti í ljósi kenninga og fyrri rannsókna á trú á eigin getu gerðu Betz, Borgen og 

Harmon (1996) samanburð á fólki í starfi og háskólanemum. Niðurstöðurnar 

sýndu að fólk í starfi mat getu sína hærra heldur en háskólanemendur og átti það 

við um bæði kynin. Karlar í vinnu voru hærri en karlar í háskólanámi á Athafna-, 

Skipulags- og Félagssviði en marktækur munur var ekki á öðrum sviðum. Konur í 

starfi voru hærri en konur í háskólanámi á Handverks-, Vísinda-, Athafna- og 

Skipulagssviði. Aftur á móti voru þær jafnháar á Listasviði og ekki reyndist vera 

marktækur munur á Félagssviði. Þessar niðurstöður styðja við réttmæti kvarðans 

þar sem kenningarlegar væntingar gera ráð fyrir að trú fólks á eigin getu sé hærri 

hjá fólki í starfi heldur en háskólanemendum þar sem fyrrnefndi hópurinn hefur 

meiri reynslu í að nota og þróa hæfni sína heldur en sá síðari (Betz, Borgen og 

Harmon, 1996). Kynjamunur á mati á eigin færni var einnig skoðaður. Reyndust 

karlar hafa meiri trú á eigin getu heldur en konur á Handverks-, Athafna-, 

Vísinda- og Skipulagssviði en konur höfðu meiri trú en karlar á getu sinni á 

Félagssviði sem samræmist niðurstöðum Parson og Betz (1998). Svo virðist hins 

vegar sem ólíkum rannsakendum beri ekki alveg saman um hvers eigi að vænta 

vegna áhrifa félagsmótunar á hlutverk kynjanna á trú á eigin getu á mismunandi 

sviðum. Þó ber flestum saman um að búast megi við að trú karla á getu sinni sé 

meiri en kvenna á Handverks- og Vísindasviði og að trú kvenna á eigin getu sé 

meiri en trú karla á Félagssviði (s.s. Holland, 1997; Tracey, 2002). 

Líkan Hollands var notað til að aðgreina niðurstöður stöðlunarúrtaksins á 

trú á eigin getu (General Confidence Themes) í mismunandi starfsstéttir. Reyndist 

aðgreining GCT kvarðans fyrir félagsmenn hverrar starfsstéttar frá félagsmönnum 

annarra starfsstétta og frá almenningi (general population) vera góð sem styður 

við réttmæti kvarðans (Betz, Borgen og Harmon, 1996). Harmon og fél. (1996) 

könnuðu getu GCT kvarðans til að aðgreina milli starfshópa með því að skoða 

hvernig 21 starfshópar röðuðust að meðaltali fyrir hvert svið Hollands. Reyndist 

röðun hæstu og lægstu starfshópa á hverju sviði vera í samræmi við kenningu 
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Hollands. Betz, Borgen, Kaplan og Harmon (1998) notuðu 1147 starfandi 

einstaklinga úr stöðlunarúrtakinu til að skoða réttmæti SCI og sýna niðurstöður 

þeirra góða aðgreiningu Hollands kvarðanna í öllum starfshópunum og gott 

forspárgildi fyrir þemu Hollands hjá báðum kynjum. Donnay og Borgen (1999) 

notuðu niðurstöður Hollands kvarðanna í Strong (GOT) og GCT kvarðans í SCI 

til að spá fyrir um störf 1105 fullorðinna í 21 starfsstétt. Reyndist viðbótar-

réttmæti (incremental validity) GCT kvarðans vera marktækt og umfram það sem 

hægt var að skýra með GOT kvarðanum. GCT kvarðinn aðgreindi starfsstéttirnar 

aðeins betur heldur en GOT kvarðinn. Þannig skýrir GOT kvarðinn um 79% mun 

á störfum (occupational difference), GCT kvarðinn skýrir um 82% og saman 

skýra GOT og GCT kvarðarnir um 91% mun á störfum. Niðurstaða þeirra er að 

SCI sé: a) Réttmæt mæling á einstaklingum sem eru ánægðir í starfi, b) aðgreind 

mæling frá áhuga en þó tengd þannig að þemstafir GCT kvarðans eru yfirleitt þeir 

sömu og í GOT kvarðans og öfugt og c) nothæft matstæki við náms- og 

starfsráðgjöf.  

Til að kanna tengsl trúar á eigin getu við áhuga skoðuðu Betz, Borgen og 

Harmon (1996) fylgnina á milli trúar á eigin getu við samsvarandi áhugasvið í 

1994 útgáfu áhugasviðskönnunar Strong hjá 110 háskólanemum, 81 konu og 29 

körlum. Reyndist fylgnin vera á bilinu 0,44 (Athafnasvið) til 0,63 (Listasvið) 

þegar kynin voru skoðuð saman. Sambærilegar fylgnimælingar fyrir bæði kynin 

milli trúar á eigin getu og áhuga í 1985 útgáfu af Strong áhugasviðskönnuninni 

byggði á 248 manna úrtaki háskólanema, 158 konum og 90 körlum. Hjá konum 

reyndist fylgnin vera á bilinu 0,46 (Athafnasvið) til 0,74 (Listasvið) en hjá körlum 

á bilinu 0,39 (Athafnasvið) til 0,68 (Listasvið). Þetta styður réttmæti kvarðans og 

er í samræmi við kenningarlegar væntingar, fyrri rannsóknir og samantekir (Betz, 

Borgen og Harmon, 1996). Lenox og Subich (1994) þróuðu kvarða sem mælir trú 

á eigin getu út frá áhugasviðum Hollands. Niðurstöður þeirra sýndu að fylgni 

trúar á eigin getu við áhugasvið var há á samsvarandi sviðum en lág á ólíkum 

sviðum. Líkan Lent og félaga (1994) gefur til kynna að einstaklingar þurfi að hafa 

bæði áhuga og lágmarks trú á getu sinni til að þeir fari af stað og kanni náms- og 

starfsmöguleika sína. Hugmyndin hér að baki er að með því að auka trú 
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einstaklinga á eigin getu sé líka hægt auka áhuga þeirra. Ef einstaklingum er gert 

auðveldara fyrir með að fara af stað ætti það líka að auðvelda þeim að kanna 

áhuga sinn. Rannsókn Chartrand, Borgen, Betz og Donnay (2002) á 27.000 

manna úrtaki sýnir að trú á eigin getu og áhugi eru skyld hugtök sem veita 

aðgreindar upplýsingar. Reyndist fylgnin milli trúar einstaklings á eigin getu í SCI 

og samsvarandi áhugasviða í Strong vera frá 0,40 (Athafnasvið) upp í 0,65 

(Vísindasvið). Er það í samræmi við aðrar rannsóknir svo sem Donnay og Borgen 

(1999); Rottinghaus, Lindley, Green og Borgen (2002); Betz, o.fl. (2003). 

