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Útdráttur 
Enn sem komið er hefur ekki tekist að greina alla undirliggjandi þætti í tengslum 

við óákveðni við náms- og starfval (career indecision). Nýlega var sett fram líkan 

um óákveðni við náms- og starfsval sem gerir ráð fyrir eftirfarandi fjórum þáttum: 

óákveðni/neikvæðar tilfinningar (indecisiveness/trait negative affect), skortur á 

upplýsingum (lack of information), ágreiningur og hindranir (interpersonal 

conflicts and barriers) og skortur á því að vera tilbúinn (lack of readiness). 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að athuga hvort þættirnir fjórir kæmu 

fram hjá 372 manna úrtaki á Íslandi. Íslensk þýðing matstækisins The Career 

Indecision Profile (CIP), sem byggir á líkaninu, var lögð fyrir 150 

framhaldsskólanemendur og 222 háskólanema. Þáttagreining gaf til kynna að 

hérlendis ættu þrír þættir betur við en fjórir. Í íslensku fjögurra þátta lausninni 

voru aðeins tveir þættir í samræmi við bandaríska líkanið en þrír í þriggja þátta 

lausn. Hvorug lausnin gaf til kynna þátt sem snéri að ágreiningi og hindrunum 

eins og líkanið gerir ráð fyrir. Íslensku niðurstöðurnar hafa þýðingu, innan lands 

sem utan, fyrir frekari þróun tækis sem hægt væri að nota til að meta óákveðni við 

náms- og starfsval og hönnun inngripa sem byggt gætu á nákvæmu mati á vanda 

ráðþega. 

  



 4 

 

 

Abstract 

 

So far, researchers have not been able to identify all underlying factors related to 

career indecision. A newly developed factor model of vocational indecision 

proposes four underlying factors: indecisiveness/trait negative affect, lack of 

information, interpersonal conflict and barriers and lack of readiness. The main 

purpose of this study was to investigate if the proposed four factor structure would 

emerge in a sample of high-school (n = 150) and college students (n =222) in 

Iceland. An Icelandic translation of the The Career Indecision Profile (CIP), an 

instrument based on the model, was administered to a total of 372 students. Factor 

analytic results indicated that a three factor structure described sources of career 

indecision better than the four factor structure proposed by the model. Only two 

factors were similar between the US and the Icelandic four factor solutions but the 

Icelandic three factor solution was similar to three of four factors in the US model. 

The same factor, interpersonal conflicts and barriers, did not emerge in neither of 

the Icelandic factor solutions. The results have implications for further 

development of an instrument to assess career indecision and the design of 

interventions based on accurate definition of the client problems, both in Iceland 

and abroad.    
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Formáli 

 

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

starfsráðgjöf við félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Áhugi minn á 

óákveðni við náms- og starfsval (career indecision) vaknaði þegar ég var í 

vettvangsnámi í Tækniskólanum vorið 2009 og fékk innsýn í störf nám- og 

starfsráðgjafa. Í viðtölum við nemendur, varð ég þess fljótlega áskynja að margir 

þeirra voru afar óákveðnir við námsval sitt og íhuguðu færslu á milli námsbrauta. 

Það var í fyrsta sinn sem að ég velti því fyrir mér hvort til væru matstæki sem 

mældu óákveðni einstaklinga við náms- og starfsval. Í meistaranámi mínu, kynnti 

ég mér hugmyndir, rannsóknir og matstæki í tengslum við óákveðni við náms- og 

starfsval og þá varð mér ljóst að enn hefur ekki tekist að greina þá þætti sem liggja 

til grundvallar hugtakinu. Í kjölfarið var ákveðið að rannsaka hvort fjögurra þátta 

líkan um óákveðni við náms- og starfsval ætti við hérlendis og var rannsóknin 

unnin í samstarfi við höfunda líkansins, Dr. Steven D. Brown og Dr. Christopher 

C. Rector. Matstæki byggt á líkaninu, The Career Indecision Profile (CIP), er í 

þróun í fjórum löndum samtímis; Bandaríkjunum, Sviss, Ítalíu og Íslandi. Í 

verkefninu er lögð megináhersla á niðurstöður íslensku gagnanna þó svo að 

rannsóknin sé einnig hluti af samstarfsverkefni sem nær út fyrir landsteinana.  

Rannsóknin var unnin undir handleiðslu Dr. Sifjar Einarsdóttur, dósents í 

náms- og starfsráðgjöf og Maríu Dóru Björnsdóttur MA, doktorsnema og 

starfandi náms- og starfsráðgjafa. Ég vil færa þeim báðum mínar bestu þakkir fyrir 

dygga aðstoð, hvatningu og góð ráð. Dr. Steven Brown fær einnig þakkir fyrir 

veitt leyfi til samstarfs og afnot af matstækinu The Career Indecision Profile 

(CIP). Síðast en ekki síst vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir alla þá hjálpsemi, 

umburðarlyndi og stuðning sem veittur var á meðan unnið var í lokaverkefninu. 

Sérstakar þakkir fær móðir mín, Emma Þórunn, fyrir að hjálpa til við umönnun 

barna minna á lokasprettinum og í leiðinni stuðla að því að þetta verkefni gæti 

orðið að veruleika.        
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1. Inngangur 

 

Ákvarðanataka um nám og störf (career decision making) vísar til þess hvernig 

einstaklingar taka ákvarðanir um nám og störf, þá þætti sem geta ýtt undir eða 

hamlað náms- og starsfvali og trú einstaklinga á eigin færni varðandi 

ákvarðanatöku. Ákvarðanartaka um nám og störf er mikilvægt hugtak í fræðum 

um starfsþróun (career development) því ráðþegar eru ekki allir jafn hæfir eða 

öruggir með að taka ákvörðun um nám og störf þrátt fyrir að hafa skoðað áhuga 

sinn, færni og gildi(Swanson og D’Archiardi, 2005). Talið er að allt að 50% 

framhaldsskólanema í Bandaríkjunum eigi í erfiðleikum með náms- og starfsval 

(Dickinson og Tokar, 2004). Á Íslandi er til dæmis brottfall nemenda úr 

framhaldsskólum um 40% (Kristjana Stella Blöndal og Jón Torfi Jónsson, 2002) 

sem má ef til vill rekja að einhverju leyti til vanda við náms- og starfsval.  

Í tengslum við ákvarðanatöku um nám og störf hefur töluvert verið fjallað um 

hugtakið óákveðni við náms- og starfsval (career indecision) sem felur í sér 

vangetu við að tilgreina náms- eða starfsval í aðstæðum þar sem ætlast er til 

ákvörðunar (Crites, 1969). Hinn almenni vandi við rannsóknir á óákveðni við 

náms- og starfsval er skortur á kenningarlegum forsendum, ófullnægjandi lýsing á 

því sviði sem hugtakið spannar og skortur á rannsóknum á gæðum inngripa og 

meðferðarúrræða. Þetta er líklega ein skýring þess að áhugi á rannsóknum á 

óákveðni við náms- og starfsval hefur dvínað töluvert undanfarna áratugi (Kelly 

og Lee, 2002). Í því samhengi má þess geta að einungis hafa verið gerðar tvær 

rannsóknir á Íslandi sem leggja áherslu á að skoða undirliggjandi þætti í tengslum 

við ákvarðanatökuvanda einstaklinga við náms- og starfsval (Arna Björk 

Birgisdóttir, Ragnhildur Skjaldardóttir og Rannveig Óladóttir, 1995; María Dóra 

Björnsdóttir, 2007).  

Í viðleitni til þess að varpa skýrara ljósi á ákvarðanatökuvanda einstaklinga 

með áherslu á óákveðni við náms- og starfsval, var markmið rannsóknar að kanna 

hvort að fjögurra þátta líkan Brown og Rector (2007) lægi til grundvallar 

óákveðni íslenskra framhalds- og háskólanemenda við náms- og starfsval. 

Þættirnir voru: 1) óákveðni/neikvæðar tilfinningar (indecisiveness/trait negaitve 
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affect), 2) skortur á upplýsingum (lack of information), 3) ágreiningur og 

hindranir (interpersonal conflict and barriers) og 4) skortur á því að vera tilbúinn 

(lack of readiness). Það er mikilvægt að fá svör við þessum spurningum til að 

hægt sé að þróa matstæki sem mælir alla þá þætti sem hafa áhrif á eða hamla 

náms- og starfsvali einstaklinga. Með því að hafa tiltækt áreiðanlegt og réttmætt 

mælitæki geta náms- og starfsráðgjafar kannað orsakir óákveðni einstaklings við 

náms- og starfsval og boðið upp á inngrip sem hæfa hverjum og einum. Náms- og 

starfsráðgjöf sem fæli í sér slíka þjónustu myndi auðvelda ráðþegum að finna sér 

nám og starf við hæfi og þannig auka líkur á almennri ánægju og vellíðan þeirra 

(Brown og Rector, 2008).  

Eitt af hlutverkum náms- og starfsráðgjafa er að huga sérstaklega að málefnum 

sem snúa að ákvarðanatöku ráðþega um nám og störf. Þannig eiga þeir að beita sér 

fyrir því að auðvelda þeim að taka ákvarðanir um nám og störf og aðstoða þá við 

að yfirstíga þá erfiðleika sem þeir standa frammi fyrir í því ferli (Brown, 2002). Í 

því samhengi er ekki síður mikilvægt að ráðgjöf snúist um að hjálpa ráðþegum að 

þróa þá hæfni og sjálfsöryggi sem þarf til að taka ákvarðanir um nám og störf eins 

og að hjálpa þeim við valið sjálft (Swanson og D’Archiardi, 2005). Á Íslandi hafa 

náms- og starfsráðgjafar að mestu leyti stuðst við áhugasviðskannanir til að 

aðstoða ráðþega við náms- og starfsval og ekki haft nein matstæki undir höndum 

sem greina sérstaklega rót ákvarðanatökuvanda þeirra eða af hverju þeir eru 

óákveðnir varðandi val á námi og starfi. Það skiptir því miklu máli að rannsaka 

hvaða þættir liggja til grundvallar ákvarðanatökuvanda og óákveðni við náms- og 

starfsval í íslensku samfélagi bæði út fráhagnýtu og fræðilegu sjónarhorni.  

 

1.1. Sögulegt yfirlit yfir rannsóknir á óákveðni við náms- og starfsval 

Tilraunir til þess að hjálpa fólki að finna störf við hæfi má rekja aftur til 15. aldar 

ogá 19.öld var búið að gefa út að minnsta kosti 65 bækur um þetta efni. Fyrsta 

náms- og starfsráðgjafaráætlunin var sett á laggirnar í San Francisco í 

Bandaríkjunum árið 1888 í Cogswell High School og síðar í framhaldsskólum í 

Detroit árið 1897 (Brown, 2002). Upphaf kenninga um starfsferilsþróun (career 

development theories) má hins vegar rekja til Frank Parsons (1909) sem setti fram 

skema eða leiðbeiningar í þremur liðum um hvernig einstaklingar ættu að velja sér 

nám og störf á árangursríkan hátt. Skrefin þrjú voru: 1) góð þekking á sjálfum sér, 

hæfni, færni, áhuga, metnaði, tengslaneti, takmörkunum sem og góð þekking á 
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uppruna allra þessara atriða, 2) góð þekking á kröfum, skilyrðum fyrir árangri, 

kostum og ókostum, tekjum, tækifærum og framtíðarhorfum í ólíkum störfum, og 

3) rökréttur hugsunarháttur varðandi tengslin á milli þessara tveggja staðreynda (1 

og 2). Þó svo að ekki sé hægt að líta á þriggja liða skema Parsons sem heildræna 

kenningu, mörkuðu þau samt sem áður fyrsta hugtakarammann (conceptual 

framework) um ákvarðanatöku um nám og störf og voru einnig fyrsti leiðarvísir 

náms- og starfsráðgjafa í þeim efnum (Brown, 2002). Frank Parsons (1909) var 

einnig frumkvöðull í rannsóknum og mati á ákveðni og óákveðni við náms- og 

starfsval. Hann var fyrstur til þess að skipta fólki í hópa eftir því hvort það væri 

ákveðið (certain) eða óákveðið (uncertain) varðandi náms- og starfsval (Hartung, 

1995). 

Síðan Parsons kom fram með hugmyndir sínar, hafa verið gerðar ýmsar 

tilraunir til að skýra óákveðni við náms- og starfsval út frá ólíkum 

kenningarlegum nálgunum. Til að mynda, þá reyndu fylgismenn sálaraflskenninga 

(psychodynamic approach) að flokka vandann með tilliti til innri þátta 

einstaklingsins í stað ytri einkenna. Fylgismenn þróunarkenninga (developmental 

approach) lögðu til að vandi í ákvarðanatökuferli væri í samræmi við eðlileg stig 

starfsþróunar og starfsþroska einstaklingsins. Fylgismenn kenninga um 

starfsáhuga (vocational interests approach) lögðu til að ófullnægjandi þekking á 

eigin áhuga væri með stærri þáttum sem hindruðu einstaklinginn í því að taka 

ákvörðun um nám og störf (Gati, Krausz og Osipow, 1996). Þessar nálganir og 

kenningar hafa einblínt á eina skýringu í tengslum við ákvarðanatökuvanda og 

óákveðni við náms- og starfsval og er það mögulega ein ástæða þess að flokkun á 

vandanum þykir ófullnægjandi eins og staðan er í dag (Brown og Rector, 2008; 

Gati, Krausz og Osipow, 1996; Kelly og Lee, 2002). 

