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     Útdráttur 

 

Tilgangur þessar rannsóknar var að kanna þekkingu nemenda í framhaldsskólum á 

höfuðborgarsvæðinu á náms- og starfsráðgjöf, hvort þeir vissu að þjónustan stæði þeim 

til boða og í hverju hún fælist. Spurningalisti var lagður fyrir 304 nemendur úr fjórum 

framhaldsskólum á höfuðborgarsvæðinu. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að 

langflestir nemendur geri sér grein fyrir því að þjónustan sé til staðar. Þó virðast margir 

nemendur ekki nægilega meðvitaðir um hvað felst í námsráðgjöfinni. Í ljós kom 

marktækur munur á nýtingu þjónustunnar milli skóla, kynja og annarhópa. Niðurstöður 

sýna að helsti styrkleiki námsráðgjafarinnar er að námsráðgjafar ná til margra 

framhaldsskólanema. Helstu veikleikar eru að fáir nemendur telja námsráðgjafa vera 

bandamann sinn og að hluti nemenda leitar ekki til námsráðgjafa vegna óvissu um 

hlutverk hans. Niðurstöður sýna að frekari kynning á þeirri þjónustu sem námsráðgjafar 

inna af hendi er nauðsynleg og þá sér í lagi fyrir nýnema og þá nemendur sem hafa 

verið fáar annir í skólanum.  
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     Abstract 

 

The purpose of this research was to obtain college students knowledge on school 

counselling in their college and what ideas they have about the school counseler’s role. 

Data was obtained by questionary wich was given to 304 college students in four 

different schools.  The results indicate that most students are aware of the school 

counselling service in their college. But for many who are aware, their knowledge of 

the service seems limited. The survey shows a significant diffrence in usage of the 

service between schools, genders and number of finished semesters. Results show that 

the main strength of the counseling is that the counselers reach many college students. 

The main weakness is that few students look at the counselers as their allies, and part of 

the students do not seek counselling do to the uncertainty of their role. The results also 

show that the counselers service needs further presentation and is neccessary,  

particularly for the freshmans and the students who have only been attending the school 

for a few semesters. 
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Formáli 

Höfundur þessa rannsóknarverkefnis lauk diplómunámi í náms- og starfsráðgjöf frá 

Háskóla Íslands árið 2007. Fljótlega eftir að í námið var komið kviknaði  hugmynd um 

að gera rannsókn á vitneskju framhaldsskólanema á náms- og starfsráðgjöf almennt. Sú 

hugmynd kviknaði fyrst og fremst af því að höfundi þótti sjálfum lítið bera á náms- og 

starfsrágjöf á þeim tíma sem hann stundaði nám í framhaldsskóla þ.e. á árunum 1997-

2001. Í lögum er gert ráð fyrir að allir framhaldsskólanemendur hafi aðgang að náms- 

og starfsráðgjöf og því er mikilvægt að nemendur geri sér grein fyrir því að þjónustan 

stendur þeim til boða og hvert hlutverk námsráðgjafans er. Á framhaldsskólaárunum 

verða miklar breytingar hjá einstaklingnum, margt er í boði námslega og félagslega og 

því mikilvægt að stuðningur sé fyrir hendi og að nemendur séu meðvitaðir um hann. 

Náms- og starfsráðgjöf er tiltölulega ný og hratt vaxandi starfsgrein í framhaldsskólum. 

Það að hún hefur vaxið hratt sýnir að hún hefur tiltrú í skólakerfinu og að náms- og 

starfsráðgjöfin er í góðum farvegi en annað þarf mögulega að bæta. Það er mikilvægt 

gæðamál að reglulega komi fram upplýsingar um hvernig starfsemin gengur. Þesskonar 

upplýsingum er mögulegt að afla með rannsóknum. Rannsóknarverkefni þetta er 15 

eininga meistaraprófsritgerð í MA-námi í náms- og starfsráðgjöf við félagsvísindadeild 

Háskóla Íslands. Verkefnið eru unnið undir leiðsögn Guðbjargar Vilhjálmsdóttur 

dósents í náms- og starfsráðgjöf. Eru henni hér með færðar bestu þakkir fyrir gagnlegar 