Parson og Betz (1998) gerðu staðfestandi þáttagreiningu (confirmatory 

factor analysis) á 345 háskólanemum sem höfðu tekið SCI til að kanna hvort 

tengsl kvarðanna falli að formgerðarkenningu Hollands. Benda niðurstöður þeirra 

til að gögnin styðji við formgerðarkenningu Hollands um að lýsa megi tengslum 

trúar á eigin getu á starfssviðunum sex sem sexhyrningi. Þetta er í samræmi við 

niðurstöður Tracey (1997a, 2002) um að formgerð starfsáhuga og trúar á eigin 

getu í starfi sé svipuð sem styður við notkun áhugasviðskenningar Hollands sem 

líkani fyrir mælingar á trú á eigin getu líkt og starfsáhuga. 

Almennt virðast því niðurstöðurnar í meginatriðum styðja við réttmæti 

kvarðans og virðist SCI virka vel sem mæling á almennum hugsmíðum sem 

endurspegla trú á eigin getu á helstu sviðum atvinnulífs. Þörf er hins vegar á 

frekari rannsóknum til að skoða aðrar hliðar réttmætis en hafa verið gerðar hingað 

til og þá sérstaklega á formgerð kvarðans. Í þessari rannsókn verður réttmæti 

íslenska kvarðans sem var þróaður á svipaðan hátt og SCI kannað. Ekki verður þó 

um jafn ítarlega próffræðilega úttekt að ræða og hjá Betz og félögum heldur lögð 

megináhersla á að skoða áreiðanleika og réttmæti kvarðans og tengsl trúar á eigin 

getu við starfsáhuga og kyn. Einnig verður kannað hversu vel formgerðarkenning 

Hollands á við mælingar á trú á eigin getu hér á landi en rannsókn Einarsdóttur, 

Rounds, Ægisdóttir og Gerstein (2002) bendir til að formgerð starfsáhuga sé í 

góðu gildi og þau mælitæki sem helst hafa verið notuð við að meta áhugasvið 

Hollands sýni hugsmíðaréttmæti hér á landi. 
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2. Aðferð 

Í þessari athugun á gildi mælitækis sem þróað var í anda SCI til að meta trú 

einstaklinga á eigin færni á sex áhugasviðum Hollands voru notuð gögn úr 

víðtækri grunnrannsókn Jóns Torfa Jónassonar og Kristjönu Stellu Blöndal 

(2002). Meginmarkmið rannsóknar þeirra var að fá yfirsýn yfir námsferil og 

námsgengi ungs fólks og tengslum sálfræðilegra þátta við námsárangur og 

námsval í framhaldsskóla. Rannsóknin samanstendur af þremur sjálfstæðum 

könnunum: námsferilskönnun, símakönnun og póstkönnun. Í þessari rannsókn var 

notaður hluti af gögnum úr póstkönnuninni þar sem spurt var um áhugasvið 

einstaklinga, trú þeirra á eigin hæfni og sjálfsálit (Jón Torfi Jónasson og Kristjana 

Stella Blöndal, 2002). 

Þátttakendur 

Stuðst var við slembiúrtak úr þjóðskrá sem náði til 1000 einstaklinga úr 1975 

árgangnum og voru búsettir á Íslandi samkvæmt þjóðskrá 1. desember árið 1999. 

Allir þátttakendur voru því 24 ára þegar rannsóknin fór fram og var notað sama 

úrtak og í símakönnuninni þar sem svörunin var 75% eða 713 manns. Þar af voru 

379 í starfi, 171 voru í námi, 120 unnu með námi en 43 voru hvorki í vinnu eða 

námi. Í gegnum símakönnunina var áhugi fólks á þátttöku í póstkönnuninni 

kannaður. Svörunin við henni var 56% eða 528 manns þar af voru 44 sem ekki 

höfðu tekið þátt í símakönnuninni. Alls tóku því 484 manns þátt í báðum 

könnunum. Af þeim 528 sem tóku þátt í póstkönnuninni þar sem spurningalisti 

um mat á trú á eigin getu var lagður fyrir voru 287 konur (54,4%) og 241 karlar 

(45,6%) (Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002; Kristjana Stella 

Blöndal, munnleg heimild, 27. apríl 2005). 

Mælitækið – Trú á eigin getu 

Mælitækið sem ætlað er að mæla trú einstaklinga á eigin getu út frá áhugasviðum 

Hollands var þróað af Kristjönu Stellu Blöndal og Ingibjörgu Kaldalóns og 

samanstendur af 69 atriðum. Við gerð atriðanna nýttu höfundar sér fyrst og fremst 

skriflegar lýsingar á innihaldi sex áhugasviða kenningar Hollands. Einnig höfðu 

þeir til hliðsjónar Hollands kvarða áhugasviðskönnunar Strong (GOT), SCI og 
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„Leitaðu sjálfur að starfi“ (SDS) sem ætlað er að meta áhuga eða trú einstaklinga 

á eigin getu á sex sviðum Hollands. Fyrir hvert sviðanna sex voru valin atriði sem 

falla að skilgreiningu Hollands að sviðinu. Fyrsta bráðabirgða-útgáfan samanstóð 

af 117 atriðum og leituðust höfundar við að velja atriði sem höfðuðu til beggja 

kynja. Leitað var til tveggja sérfræðinga sem þekkja vel til Hollands til að meta á 

hvaða sviði atriðin féllu best og koma með athugasemdir. Smávægilegar 

breytingar voru gerðar og þeim atriðum sem sérfræðingarnir voru ekki sammála 

um hvaða sviði tilheyrðu voru tekin út. Þegar spurningalistinn var kominn í 

nokkuð endanlega mynd var hann lagður fyrir 25 nemendur í efsta bekk 

grunnskóla til að fá endurgjöf á orðalag. Í kjölfarið voru gerðar minniháttar 

breytingar á orðalagi til að gera atriðin skiljanlegri. Endanleg gerð spurninga-

listans sem lagður var fyrir úrtakið innihélt 69 atriði eða 11  til 12 atriði fyrir hvert 

sex svið Hollands (Kristjana Stella Blöndal, munnleg heimild 18. febrúar 2005). 