Þó svo að skilningur fræðimanna á því að munur sé á milli þeirra sem eru 

ákveðnir við náms- og starfsval og þeirra sem eru óákveðnir í þeim efnum eigi sér 

langa sögu í fræðum um starfsþróun, hefur mikið af rannsóknum á þessu sviði 

byggst á hugmyndum fárra aðila. John L. Holland og Joan E. Holland (1977) voru 

með þeim fyrstu sem komust að þeirri niðurstöðu að óákveðni við náms- og 

starfval væri fjölþátta hugsmíð og töldu þau að ákveðnar týpur eða gerðir af fólki 

leitaði sér hjálpar í náms- og starfsráðgjöf. Þar var um að ræða: a) fólk sem skortir 

upplýsingar og hæfni b) fólk sem upplifir umhverfis- og persónulegar hindranir, 

og c) fólk með litla þekkingu á sjálfu sér, er óþroskað og kvíðið. Á svipuðum 
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tíma, komst Salomone (1982) að því, út frá eigin klínískri reynslu, að margir 

skjólstæðingar hans virtust vera viðvarandi óákveðnir (chronically indecisive). Þó 

svo að þeir kæmu í ráðgjöf vegna erfiðleika við að taka ákvarðanir um nám og 

störf þá kom í ljós að þeir áttu sér langa sögu um erfiðleika við að taka mikilvægar 

ákvarðanir í lífinu og höfðu ákveðin einkenni til að bera eins og viðvarandi 

tilfinningu um hjálparleysi, voru ósjálfstæðir, óþroskaðir, kvíðnir, pirraðir, skorti 

sjálfsöryggi og höfðu lágt sjálfsmat. Þeir höfðu einnig tilhneigingu til þess að 

velta sér upp úr aðstæðum sínum, fannst stöðugt sem þeir hefðu ekki nægar 

upplýsingar og vildu að aðrir gæfu þeim svörin sem þeir voru að leita að. 

Í sameiningu gefa þessar hugmyndir til kynna að óákveðni við náms- og 

starfsval geti orsakast af margs konar sálrænum, hugrænum, tilfinningalegum og 

félagslegum þáttum. Það gefur vísbendingar um að mögulega sé hægt að greina 

ólíkar gerðir eða tegundir ráðþega út frá þörf hvers og eins, hvort sem um er að 

ræða upplýsingaþörf, lélega sjálfsþekkingu, sálræn einkenni eða aðra reynslu sem 

viðkomandi býr yfir þegar hann eða hún leitar ráðgjafar. Flestar rannsóknir á 

vanda tengdum óákveðni við náms- og starfsval hafa byggt á þessari innsýn og 

hafa nokkur mælitæki verið þróuð í þeim tilgangi að mæla þessa erfiðleika og er 

enn verið að þróa þau og móta. Rannsóknir á þessu sviði hafa í aðalatriðum beinst 

að því að greina sálræn, tilfinningaleg, félagsleg, hugræn og áhugabundin tengsl 

við óákveðni við náms- og starfsval, oftast með því að skoða fylgni og gera klasa- 

og þáttagreiningar (Brown og Rector, 2008). 

 

1.2. Matstæki á óákveðni við náms- og starfsval 

Nokkur matstæki hafa verið þróuð með það að markmiði að mæla óákveðni við 

náms- og starfsval. Þau helstu eru: The Career Decision Scale (CDS), The Career 

Decision Profile, The Career Factors Inventory (CFI) og The Career Decision-

Making Difficulties Questionnaire (CDDQ). Ástæðan fyrir því að fjallað er 

sérstaklega um þessi matstæki í kaflanum, er sú að Brown og Rector (2008) telja 

að hvert og eitt þeirra mæli einungis hluta af óákveðni við náms- og starfsval og 

að sameinuð standi þau sterkari en ein og sér. Þeir nota ýmsa kvarða og atriði úr 

þeim í rannsókn sinni á óákveðni við náms- og starfsval sem fjögurra þátta líkan 

þeirra byggir á. Til viðbótar við þessi mælitæki eru nokkur atriði tekin úr 

rannsókn Callanan og Greenhaus (1990) á óákveðni við náms- og starfsval og úr 



 11 

mælitækinu My Vocational Situation eftir Holland, Daiger og Power frá árinu 

1980 (sjá nánar Brown og Rector, 2008). 

Byrjað verður á því að fjalla um matstækin The Career Decision Scale (CDS), 

The Career Decision Profile, The Career Factors Inventory (CFI) og The Career 

Decision-Making Difficulties Questionnaire (CDDQ) sem nefnd eru hér á 

undanog í framhaldinu verður fjallað um tvær íslenskar rannsóknir sem gerðar 

voru á matstækjum sem mæla ákvarðanatökuvanda um nám og störf. Að lokum 

verður fjallað ítarlega um fjögurra þátta líkan Brown og Rector (2007) og tengsl 

þess við áður nefnd matstæki.  

 

1.2.1. The Career Decision Scale (CDS) 

CDS er matstæki sem mælir óákveðni við náms- og starfsval og var þróað af 

Samuel H. Osipow og samstarfsmönnum hans árið 1975. Það byggir á klínískri 

reynsluhöfunda og er afrakstur hugflæðis (brainstorming) þeirra. CDS 

samanstendur af 19 atriðum; tveimur atriðum sem mæla öryggi (certainty) við 

náms- og starfsval og 16 atriðums em mæla undanfara þess hversu ákveðinn 

(decidedness) og öruggur (certainty) einstaklingurinn er. Eitt atriði er opin 

spurning sem gefur einstaklingum tækifæri til að tjá sig um málefni með eigin 

orðum. Svarmöguleikar eru á fjögurra punkta kvarða sem fá gildin 1 = alls ekki 

líkt mér, til 4 = mjög líkt mér og er heildarskor kvarðans á bilinu 16-64 þar sem 

hærri tala gefur til kynna meiri óákveðni (Osipow, 1999). Áreiðanleiki 

endurtekinnar prófunar með tveggja vikna millibili var 0,90 og 0,82 fyrir tvö úrtök 

háskólanema og samleitniréttmæti hefur verið stutt í rannsóknum (sjá nánar 

Saunders, Peterson, Sampson og Reardon, 2000). 

CDS var fyrst og fremst hannað sem greiningartæki og var hugmyndin sú að 

hver fullyrðing gæti staðið ein og sér þannig að hægt væri að sníða ólík inngrip 

miðað við hverja þeirra. Hins vegar hefur verið deilt um það hvort mælitækið sé 

ein- eða fjölþátta og hafa rannsóknir (til dæmis, Shimizu, Vondracek, Schulenberg 

og Hostetler, 1988) gefið til kynna fjóra undirþætti í CDS. Þeir eru: 1) óljós vitund 

(identity diffusion) sem einkennir þá einstaklinga sem forðast að hugsa um 

atvinnu, gildi og hlutverk (Marcia, 1966), 2) skortur á stuðningi við 

ákvarðanatöku (lack of support for decisions), 3) togstreita (approach-approach 

conflict) og 4) innri og ytri hindranir (internal and external barriers) (Brown og 

Rector, 2008). Hins vegar var upphaflega miðað við að matstækið væri einþátta 
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og í fyrirlögn CDS er oftast stuðst við heildarskor óákveðni við náms- og starfsval 

fremur en mögulega undirþætti (Osipow, 1999). 

 

1.2.2. The Career Decision Profile (CDP) 

CDP er matstæki sem mælir óákveðni við náms- og starfsval og var þróað af 

Lawrence K. Jones árið 1989. Það byggir á líkani höfundar um stöðu ákvörðunar 

um nám og störf (vocational decision status model) og samanstendur af þremur 

þáttum: 1) ákveðni (decidedness) sem á við um hversu ákveðinn einstaklingur er 

varðandi val sitt, 2) vellíðan (comfort) sem vísar til þess hversu sáttur 

einstaklingur er með val sitt og 3) ástæður (reasons) sem á við um ástæður þess að 

einstaklingur er ákveðinn eða óákveðinn með val sitt. Þátturinn ástæður þáttur 3) 

skiptist enn fremur í fjóra undirþætti: a) sjálfsþekkingu (self-clarity) sem á við um 

þekkinguá eigin áhuga og færni, b) þekkingu á störfum og starfsþjálfun 

(knowledge about occupations and training), c) öryggi (decisiveness) sem vísar til 

getu til að taka sjálfstæðar ákvarðanir og d) gildi náms- og starfsvals (career 

choice importance) sem vísar til þess hversu mikilvægt einstaklingi þykir að taka 

ákvörðun um nám og störf (Hartung, 1995).  

CDP samanstendur af 16 atriðum og eru svarmöguleikar á 8 punkta kvarða 

sem fá gildin 1= mjög ósammála til 8 = mjög sammála. Náms- og starfsráðgjafar 

vinna úr niðurstöðum með því að para saman þau stig sem ráðþegi fær á þættinum 

ákveðni (þáttur 1) og þau stig sem hann fær á þættinum vellíðan (þáttur 2). Þannig 

fæst þversnið (profile) af stöðu ráðþega sem: a) ákveðinn/líður vel 

(decided/comfortable), b) ákveðinn/líður ekki vel (decided/uncomfortable), c) 

óákveðinn/líður vel (undecided/comfortable) og d) óákveðinn/líður ekki vel 

(undecided/uncomfortable). Í framhaldinu er stuðst við undirþættina fjóra 

(sjálfsþekkingu, þekkingu á störfum og starfsþjálfun, öryggi og gildi náms- og 

starfsvals) til þess að greina sérstækar hindranir sem hamla ráðþega í að ná þeirri 

stöðu að vera ákveðinn við náms- og starfsval (career-decided state) (Hartung, 

1995). Rannsóknir hafa í stórum dráttum stutt þáttabyggingu CDP og innri 

áreiðanleiki hefur mælst á bilinu 0,68 til 0,77 fyrir einstaka þætti (sjá nánar Brown 

og Rector, 2008).  

 

 

 



 13 

1.2.3. The Career Factors Inventory (CFI) 

CFI er matstækisem mælir óákveðni við náms- og starfsval og var þróað af Judy 

M. Chartrand, Steven B. Robbins, Weston H. Morril og Kathleen Boggs árið 

1990. CFI var hannað sem greiningartæki með það að markmiði að hjálpa 

ráðþegum að greina upplýsingaþörf, innri ágreining og tilfinningalega erfiðleika 

sem trufla ákvarðanatökuferlið. Höfundar CFI beittu röklegri nálgun (rational 

approach) við þróun þess með því að skoða þau fræði og hugmyndir sem liggja til 

grundvallar ákvarðanatökuvanda um nám og störf. Á þeim grundvelli, settu 

þaufram þá hugmynd að óákveðni við náms- og starfsval skiptist í tvo flokka: a) 

skort á upplýsingum (lack of information) þar sem stuðst var við þáttakenningar í 

starfsráðgjöf með áherslu á þekkingu um sjálfan sig og störf til að auðvelda 

ákvarðanatöku, og b) tilfinningalegar hindranir gagnvart því að ljúka 

ákvarðanatökuferlinu (affective inpediments to completing the decision making 

process) þar sem stuðst var við þróunar- og sálaraflskenningar (developmental and 

psychodynamic theories). Í þeim er lögð áhersla á hlutverk innri þátta svo sem 

sjálfsvirðingu, valkvíða og innri togstreitu (Chartrand, Robbins, Morrill og Boggs, 

1990).  

Þáttagreining CFI leiddi síðar í ljós fjóra þætti, tvo hugræna þætti og tvo 

tilfinningalega þætti, sem mælitækið byggir á. Hugrænir þættir voru: a) þörf fyrir 

upplýsingar um nám og störf (need for career information) og b) þörf fyrir 

sjálfsþekkingu (need for self-knowledge). Tilfinningalegir þættir voru: a) valkvíði 

vegna náms og starfa (career choice anxiety) og b) almenn óákveðni (general 

indecisiveness). CFI samanstendur af 21 atriði; svarmöguleikar 10 atriða eru á 

fimm punkta Likert kvarða sem fá gildin 1 = mjög ósammála, til 5 = mjög 

sammála og svarmöguleikar 11 atriða eru á fimm punkta kvarða sem tiltekur 

merkingarandstæður (semantic differential scale) og fá gildin 1 = öruggur til 5 = 

hræddur (Chartrand o.fl., 1990). Rannsóknir hafa að mestu leyti stutt 

þáttabyggingu CFI og innri áreiðanleiki hefur mælst á bilinu 0,79 til 0,91 fyrir 

einstaka kvarða (sjá nánar Brown og Rector, 2008).  

 

1.2.4. The Career Decision-Making Difficulties Questionnaire (CDDQ) 

CDDQ er matstæki sem mælirerfiðleika við ákvarðanir í tengslum við nám og 

störf og var þróað af Itamar Gati, Mina Krausz og Samuel H. Osispow árið 1996. 