ábendingar og leiðsögn. Auk þess er öllum þátttakendum sem leitað var til þakkað fyrir 

þátttökuna svo og þeim sem tóku þátt í forprófun spurningalistans. Ennfremur eru þeim 

náms- og starfsráðgjöfum, vinum og fjölskyldumeðlimum sem lásu verkefnið yfir 

færðar mínar bestu þakkir.  
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1. Inngangur 

 

Náms- og starfsráðgjöf stendur öllum nemendum í framhaldsskóla til boða samkvæmt 

lögum og því er mikilvægt að þeir hafi fulla vitneskju um þjónustuna og aðgengi að 

henni sé gott. Starf náms- og starfsráðgjafa
1
 er fyrirbyggjandi starf sem felst meðal 

annars í því að aðstoða einstaklinga við að finna hæfileikum sínum og kröftum farveg 

við hæfi.  Mikil þróun hefur átt sér stað í greininni hér á landi síðustu áratugi.  Náms- 

og starfsráðgjöfum í framhaldsskólum hefur fjölgað ört og umfang starfsins hefur aukist 

í takt við breytta möguleika í skólakerfi, á vinnumarkaði og auknar menntunarkröfur í 

samfélaginu (Menntamálaráðuneytið, 2007).  Markmið þessarar rannsóknar var að 

kanna þekkingu nemenda í framhaldsskólum á höfuðborgarsvæðinu á náms- og 

starfsráðgjöf, hvort þeir vissu að þjónustan stæði þeim til boða og í hverju náms- og 

starfsráðgjöfin fælist.  

Menntun verður sífellt mikilvægari þáttur í lífi fólks og menntakerfið hefur breyst í 

takt við þá þróun sem hefur orðið í samfélaginu. Um leið hefur sveigjanleiki í námi 

aukist (Numminen og Kasurinen, 2003). Stefna stjórnvalda hérlendis er að skólakerfið 

sé sveigjanlegt og að komið sé til móts við ólíkar þarfir nemenda en starf náms- og 

starfsráðgjafa snýr að því að koma til móts við þessar ólíku þarfir. Helstu verkefni 

náms- og starfsráðgjafa í framhaldsskólum tengjast fræðslu og ráðgjöf um nám og störf 

en einnig persónulegri og félagslegri ráðgjöf við nemendur (Gysbers og Henderson, 

2006). Þá er vaxandi áhersla á að námsráðgjafinn sé bandamaður nemenda (Kuranz, 

2002). Til þess að nemendur leiti til námsráðgjafa og starf þeirra í framhaldsskólum 

skili árangri er lykilatriði að nemendurnir hafi gott aðgengi að þjónustunni, að þeir hafi 

fulla vitneskju um tilgang hennar sem og um hlutverk námsráðgjafa. Í rannsóknum sem 

gerðar hafa verið á vitneskju nemenda í grunn- og framhaldsskólum um náms- og 

starfsráðgjöf hér á landi hefur komið í ljós að nemendur virðast ekki gera sér fulla grein 

fyrir út á hvað náms- og starfsráðgjöf gengur (Agnes Ósk Snorradóttir. Edda Björk 

Viðarsdóttir, Erna Jóhannsdóttir, Kolbrún Björnsdóttir og Kristjana Katrín 

Þorgrímsdóttir, 2001; Edda Björk Viðarsdóttir, 2004). Þá hafa rannsóknir sýnt að náms- 

og starfsráðgjöf geti verið forvörn gegn brottfalli (Guðbjörg Aðalbergsdóttir, 2006) en 

brottfall úr framhaldsskólum er mjög hátt á Íslandi samanborið við hin Norðurlöndin. 

Brottfall úr framhaldsskóla hefur áhrif á marga þætti samfélagsins s.s. tapaðar 

                                                 
1
 Formlegt starfsheiti er náms- og starfsráðgjafi. Í textanum sem hér fer á eftir verður skv. málvenju ýmist talað 

um náms- og starfsráðgjafa, námsráðgjafa og/eða ráðgjafa.  
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þjóðartekjur, minni skatttekjur til að standa undir opinberri þjónustu, aukna þörf fyrir 

félagslegan stuðning, aukna glæpatíðni og verra heilsufar (Gerður G. Óskarsdóttir, 

2000). Það er því samfélagslegur ávinningur af því að nemendur í framhaldsskólum séu 

meðvitaðir um og njóti þjónustu náms- og starfsráðgjafa og hafi gott aðgengi að 

þjónustunni.  