Framkvæmd 

Póstkönnunin var framkvæmd í nóvember árið 1999 og fengu þátttakendur sendan 

spurningalista, bréf til útskýringa og umslag til að senda svör sín til baka. Í 

bréfinu var sagt frá því að tilgangur rannsóknarinnar væri að kanna menntun ungs 

fólks þar sem meðal annars yrði skoðuð afstaða þess til skóla og náms. 

Markmiðið væri að reyna varpa ljósi á það hvað ráði vali fólks á námsleiðum og 

hvað valdi því að það hættir í skóla. Til þess væri mikilvægt að meta hvaða gagn 

ungt fólk teldi sig hafa af skólakerfinu, hvernig því hefði liðið í þessu kerfi, hvort 

margir sæki nám utan þess og að hvaða marki áhugasvið fólks ráði vali 

námsbrauta. Þátttakendur voru því næst beðnir um að svara spurningalistanum þar 

sem spurt var um trú þeirra á eigin getu (self-efficacy), sjálfsálit (self-esteem) og 

áhugasvið sem byggir á SDS áhugasviðskönnun Hollands. Forsvars- og 

umsjónarmaður könnunarinnar voru kynntir sem og að framkvæmd væri í 

höndum Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands. Lögð var áhersla á að 

þátttakendur væru ekki skyldugir til þátttöku en að svör þeirra væru mikilvæg og 

að nafn þeirra myndi hvergi koma fram við úrvinnslu sem tölvunefnd hefði gefið 

leyfi fyrir. Því næst voru þátttakendur beðnir um að senda meðfylgjandi umslag 

þegar þeir hefðu lokið við að fylla út spurningalistann og þeim þakkað fyrir 
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þátttökuna. Könnuninni var síðan fylgt eftir með símtali til þeirra sem ekki höfðu 

svarað innan þriggja vikna. 

 Í leiðbeiningunum sem fylgdu spurningalistanum var þátttakendum bent á 

að lesa eina spurningu í einu og svara því sem kæmi fyrst upp í hugann og af 

hreinskilni. Bent var á að krossa skyldi aðeins í einn reit fyrir hverja spurningu og 

að ekki væru til nein rétt eða röng svör. Þátttakendur voru spurðir um áhugasvið 

sín, sjálfsviðhorf og trú á eigin getu og voru hvattir til að svara öllum spurningum 

og gera athugasemdir ef þeim þætti tilefni til. Spurningar um trú á eigin getu voru 

í þriðja og síðasta hluta spurningalistans. Þar voru þátttakendur beðnir að leggja 

mat á hversu mikla trú þeir hefðu á hæfni sinni til að takast á við tiltekin verkefni 

og athafnir. Svarmöguleikarnir voru fimm: 1) engin trú á hæfni sinni til verksins, 

2) lítil trú, 3) nokkur trú, 4) frekar mikil trú og 5) mjög mikil trú (Trú á eigin 

hæfni, Kristjana Stella Blöndal og Ingibjörg Kaldalóns, 1999). 

Úrvinnsla 

Til að kanna hversu vel trú á eigin getu fellur að formgerðarkenningu Hollands 

um tengsl áhugasviðanna sex eru notaðar tvær aðferðir. Sú fyrri er fjölvíddar-

greining (Multidimensional Scaling eða MDS; Kruskal og Wish, 1978) sem sýnir 

fyrst og fremst tengsl áhugasviðanna á myndrænan hátt. Hin aðferðin er svokölluð 

„Randomization” prófun (Hubert og Arabie, 1987) þar sem lagt er mat á hvort 

tengslin milli áhugasviðanna falli að forspá líkansins. Líkanið gerir ráð fyrir að 

það séu meiri tengsl á milli þeirra sviða sem liggja saman á sexhyrningnum, til 

dæmis Handverks- og Vísindasviði, heldur en þeirra sem eru fjær hvort öðru í 

líkaninu, svo sem Handverks- og Listasviðs. Minnstu tengslin eru síðan á milli 

þeirra sviða sem liggja á móti hvort öðru, til dæmis Handverks- og Félagssvið. 

Því betur sem gögnin falla að því sem líkanið spáir fyrir um því hærri verður 

svokallaður „Correspondence Index“ eða CI. Til að finna CI stuðullinn er notað 

forrit sem nefnist RANDALL (Tracey, 1997b) til að reikna út hlutfall á milli 

fjölda þeirra tengsla sem falla að líkaninu og þeirra sem ekki falla að því. Líkt og 

fylgnistuðlar er CI stuðullinn staðlaður og getur tekið gildi frá -1 til 1. Því nær 

sem hann er 1 því betur falla tengslin að formgerðarlíkaninu og formgerðinni þar 

með (sjá nánar Rounds, Tracey og Hubert, 1992; Einarsdóttir o.fl. 2002). 
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3. Niðurstöður 

Til að kanna próffræðilega eiginleika mælitækisins er lagt mat á áreiðanleika 

kvarðanna og réttmæti þeirra sem mælingu á trú á eigin getu á sex áhugasviðum 

Hollands. Fyrst er áreiðanleiki kvarðans metinn út frá innri samkvæmni og borinn 

saman við niðurstöður stöðlunarúrtaks SCI. Til að svara spurningum um réttmæti 

kvarðans er byrjað á því að skoða meðaltal starfssviðanna sex eftir kyni. Síðan er 

hugað að fylgni milli trúar á eigin getu við samsvarandi áhugasvið. Réttmæti 

kvarðans er einnig metið til að kanna hversu vel tengslin milli sviðanna falla að 

formgerðarkenningu Hollands. Til þess er bæði notuð fjölvíddargreining 

(Multidimensional Scaling) og staðfestandi aðferð sem prófar hvort forspá 

líkansins sé staðfest (Randomization Test). 

Áreiðanleiki 

Áreiðanleiki starfssviðanna sex er metinn með alfa-stuðli (Cronbachs alpha) og 

eins og sést í töflu 3 er áreiðanleikinn góður eða á bilinu 0,84 til 0,91. 

Áreiðanleikinn reynist vera hærri á öllum sviðum hér á landi nema 

Handverkssviði samanborið við rannsókn Betz, Borgen og Harmon (1996) bæði 

hjá háskólanemum og fólki í starfi (sjá töflu 3).   

 

Tafla 3  Alfa-áreiðanleiki starfssviðanna sex borinn saman við stöðlunarúrtak SCI. 