CDDQ byggir á ákvarðanakenningunni (the decision theory) og líkani um 
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hugræna úrvinnslu upplýsinga varðandi óákveðni við náms- og starfsval 

(cognitive-information processing model of career indecision). Samkvæmt 

ákarðanakenningunni, hefur ákvörðun þrjú einkenni: a) það er til staðar ákvörðun 

sem þarf að taka, b) það eru margir valmöguleikar og c) hver valmöguleiki hefur 

margar hliðar sem hægt er að bera saman og meta. Höfundar tiltóku einnig fjóra 

eiginleika sem eiga sérstaklega við um ákvarðanatöku um nám og störf: a) fjöldi 

valmöguleika getur verið mikill, b) miklar upplýsingar eru til staðar um hvern 

valmöguleika, c) einungis er hægt að lýsa hverjum valmöguleika með því að 

skoða nokkrar hliðar hans og d) það er til staðar óvissa bæði varðandi einkenni 

þess sem tekur ákvörðunina og valmöguleikanna um nám og störf (Gati, Krausz 

og Osipow, 1996). CDDQ byggir einnig á líkani um hugræna úrvinnslu 

upplýsinga sem á rætur að rekja til Aaron Beck (1979). Hann taldi tilfinningar og 

hegðun einstaklinga ákvarðast að miklu leyti af hugsunum þeirra um sjálfa sig og 

umheiminn og var stuðst við þessar hugrænu áherslur við þróun listans.  

Gati og félagar (1996) gerðu grein fyrir ákvarðanatökuvanda út frá kenningu, 

rannsóknum og út frá tillögum reyndra starfssálfræðinga (vocational 

psychologists) og var afurðin flokkuneftir stigum (hierarchical taxonomy). Efst í 

stigveldinu er greint á milli annars vegar vanda sem einstaklingur upplifir fyrir 

ákvarðanatökuferlið og hins vegar vanda sem einstaklingur upplifir á meðan á 

ákvarðanatökuferlinu stendur. Vandi fyrir ákvarðanatökuferlið samanstendur af 

einum yfirþætti, skortur á því að vera tilbúinn (lack of readiness), sem inniheldur 

undirþættina: a) skortur á hvatningu (lack of motivation), b) óákveðni 

(indecisiveness) og c) brenglaðar skoðanir (dysfunctional thoughts). Vandi á 

meðan á ákvarðanatökuferlinu stendur samanstendur af tveimur yfirþáttum sem 

eru: 1) skortur á upplýsingum (lack of information) og2) mótsagnakenndar 

upplýsingar (inconsistent information). Fyrri yfirþátturinn inniheldur 

undirþættina: a) skortur á upplýsingum um ákvörðunartökuferlið, b) skortur á 

upplýsingum um sjálfan sig, c) skortur á upplýsingum um störf og d) skortur á 

upplýsingum um leiðir til að nálgast upplýsingar. Síðari yfirþátturinn, 

mótsagnakenndar upplýsingar, inniheldur undirþættina: a) óáreiðanlegar 

upplýsingar (unreliable information),b) innri ágreining (internal conflicts) og c) 

ytri ágreining (external conflicts). CDDQ inniheldur 44 atriði sem tilheyra 

undirþáttunum tíu og studdi klasagreining uppbyggingu kenningarinnar í 

bandarísku og ísraelsku úrtaki (Gati o.fl., 1996). Margar rannsóknir hafa stutt 
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þáttabyggingu CDDQ en í einstaka rannsóknum hafa undirþættir færst yfir á aðra 

yfirþætti en CDDQ leggur upp með. Innri áreiðanleiki hefur mælst á bilinu 0,63-

0,70 fyrir þáttinn skort á því að vera tilbúinn og undirþætti hans en á bilinu 0,91-

0,95 fyrir yfirþættina tvo sem ná yfir vanda meðan á ákvörðun stendur (Brown og 

Rector, 2008). 

Þó svo að CDDQ byggi á kenningarlegum forsendum, hefur listinn bæði verið 

gagnrýndur fyrir óviðunandi áreiðanleika sem og að einblína um of á hugrænar 

hliðar á kostnað tilfinninga- og persónuþátta. Í því samhengi er aðallega vísað til 

kvíðaþátta sem hafa ítrekað komið fram í rannsóknum á óákveðni við náms- og 

starfsval (Chartrand o.fl., 1990; Kelly og Lee, 2002). Þó að það sé ef til vill 

réttlætanlegt að sleppa þessum þætti út frá kenningarlegu sjónarmiði, þá er raunin 

ekki sú út frá hagnýtu sjónarmiði. Kvíði getur haft áhrif á það hversu tilbúinn og 

viljugur einstaklingur er fyrir ráðgjöf og hann getur einnig haft áhrif á úrvinnslu 

upplýsinga um náms- og starfsmöguleika og upplýsinga um sjálfan sig. Það getur 

því rýrt gildi CDDQ sem greiningartækis auk þess sem það getur rýrt notagildi 

mælitækisins sem undirstöðu raunvísindalegra rannsókna við mótun 

hugsmíðaréttmætis og lögmála um óákveðni við náms- og starfsval (Kelly og Lee, 

2002). 

 

1.3. Íslenskar rannsóknir á ákvarðanatökuvanda um nám og störf 

Eins og áður hefur komið fram, hafa ekki verið gerðar margar rannsóknir á Íslandi 

með það að markmiði að greina hvaða þættir liggja til grundvallar 

ákvarðanatökuvanda einstaklinga við náms- og starfsval. Tvær rannsóknir hafa þó 

verið framkvæmdar hérlendis á matstækjunum The Career Factors Inventory 

(CFI) og The Career Thougthts Inventory (CTI). Í kaflanum um matstæki hér að 

framan var fjallað um The Career Factors Inventory, hugmyndafræði og 

uppbyggingu þess, og í framhaldinu verður aðeins sagt stuttlega frá matstækinu 

sjálfu og lögð meiri áhersla á umfjöllun um íslensku rannsóknina. Hins vegar 

hefur ekki verið fjallað um matstækið The Career Thoughts Inventory þar sem 

atriði úr því matstæki voru ekki notuð í rannsókn Brown og Rector (2007) við 

þróun á fjögurra þátta líkani þeirra. CTI mælir ákvarðanatökuvanda í tengslum við 

nám og störf með áherslu á að greina undirliggjandi þætti og er því vert að kynna 

það til sögunnar ásamt hinum íslensku niðurstöðum. Byrjað verður á því að segja 

frá íslensku rannsókninni á The Career Factors Inventory og í framhaldinu verður 
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rættum matstækið The Career Thoughts Inventory í samspili við íslensku 

rannsóknina.  

Eins og áður hefur komið fram, er The Career Factors Inventory 21 atriða 

matstæki sem mælir óákveðni við náms- og starfsval. CFI skiptist í fjóra þætti; tvo 

hugræna þætti og tvo tilfinningalega þætti. Hugrænir þættir eru þörf fyrir 

upplýsingar um nám og störf (need for career information) og þörf fyrir 

sjálfsþekkingu (need for self-knowledge). Tilfinningalegir þættir eru valkvíði 

vegna náms og starfa (career choice anxiety) og almenn óákveðni (general 

indecisiveness) (Chartrand o.fl., 1990).  

Hérlendis var The Career Factors Inventory þýtt yfir á íslensku og réttmæti 

þýðingar kannað. Athugað var hvort matstækið greindi á milli óákveðinna og 

ákveðinna einstaklinga við náms- og starfsval og gerð athugun á því hvort 

heildarskor á CFI hefði tengsl við námsgreinar, aldur þátttakenda og fjölda ára í 

námi. Til að kanna réttmæti þýðingar, var íslensk og ensk útgáfa af CFI lögð fyrir 

14 nemendur sem voru í BA-námi í ensku. Að því loknu, var íslensk útgáfa CFI 

lögð fyrir 328 háskólanemendur og voru nemendur valdir með tilliti til deilda og 

eftir því hvort nám þeirra leiddi til tiltekinna starfa eða ekki. Niðurstöður studdu 

samleitniréttmæti (convergent validity) íslensku þýðingarinnar þar sem fylgni á 

milli íslensku og ensku útgáfunnar var umstalsverð og lítill munur á milli 

meðaltala þátttakenda. Þá fengu þátttakendur sem voru ákveðnir við náms- og 

starfsval hærra á öllum þáttum CFI heldur en óákveðnir þátttakendur sem styður 

réttmæti og notkun CFI hérlendis enn frekar. Niðurstöður sýndu einnig að þeir 

nemendur sem voru í námi sem leiddi til tiltekinna starfa voru ákveðnari við 

náms- og starfsval heldur en aðrir (Arna Björk Birgisdóttir, Ragnhildur 

Skjaldardóttir og Rannveig Óladóttir, 1995). Ekki hafa verið gerðar frekari 

rannsóknir á CFI hérlendis og gæti ástæðan mögulega verið sú að síðan íslenska 

rannsóknin var framkvæmd, hefur CFI verið gagnrýnt fyrir að ná ekki að spanna 

allar hliðar óákveðni við náms- og starfsval og þá helst ágreining og ytri hindranir 

(Kelly og Lee, 2002). 

The Career Thoughts Inventory (CTI) er spurningalisti sem metur hamlandi 

hugsanir einstaklinga um val á námi eða starfi og segir þannig til um hversu 

tilbúnir þeir eru til að taka ákvörðun. Listinn samanstendur af 48 atriðum á 

fjögurra punkta kvarða sem fá gildin 0 = mjög ósammála til 3 = mjög sammála. 

CTI inniheldur þrjá undirkvarða sem eru: 1) ringulreið (decision making 
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confusion) sem á við um erfiðleika við að hefja ákvarðanatökuferlið eða viðhalda 

því, 2) skuldbindingarkvíði (commitment anxiety) sem vísar til ótta eða kvíða við 

að koma ákvörðun um nám eða starf í framkvæmd og 3) togstreita (external 

conflict) sem vísar til vanda við að halda jafnvægi á milli eigin skoðana og 

annarra um sjálfan sig, nám og störf. Hærri niðurstöðutala á listanum í heild gefur 

til kynna meiri hamlandi hugsanir (María Dóra Björnsdóttir, Sif Einarsdóttir og 

Jónína Kárdal, 2008).     

CTI byggir á líkaninu um hugræna úrvinnslu upplýsinga (cognitive 

information processing approach (CIP)). Tvö lykilhugtök þess eru: pýramídi um 

svið hugrænnar úrvinnslu upplýsinga (pyramid of information processing 

domains) og CASVE hringurinn. Pýramídi um hugræna úrvinnslu upplýsinga nær 

yfir innihald lausnar á starfsferilsvanda og ákvarðanatöku, það er hugsanir okkar 

og vitneskju um okkur sjálf, nám og störf. Pýramídinn skiptist í þrjú svið sem eru: 

1) þekkingarsvið (knowledge domains) sem skiptist í vitneskju um sjálfan sig og 

vitneskju um nám og störf og er staðsett neðst í pýramídanum, 2) svið 

ákvarðanatökufærni (decision making skills domain) sem felst í vitneskju um 

hvernig þú tekur ákvarðanir og er í miðju pýramídans. Þar er CASVE hringurinn 

staðsettur sem lýsirferli fyrir lausn á starfsferlisvanda og ákvarðanatöku; nánar 

tiltekið, það sem við þurfum að gera til að taka ákvörðun. Fyrst þarf að átta sig á 

vandanum; að vita að við þurfum að taka ákvörðun (communication). Því næst að 

þekkja sjálfan sig og valkosti sína (analysis), víkka út og þrengja valkostina 

(synthesis), velja sér nám eða starf (valuing) og að lokum framkvæma val sitt 

(execution). Efsta svið pýramídans er: 3) svið framkvæmdar og úrvinnslu 

(executive processing domain) þar sem hugsað er um ákvörðunina og henni velt 

fyrir sér (Sampson, Peterson, Reardon og Lenz, 2000).  

Við þróun CTI-listans bjuggu höfundar til atriðasafn sem var byggt á 

skilgreiningum þeirra á hamlandi hugsunum með tilvísan í þrjú svið pýramídans 

(þekkingarsvið, svið ákvarðanatökufærni og svið framkvæmdar og úrvinnslu) sem 

og á raunverulegum staðhæfingum ráðþega úr ráðgjöf. Samleitniréttmæti og 

viðmiðsbundið réttmæti hefur reynst viðunandi auk þess sem þáttabygging hefur 

verið staðfest í nokkrum rannsóknum (Sampson, Peterson, Reardon og Lenz, 

2000). 

Hérlendis kannaði María Dóra Björnsdóttir (2007) próffræðilega eiginleika og 

notagildi The Career Thoughts Inventory (CTI), þýddi matstækið á íslensku og 
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lagði fyrir 314 háskólanema annars vegar og 98 ráðþega náms- og starfsráðgjafar 

Háskóla Íslands (NSHÍ) hins vegar. Áreiðanleiki undirkvarðanna þriggja mældist 

á bilinu 0,76 til 0,92 sem var svipað og í rannsókn Sampson og félaga (2000). 

Þáttabygging CTI-listans hérlendis reyndist hins vegar ekki vera fyllilega 

sambærileg við bandarísku útgáfuna. Undirþættirnir skuldbindingarkvíði og 

ringulreið komu ekki skýrt fram sem tveir aðskildir þættir sem dregur úr 

hugsmíðaréttmæti mælitækisins og þvermenningarlegu gildi þess. Það er því full 

ástæða til þess að endurskoða þáttabyggingu og einstök atriði listans með tilliti til 

íslensks veruleika. Þó svo að þáttabygging hafi aðeins verið staðfest að hluta til, 

mældust ráðþegar samt sem áður hærri en háskólanemendur á öllum kvörðum og 

á listanum í heild sem gefur til kynna að hamlandi hugsanir séu til staðar hjá þeim 

í meiri mæli en hjá háskólanemendum. Það gefur tilefni til þess að ætla að hægt sé 

að nota heildarskor listans til að meta hamlandi hugsanir í náms- og starfsráðgjöf 

og þannig veita nemendum betri þjónustu.  