 Náms- og starfsráðgjöf á að vera fyrir alla nemendur og því þarf að kanna hvort þeir 

viti af henni og hvert viðhorf þeirra og þekking í garð náms- og starfsráðgjafar er. Ef 

nemendur þekkja lítið til starfa náms- og starfsráðgjafa leita þeir eðlilega ekki til þeirra. 

Til þess að nemendur nýti sér þjónustu námsráðgjafa verða þeir að hafa góða þekkingu 

á hvaða þjónustu námsráðgjafar bjóða upp á og vita í hvaða tilfellum þeir geti nýtt sér 

þjónustu þeirra. Mikilvægt er að þessir þættir séu rannsakaðir svo að náms- og 

starfsráðgjafar geti bætt þjónustu sína og nýtt til þess þær hugmyndir sem nemendur 

hafa á störfum þeirra.  Framboð á náms- og starfsráðgjöf í framhaldsskólum byggir á 

sögulegri þróun og lagalegri umgjörð. Til að meta núverandi stöðu þarf að skoða 

hvernig hún er tilorðin.  

 

Þróun náms- og starfsráðgjafar í framhaldsskólum á Íslandi 

Upphaf náms- og starfsráðgjafar í framhaldsskólum hér á landi má rekja til laga um 

menntaskóla frá árinu 1970. Þar kom fram ákvæði um að námsráðunautur skyldi starfa 

við hvern menntaskóla (nr. 12/1970). Í reglugerð fyrir menntaskóla sem gerð var árið 

1974 segir að miða eigi við að námsráðgjafi í fullu starfi sinni 750 nemendum (nr. 

270/1974). Námsráðgjöfin í menntaskólunum fór hægt af stað en fékk svo aukinn 

meðbyr með tilkomu áfanga- og fjölbrautaskólanna sem hafa staðið nemendum til boða 

frá árinu 1975 en þá hóf fyrsti fjölbrautaskólinn, Fjölbrautaskólinn í Breiðholti 

starfssemi sína  (Menntamálaráðuneytið, 1991). Með tilkomu fjölbrautaskólanna urðu 

námstilboð fjölbreyttari og skólakerfið flóknara svo þörf varð fyrir aukna námsráðgjöf. 

Síðan þá hafa hlutirnir gerst hratt, framhaldsskólum hefur fjölgað, námsframboð aukist 

og í dag er svo komið að lang flestir sem ljúka grunnskóla innritast í framhaldsskóla 

(Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002).  

Árið 1981 var Félag náms- og starfsráðgjafa stofnað. Sama ár hóf fyrsti 

námsráðgjafinn, Ásta Kristrún Ragnarsdóttir, störf við Háskóla Íslands en þar hafði 

enginn námsráðgjafi starfað fram til þess tíma (Félag náms- og starfsráðgjafa, 2007). 

Árið 1985 voru námsráðgjafar starfandi við 17 framhaldsskóla á landinu 
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(Menntamálaráðuneytið, 1991). Þáverandi menntamálaráðherra, Sverrir Hermannsson, 

skipaði starfshóp til að fjalla um starfsfræðslu og námsráðgjöf í grunn- og 

framhaldsskólum. Hópurinn setti fram markmið fyrir námsráðgjöf og starfsfræðslu sem 

snéru að því að gefa nemendum yfirsýn yfir mismunandi starfsgreinar og námsleiðir 

sem í boði væru. Eitt meginmarkmið var að nemendur gerðu sér ljóst að störf krefðust 

mismunandi hæfni, þekkingar og náms. Einnig að nemendur gerðu sér grein fyrir 

tengslum náms- og starfsvals og að þeir fengju tækifæri til að bera saman eigin áhuga, 

óskir, möguleika við kröfur um nám og hæfni sem mismunandi starfsgreinar gera. Þá 

vildi hópurinn að nemendur ættu kost á persónulegri ráðgjöf vegna náms- og starfsvals. 