    IS   US   US 

   ’75 árgangurinn    Háskólanemar**      Fólk í starfi 

Svið            (N = 528)           (N = 706)           (N = 1147) 

Handverkssvið   0,84   0,87   0,88 

Vísindasvið   0,90   0,86   0,86 

Listasvið   0,87   0,85   0,85 

Félagssvið   0,89   0,85   0,85 

Athafnasvið   0,91   0,84   0,84 

Skipulagssvið   0,90   0,86   0,86 

** Í bandarísku skólakerfi eru „college students” eða háskólanemar á aldrinum 18-22 ára. 
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Réttmæti 

Til að kanna hvort kynjamunur sé í samræmi við kenningarlegar væntingar er 

meðaltal kynjanna skoðað. Reynist það vera á bilinu 2,9 til 3,7 (sjá töflu 4) og eru 

konur hæstar á Félagssviði en lægstar á Listasviði. Karlar eru aftur á móti hæstir á 

Handverkssviði en lægstir á Listasviði. Þegar litið er til kynjamunar þá eru karlar 

hærri en konur á Athafnasviði en konur eru aftur á móti hærri en karlar á Félags- 

og Skipulagssviði. Ekki reynist vera marktækur kynjamunur á Lista-, Handverks- 

og Vísindasviði sem vekur nokkra athygli. 

 

Tafla 4  Meðaltal trúar á eigin getu fyrir Holland sviðin sex eftir kyni. 

    Konur          Karlar  

             (N = 287)        (N = 241) 

Svið  M  sf  M  sf t-gildi 

Handverkssvið 3,4 0,77 3,4 0,72  0,82 

Vísindasvið 3,1 0,87 3,2 0,85  1,93 

Listasvið 2,9 0,77 2,9 0,80 -1,04 

Félagssvið 3,7 0,71 3,4 0,76 -5,98** 

Athafnasvið 3,0 0,83 3,2 0,76  3,90** 

Skipulagssvið 3,4 0,80 3,2 0,82 -2,04* 

*p < 0,05   **p < 0,01 

 

Líkt og hjá Betz, Borgen og Harmon (1996) eru tengsl á milli áhuga og 

trúar á eigin getu könnuð með því að skoða fylgni milli trúar á eigin getu við 

samsvarandi áhugsvið hjá öllu úrtakinu og síðan fyrir hvort kyn. Eins og tafla 5 

sýnir er fylgni trúar á eigin getu við samsvarandi áhugasvið hjá íslenska úrtakinu 

á bilinu 0,52 (Handverkssvið) til 0,71 (Vísinda- og Listasvið). Á nokkrum stöðum 

reynist vera marktæk fylgni milli áhuga á einu sviði og trúar á eigin getu á öðru. Í 

flestum tilfellum er þó um að ræða svið sem liggja saman á sexhyrningslíkani 

Hollands og er það í samræmi við kenninguna. Fylgni við önnur svið er einna 

mest milli trúar á eigin getu á Skipulagssviði við áhuga á Vísinda- og 

Athafnasviði en minnst er fylgnin hins vegar milli áhuga á Handverkssviði við trú 

á eigin getu á Lista-, Félags- og Skipulagssviði. 
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Tafla 5  Fylgni trúar á eigin getu við samsvarandi áhugasviðsmat. 

                        Áhugasviðkönnun SDS 

Trú á eigin getu   H    V    L    F    A    S 

Handverkssvið  0,52** 0,18** 0,18** 0,16** 0,14** 0,15** 

Vísindasvið  0,09* 0,71** 0,22** 0,19** 0,21** 0,16** 

Listasvið  0,02  0,19** 0,71** 0,36** 0,19** 0,04 

Félagssvið -0,11* 0,10* 0,30** 0,60** 0,27** 0,15** 

Athafnasvið  0,11* 0,21** 0,17** 0,17** 0,68** 0,34** 

Skipulagssvið  0,03  0,37** 0,08  0,18** 0,42** 0,61** 

*p < 0,05   **p < 0,01 

 

Tafla 6 sýnir að fylgni trúar á eigin getu við samsvarandi áhugasvið hjá 

konum er á bilinu 0,52 (Handverks- og Félagssvið) til 0,69 (Vísinda- og 

Listasvið). Mesta fylgnin við önnur svið er á milli trúar á eigin getu á Skipulags-

sviði við áhuga á Vísinda- og Athafnasviði en minnsta fylgnin við önnur svið er á 

milli trúar á eigin getu á Listasviði við áhuga á Skipulagssviði. Fylgnin milli trúar 

á eigin getu við samsvarandi áhugasvið hjá körlunum reynist vera aðeins hærri en 

hjá konum eða á bilinu 0,60 (Handverks-, Skipulags- og Félagssvið) til 0,75 

(Listasvið) (sjá töflu 7). Mesta fylgnin við önnur svið er á milli trúar á eigin getu á 

Listasviði við áhuga á Félagssviði og milli trúar á eigin getu á Skipulagssviði við 

áhuga á Vísinda- og Athafnasviði. Minnsta fylgnin við önnur svið er hins vegar á 

milli áhuga á Handverkssviði við öll önnur svið nema samsvarandi svið. 

 

Tafla 6  Fylgni trúar á eigin getu við samsvarandi áhugasviðsmat kvenna. 

                      Áhugasviðkönnun SDS 

Trú á eigin getu   H       V    L    F    A    S 

Handverkssvið 0,52**  0,24** 0,28** 0,20** 0,19**  0,15** 

Vísindasvið 0,17**  0,69** 0,20** 0,17** 0,19**  0,09 

Listasvið 0,17**  0,14* 0,69** 0,29** 0,18** -0,02 

Félagssvið 0,07   0,08  0,23** 0,52** 0,33**  0,10 

Athafnasvið 0,04   0,16** 0,18** 0,25** 0,68**  0,31** 

Skipulagssvið 0,10   0,32** 0,04  0,09  0,42**  0,62** 

*p < 0,05   **p < 0,01    
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Tafla 7  Fylgni trúar á eigin getu við samsvarandi áhugasviðsmat karla. 

                        Áhugasviðkönnun SDS  

Trú á eigin getu   H     V      L    F    A    S 

Handverkssvið  0,60** 0,11  0,10  0,19** 0,07  0,16* 

Vísindasvið -0,03   0,72** 0,27** 0,35** 0,23** 0,27** 

Listasvið -0,07   0,26** 0,75** 0,48** 0,20** 0,11 

Félagssvið -0,07   0,18** 0,33** 0,60** 0,26** 0,16* 

Athafnasvið  0,06   0,25** 0,21** 0,31** 0,68** 0,43** 

Skipulagssvið  0,05   0,45** 0,11  0,22** 0,44** 0,60** 

*p < 0,05   **p < 0,01    

 

Út frá gögnum sem var safnað þegar kvarðinn var lagður fyrir má skoða 

hvort þátttakendum líkaði betur verklegt eða bóklegt nám í grunnskóla út frá 

sviðum Hollands (sjá töflu 8). Þeim sem líkaði verknám betur eru hærri á Hand-

verkssviði en þeim sem líkaði bóknám betur eru hærri á Vísinda-, Skipulags- og 

Listasviði. Lítill munur er á Félagssviði og ekki marktækur munur á Athafnasviði.  