Í ljósi þess að ekki hefur enn tekist að hanna og þróa matstæki sem greinir alla 

undirliggjandi þætti ákvarðanatökuvanda og óákveðni einstaklinga við náms- og 

starfsval, og því hversu fáar íslenskar rannsóknir eru til um efnið, var sjónum 

beint að nýlegri hugmynd Brown og Rector (2007) um óákveðni við náms- og 

starfsval. Í næsta kafla verður fjögurra þátta líkani þeirra um óákveðni við náms- 

og starfsval lýst ítarlega og matstækið The Career Indecision Inventory (CIP), 

sem byggir á líkani þeirra, kynnt til sögunnar. Í framhaldinu verður greint frá 

rannsóknarniðurstöðum þessa verkefnis.  

 

1.4. Fjögurra þátta líkan Brown og Rector um óákveðni við náms- og 

starfsval 

Brown og Rector (2008) telja að ein af ástæðum þess að rannsóknir á óákveðni 

við náms- og starfsval hafi haft svo lítið fræðilegt og hagnýtt gildi í náms- og 

starfsráðgjöf sé sá gríðarlegi fjöldi breyta sem hefur verið tengdur við hugsmíðina. 

Þeir telja að margar þessara breyta tengist innbyrðis að svo miklu leyti að þær 

tilheyri í raun sömu hugsmíð og að nokkrir undirþættir nái að spanna allt svið 

hennar. Með þessa hugmynd að leiðarljósi tóku Brown og Rector (2007) saman 

rannsóknir sem hafa verið gerðar á óákveðni við náms- og starfsval og 

framkvæmdu allsherjargreiningu (meta-analysis) og klasagreiningu (cluster 

analysis) í þeirri von að varpa ljósi á ákvarðanatökuvanda hjá fólki.  
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Þeir byrjuðu á því fara ítarlega í gegnum rannsóknir á sviðinu og fundu yfir 50 

breytur sem rannsóknir hafa sýnt fram á að hafi fylgni við óákveðni við náms- og 

starfsval. Annars vegar var um að ræða breytur sem eiga rætur að rekja til 

starfsþróunarkenninga, til dæmis trú á eigin færni við ákvarðanatöku um nám og 

störf (career decision-making self-efficacy beliefs), viðhorf um starfsþroska 

(career maturity attitudes), hræðsla við skuldbindingar (fear of commitment), skýr 

sjálfsmynd (self-concept crystallization), ákvarðanatökustílar (decision-making 

styles) og starfsímynd (vocational identity). Hins vegar var um að ræða breytur 

sem koma ekki úr fræðum um starfsþróun en eru taldar tengjast 

ákvarðanatökuvanda, til dæmis kvíði (ástands- og lyndiskvíði), sjálfstraust, 

þunglyndi, óstöðug markmiðasetning (goal instability), persónuleiki, ráðavitund 

(locus of control), sjálfstraust við að leysa vandamál, ólíkir geðtengslastílar 

(attachment styles), sjálfstæði frá foreldrum og bjargráð (Brown og Rector, 2007).  

Því næst báru Brown og Rector (2007) kennsl á samtals 20 þætti úr fjórum 

rannsóknum á óákveðni við náms- og starfsval (sjá nánar í Brown og Rector, 

2008) sem voru frá þremur upp í átta talsins í einstaka rannsóknum. Þeir sáu að 

ólíkar lausnir höfðu ýmislegt sameiginlegt; allar tiltóku þætti sem snéru að 

óákveðni (indecisiveness) og þörf fyrir upplýsingar (information needs). Aðrir 

þættir sem komu fram í þessum rannsóknum en þó ekki með jafn afgerandi hætti 

voru: valkvíði (choice anxiety), óljós vitund (identity diffucion) og hindranir við 

val og ágreiningur (choice barriers and conflicts).  

Til þess að athuga hvort þessir fimm þættir lægju til grundvallar óákveðni við 

náms- og starfsval, ákváðu Brown og Rector (2007) að safna saman og þáttagreina 

fylgnifylki (correlation matrices) úr rannsóknum á óákveðni við náms- og 

starfsval og gera allsherjargreiningu á þeim. Þeir völdu 28 fylgnifylki sem hægt 

var að beita þáttagreiningu á og innihéldu að minnsta kosti tvær breytur sem 

mörkuðu einn eða fleiri af þáttunum fimm. Fjögur fylgnifylki voru fjarlægð á 

grundvelli niðurstaðna úr kíkvaðratprófi Bartletts, lágrar skýrðrar dreifni eða 

snúningsvanda í þáttagreiningu (tilvísanir í þær rannsóknir sem hin 28 fylgnifylki 

voru tekin úr má sjá í Brown og Rector, 2007). Næst voru hin 24 fylgnifylki 

þáttagreind hvert fyrir sig og var notuð meginásagreining með hornskökkum 

snúningi (principal axis factoring with oblique rotations). Fylgnifylkin 24 gáfu til 

kynna eins til fjögurra þátta lausnir þar sem skýrð heildardreifni (total variance 

explained) var umtalsverð (miðgildi voru 71%, 69%, 66% og 86% fyrir eins, 
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tveggja, þriggja og fjögurra þátta lausnir). Þáttalausnir voru síðan skoðaðar til að 

greina sameiginlega þætti (Brown og Rector, 2007).  

Til frekari skýringar, þá var til að mynda byrjað á því að greina þau fylgnifylki 

sem gáfu til kynna eins þátta lausn, til dæmis fylgnifylki úr rannsókn Serling og 

Betz (sjá nánar Brown og Rector, 2007). Í þeirri rannsókn, lögðu höfundar fyrir 

lista sem mældu einkennakvíða, ástandskvíða, sjálfstraust og skuldbindingarótta 

fyrir annars vegar úrtak kvenna í bandarískum háskóla og hins vegar úrtak karla. 

Bæði fylgnifylkin (fyrir konur og karla) gáfu til kynna eins þátta lausn í 

þáttagreiningu Brown og Rector (2007). Endurtekingarferli (iterative process) var 

síðan notað til að a) skoða eftirstandandi 23 mynsturfylki (factor pattern matrices) 

til að greina hvort svipaður þáttur kæmi fram sem fæli í sér breyturnar 

einkennakvíða, ástandskvíða, sjálfstraust og skuldbindingarótta, b) skoða aðrar 

breytur sem hlaða á þennan þátt og c) nota þessar breytur til að skoða þau 

fylgnifylki sem eftir standa. Brown og Rector (2007) fundu svipaðan þátt í 11 af 

24 fylgnifylkjum. Í framhaldinu voru skoðuð fylgnifylki sem gáfu til kynna 

tveggja, þriggja og fjögurra þátta lausnir með sama endurtekingarferlinu til að 

greina aðra þætti sem voru sameiginlegir einhverjum af eftirstandandi 

fylgnifylkjum og til að bera kennsl á þær breytur sem hlóðu á þá.  

Niðurstöður allsherjargreiningarBrown og Rector (2007) gáfu til kynna að 

eftirtaldir fjórir þættir lægju til grundvallar óákveðni við náms- og starfsval: 1) 

óákveðni/neikvæðar tilfinningar (indecisiveness/trait negative affect), 2) skortur á 

upplýsingum (lack of information), 3) ágreiningur og hindranir (interpersonal 

conflicts and barriers) og 4) skortur á því að vera tilbúinn (lack of readiness). 

Þáttabyggingu Brown og Rector (2007) má sjá á mynd 1.  
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Mynd 1. Fjögurra þátta líkan Brown og Rector (2007); óákveðni/neikvæðar 

tilfinningar, skortur á upplýsingum, ágreiningur og hindranir, skortur á því að 

vera tilbúinn 

 

Þátturinn óákveðni/neikvæðar tilfinningar skilgreinist af: a) kvíða (einkenna 

og ástandskvíða), þunglyndi og taugaveiklun, b) lágu sjálfstrausti, lítilli 

þrautseigju og almennu óöryggi við að leysa vandamál, c) tilhneigingu til þess að 

einblína á og óttast hvað gæti farið úrskeiðis við ákvarðanatöku 

(skuldbindingaótti), bjargráð sem einkennast af forðun frekar en nálgun og því að 

treysta á aðra þegar mikilvægar ákvarðanir eru teknar (ósjálfstæður 

ákvarðanatökustíll) og d) þeirri trú að lífið stjórnist af tilviljun, valdamiklum 

Óákveðni/neikvæðar 

tilfinningar 

(indecisiveness/trait 

negative affect) 

Ágreiningur og 

hindranir 

(interpersonal 

conflicts and 

barriers) 

Skortur á því að 

vera 

tilbúinn(lack of 

readiness) 

a) 

-Kvíði (einkenna- 

og ástandskvíði) 

- Þunglyndi 

-Taugaveiklun 

b) 

-Lágt sjálfstraust 

-Sálræn 

þrautseigja 

-Almennt öryggi 

við að leysa 

vandamál 

c) 

-Skuldbindingaótti 

-Forðun/ 

ósjálfstæður 

ákvarðanatökustíll  

d)  

Líf stjórnast af 

tilviljun eða öðrum 

ytri þáttum 

Skortur á 

upplýsingum um: 

-Ákvarðanatöku- 

ferlið 

-Sjálfan sig 

-Störf 

-Leiðir til að 

nálgast 

upplýsingar 

 

-Ágreiningur við 

aðila sem skipta 

máli 

-Skynjun á ytri 

hindrunum 

-Aðstæðubundnar 

hamlanir 

 

-Óljós vitund 

(identity 

diffusion) 

-Óskýr 

sjálfsmynd 

-Lágt mat á eigin 

færni við við 

ákvarðanatöku 

-Óþroskuð 

viðhorf til náms 

og starfa 

-Óstöðug 

markmið 

-Minni líkur á að 

ná styrkri vitund 

(ego-identity 

achieved status) 

-Skortur á 

hvatningu til að 

skuldabinda sig 

við náms- eða 

starfsval 

Skortur á 

upplýsingum (lack 

of information) 
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aðilum og öðrum ytri þáttum. Þessi þáttur samanstendur af mestu leyti af atriðum 

úr óákveðnikvörðum CDP og CFI (Brown og Rector, 2008).  

Þátturinn óákveðni/neikvæðar tilfinningar styður þá hugmynd að viðvarandi 

óákveðni (chronic indecisiveness) endurspegli hugsanlega rót 

ákvarðanatökuvanda og sýnir hvaða einkenni ráðþegar sem eiga við viðvarandi 

óákveðni að stríða bera með sér inn í náms- og starfsráðgjöf. Það er líklegt að 

þessir einstaklingar séu gagnrýnir á sjálfa sig, viðkvæmir gagnvart kvíða, finnist 

þeir hafa litla stjórn á eigin lífi og litla getu til að leysa vandamál yfir höfuð. 

Afleiðingin er sú að þeir forðast erfiðar aðstæður og eru líklegir til að leita eftir 

eða treysta um of á skoðanir annarra á þeim aðstæðum. Þeir hafa einnig 

tilhneigingu til þess að einblína á hinar neikvæðu afleiðingar ákvarðanatöku 

fremur en hinar jákvæðu og vera þjakaðir af ótta um hvað gæti farið úrskeiðis ef 

ákvörðun er fylgt eftir (ótti við skuldbindingar). Þessi lýsing eru mjög lík því sem 

einkennir viðvarandi óákveðna ráðþega sem Salomone (1982) greindi frá á sínum 

tíma.Salomone komst nokkuð nærri því að skilgreina hugsmíðina neikvæðar 

tilfinningar (trait negative affect) sem rannsóknir hafa sýnt að hafi neikvæð áhrif á  

lífs- og starfsánægju fólks og eykur líkur á ákvarðanatökuvanda á mörgum 

sviðum lífsins (Brown og Rector, 2008).  

Þátturinn skortur á upplýsingum skilgreinist af: skorti á upplýsingum um 

ákvarðanatökuferlið, sjálfan sig, störf og um leiðir til að nálgast upplýsingar. Þessi 

þáttur samanstendur af öllum atriðum úr upplýsingakvörðum CFI og CDDQ auk 

nokkurra upplýsingaatriða úr rannsókn Callanan og Greenhaus (1990). Nokkur 

atriði úr CDS, sem fólu í sér togstreitu á milli valmöguleika (approach-approach 

conflict) hlóðu einnig á þennan þátt og telja Brown og Rector að ástæðuna megi 

rekja til þess að ráðþegar þurfi ef til vill að afla sér upplýsinga um hvernig skuli 

leysa úr þessum togstreituvanda en ekki endilega upplýsingar um fleiri 

valmöguleika (Brown og Rector, 2008).  