Hópurinn lagði til að í framhaldsskólum væru námsráðgjafar fastráðnir kennarar með 

ráðgjafarmenntun og kennsluréttindi er fengju kennsluafslátt sem svaraði 2/3 stöðu fyrir 

hverja 500 nemendur. Haustið 1989 var svo kvóti til námsráðgjafar tvöfaldaður frá því 

sem áður var (Menntamálaráðuneytið, 1991). Á því ári hófst einnig átak 

menntamálaráðuneytisins til eflingar náms og starfsráðgjafar. Fram til þessa árs voru 

um og yfir 1200 nemendur að baki heilli stöðu í námsráðgjöf í framhaldsskólum. Við 

upphaf átaksins var kvóti til námsráðgjafar í framhaldsskólum tvöfaldaður og haustið 

eftir var hann aukinn þannig að eitt stöðugildi varð fyrir hverja 650 nemendur.  

Á árunum 1990-1991 voru 36 námsráðgjafar starfandi í framhaldsskólum landsins  í 

18,5 stöðugildum. Nám í námsráðgjöf var stofnsett við Félagsvísindadeild Háskóla 

Íslands árið 1990. Námið var diplómanám að loknu þriggja ára háskólaprófi á sviði 

kennslu, sálar- eða uppeldisfræða. Nefnd sem menntamálaráðherra hafði skipað árið 

1989 til að fjalla um námsráðgjöf og starfsfræðslu í skólum skilaði af sér skýrslu 

tveimur árum síðar. Þar var stefnt að því að stöðugildi námsráðgjafa í framhaldsskólum 

yrði eitt á hverja 300 nemendur og því markmiði átti að ná á næstu 10 árum. Einnig var 

lagt til að framhaldsskólar byðu upp á skylduáfanga og valáfanga í náms- og 

starfsfræðslu (Menntamálaráðuneytið, 1991).  

Árið 1997 skipaði menntamálaráðherra, nefnd til að kanna stöðu náms- og 

starfsráðgjafar á grunnskólastigi, framhaldsskólastigi og háskólastigi. Nefndinni var 

falið að gera tillögur um hvernig styrkja mætti náms- og starfsráðgjöf á þessum stigum 

skólakerfisins (Menntamálaráðuneyti, 1998). Skýrsla nefndarinnar kom út ári seinna, 

1998. Nefndin lagði meðal annars til að brottfall yrði gert að sérstöku umræðuefni í 

öllum framhaldsskólum, að nýnemum yrði veitt öflug ráðgjöf og stuðningur og staða 

þeirra metin á þeim grundvelli strax á fyrstu önn í framhaldsskóla. Einnig að komið 

yrði á eftirfylgni með nemendum í framhaldsskóla þannig að enginn nemandi hætti 



 10 

námi án sérstakrar ráðgjafar. Þá lagði nefndin til að framhaldsskólar byðu fram 

skylduáfanga og valáfanga í náms- og starfsfræðslu og einnig að umfang námsráðgjafar 

yrði aukið og að eitt stöðugildi yrði á hverja 300 nemendur í framhaldsskólum líkt og 

nefndin sem hafði verið að störfum nokkrum árum áður hafði gert 

(Menntamálaráðuneytið, 1998).  

Haustið 2004 var komið á fót MA-námi í náms- og starfsráðgjöf við Háskóla 

Íslands. Námið sem er metið til 60 eininga er í dag í tveimur hlutum, fyrri hlutinn er 

diplómanám og síðari hlutinn er rannsóknarnám til MA-gráðu. Nemendur í náms- og 

starfsráðgjöf hafa því val um að ljúka diplóma-gráðu eða halda áfram til MA-gráðu. 

Stefnt er að því að námið verði á næstu árum heildstætt tveggja ára nám þannig að allir 

náms- og starfsráðgjafar hafi MA-gráðu (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2007).  