 

Tafla 8  Meðaltal trúar á eigin getu eftir því hvort viðkomandi líkaði betur við verklegt eða 
bóklegt nám í grunnskóla. 

          Verklegt nám         Bóklegt nám  

            (N = 160)            (N = 200) 

Svið  M  sf  M  sf t-gildi 

Handverkssvið 34,5 7,2 31,1 7,6  4,31** 

Vísindasvið 19,6 5,5 23,5 5,3 -6,77** 

Listasvið 27,9 7,6 30,0 7,6 -2,68** 

Félagssvið 24,1 5,2 25,6 5,3 -2,64** 

Athafnasvið 16,1 4,5 16,6 4,2 -1,08 

Skipulagssvið 14,4 4,1 16,1 4,4 -3,81** 

*p < 0,05   **p < 0,01 

 

Einnig er hægt að skoða þá sem hafa lokið stúdentsprófi og þá sem hafa 

lokið öðru skilgreindu lokaprófi af framhaldsskólastigi, svo sem iðnnámi eða 

verslunarprófi út frá sviðum Hollands (sjá töflu 9). Þeir sem hafa lokið stúdents-

prófi eru hærri á Vísinda-, Lista- og Skipulagssviði. Lítill munur er hins vegar á 

Félagssviði og marktækur munur finnst ekki á Handverks- og Athafnasviði. 
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Tafla 9  Meðaltal þeirra sem hafa lokið stúdentsprófi og þeirra sem hafa lokið skilgreindu 
lokaprófi af framhaldsskólastigi. 

              Stúdentspróf          Annað lokapróf            

Svið    N      M       sf  N      M          sf  t-gildi 

Handverkssvið   266    33,1   7,4 184  33,3       7,7  -0,28 

Vísindasvið   271    24,1   5,1 181   19,6       5,5    8,95** 

Listasvið   271    30,5   7,3 183   27,5       7,7    4,10** 

Félagssvið   269    25,8   4,9 184   24,5       5,4    2,56** 

Athafnasvið   270    16,8   4,0 188   16,6       4,8    0,50 

Skipulagssvið   270    16,2   4,1 189   14,9       4,6    3,17** 

*p < 0,05   **p < 0,01 

 

Þegar formgerð trúar á eigin getu er skoðuð með því að nota 

fjölvíddargreiningu (MDS) kemur í ljós að röð sviðanna er HLFAVS í stað 

HVLFAS eins og kenning Hollands segir til um að hún eigi að vera (sjá mynd 4). 

CI stuðullinn reynist vera -0,15 en því nær sem stuðulinn er 1 því betur falla 

tengslin að formgerðinni (sjá fylgni milli sviðanna sex í fylgiskjali 5). Stuðullinn 

endurspeglar því niðurstöður fjölvíddargreiningarinnar um að gögnin séu ekki að 

falla nægilega vel að kenningunni.  
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Mynd 4 Tveggja vídda MDS lausn fyrir trú á eigin getu á öllum sviðum Hollands (H-

Handverkssvið, V-Vísindasvið, L-Listasvið, F-Félagssvið, A-Athafnasvið og S-Skipulagssvið). 
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Í leit að hugsanlegum skýringum á því hvers vegna formgerðin fellur ekki 

vel að kenningunni er fylgni atriða við eigið áhugasvið og önnur könnuð líkt og 

Betz, Borgen og Harmon (1996) gerðu við þróun SCI. Fylgni atriða við eigið svið 

reynist vera á bilinu 0,41 til 0,83 en við önnur svið er hún frá 0,02 til 0,78. Örfá 

atriði reynast hafa hærri fylgni við önnur svið en sitt eigið (sjá töflu 10). Í 

kjölfarið er ákveðið að fækka atriðum með því að taka út þau atriði sem hafa 

meiri fylgni við önnur svið en sitt eigið eða sýna meiri fylgni við önnur svið en 

þau sem liggja næst því sviði sem þeim er ætlað að mæla. Með öðrum orðum eru 

þau atriði tekin út sem sýna ekki þá fylgni við eigin kvarða og hina fimm eins og 

búist er við samkvæmt formgerðarkenningu Hollands. Jafnframt er miðað við að 

atriðin verði ekki færri en fimm í hverjum endurskoðuðum kvarða. Þannig er 

atriðunum fækkað úr 69 í 44 þannig að hver Holland kvarðanna sex inniheldur nú 

fimm til tíu atriði. Áreiðanleiki þessara endurskoðuðu kvarða er metinn með alfa-

stuðli (Cronbachs alpha) líkt og áður og reynist hann vera á bilinu (0,83-0,86) 

sem er innan ásættanlegra marka sérstaklega fyrir kvarða sem inniheldur ekki 

fleiri atriði en raun ber vitni. 

 

Tafla 10  Fylgni atriða við eigið svið og önnur auk fjölda þeirra atriða sem voru með hærri 

fylgni við önnur svið en sitt eigið. 

              Fjöldi atriða með 

      Fylgni við   Fylgni við         hærri fylgni við 

Svið           eigið svið              önnur svið          önnur svið en eigin 

Handverkssvið          0,41 - 0,75  0,02 - 0,40 0 

Vísindasvið          0,47 - 0,83  0,02 - 0,54 1 

Listasvið           0,50 - 0,79  0,09 - 0,46 0 

Félagsvið           0,41 - 0,84  0,13 - 0,55 3 

Athafnasvið          0,50 - 0,81  0,13 - 0,78 1 

Skipulagssvið          0,56 - 0,79  0,10 - 0,68 1 

 

 

 



34 

Eftir fækkun atriða er formgerðin skoðuð á nýjan leik með 

fjölvíddargreiningu sem byggir á fylgni milli endurgerðu kvarðanna sex. 

Greiningin leiðir í ljós að tengsl kvarðanna falla nú vel að kenningu Hollands, 

HVLFAS (sjá mynd 5). Þetta endurspeglast í CI stuðlinum sem hefur hækkað 

umtalsvert og er nú 0,63.  
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Mynd 5 Tveggja vídda MDS lausn fyrir trú á eigin getu á öllum sviðum Hollands eftir 

endurgerð kvarðanna (horft rangsælis) (H-Handverkssvið, V-Vísindasvið, L-Listasvið, F-

Félagssvið, A-Athafnasvið og S-Skipulagssvið). 