Þátturinn ágreiningur og hindranir skilgreinist af: ágreiningi við aðila sem 

skipta máli, skynjun á ytri hindrunum ogaðstæðubundnum hömlum. Atriði sem 

snéru að ytri ágreiningi voru tekin úr undirkvarða CDDQ, atriði um hindranir 

voru tekin úr CDS og atriði sem snéru að aðstæðubundnum hömlum voru tekin frá 

Callanan og Greenhaus (1990). Nokkur atriði sem snéru að togstreitu á milli 

valmöguleika (approach-approach conflict) höfðu annars stigs hleðslu (secondary 

loading) á þennan þátt (hlóðu einnig á þáttinn skortur á upplýsingum). Brown og 
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Rector (2008) telja að ástæðuna megi ef til vill rekja til þess að fólk sem lendir í 

ágreiningi við sína nánustu eða tekst á við annars konar ytri hindranir, geti verið í 

vafa vegna vals á milli tveggja valkosta um nám og störf; valkostinn sem það 

myndi kjósa persónulega eða valkostinn sem aðrir myndu vilja þeim til handa. 

Annar möguleiki væri sá að ágreiningur væri til staðar á milli ákjósanlegs 

valmöguleika sem virtist lokaður vegna ytri hindrana og valmöguleika sem væri 

minna ákjósanlegur en væri tiltækari. Niðurstöðurnar benda til þess að þeir sem 

mælast háir á skorti á upplýsingum og ágreiningi og hindrunum gætu þurft á 

aðstoð að halda við að velja á milli vænlegra valmöguleika en ekki endilega tilað 

fá fram fleiri valmöguleika.  

Þátturinn skortur á því að vera tilbúinn skilgreinist af: óljósri vitund (identity 

diffusion) og óskýrri sjálfsmynd (lack of self-clarity). Óljós vitund er til staðar hjá 

þeim einstaklingum sem forðast að hugsa um atvinnu, gildi og hlutverk (Marcia, 

1966) og hefur komið fram í nokkrum rannsóknum meðal annars hjá Kelly og Lee 

(2002). Atriði er snéru að samsemd (identity) úr MVS og atriði sem snéru að 

óskýrri sjálfsmynd úr CDP hlóðu á þennan þátt en fleiri breytur komu einnig fram. 

Þær voru: lítil trú á eigin færni við að taka ákvarðanir um nám og störf, óþroskuð 

viðhorf til náms og starfa (til dæmis að vera fylgjandi goðsögnum um nám og 

störf sem og önnur brengluð viðhorf) og óstöðug náms- og starfsmarkmið. Einnig 

komu fram breytur sem snéru að þverrandi líkum á að ná styrkri vitund (ego-

identity achieved status) sem markast af því að einstaklingur skuldbindur sig við 

ákveðið náms- eða starfsval, hlutverk eða hugmyndafræði (Schwartz, Mullis, 

Waterman og Dunham, 2000) og skortur á hvatningu til þess taka ákvörðun og 

skuldbinda sig við ákveðið náms- og starfval (Brown og Rector, 2008). Þetta 

mynstur af þáttahleðslum undirstrikar tilvist þroskatengdra atriða við val á námi 

og störfum sem saman mynda þáttinn skortur á því að vera tilbúinn. Það er 

mögulegt að ráðþegar sem mælast háir á þessum þætti hafi ekki enn mótað þau 

viðhorf, sjálfsþekkingu, ákvarðanatökufærni og hæfni við markmiðasetningu sem 

þörf er á til þess að skuldbinda sig við ákvörðun um nám og störf. Hægt er að 

búast við þess háttar mynstri út frá þroska einstaklingsins og gæti því mögulega 

ekki orðið vandamál fyrr en einstaklingar ná þeim aldri þar sem ætlast er til eða 

búist er við náms- eða starfsvali (Brown og Rector, 2008).  

Munurinn á þáttunum skortur á því að vera tilbúinn og óákveðni/neikvæðar 

tilfinningar er sá að hinn fyrri einkennist af erfiðleikum við að taka sértæka 
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ákvörðun (ákvörðun um nám og störf) en sá síðari endurspeglar almennari og 

útbreiddari erfiðleika (Brown og Rector, 2008). Í fræðunum hefur oft verið gerður 

greinarmunur á milli þeirra sem eru óákveðnir (undecided) og þeirra sem eru 

viðvarandi óákveðnir (indecisive). Samkvæmt skilgreiningunni, ganga óákveðnir 

einstaklingar í gegnum ákveðið þroskaferli við val á námi og störfum og þykir það 

eðlilegur hluti af starfsþróun þeirra en viðvarandi óákveðnir einstaklingar hafa til 

að bera persónueinkenni sem hamla náms- og starfsvali semþykir ekki eðilegur 

hluti af þroskaferli einstaklinga. Lýsing á óákveðnum einstaklingum svipar mjög 

til þeirra sem falla undir þáttinn skortur á því að vera tilbúinn og lýsing á 

viðvarandi óákveðnum einstaklingum svipar til þeirra sem falla undir þáttinn 

óákveðni/neikvæðar tilfinningar (Osipow, 1999). 

Í ljósi þessara niðurstaðana, var meginmarkmið rannsóknar að athuga hvort 

fjögurra þátta líkan Brown og Rector (2007) kæmi fram í íslensku úrtaki 

framhalds- og háskólanema með því að leggja fyrir matstæki í þróun sem kallast 

The Career Indecision Profile (CIP) (Brown og Rector, 2010) og byggir á 

líkaninu. Í framhaldinu var ætlunin að gera tillögu að styttri CIP-lista í samræmi 

við niðurstöðurnar hérlendis. Vonast er til þess að matstæki sem nær að spanna 

allar hliðar óákveðni einstaklinga við náms- og starfsval muni nýtast náms- og 

starfráðgjöfum við að greina vanda ráðþega þannig að hægt sé að veita ráðgjöf og 

innrip sem byggja á heildarniðurstöðum matstækisins sem og einstökum 

undirþáttum þess.  
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2. Aðferð 

 

2.1. Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru nemendur á lokaári í framhaldsskóla og 

nemendur á fyrsta ári í háskóla. Líkt og í rannsókn Brown og Rector (2010), þá 

var leitast við að velja hóp sem væri líklegur til að samanstanda bæði af fólki sem 

væri ákveðið og óákveðið varðandi val sitt á námi og starfi. Framhaldsskólanemar 

á lokaári voru valdir vegna þess að þeir standa á tímamótum varðandi náms- og 

starfsval. Þeir þurfa að velja hvort þeir ætli í framhaldsnám eða út á 

vinnumarkaðinn. Háskólanemendur á 1. ári í námi voru valdir því þeir eru nýbúnir 

að velja sér námsleið og alls ekki óalgengt að nemendur skipti um brautir eða 

endurskoði náms- eða starfsval sitt á þessum tímapunkti.  

Þátttakendur í rannsókninni voru 395 framhalds- og háskólanemendur á 

Íslandi, þar af voru 289 konur (73,2%) og 106 karlar (26,8%). Meðalaldur þeirra 

var 24,36 ár (sf = 7,71 ár), miðgildi 21 ár en upplýsingar vantaði um aldur sjö 

þátttakenda. Framhaldsskólanemendur voru 157 talsins (39,7%) og komu úr 

tveimur skólum á höfuðborgarsvæðinu. Þeir voru að ljúka síðasta misseri í námi 

og stefndu að útskrift vorið 2010. Háskólanemendur voru 238 talsins (60,3%) og 

stunduðu allir nám við Háskóla Íslands. Af þeim, stunduðu 144 nemendur nám á 

félagsvísindasviði, 67 á menntavísindasviði og 27 á verkfræði- og 

náttúruvísindasviði. Af 395 þátttakendum, var 23 nemendum sleppt í 

úrvinnslunnieftir ákveðnu viðmiði um svörun. Þeir þátttakendur sem voru með 

undir 90% svörun á listanum í heild, var sleppt og voru þátttakendur í 

lokaúrvinnslu því 372 talsins, 274 konur (73,7%) og 98 karlar (26,3%). Af þeim 

voru 150 framhaldsskólanemendur og 222 háskólanemendur. Þátttakendur voru 

valdir af hentugleika og var þátttaka frjáls. Þar sem um hentugleikaúrtak var að 

ræða, lágu ekki fyrir upplýsingar um svarhlutfall nemenda. Leiðbeinendur 

námskeiða höfðu ekki tölur yfir fjölda þeirra nemenda sem mættir voru hverju 

sinni auk þess sem einstaka nemendur yfirgáfu kennslustund áður en 

spurningalisti var lagður fyrir. 
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2.2. Matstæki 

Brown og Rector (2008) eru þeirrar skoðunar að þau matstæki sem hafa verið 

þróuð til að meta óákveðni við náms- og starfsval nái ekki að spanna allt svið 

vandans. Í ljósi niðurstaðna allsherjar- og klasagreiningar á 24 fylgnifylkjum, sem 

rætt er um hér að framan, voru fjórir undirliggjandi þættir óákveðni við náms- og 

starfsval greindir. Þeir voru: 1) óákveðni/neikvæðar tilfinningar 

(indecisiveness/trait negative affect), 2) skortur á upplýsingum (lack of 

information), 3) ágreiningur og hindranir (interpersonal conflicts and barriers) og 

4) skortur á því að vera tilbúinn (lack of readiness) (Brown og  Rector, 2007). Á 

grundvelli þeirra, settu þeir saman matstækið The Career Indecision Profile 

(CIP)(Brown og Rector, 2010) sem metur óákveðni einstaklinga við náms- og 

starfsval. CIP-listinn er í þróun í fjórum löndum samtímis, Bandaríkjunum, Sviss, 

Ítalíu og Íslandi, og er markmiðið fyrst og fremst að kanna hvort þáttabyggingin 

haldi sér í löndunum fjórum þannig að hægt sé að útbúa réttmætt, áreiðanlegt og 

þvermenningarlegt matstæki í styttri útgáfu sem mælir óákveðni við náms- og 

starfsval (Brown, 2010).  

The Career Indecision Profile(CIP) (Brown og Rector, 2010) inniheldur 167 

atriði sem voru tekin úr matstækjunum The Career Decision Scale (CDS), The 

Career Decision Profile, The Career Factors Inventory og The Career Decision-

Making Difficulties Questionnaire (CDDQ) sem fjallað var um hér að framan. 

Nokkur atriði voru einnig tekin úr My Vocational Situation og úr rannsókn 

Callanan og Greenhaus (1990). Af 167 atriðum CIP-listans, tilheyra 78 

óákveðni/neikvæðum tilfinningum, 16 skorti á upplýsingum, 18 ágreiningi og 

hindrunum og 55 skorti á því að vera tilbúinn. Ákveðnir efnisþættir tilheyrðu 

einnig þáttunum fjórum. Til að mynda tilheyrðu atriði um þunglyndi (t.d. Mig 

skortir oft orku til að gera hluti), lyndiskvíða (t.d. Ég finn oft fyrir óöryggi) og 

ósjálfstæðan ákvarðanatökustíl (t.d. Ég þarf mikla hvatningu og stuðning frá 

öðrum þegar ég tek ákvarðanir) þættinum óákveðni/neikvæðar tilfinningar. Atriði 

varðandi upplýsingar um störf (t.d. Mig vantar frekari upplýsingar um störf sem 

ég get náð árangri í) og upplýsingar einstaklings um hann sjálfan (t.d. Ég þarf að 

átta mig betur á áhuga mínum áður en ég get tekið farsæla ákvörðun um nám 

og/eða störf) tilheyrðu þættinum skortur á upplýsingum. Atriði um samviskusemi 

(t.d. Ég vinn ávallt á skilvirkan hátt til að ljúka verkinu) og trú á eigin færni 

varðandi ákvarðanatöku um nám og störf (t.d. Ég er nokkuð örugg/ur um að geta 

fundið starf þar sem ég mun standa mig vel) tilheyrðu þættinum skortur á því að 
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vera tilbúinn og atriði um ytri hindranir (t.d.Mínir nánustu hafa ekki hvatt mig til 

að fylgja eftir náms- og starfsvali mínu) tilheyrðu þættinum ágreiningur og 

hindranir (sjá fleiri efnisþætti í Brown og Rector, 2008; Brown og Rector, 2010). 

Þátttakendur áttu að merkja við hversu vel þeim fannst hver fullyrðing eiga við 

sig á sex punkta kvarða; mjög ósammála = 1, frekar ósammála = 2, aðeins 

ósammála = 3, aðeins sammála = 4, frekar sammála = 5 og mjög sammála = 6. 

Hærri niðurstöðutala gaf til kynna meiri óákveðni við náms- og starfsval. Fjörtíu 

spurningar fengu öfug gildi (t.d. Ég er samviskusöm/-samur og Ég legg mikið á 

mig til að ná markmiðum mínum). Bakgrunnsspurningar voru 17 talsins og tóku til 

ýmissa þátta svo sem kyns, aldurs, uppruna, skólastigs, stöðu og öryggi varðandi 

náms- og starfsval, náms- og starfsánægju, væntinga varðandi nám og störf og 

starfs móður og föður. 