Kennarasamband Íslands og núverandi menntamálaráðherra, Þorgerður Katrín 

Gunnarsdóttir gerðu með sér samning árið 2006 er nefnist 10 skref til sóknar í 

skólamálum. Samkomulagið kveður m.a. á um að náms- og starfsráðgjöf í skólakerfinu 

verði styrkt. Menntamálaráðherra skipaði í kjölfar samkomulagsins starfshóp um náms- 

og starfsráðgjöf í framhaldsskólum í þeim tilgangi að koma með tillögur um hvernig 

styrkja mætti náms- og starfsráðgjöf til nemenda á þessum skólastigum m.a. í því skyni 

að bæta líðan og námsárangur nemenda og þannig draga úr brottfalli 

(Menntamálaráðuneytið, 2007). Skýrsla starfshópsins kom út ári seinna, 2007. Í henni 

er meðal annars lögð áhersla á að allir nemendur framhaldsskóla hafi aðgang að 

menntuðum náms- og starfsráðgjöfum og að aðgengi þeirra að þjónustunni verði tryggt 

með lögverndun starfsheitis náms- og starfsráðgjafa. Nefndin leggur jafnframt til að 

komið verði á heildstæðri náms- og starfsráðgjafaráætlun í grunn- og framhaldsskólum 

og að árið 2012 verði eitt stöðugildi námsráðgjafa á hverja 300 nemendur í grunn- og 

framhaldsskólum (Menntamálaráðuneytið, 2007).  Eins og staðan er í dag eru starfandi 

53 námsráðgjafar í framhaldsskólum landsins  og er meðalnemendafjöldi á hvern þeirra 

422 nemendur (Hagstofa Íslands, 2007).  

Mikil uppbygging á sviði náms- og starfsráðgjafar í skólakerfinu og atvinnulífinu 

síðastliðna tvo áratugi hefur aukið þörf fyrir íslenskar rannsóknir og þróunarstarf á 

þessu sviði (Félagsvísindadeild Háskóla Íslands, 2007).  Með tilkomu námsmöguleika í 

náms- og starfsráðgjöf á mastersstigi hafa rannsóknir á náms- og starfsráðgjöf hér á 

landi aukist til muna og er námið þannig forsenda rannsókna sem taka mið af íslenskum 

raunveruleika. Félag náms- og starfsráðgjafa, FNS á einnig þátt í mikilli þróun 

greinarinnar en félagið hefur nú verið starfandi í 26 ár. Hlutverk þess er margþætt en 
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snýst að miklu leyti um að efla náms- og starfsráðgjöf, sem og efla rannsóknir í 

greininni og gæta faglegra og félagslegra hagsmuna félagsmanna (Félag náms- og 

starfsráðgjafa, 2007). Þá hefur félagið staðið að þróun siðareglna frá árinu 2001 og gerð 

starfslýsingar fyrir félagsmenn sína (Félag náms- og starfsráðgjafa, 2001). 

Starfslýsingin sem er hugsuð sem viðmiðunarrammi, byggir á nefndaráliti 

Menntamálaráðuneytisins frá 1998 og var samþykkt á aðalfundi Félags náms- og 

starfsráðgjafa 2003 (Félag náms- og starfsráðgjafa, 2003). Fagstéttin sem slík er enn í 

mótun og vinnur hart að því að fá lögverndun á starfsheitið náms- og starfsráðgjafi sem 

hefur lengi verið hagsmunamál stéttarinnar (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2007). 

Þannig hefur mikil þróun orðið frá upphafi náms- og starfsráðgjafar í 

framhaldsskólum árið 1970.  Náms- og starfsráðgjöfum í framhaldsskólum hefur 

fjölgað mikið á þessum árum og umfang starfsins hefur aukist í takt við breytingar í 

skólakerfinu sem og samfélaginu. Það er ekki síst þess vegna sem nánari eftirgrennslan 

á vitneskju framhaldsskólanema á hlutverki náms- og starfsráðgjafa og þeirri þjónustu 

sem þeim stendur til boða er orðin tímabær. Áður en lengra er haldið er þarft að skoða 

lagalegar stoðir náms- og starfsráðgjafar í framhaldsskólum hér á landi. 