 

Í ljósi þess hversu vel formgerðin fellur að kenningu Hollands eftir 

endurskoðun kvarðanna þarf einnig að endurmeta mun á kynjunum og tengsl 

áhugasviða við trú á eigin getu. Þegar litið er til kynjamunar er meginmunurinn 

frá fyrri niðurstöðum sá að karlar eru nú hærri en konur á Vísindasviði þar sem 

áður fannst ekki marktækur munur. Jafnframt finnst ekki marktækur kynjamunur 

á Skipulagssviði þar sem konur voru áður hærri en karlar. Fylgni trúar á eigin getu 

við samsvarandi áhugasvið hækkar frá fyrri niðurstöðum og er nú bilinu 0,54 til 

0,72 en fylgnin við önnur svið lækkar aftur á móti aðeins eins og búast mátti við.  
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4. Umræða 

Rannsóknin sýnir að kvarðarnir sem voru þróaðir hér á landi til að meta trú á eigin 

getu fyrir sex áhugasvið kenningar Hollands eru áreiðanlegir. Athuganir á 

réttmæti mælitækisins sem ætlað er að meta á trú á eigin getu sýnir meðal annars 

að fylgni starfsáhuga við trú á eigin getu á samsvarandi sviðum er í samræmi við 

það sem búast mátti við. Kynjamunur á trú á eigin getu er hins vegar aðeins að 

hluta til í samræmi við það sem búist hafði verið við þar sem ekki reyndist vera 

marktækur munur á Handverks- og Vísindasviði sem hingað til hafa verið talin 

karllæg. Auk þess falla tengsl kvarðanna sex ekki nægilega vel að 

formgerðarkenningu Hollands. Eftir að nýir kvarðar voru búnir til þar sem þau 

atriði sem hafa mesta fylgni við önnur svið en þau sem liggja næst því sviði sem 

þeim er ætlað að mæla voru tekin út féllu tengsl kvarðanna mun betur að 

kenningu Hollands. Einnig reyndist áreiðanleiki þeirra vera mjög ásættanlegur 

þrátt fyrir fækkun atriða. Fylgni trúar á eigin getu við starfsáhuga við samsvarandi 

svið hækkaði í endurgerðu kvörðunum auk þess sem marktækur munur mælist nú 

hjá konum og körlum á Vísindasviði. 

Áreiðanleiki kvarðanna sex er mældur með alfa-stuðli og reynist vera 

hærri (0,84-0,91) en hjá Betz, Borgen og Harmon (1996) (0,84-0,88) á öllum 

sviðum nema Handverkssviði þegar niðurstöðurnar eru bornar saman við bæði 

úrtak háskólanema og fólk í starfi. Athyglisvert er að þrátt fyrir að atriðunum hafi 

verið fækkað um þriðjung við endurskoðun kvarðanna er áreiðanleiki þeirra enn 

innan ásættanlegra marka (0,83-0,86).  

Fylgni trúar á eigin getu við samsvarandi áhugasvið er há á öllum sviðum 

sem gefur vísbendingu um að hugtökin séu skyld en samt nægilega aðgreind. 

Niðurstöðurnar benda því til að tilefni sé til að skoða trú á eigin getu og áhuga 

ráðþega saman í náms- og starfsráðgjöf. Það er í samræmi við niðurstöður 

Chartrand, Borgen, Betz og Donnay (2002) um að trú á eigin getu og áhugi séu 

skyld hugtök sem veiti samt sem áður ólíkar upplýsingar. Niðurstöður Lenox og 

Subich (1994) sýna að fylgni trúar á eigin getu við áhugasvið er há á samsvarandi 

sviðum en lág á ólíkum sviðum. Líkan Lent o.fl. (1994) gefur einnig til kynna að 

til þess að einstaklingar fari af stað og kanni náms- og starfsmöguleika sína þurfi 
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þeir að hafa bæði áhuga og lágmarks trú á eigin getu. Fylgni trúar á eigin getu við 

samsvarandi áhugasvið reynist vera talsvert hærri hér á landi (0,52-0,71) heldur 

en hjá Betz, Borgen og Harmon (1996) (0,44-0,63). Ein skýring á því gæti verið 

að úrtak þeirra var bæði lítið (N=110) og náði aðeins til háskólanema. Önnur 

skýring gæti verið að sameiginlegar mælingar á Strong og SCI (s.s. Donnay og 

Borgen, 1999; Chartrand, Borgen, Betz og Donnay, 2002; Tracey, 2002; 

Rottinghaus, Lindley, Green og Borgen, 2002) sýna góða fylgni á Handverks-, 

Vísinda- og Listasviði en mun minni fylgni á Félags-, Athafna- og Skipulagssviði. 

Þegar tengslin eru mæld með Campbell Interest and Skills Survey (CISS) eru þau 

hins vegar góð milli allra sviða. Til að reyna skýra þennan mun hefur verið bent á 

hugsanlegan mun á innihaldi atriða, mismunandi fyrirgjöf og leiðbeiningar með 

mælitækjunum (Chartrand o.fl. 2002). Enn önnur skýring gæti verið að í þessari 

rannsókn er áhugakönnun SDS notuð til að mæla áhuga en Betz, Borgen og 

Harmon (1996) nota aftur á móti áhugakönnun Strong.  

Þegar fylgni trúar á eigin getu við samsvarandi áhugasvið eru skoðar út frá 

kynjunum hjá Betz, Borgen og Harmon (1996) kemur í ljós að bæði kynin hækka 

talsvert á Handverks-, Vísinda- og Listasviði en litlar breytingar eru hins vegar á 

öðrum sviðum. Skýringin á þessu er sú að ekki var notað sama úrtakið og við 

sameiginlegar mælingar á kynjunum. Niðurstöðurnar sýndu að konur voru hærri 

(0,46-0,74) en karlar (0,39-0,68) á öllum sviðum nema Félagssviði. Þegar fylgnin 

á milli trúar á eigin getu og samsvarandi áhugasviða er skoðuð hjá íslenska 

úrtakinu snýst dæmið hins vegar við þar sem karlarnir eru hærri (0,60-0,75) en 

konurnar (0,52-0,69) á öllum sviðum nema Athafnasviði. Er það í samræmi við 

rannsókn Donnay og Borgen (1999) sem sýndi að fylgni trúar á eigin getu hjá 

körlum var hærri en hjá konum öllum sviðum nema á Vísindasviði. Sömuleiðis 

sýndu niðurstöður Chartrand, Borgen, Betz og Donnay (2002) að fylgnin var 

hærri hjá körlum en konum á öllum sviðum nema á Skipulagssviði. Við fækkun 

atriða hækkar fylgnin hjá báðum kynjum lítillega á milli trúar á eigin getu við 

samsvarandi áhugasvið (0,54-0,72) og lækkar aðeins við önnur svið og er það í 

meira samræmi við það sem fram hefur komið í öðrum rannsóknum. 