 

2.3. Framkvæmd 

Við þýðingu CIP-listans var stuðst við leiðbeiningar um þýðingar á erlendum 

matstækjum (Ægisdóttir, Gerstein og Çinarbaş, 2008). Spurningalistinn var 

þýddur af frummáli (ensku) yfir á íslensku. Rannsakandi (nemi í náms- og 

starfsráðgjöf) og starfandi náms- og starfsráðgjafi þýddu atriðin hvor í sínu lagi, 

báru þýðingarnar saman og völdu í sameiningu bestu þýðinguna. Í framhaldinu 

yfirfóru tveir leiðbeinendur, dósent í náms- og starfsráðgjöf og starfandi náms- og 

starfsráðgjafi, þýðinguna. Því næst var spurningalistinn forprófaður á tveimur 

framhaldsskólanemendum og tveimur háskólanemendum og lagfærður miðað við 

athugasemdir frá þeim. Í kjölfarið yfirfór íslenskufræðingur spurningalistann í 

heild sinni. Eftir úrbætur bakþýddi starfandi náms- og starfsráðgjafi, sem talar 

bæði ensku og íslensku, spurningalistann yfir á ensku og var bakþýðingin að 

lokum send til annars af tveimur höfundum CIP-listans. Hann kom með síðustu 

athugasemdirnar, sem snéru helst að þýðingu á einstaka orðum, og voru vafaatriði 

leyst í samráði við hann.   

Spurningalistinn var lagður fyrir nemendur í kennslustund á framhalds- og 

háskólastigi vormisseri 2010. Á fremsta blaði var verkefnið kynnt stuttlega og 

þátttakendur fullvissaðir um að ekki væri hægt að rekja upplýsingar til þeirra auk 

þess sem þeir fengu að vita að þeim bæri ekki skylda til að taka þátt í 

rannsókninni. Rannsóknin var einnig kynnt í stuttu máli munnlega og þátttakendur 

beðnir um að lesa leiðbeiningar vandlega. Það tók þátttakendur um það bil 20-30 

mínútur að svara öllum spurningunum. 
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3. Niðurstöður 

 

Meginmarkmið rannsóknar var að kanna hvort fjögurra þátta líkan Brown og 

Rector (2007) um óákveðni við náms- og starfsval kæmi fram í íslensku úrtaki 

framhalds- og háskólanemenda. Til þess að komast að því hvort að sú væri raunin, 

var matstækið The Career Indecision Profile (CIP) (Brown og Rector, 2010) lagt 

fyrir nemendur og gögnin þáttagreind til að athuga hvort þættirnir: 1) 

óákveðni/neikvæðar tilfinningar, 2) skortur á upplýsingum, 3) ágreiningur og 

hindranir og 4) skortur á því að vera tilbúinn kæmu fram líkt og tilgáta rannsóknar 

gerir ráð fyrir. Í framhaldinu vargerð tillaga að vali atriða í styttri útgáfu CIP-

listans miðað við niðurstöður íslensku gagnanna. Áreiðanleiki var metinn með því 

að skoða innri áreiðanleika (Cronbach‘s Alpha) og greint var frá fylgni á milli 

atriða og fylgni atriða við eigin kvarða. Meðaltöl og staðalfrávik voru reiknuð 

fyrir konur, karla og þátttakendur í heild og t-próf var framkvæmt til að athuga 

hvort kynjamunur væri til staðar í gögnunum. Tillaga að vali atriða í styttri lista 

miðaðist við samspil ýmissa þátta; líkan Brown og Rector (2007) um óákveðni við 

náms- og starfsval, atriðagreiningu þar sem fylgni á milli atriða og fylgni atriða 

við við eigin kvarða var 0,20 eða hærra (Einar Guðmundsson og Árni 

Kristjánsson, 2005) og þáttahleðslur sem voru 0,35 eða hærri og hlóðu skýrt á 

einn þátt (Clark og Watson, 1995). 

 

3.1. Fjögurra þátta lausn 

Áður en þáttagreining var framkvæmd, var dreifing svara skoðuð á öllum 167 

atriðum CIP-listans og voru svarmöguleikar allra atriða nýttir. Leitandi 

þáttagreining (exploratory factor analysis) var gerð á 167 atriðum CIP-listans og 

var meginásagreining (principal axis analysis) með oblimin snúningi framkvæmd 

í samræmi við aðferðir höfunda (Kaiser-Meyer-Olkin = 0,906; Bartlett‘s próf 

marktækt við 0,0001). Skriðupróf (Cattel‘s scree test) gaf til kynna þriggja til 

fjögurra þátta lausn þar sem þættirnir lágu á bilinu þar sem hallinn minnkar. Skýrð 

heildardreifni var 32,4% fyrir þrjá þætti, 35,4% fyrir fjóra þætti og 37,7% fyrir 

fimm þætti. 
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Athugun á fjögurra þátta lausn gaf til kynna að hægt væri að túlka fyrsta 

þáttinn sem neikvæðar tilfinningar (þáttur 1), annan þáttinn sem skort á 

upplýsingum (þáttur 2), þriðja þáttinn sem óöryggi (þáttur 3) og fjórða þáttinn sem 

skort á samviskusemi (þáttur 4). Þættirnir neikvæðar tilfinningar og skortur á 

upplýsingum voru í samræmi við tvo þætti úr líkani Brown og Rector (2007) sem 

bera sömu heiti. Þeir komu báðir skýrt fram og með sömu frávikum og hjá Brown 

(2010) og samstarfsfélögum hans í nýlegri úrvinnslu þeirra. Frávikin voru þau að 

mörg atriði um viðvarandi óákveðni (chronic indecisiveness) hlóðu bæði á þáttinn 

neikvæðar tilfinningar og þáttinn skortur á upplýsingum. Að auki hlóðu mörg 

atriði um erfiðleika við að skuldbinda sig við ákveðið náms- eða starfsval á 

þáttinn skortur á upplýsingum en áttu samkvæmt líkaninu að tilheyra þættinum 

skortur á því að vera tilbúinn. Brown (2010) telur að tvær ástæður geti legið að 

baki viðvarandi óákveðni einstaklings: 1) hátt skor á neikvæðum tilfinningum, og 

2) skuldbindinga- og valkvíði sem jafnframt gefur til kynna mikla þörf fyrir 

upplýsingar. Þannig finnst þeim einstaklingum sem skora hátt á annað hvort 

neikvæðum tilfinningum eða skorti á upplýsingum, erfitt að taka ákvarðanir en af 

ólíkum ástæðum. Þeir sem skora hátt á neikvæðum tilfinningum eru kvíðnir, hafa 

áhyggjur af því sem öðrum finnst, einblína á það sem getur farið úrskeiðis, velta 

sér upp úr því sem þeir völdu ekki og reiða sig á aðra til að taka ákvarðanir fyrir 

sig. Þeir hafa meiri áhyggjur af því að taka ranga ákvörðun og eru óákveðnari 

heldur en þeir sem skora hátt á þættinum skortur á upplýsingum. Þeir sem skora 

hátt á þættinum skortur á upplýsingum, virðast aftur á móti vera hræddir og 

kvíðnir við að skuldbinda sig við ákveðið náms- og starfsval vegna of margra 

valmöguleika, togstreitu og áhyggja um að áhugi geti breyst síðar meir. Þeim 

finnst einnig að þeir þurfi meiri upplýsingar, sérstaklega um sjálfa sig en einnig 

um störf.         

Þættirnir óöryggi og skortur á samviskusemi, sem komu fram í íslensku 

gögnunum,voru frábrugðnir þáttabyggingu Brown og Rector (2007). Samkvæmt 

líkani þeirra ætti þátturinn skortur á því að vera tilbúinn, að innihalda atriði um 

samviskusemi, mat á eigin færni við ákvarðanatöku um nám og störf (career 

decision-making self-efficacy), röklega ákvarðanatöku (rational decision making) 

og sjálfsálit, svo dæmi séu tekin, en hann klofnar í tvennt í íslensku gögnunum. 

Atriði sem snúa að samviskusemi og röklegri ákvarðanatöku mynda saman einn 

þátt, skort á samviskusemi, og atriði sem varða sjálfsálit og mat á eigin færni við 
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ákvarðanatöku um nám og störf, mynda saman þáttinn óöryggi. Annað sem var 

frábrugðið líkani Brown og Rector (2007) er að þátturinn ágreiningur og 

hindranir kom ekki fram í íslensku gögnunum. Flest atriði sem áttu að tilheyra 

þeim þætti samkvæmt líkaninu, höfðu lágar hleðslur (< 0,35) og hlóðu einna helst 

á þáttinn óöryggi. 

Við val atriða í styttri útgáfu CIP-lista voru 105 atriði fjarlægð samkvæmt 

fyrrnefndum viðmiðum um þáttahleðslur (< 0,35), atriðagreiningu (< 0,20) og 

líkan Brown og Rector (2007) um óákveðni við náms- og starfsval. Að því loknu 

var styttri listi þáttagreindur (Kaiser-Meyer-Olkin = 0,934; Bartlett‘s próf 

marktækt við 0,0001) og sex atriði til viðbótar fjarlægð úr listanum (atriði 20, 79, 

80, 86, 100 og 146) á grundvelli sömu viðmiða og áður. Styttri listi samanstóð því 

af 56 atriðum í heild; neikvæðar tilfinningar = 22 atriði, skortur á upplýsingum = 

18 atriði, óöryggi = 10 atriði og skortur á samviskusem i= 6 atriði (sjá töflu 1).  
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Tafla 1. Þáttahleðslur atriða á undirkvarða CIP og val atriða miðað við fjögurra 

þátta lausn; neikvæðar tilfinningar, skortur á upplýsingum, óöryggi og skortur á 

samviskusemi 

Þáttahleðslur 

Kvarði Atriði nr. Þáttur 1 Þáttur 2 Þáttur 3 Þáttur 4 

Neikvæðar tilfinningar 

 
113 0,73 -0,06 0,11 0,01 

 
106 0,72 -0,06 0,08 -0,06 

 
17 0,72 -0,10 -0,07 0,01 

 
156 0,70 -0,03 -0,06 -0,03 

 
104 0,68 -0,05 0,14 -0,10 

 
16 0,66 -0,01 -0,16 0,08 

 
117 0,66 -0,01 -0,03 0,22 

 
73 0,65 -0,07 -0,07 -0,02 

 
85 0,64 0,08 0,15 -0,03 

 
45 0,61 0,01 0,17 -0,10 

 
2 0,56 0,12 0,05 -0,05 

 
143 0,54 0,00 -0,10 0,20 

 
4 0,53 -0,15 0,13 -0,05 

 153 0,53 -0,18 0,09 -0,11 

 
32 0,52 -0,12 0,17 -0,08 

 
76 0,52 -0,04 0,01 0,05 

 
8 0,51 -0,07 0,02 0,06 

 
149 0,50 -0,01 0,19 -0,02 

 25 0,48 0,08 0,17 -0,06 

 
118 0,48 -0,03 -0,12 0,13 

 44 0,47 -0,13 0,06 0,08 

 
30 0,45 -0,13 0,00 -0,04 

Skortur á upplýsingum 

 
159 -0,06 -0,85 -0,02 -0,07 

 
141 -0,06 -0,82 0,02 -0,06 

 
111 -0,12 -0,78 0,09 -0,03 

 
51 -0,03 -0,77 -0,03 -0,10 

 
152 -0,05 -0,75 0,12 -0,02 

 
70 0,21 -0,72 -0,04 -0,05 

 
64 0,05 -0,71 0,02 -0,05 

 
133 0,03 -0,68 0,11 0,02 

 
97 -0,04 -0,67 0,15 0,12 

 
162 0,06 -0,65 0,01 0,12 

 
164 -0,04 -0,63 0,08 0,13 

 
33 0,15 -0,62 0,11 -0,01 

 
136 0,14 -0,60 -0,04 0,08 

 
53 0,04 -0,56 -0,09 -0,02 

 66 0,15 -0,55 -0,11 0,03 

 
127 0,15 -0,55 -0,05 0,11 
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65 -0,01 -0,47 0,14 0,05 

 
36 0,17 -0,47 -0,09 0,15 

Óöryggi 

 
155 -0,12 -0,14 0,70 0,06 

 
124 0,16 0,05 0,67 0,02 

 
123 0,14 0,03 0,65 0,04 

 
62 0,23 0,06 0,61 0,11 

 
130 0,02 -0,07 0,55 0,10 

 
95 0,20 0,09 0,55 0,01 

 
147 -0,13 -0,16 0,55 0,13 

 
96 0,10 -0,19 0,54 0,10 

 
142 0,10 -0,03 0,49 0,09 

 
135 -0,03 -0,07 0,48 0,03 

Skortur á samviskusemi 

 
134 -0,05 -0,01 0,03 0,75 

 
89 -0,03 0,03 0,11 0,73 

 
38 -0,12 -0,09 0,01 0,62 

 
150 0,11 0,01 0,06 0,61 

 
77 0,11 -0,04 0,05 0,57 

  132 0,00 0,04 0,13 0,44 

 

Þáttagreining styttri útgáfu sýndi að skýrð heildardreifni þáttanna fjögurra var  

48,4% og að innbyrðis fylgni á milli þátta var á bilinu -0,41 og 0,35 (sjá töflu 2).   