 

Náms- og starfsráðgjöf í framhaldsskólum í  lögum og námskrá 

Staða náms- og starfsráðgjafa í framhaldsskólum er í dag skýr samkvæmt lögum um 

framhaldsskóla og teljast náms- og starfsráðgjafar þar til starfsliðs framhaldsskólanna 

(Lög um framhaldsskóla nr. 80/1996). Með breytingu á reglugerð frá 2004 er tiltekið 

hvaða menntun náms- og starfsráðgjafar eigi að hafa, þ.e. fjögurra ára háskólapróf og 

þar af eitt ár í námi í náms- og starfsráðgjöf (Menntamálaráðuneytið, 2007).  Í lögum 

um framhaldsskóla er jafnframt talað um rétt nemenda í framhaldsskólum til náms- og 

starfsráðgjafar. Þar segir að nemendum í framhaldsskóla skuli standa til boða ráðgjöf og 

leiðsögn um náms- og starfsval og persónuleg mál er snerta nám þeirra og skólavist (nr. 

80/1996). Í aðalnámskrá framhaldsskóla segir að við lok náms í framhaldsskóla sé 

stefnt að því að nemendur séu undir það búnir að fara í áframhaldandi nám og/eða starf 

í þjóðfélagi sem er í sífelldri þróun. Einnig er nefnt að skólar skuli leitast við að draga 

úr brottfalli nemenda úr námi með skýrum námskröfum, fjölbreyttu námsframboði, 

upplýsingamiðlun, ráðgjöf, góðri leiðsögn og samstarfi við forráðamenn eftir því sem 

kostur er.  Þá kemur fram í námskránni að mikilvægt sé að nemendum á almennri 

námsbraut standi til boða öflug náms- og starfsráðgjöf (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 
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2004). Náms- og starfsráðgjöfum í framhaldsskólum hefur fjölgað á undanförnum árum 

og eru í dag starfandi í öllum framhaldsskólum landsins í mismunandi stöðuhlutföllum 

þó. Eins og áður hefur komið fram voru árið 2005 samkvæmt Hagstofu Íslands 422 

nemendur að baki hverrar námsráðgjafastöðu í framhaldsskólum og voru 

námsráðgjafarnir samtals 53 talsins (Hagstofa Íslands, 2007).  Samkvæmt skýrslu 

starfshóps um náms- og starfsráðgjöf sem kom út fyrr á þessu ári er áætlað að árið 2012 

verði eitt stöðugildi að baki hverjum 300 nemendum að fullu komið til framkvæmda 

(Menntamálaráðuneytið, 2007). 

 Náms- og starfsráðgjöfum í framhaldsskólum hefur fjölgað undan farin ár og ef 

heldur áfram sem horfir munu þeir verða enn fleiri árið 2012 en þá mun markmiðinu 

sem sett var fyrir 17 árum um einn náms- og starfsráðgjafa að baki hverjum 300 

nemendum að öllum líkindum verða náð. Lagalegar stoðir greinarinnar undirstrika það 

að náms- og starfsráðgjöf á að vera aðgengileg öllum framhaldsskólanemum og því 

þarf að kanna hvort nemendur framhaldsskólanna séu meðvitaðir um það. Skýrt 

lagalegt umhverfi náms- og starfsráðgjafar er jafnframt mikilvægt svo náms- og 

starfsráðgjafar eigi auðvelt með að skipuleggja og sinna starfi sínu á faglegan hátt. Því 

er ekki úr vegi að leiða augum næst að starfi námsráðgjafa, helstu markmiðum þeirra og 

verkefnum. 

 

Markmið og helstu verkefni náms- og starfsráðgjafa í framhaldsskólum 

Meginmarkmið námsráðgjafar í framhaldsskólum snúast um aðgerðir sem stuðla að því 

að nemendur vaxi og þroskist, líkamlega, tilfinningalega, greindarfarslega, félagslega, 

fjárhagslega og siðferðislega. Mikilvægt er að nemendur öðlist sjálfstæði í hugsun og 

ákvörðunartöku, öðlist sjálfsaga og móti sér stefnu og markmið um áframhaldandi 

menntun og starfsleiðir sem eru í samræmi við áhugasvið, viðhorf og hæfileika hvers 

og eins. Eins þurfa þeir að verða færir um að bera ábyrgð á sjálfum sér og þróa 

sjálfsvitund sína svo hún verði heilsteypt (Gibson, 1983; Guðrún Friðgeirsdóttir, 1999).  