Rannsóknir á áhrifum kynbundinnar félagsmótunar á kynjamuni í mati á 

trú á eigin getu eru misvísandi. Flestir fræðimenn á sviðinu virðast þó sammála 
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um að búast megi við að trú karla á eigin getu sé hærri en kvenna á Handverks- og 

Vísindasviði og að trú kvenna á eigin getu sé hærri en karla á Félagssviði 

(Holland, 1997; Tracey, 1997a; Parson og Betz, 1998; Rottinghaus o.fl, 2002). 

Niðurstöður Betz, Harmon og Borgen, (1996) voru í samræmi við þetta. Í 

rannsókn þeirra kom í ljós að karlar höfðu meiri trú á eigin getu heldur en konur á 

Handverks-, Athafna-, Vísinda- og Skipulagssviði en konur höfðu meiri trú en 

karlar á eigin getu á Félagssviði. Íslenskar konur hafa aftur á móti meiri trú á getu 

sinni en karlar bæði á Félags- og Skipulagssviði. Íslenskir karlar hafa hins vegar 

aðeins meiri trú á getu sinni en konur á Athafnasviði. Ekki reynist vera marktækur 

munur á milli kynjanna á Handverks- og Vísindasviði sem vekur athygli þar sem 

þau hafa hingað til verið talin karllæg. Við endurgerð kvarðanna eru karlar hins 

vegar hærri en konur á Vísinda- og Athafnasviði en konur eru aftur á móti hærri 

en karlar á Félagssviði sem er að mestu leyti í samræmi við kenningarlega forspá 

og fyrri rannsóknir. Möguleg skýring á því hvers vegna ekki kemur fram 

marktækur munur hjá kynjunum á Handverkssviði þar sem karlar eru jafnan í 

miklum meirihluta gæti verið sú að höfundar leituðust við að velja atriði á sviðið 

sem myndu höfða jafnt til bæði karla og kvenna. 

Við fyrstu sýn virðist formgerð Hollands ekki eiga eins vel við mælingar á 

trú á eigin getu eins og vonir stóðu til þar sem niðurstöðurnar leiða í ljós að röð 

sviðanna við formgerðarprófunina er HLFAVS í stað HVLFAS. Eftir að 

kvarðarnir höfðu verið endurskoðaðir með tilliti til fylgni hvers atriðis við eigin 

kvarða og aðra líkt og gert var við þróun SCI, þá reynist formgerðin vera meira í 

samræmi við kenningu Hollands. Bendir það til þess að hægt sé að mæla trú á 

eigin getu út frá áhugasviðum Hollands hér á landi. Eftir að kvarðinn hafði verið 

endurskoðaður með tilliti til fylgni atriða við eigin kvarða og aðra líkt og gert var 

við prófaþróunina erlendis eru niðurstöðurnar meira í samræmi við það sem hefur 

komið fram í fyrri rannsóknum (t.d. Betz, Borgen og Harmon, 1996; Betz, 

Harmon og Borgen, 1996, 1999; Tracey, 1997a, 2002).  

Holland (1997) setti fram þá tilgátu að einstaklingar sem væru hæstir á 

Vísindasviði hefðu mestar væntingar til hærra menntunarstigs. Auk þess að 

einstaklingar sem væru hæstir á Listasviði væru opnir fyrir hugmyndum og hefðu 

miklar væntingar til menntunar. Þessi spá Hollands er að mestu staðfest með 
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niðurstöðum Rottinghaus, Lindley, Green og Borgen (2002) sem könnuðu 

viðbótaráhrif  (incremental effects) trúar á eigin getu, áhuga og persónuleika til að 

skýra væntingar háskólanema til náms. Reyndist fylgni trúar á eigin getu við 

hæsta menntunarstig, doktorsgráðu, vera langhæst á Vísindasviði en einnig var 

hún há á Félagssviði.  

Í þessari rannsókn er skoðað hvort þátttakendum líkaði betur við verklegt 

eða bóklegt nám í grunnskóla. Í samræmi við kenningarlega forspá eru þeir sem 

líkaði betur verklegt nám hærri á Handverkssviði en þeir sem líkaði betur bóklegt 

nám eru aftur á móti hærri á Vísinda-, Lista- og Skipulagssviði. Þessar 

niðurstöður eru að mestu leyti staðfestar þegar skoðað er hvort munur sé á þeim 

sem hafa lokið stúdentsprófi og þeim sem hafa lokið öðru skilgreindu lokaprófi af 

framhaldsskólastigi, svo sem iðnnámi, verslunarprófi eða sjúkraliðaprófi. Í ljós 

kemur að einstaklingar sem hafa lokið stúdentsprófi eru hærri á Vísinda-, Lista- 

og Skipulagssviði en ekki reynist vera marktækur munur á Handverkssviði. 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar er að meta próffræðilega eiginleika 

kvarða sem hannaður var til að meta trú einstaklings á eigin getu út frá 

áhugasviðum Hollands og kanna hvort hann megi nota í ráðgjöf. Hingað til hefur 

verið farin sú leið við þróun flestra mælitækja hér á landi að taka erlenda kvarða, 

þýða þá og forprófa. Má þar nefna, áhugasviðskönnun SDS og Ideas. Í þessari 

rannsókn hefur ferlið hins vegar verið annað þar sem farin er sú leið að þróa 

íslenskan kvarða frá grunni til að meta trú á eigin getu út frá áhugasviðum 

Hollands. Mikilvægt er að benda á að erlendu mæltækin voru notuð sem 

fyrirmyndir en atriðin voru fyrst og fremst valin með tilliti til þess hversu vel þau 

féllu að sex áhugasviðum Hollands. Hér er því um mælitæki að ræða sem er fyrst 

og fremst ætlað til að meta ákveðnar skýrar kenningalegar hugsmíðar. 