 

Tafla 2. Innbyrðis fylgni á milli þáttanna fjögurra 

 Þáttur 1 Þáttur 2 Þáttur 3 Þáttur 4 

Þáttur 1 1,000 -,408 ,348 ,181 

Þáttur 2 -,408 1,000 -,281 -,287 

Þáttur 3 ,348 -,281 1,000 ,308 

Þáttur 4 ,181 -,287 ,308 1,000 

 

Eins og sjá má í töflu 3, var áreiðanleiki hærri en 0,80 fyrir alla fjóra 

undirkvarðanna sem telst viðunandi (Nunnally, 1978). Fylgni milli atriða á 

undirkvörðunum fjórum var á bilinu 0,20 til 0,73, sem gefur til kynna þau séu að 

meta sömu hugsmíðar (Field, 2005), og fylgni atriða við eigin kvarða var á bilinu 

0,42 til 0,78. 
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Tafla 3. Áreiðanleiki, fylgni milli atriða og fylgni atriða við heildarskor á CIP 

miðað við fjögurra þátta lausn 

Kvarði 
Fjöldi 

atriða 

Innri 

áreiðanleiki 

Fylgni milli 

atriða 

Fylgni atriða við 

eigin kvarða 

Nemendur (n = 372)     

Neikvæðar tilfinningar 22 0,93 0,20 – 0,73 0,49 – 0,78 

Skortur á upplýsingum 18 0,94 0,23 – 0,73 0,50 – 0,76 

Óöryggi 10 0,88 0,25 – 0,63 0,44 – 0,68 

Skortur á samviskusemi 6 0,81 0,26 – 0,61 0,42 – 0,67 

 

Í töflu 4 má sjá meðaltalssvörun og staðalfrávik þátttakenda í heild á CIP-

listanum og undirkvörðum hans ásamt sömu upplýsingum fyrir konur og karla sitt 

í hvoru lagi. T-próf á meðaltölum kvenna og karla á öllum þáttum leiddi í ljós 

kynjamun á meðaltalssvörun á CIP-kvarðanum í heild og tveimur undirþáttum 

hans; neikvæðum tilfinningum og skorti á samviskusemi. Konur mældust með 

hærra heildarskor á CIP-listanum heldur en karlar auk þess sem þær voru hærri á 

undirkvarðanum neikvæðar tilfinningar. Karlar voru hins vegar hærri en konur á 

undirkvarðanum skortur á samviskusemi. 

 

Tafla 4. Meðaltöl (Mt), staðalfrávik (Sf) og t-próf á heildarkvarða og 

undirkvörðum CIP-listans miðað við fjögurra þátta lausn 

 Heild Konur Karlar T-próf 

Kvarði Mt Sf Mt Sf Mt Sf  

CIP 2,91 0,73 2,97 0,73 2,80 0,70 1,98* 

Neikvæðar 

tilfinningar 

3,17 0,95 3,33 0,94 2,81 0,86 4,80* 

Skortur á 

upplýsingum 

3,14 1,05 3,14 1,10 3,11 0,93 0,285 

Óöryggi 2,02 0,71 2,06 0,65 2,11 0,83 -0,64 

Skortur á 

samviskusemi 

2,70 0,88 2,61 0,87 2,96 0,87 3,45* 

n = 372, konur = 274, karlar = 98 

*< 0,05 
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Í ljósi þess að þátturinn skortur á samviskusemi veitir aðeins um 3% 

viðbótarskýringu þegar litið er til skýrðrar heildardreifni, var þriggja þátta lausn 

skoðuð í kjölfarið.  

 

3.2. Þriggja þátta lausn 

Athugun á þriggja þátta lausn gaf til kynna að hægt væri að túlka fyrsta þáttinn 

sem neikvæðar tilfinningar (þáttur 1), annan þáttinn sem skort á upplýsingum 

(þáttur 2) og þriðja þáttinn sem skort á því að vera tilbúinn (þáttur 3). Líkt og í 

fjögurra þátta lausn þá komu þættirnir neikvæðar tilfinningar og skortur á 

upplýsingum skýrt fram og var efnisleg samsetning þáttanna svipuð og í þeirri 

lausn. Þriðji þátturinn sem kom fram í íslensku gögnunum, var skortur á því að 

vera tilbúinn og var hann í samræmi við áþekkan þátt í líkani Brown og Rector 

(2007) sem ber sama heiti. Hann innihélt sambærileg atriði, til dæmis 

samviskusemi, röklega ákvarðanatöku og trú á eigin getu við ákvarðanatöku um 

nám og störf (Brown og Rector, 2008). 

Við val atriða í styttri útgáfu CIP-lista var 101 atriði fjarlægt samkvæmt sömu 

viðmiðum og áður um þáttahleðslur (< 0,35), atriðagreiningu (< 0,20) og líkan 

Brown og Rector (2007) um óákveðni við náms- og starfsval. Að því loknu var 

styttri listi þáttagreindur (Kaiser-Meyer-Olkin = 0,935; Bartlett‘s próf marktækt 

við 0,0001) og tíu atriði til viðbótar fjarlægð úr listanum (atriði 30, 34, 40, 65, 78, 

80, 119, 120, 128 og 148) á grundvelli áður nefndra viðmiða. Styttri listi 

samanstóð þá af 56 atriðum í heild; neikvæðar tilfinningar = 28 atriði, skortur á 

upplýsingum = 17 atriði og skortur á því að vera tilbúinn = 11 atriði (sjá töflu 5).  
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Tafla 5. Þáttahleðslur atriða á undirkvarða CIP og val atriða miðað við þriggja 

þátta lausn; neikvæðar tilfinningar, skortur á upplýsingum og skortur á því að vera 

tilbúinn 

Þáttahleðslur 

Kvarði Atriði nr. Þáttur 1 Þáttur 2 Þáttur 3 

Neikvæðar tilfinningar 

 
113 0,76 0,06 0,04 

 
106 0,76 0,06 -0,06 

 
104 0,73 0,07 -0,08 

 
85 0,72 -0,10 0,02 

 
101 0,70 -0,07 0,15 

 
121 0,70 -0,07 0,11 

 
156 0,69 0,03 -0,09 

 
105 0,68 0,14 -0,06 

 31 0,67 -0,08 -0,05 

 
1 0,66 -0,08 -0,13 

 45 0,66 0,00 -0,03 

 
17 0,65 0,13 -0,06 

 73 0,63 0,09 -0,08 

 
117 0,61 0,01 0,17 

 
32 0,60 0,11 -0,02 

 
2 0,59 -0,11 -0,06 

 
16 0,57 0,03 -0,07 

 
149 0,57 0,01 0,06 

 
153 0,57 0,17 -0,07 

 
20 0,57 0,04 -0,03 

 
25 0,56 -0,08 -0,01 

 
76 0,52 0,02 0,08 

 8 0,51 0,05 0,07 

 
79 0,50 0,05 0,10 

 
143 0,50 0,03 0,12 

 
44 0,50 0,08 0,13 

 
94 0,48 0,16 0,17 

 
60 0,44 0,05 0,06 

Skortur á upplýsingum 

 
159 -0,04 0,80 -0,06 

 
111 -0,12 0,76 0,07 

 
51 -0,05 0,77 -0,07 

 
141 -0,01 0,75 0,00 

 
70 0,19 0,72 -0,05 

 
64 0,05 0,70 0,00 

 
162 0,02 0,69 0,13 

 
152 0,03 0,67 0,08 
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66 0,04 0,65 -0,05 

 
53 -0,04 0,64 -0,09 

 
133 0,10 0,63 0,13 

 
136 0,08 0,62 0,08 

 
33 0,19 0,60 0,08 

 
72 -0,08 0,59 -0,09 

 
127 0,09 0,57 0,11 

 
36 0,08 0,53 0,07 

 
11 0,09 0,46 0,11 

Skortur á því að  

vera tilbúinn 

 
89 -0,03 -0,07 0,80 

 
134 -0,09 0,01 0,73 

 38 -0,16 0,08 0,63 

 
14 -0,06 0,02 0,62 

 
150 0,10 0,02 0,62 

 
77 0,08 0,03 0,56 

 
115 0,07 -0,08 0,50 

 
132 0,00 -0,04 0,49 

 
57 0,04 0,14 0,42 

 
147 0,07 0,12 0,40 

  155 0,13 0,12 0,37 

 

Þáttagreining styttri útgáfu sýndi að skýrð heildardreifni þáttanna þriggja var 

45% og að innbyrðis fylgni á milli þeirra var á bilinu 0,27 og 0,42 (sjá töflu 6).   

 

Tafla 6. Innbyrðis fylgni á milli þáttanna þriggja 

 Þáttur 1 Þáttur 2 Þáttur 3 

Þáttur 1 1,000 ,423 ,267 

Þáttur 2 ,423 1,000 ,315 

Þáttur 3 ,267 ,315 1,000 

 

Eins og sjá má í töflu 7 var áreiðanleiki hærri en 0,80 fyrir alla þrjá 

undirkvarðanna sem telst viðunandi (Nunnally, 1978). Fylgni milli atriða var á 

bilinu 0,15 til 0,73 og fylgni atriða við eigin kvarða var á bilinu 0,42 til 0,78 fyrir 

undirkvarðana þrjá. Viðmið atriðagreiningar um fylgni á milli atriða var lækkað úr 

0,20 í 0,15 fyrir þáttinn skortur á því að vera tilbúinn. Það var gert til að hægt 

væri að halda inni atriðum sem talin voru mikilvægút frá kenningarlegu 

sjónarmiði líkans Brown og Rector (2007).  
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Tafla 7. Áreiðanleiki, fylgni milli atriða og fylgni atriða við heildarskor á CIP 

miðað við þriggja þátta lausn 

Kvarði 
Fjöldi 

atriða 

Innri 

áreiðanleiki 

Fylgni milli 

atriða 

Fylgni atriða við 

eigin kvarða 

Nemendur (n = 372)     

Neikvæðar tilfinningar 28 0,95 0,20 – 0,73 0,48 – 0,78 

Skortur á upplýsingum 17 0,94 0,25 – 0,73 0,51 – 0,75 

Skortur á því að vera tilbúinn 11 0,84 0,15 – 0,61 0,42 – 0,68 

 

Í töflu 8 má sjá meðaltalssvörun og staðalfrávik þátttakenda í heild sinni á 

CIP-listanum og undirkvörðum hans ásamt meðaltalssvörun kvenna og karla sitt í 

hvoru lagi. T-próf á meðaltölum kvenna og karla á öllum þáttum leiddi í ljós 

kynjamun á tveimur undirþáttum listans; neikvæðum tilfinningum og skorti á því 

að vera tilbúinn. Konur reyndust hærri en karlar á undirkvarðanum neikvæðar 

tilfinningar en karlar voru hins vegar hærri en konur á undirkvarðanum skortur á 

því að vera tilbúinn. 

 

Tafla 8. Meðaltöl (Mt), staðalfrávik (sf) og t-próf á heildarkvarða og 

undirkvörðum CIP-listans miðað við þriggja þátta lausn 

 Heild Konur Karlar T-próf 

Kvarði Mt Sf Mt Sf Mt Sf  

CIP 2,95 0,74 2,99 0,75 2,83 0,70 1,92 

Neikvæðar 

tilfinningar 

2,99 0,93 3,10 0,92 2,66 0,87 4,10* 

Skortur á 

upplýsingum 

3,24 1,04 3,25 1,08 3,20 0,93 0,33 

Skortur á því að 

vera tilbúinn 

2,42 0,72 2,33 0,68 2,66 0,75 -4,02* 

n = 372, konur = 274, karlar = 98 

*< 0,05 

 

Þriggja þátta lausn styður líkan Brown og Rector að hluta til, hún er 

heildstæðari en fjögurra þátta lausn og meira í samræmi við hugmyndir þeirra um 

óákveðni við náms- og starfsval. Í fjögurra þátta lausn klofnaði þátturinn skortur á 

því að vera tilbúinn í tvennt, í óöryggi og skort á samviskusemi, sem gerði það að 

verkum að þættirnir tveir voru fremur rýrir að innihaldi og þá aðallega þátturinn 
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skortur á samviskusemi. Sá þáttur innihélt aðeins sex atriði og voru fullyrðingar 

innan hans fremur líkar efnislega þrátt fyrir viðunandi áreiðanleika. Hins vegar er 

þriggja þátta lausn ekki það sem lagt er upp með í líkani Brown og Rector (2007) 

og þátturinn árekstrar og hindranir kemur ekki fram fremur en í fjögurra þátta 

lausninni. 
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4. Umræða 

 

Óákveðni við náms- og starfsval er mjög mikilvægt viðfangsefni í fræðum um 

starfsþróun þar sem eitt af meginhlutverkum náms- og starfsráðgjafa er að aðstoða 

ráðþega við að leysa úr þess konar vanda. Þrátt fyrir langa sögu hugmynda og 

rannsókna á efninu þá er enn ekki komin fram heildræn kenning sem skýrir alla 

þætti sem liggja til grundvallar óákveðni einstaklinga við náms- og starfval. 

Meginmarkmið rannsóknar var að athuga hvort að fjögurra þátta líkan um 

óákveðni við náms- og starfsval (Brown og Rector, 2007) kæmi fram í íslensku 

úrtaki framhalds- og háskólanemenda. Það var gert með því að leggja fyrir 

matstækið The Career Indecision Profie (CIP) (Brown og Rector, 2010), sem 

byggir á líkaninu. Í framhaldinu var gerð tillaga að vali atriða í styttri útgáfu af 

CIP-listanum miðað við niðurstöður íslensku gagnanna. 

Niðurstöður hérlendis gáfu til kynna þriggja til fjögurra þátta lausn og voru 

þær báðar skoðaðar vandlega og tillaga gerð að vali atriða í styttri lista miðað við 

hvora lausn fyrir sig. Byrjað var á fjögurra þátta lausn í samræmi við líkan Brown 

og Rector (2007). Reyndist þáttabygging miðað við fjóra dregna þætti í íslensku 

rannsókninni að sumu leyti í samræmi við líkan þeirra félaga en að öðru leyti 

ekki. Þættirnir neikvæðar tilfinningar og skortur á upplýsingum komu fram með 

svipuðum hætti og hjá Brown (2010) en þættirnir skortur á því að vera tilbúinn og 

ágreiningur og hindranir komu ekki fram. Í staðinn komu fram þættir sem miðað 

við innihald mætti nefna skortur á samviskusemi og óöryggi en samkvæmt 

líkaninu ættu atriði sem falla undir þessa tvo þætti að tilheyra skorti á því að vera 

tilbúinn. Þess ber einnig að geta að atriði sem snéru að ágreiningi og hindrunum 

hlóðu helst á þáttinn óöryggi í stað þess að vera sjálfstæður þáttur eins og líkanið 

gerir ráð fyrir. Hleðsla þeirra atriða var yfirleitt í lægra lagi eða hafði lága fylgni 

við eigin kvarða.  

Ástæðuna fyrir þessari sérstöku áherslu á sjálfsöryggi í íslenska úrtakinu má ef 

til vill rekja til þess að Íslendingar eru að jafnaði afar sjálfstæðir og 

einstaklingsmiðaðir. Íslenskir framhalds- og háskólanemendur eru margir hverjir 

fluttir úr foreldrahúsum, komnir með sitt eigið heimli og jafnvel börn. Þeir taka 
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oft lán sér til framfærslu eða eru í aukavinnu með námi. Ástæðan fyrir því að 

þátturinn ágreiningur og hindranir kemur ekki fram í íslensku gögnunum gæti ef 

til vill verið sú að skólagjöld á Íslandi eru lág og frekar auðvelt er að komast í 

framhaldsnám. Það gæti því verið að afskipti og áhrif utanaðkomandi aðila við val 

á námi og störfum séu heldur minni en í löndum þar sem skólagjöld eru há og oft 

á tíðum greidd af foreldrum nemenda. Þess má einnig geta að atriði sem snúa að 

ágreiningi og hindrunum eru einungis 18 talsins í CIP-listanum og er því 

mögulegt að þau nái ekki að spanna íslenskan veruleika að fullu. Það er því ekki 

útilokað að ágreiningur og hindranir séu hluti af óákveðni fólks við náms- og 

starfsval á Íslandi en til þess að fá úr því skorið yrði að betrumbæta og staðfæra 

þau atriðiyfir á íslenskt samfélag og menningu og leggja listann aftur fyrir 

nemendur eða aðra hópa. Að lokum má þess geta að efnislega væri hægt að líta á 

ágreining og hindranir sem hluta af sjálfsöryggi. Það að standa fast við náms- og 

starfsval sitt án þess að verða fyrir utanaðkomandi áhrifum ber vitni um 

sjálfsöryggi einstaklings. 

Þriggja þátta lausn var skoðuð sérstaklega vegna þess að heildardreifni gaf til 

kynna að viðbótarskýring fjórða þáttarins, skortur á samviskusemi, væri einungis 

um 3% og virtist því ekki vera umfangsmikill hluti af þáttabyggingunni. Við 

nánari skoðun kom einnig í ljós að efnislegt innhald þáttarins, sem samanstóð af 

sex atriðum, var takmarkað og sumar spurningar voru frekar líkar þrátt fyrir 

viðunandi áreiðanleika (t.d. Ég skipulegg mig fram í tímann þegar ég þarf að taka 

mikilvæga ákvörðun og Ég tek mér alltaf nægan tíma til að tryggja að ég taki 

rétta ákvörðun). 

Þriggja þátta lausn gaf til kynna þættina: neikvæðar tilfinningar, skort á 

upplýsingum og skort á því að vera tilbúinn. Þessir þættir samræmast þremur af 

fjórum þáttum í líkani Brown og Rector (2007) en eins og áður þá kemur þátturinn 

ágreiningur og hindranir ekki fram í íslensku gögnunum. Þrátt fyrir að líkan 

Brown og Rector (2007) byggi á fjórum þáttum, þá er þriggja þátta lausnin 

hugmyndafræðilega séð líkari því heldur en fjögurra þátta lausnin þar sem þrír af 

fjórum þáttum halda sér í staðinn fyrir tveir af fjórum eins og í fjögurra þátta 

lausninni. Tilgáta rannsóknar um að fjórir þættir úr líkani Brown og Rector (2007) 

kæmu fram í íslensku úrtaki framhalds- og háskólanemenda var því studd að hluta 

til. 
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Kynjamunur kom fram á CIP-listanum í heild og á nokkrum undirþáttum hans. 

Konur mældust hærri en karlar á þættinum neikvæðar tilfinningar í bæði þriggja 

og fjögurra þátta lausnum. Konur mældust einnig hærri á CIP-listanum í heild í 

fjögurra þátta lausn. Karlar mældust hins vegar hærri en konur á þættinum skortur 

á samviskusemi sem kom fram í fjögurra þátta lausn og þættinum skortur á því að 

vera tilbúinn sem kom fram í þriggja þátta lausn. Niðurstöðurnar benda til þess að 

rekja megi óákveðni kvenna við náms- og starfsval oftar til neikvæðra tilfinninga 

eins og kvíða og þunglyndis, svo dæmi séu tekin, heldur en óákveðni karla. Það 

kemur ekki á óvart því tíðni þunglyndis og kvíða er að jafnaði hærri meðal kvenna 

heldur en karla (Nolen-Hoeksema, 2004). Það að karlar mældust hærri en konur á 

skorti á því að vera tilbúinn (og skorti á samviskusemi í fjögurra þátta lausn) 

bendir til þess að óákveðni karla við náms- og starfsval megi oftar rekja til 

þroskatengdra þátta eins og erfiðleika við að taka röklegar ákvarðanir og lítillar 

trúar á eigin færni við ákvarðanatöku um nám og störf svo dæmi séu tekin. Í 

fræðum um þroskaferli mannsins hefur komið fram að konur þroskast að jafnaði 

fyrr en karlar á mörgum sviðum (Shaffer, 2002) og því mögulegt að þær séu fyrri 

til en karlar að tileinka sér þau atriði sem heyra undir þáttinn skortur á því að vera 

tilbúinn. 

Þessi rannsókn er einungis fyrsta skrefið í þróun CIP-listans á Íslandi. Næstu 

rannsóknir ættu að beinast að því að styrkja hugsmíðaréttmætilistans með því að 

staðla og staðfæra mælitækið miðað við íslenskan veruleika til dæmis með því að 

endurskoða þau 18 atriði sem snúa að ágreiningi og hindrunum. Ef til vill þarf að 

bæta við eða breyta atriðum sem einkenna þann þátt, til að mynda að skoða 

hindranir sem snúa að heimili, fjölskyldu, börnum og fjárhagi. Það er til dæmis 

líklegt að barneignir geti talist ákveðin hindrun við náms- og starfsval í íslensku 

samfélagi. Í rannsókn Maríu Dóru Björnsdóttur (2007) á matstækinu The Career 

Thoughs Inventory (CTI) kom fimm atriða undirþátturinn togstreita einna best út í 

þáttagreiningu listans en efnislega svipar honum til þáttar Brown og Rector (2007) 

um ágreining og hindranir (til dæmis, Mínir nánustu styðja ekki náms- og 

starfsval mitt úr CIP og Ég þarf að velja námsgrein eða starf sem mun þóknast 

þeim sem standa mér næst úr CTI). Ef til vill væri hægt að skoða hvort að þau 

atriði nýtist við endurbætur á CIP-listanum í þeim tilgangi að styrkja atriðasafnið 

og hugsmíðaréttmæti CIP-listans. Þegar búið væri að lægfæra þau atriði þyrfti að 

leggja listann aftur fyrir nýtt úrtak nemenda til að kanna hvort þessi þáttur komi 
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fram eins og líkanið gerir ráð fyrir. Ef hið fjögurra þátta líkan Brown og Rector 

kæmi fram í íslensku úrtaki eftir lagfæringar, væri hugsanlega kominn fram vísir 

að matstæki sem spannar heildarsvið ákvarðanatökuvanda við náms- og starfsval, 

bæði innri og ytri þætti í lífi einstaklingsins. Þá væri í framhaldinu hægt að þróa 

matstækið enn frekar, leggja fyrir fjölbreytt úrtak þátttakenda og gera víðtækar 

rannsóknir á réttmæti og áreiðanleika. Framtíðarrannsóknir ættu einnig að beinast 

að því að leggja CIP-listann fyrir úrtak nemenda sem eru óákveðnir við náms- og 

starfsval, til að mynda þeirra sem leita til náms- og starfsráðgjafa, og bera saman 

við úrtak nemenda sem þurfa ekki á ráðgjöf að halda. Á þann hátt væri hægt að 

kanna hvort listinn greindi á milli þeirra sem eru óákveðnir við náms- og starfsval 

og þeirra sem eru það ekki.  

Það er mjög gagnlegt að vita hvaða þættir liggja til grundvallar óákveðni við 

náms- og starfsval, því á þann hátt er hægt greina þarfir ráðþega og hanna úrræði 

sem henta hverjum og einum. Með því að veita einstaklingsþjónustu á þennan 

hátt, er stuðlað að árangursríkri náms- og starfsráðgjöf sem bætir líðan 

einstaklingsins, eykur líkur á því að hann finni sér nám við hæfi og starf sem veitir 

honum ánægju. Sem dæmi má nefna að ef í ljós kæmi að neikvæðar tilfinningar 

(til dæmis kvíði) væri helsta hindrun við náms- og starfsval, væri hægt að veita 

ráðgjöf til að minnka eða koma í veg fyrir kvíðann. Dæmi um það væri að kenna 

slökunartækni og hjálpa ráðþegum að leggja áherslu á jákvæðar afleiðingar náms- 

og starfsvals fremur en neikvæðar. Ef skortur á upplýsingum væri helsta hindrun 

við náms- og starfsval, væri hægt að leggja áherslu á að veita ítarlegar upplýsingar 

um nám og störf eða aðstoða ráðþega við að velja á milli tiltekinna valmöguleika 

þannig að hann gæti í framhaldinu tekið upplýsta ákvörðun byggða á 

upplýsingagjöfinni (Brown og Rector, 2008).  

Skortur á því að vera tilbúinn er eins og áður sagði tengt þroskaferli 

einstaklinga (Shaffer, 2002) og því hugsanlegt að margir nemendur hafi 

takmarkaðan áhuga á vali á námi og störfum og noti ekki þjónustu náms- og 

starfsráðgjafa fyrr en þörfin fyrir val verður aðkallandi. Með því að vita hvað 

liggur til grundvallar óákveðni við náms- og starfsval er mögulegt að sníða 

fyrirbyggjandi inngrip til þess að minnka líkur á því að einstaklingar 

verðiviðvarandi óákveðnir. Viðvarandi óákveðni getur haft áhrif á hæfni fólks til 

að taka skuldbindandi ákvörðun um nám og störf og þar með dregið úr líkum á 

það verði ánægt í starfi og nái árangri (Brown og Rector, 2008). Dæmi um 
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nokkrar hugmyndir um fyrirbyggjandi inngrip væri að kenna ráðþegum 

kvíðastjórnun, aðferðir við að leysa vandamál og þjálfun í bjargráðum. Markmiðið 

væri þá að hjálpa nemendum í áhættuhóp að skilja og stjórna tilhneigingu sinni til 

að einblína á og velta sér upp úr mögulegum neikvæðum afleiðingum 

valmöguleika og þjálfa þá í að horfa fremur á jákvæðar afleiðingar. Þetta á líka 

við um ráðgjöf til þeirra sem mælast háir á neikvæðum tilfinningum nema 

inngripin eru fyrirbyggjandi í þessu tilfelli (Brown og Rector, 2008). 

Að lokum má geta þess að árekstrar og hindranir geta hamlað náms- og 

starfsvali sem getur reynst ráðþegum afar erfitt að yfirstíga. Inngrip gætu meðal 

annars falist í því að byggja upp stuðningskerfi til að vinna gegn hamlandi 

áhrifum og ytri hindrunum. Í því samhengi er mikilvægt að rannsaka hindranir og 

persónulegan ágreining í ákvarðanatökuferlinu hjá ólíkum hópum fólks, til dæmis 

meðal kvenna, fátækra og hjá fólki af erlendum uppruna. Það er líklegt að náms- 

og starfsráðgjafar þurfi að veita fjölbreytt inngrip miðað við ólíka stöðu, skoðanir, 

trú og menningu þessara hópa (Brown og Rector, 2008). 

Til þess að það sé raunhæft að sníða inngrip með tilliti til undirliggjandi þátta í 

tengslum við óákveðni einstaklinga við náms- og starfsval, er mikilvægt að byrja 

á því að greina þessa þætti með einhverjum hætti. Það skiptir því miklu máli að 

haldið sé áfram að framkvæma rannsóknir á efninu, þróa matstæki og gera 

prófanir á þeim. Því miður virðist sem áhugi á rannsóknum á ákvarðanatökuvanda 

og óákveðni við náms- og starfsval hafi dvínað undanfarna áratugi en Brown og 

Rector (2007, 2008) hafa vonandi náð að endurvekja áhuga á efninu með nýlegum 

rannsóknum sínum, mótun líkans um óákveðni við náms- og starfsval og þróun 

matstækis sem gæti gefið góða raun.  
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