Upprunalegur tilgangur með þróun mælitækis var að nota það í rannsóknarskyni 

sem hluta af stærri rannsókn á námsferli ’75 árgangsins. Þrátt fyrir að kvarðinn 

hafi verið þróaður í öðrum tilgangi en þeim að nota hann í ráðgjöf og óhefðbundin 

leið hafi verið farin við þróun hans sýna niðurstöður þessarar rannsóknar að 

mögulegt er að þróa slíkan kvarða hér á landi.  

Þar sem ákveðið var að nota gögn sem þegar voru til takmarkast mat á 

próffræðilegum eiginleikum mælitækisins af þeim upplýsingum sem gögnin bjóða 
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upp á. Úrtak rannsóknarinnar miðaðist við einstaklinga á 24. aldursári sem gefur 

góðan þverskurð af heilum árgangi en segir okkur hins vegar takmarkað um 

hversu vel matstækið hentar fyrir yngri aldurshópa. Mikil þörf er fyrir slíkt 

matstæki fyrir framhaldsskólanemendur og því mikilvægt að prófa gildi tækisins 

þar áður en það verður þróað frekar. Ekki reyndist mögulegt að prófa allar sömu 

hliðar réttmætis eins og gert var í fyrri rannsóknum þar sem gögnunum var ekki 

sérstaklega safnað í þeim tilgangi að prófa réttmæti mælitækisins. Því er enn 

nokkrum spurningum ósvarað um réttmæti kvarðans hér á landi samanborið við 

erlenda kvarða. Mikilvægt er síðan að hafa í huga við samanburð á 

áhugasviðsmati að sömu áhugasviðskannanirnar voru ekki notaðar hér á landi og 

erlendis. SDS var notað í þessari rannsókn en áhugakönnun Strong hjá Betz og 

félögum (1996) en þrátt fyrir það eru niðurstöðurnar að mestu leyti sambærilegar. 

Niðurstöðurnar lofa því góðu og gefa tilefni til að ætla að nota megi 

kvarðann til þess að þróa mælitæki sem metur trú á eigin getu út frá áhugasviðum 

Hollands. Mælt er með áframhaldandi þróun kvarðans þar sem nota mætti þau 

atriði sem eftir standa til að mynda grunn að nýju og endurbættu mælitæki. Áður 

er kvarðinn yrði þróaður frekar er hins vegar brýnt að kanna hvort tækið henti 

yngri aldurshópum og hversu vel gefst að nota hann við ráðgjöf á háskólastigi. 

Ýmsar vísbendingar eru um að trú á eigin getu sé mikilvægur þáttur í þróun náms- 

og starfsferils einstaklinga auk þess að vera mikilvægur grunnur fyrir 

ráðgjafaíhlutanir. Þörf er hins vegar á frekari rannsóknum á trú á eigin getu og 

tengslum hugtaksins við áhuga einstaklinga hér á landi bæði eins og hann er 

mældur í Strong og „Í leit að starfi“.  

Margt bendir til þess að sameiginlegar mælingar á trú á eigin getu og 

áhuga eins hann er mældur til dæmis í Strong og „Í leit að starfi“geti komið að 

verulegu gagni fyrir náms- og starfsráðgjafa og ráðþega þeirra hér á landi. Bæði 

við að aðstoða ráðþega við náms- og starfsval þeirra auk þess sem mælingarnar 

geta örvað hönnun ráðgjafaríhlutunar sem sniðin er að þörfum ráðþega. 

Áhugavert verður síðan að fylgjast með áframhaldandi þróun á mælitækinu sem 

vonandi á eftir að koma náms- og starfsráðgjöfum að notum til að sinna ráðgjöf 

sinni með enn faglegri hætti en þeir hafa gert hingað til.  
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Fylgiskjal 1: Sex áhugasvið Hollands 

 

H – Handverkssvið (R - Realistic) 

Sviðið lýsir fólki sem líkar vel að vinna með höndunum og nota alls kyns verkfæri, 

tæki og tól. Því líkar vel líkamleg störf auk starfa sem unnin eru utandyra. 

Ævintýralegt umhverfi og útivist höfða gjarnan til þess. 

V – Vísindasvið (I - Investigative) 

Sviðið lýsir fólki sem hefur gaman af því að því að leysa vandamál með 

vísindalegum aðferðum, meta, greina og beita rökhugsun. Það vill gjarnan vinna 

sjálfstætt og við störf sem krefjast einbeitingar. 

L – Listasvið (A - Artistic) 

Sviðið lýsir fólki sem hefur listræna hæfileika, frumleika og innsæi. Því líkar vel að 

skapa eigið vinnuumhverfi þar sem ímyndunarafl þess og sköpunargáfa fær að njóta 

sín. 

F – Félagssvið (S-Social) 

Sviðið lýsir fólki sem líkar vel að vinna við mannleg samskipti. Það hefur áhuga á að 

leiðbeina, hjálpa eða kenna fólki og eru gjarnan góðir hlustendur. Samvinna, skipting 

ábyrgðar og sveigjanleiki í samskiptum er þeim mikilvæg í starfi. 

A – Athafnasvið (E - Enterprising) 

Sviðið lýsir fólki sem líkar að vinna með fólki en hefur mestan áhuga á að stjórna og 

hafa áhrif á framvindu mála. Það er gjarnan virkt í athafnalífi og vill ná fram 

ákveðnum markmiðum, persónulegum eða efnahagslegum. 

S – Skipulagssvið (C-Conventional) 

Sviðið lýsir fólki sem vill hafa gott skipulag á vinnu sinni og er áreiðanlegt. Það 

hefur auga fyrir skynsamlegum og hagnýtum lausnum og líkar oft vel að vinna með 

gögn og skýrslur. 
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Fylgiskjal 2: Framsetning á spurningum SCI (1996 útgáfa) 
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Fylgiskjal 3: Sýnishorn af Skills Confidence Inventory 

niðurstöðublaði (1996 útgáfa) 
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Fylgiskjal 4: Sýnishorn af Skills Confidence Inventory 

niðurstöðublaði (2005 útgáfa) 



48 

Fylgiskjal 5: Fylgnifylki fyrir trú á eigin getu 

Fylgni milli upprunalegra kvarða sem meta trú á eigin getu fyrir starfssviðin sex. 

Trú á eigin getu 

Trú á eigin getu   H   V   L   F   A   S 

Handverkssvið 1,00  

Vísindasvið 0,42** 1,00  

Listasvið 0,26** 0,60** 1,00  

Félagssvið 0,50** 0,46** 0,38** 1,00  

Athafnasvið 0,43** 0,46** 0,55** 0,39** 1,00  

Skipulagssvið 0,29** 0,32** 0,34** 0,28** 0,29** 1,00 

*p < 0.05   **p < 0.01     

 