Starfsvettvangur námsráðgjafa er mjög fjölbreyttur. Námsráðgjafinn veitir leiðsögn 

um skipulagningu náms, ráðgjöf um náms- og starfsval og aðstoðar nemendur við 

persónuleg mál er tengjast náminu. Nú á dögum er jafnframt vaxandi áhersla á það 

hlutverk námsráðgjafans að vera bandamaður nemenda (Kuranz, 2002). Stefna 

námsráðgjafa er að aðstoða þá nemendur sem leita sjálfir eftir aðstoð. Þó fá 

námsráðgjafarnir oft á tíðum ábendingar um nemendur sem þyrftu á aðstoð að halda og 
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jafnvel beiðni um að kalla á viðkomandi í viðtal (Sigríður Hulda Jónsdóttir, 1997). 

Persónuleg ráðgjöf með viðtölum við einstaka nemendur er algengari í 

framhaldsskólum en grunnskólum erlendis og er hugsanlegt að þörfin fyrir persónulega 

ráðgjöf sé yfirleitt meiri í framhaldsskólum hér á landi (Guðrún Friðgeirsdóttir, 1999). 

Persónuleg ráðgjöf byggist einna mest á sambandi ráðgjafa og ráðþega sem á að 

einkennast af trausti, virðingu, einlægni, hlýju og trúnaði. Ráðgjöfin á ekki að vera 

stýrandi heldur er lögð áhersla á virka hlustun og að ráðgjafinn sé jafningi sem hlustar, 

dæmir ráðþega ekki, heldur virði og sýni meðlíðan (Corey og Corey, 2005). Þegar 

vandamál nemenda eru það mikil að þau krefjast meiri þekkingar eða þjálfunar en 

námsráðgjafinn hefur, er hlutverk hans að vísa nemandanum áfram til viðeigandi 

sérfræðings. Sumir náms- og starfsráðgjafar nýta sér aðferðir hópráðgjafar þar sem 

einstaklingar sem þurfa á ráðgjöf að halda eru valdir saman í hóp og aðstoða hvern 

annan með hjálp ráðgjafans við að skilja sjálfan sig og finna lausnir á vandamálunum 

(Corey og Corey, 2005). Hópráðgjöf getur átt vel við það þroskaskeið sem nemendur í 

framhaldsskólum eru á, þar sem að margir sækjast eftir félagsskap jafnaldra sinna og 

hlusta oft betur á þá heldur en þá sem eldri eru. Námsráðgjafar halda jafnframt 

námskeið af ýmsu tagi. Sú leið getur verið skilvirk og góð til að ná til sem flestra og 

nýta þannig tíma ráðgjafa vel (Gysbers og Henderson, 2006). Dæmi um námskeið eru 

náms- og starfsfræðsla, prófkvíðanámskeið, námstækninámskeið og sjálfstyrkingar-

námskeið. Námsráðgjafar hljóta í námi sínu sérstaka þjálfun í samskiptum og í að leysa 

vandamál á því sviði. Menntun námsráðgjafa kemur sér ekki síst vel í samstarfi við hina 

ýmsu aðila en stór hluti starfsins felur í sér samskipti við aðila innan og utan skólans. 

Utan skóla má nefna aðila eins og foreldra nemenda, sálfræðinga, geðlækna, 

heimilislækna, hjúkrunarfræðinga, félagsráðgjafa og námsráðgjafa úr öðrum skólum. 

Innan skóla þurfa námsráðgjafar að vera í samstarfi við flesta starfsmenn, 

umsjónarkennara, sérkennara, aðra kennara og stjórnendur.  Þá eru margir 

námsráðgjafar í samstarfi við nemendur varðandi kynningar fyrir nýnema og aðstoð við 

fatlaða. Sem dæmi um fleiri verkefni náms- og starfsráðgjafa í framhaldsskólum má 

nefna kynningar á skólanum og starfsemi hans og upplýsingaþjónustu varðandi 

námsframboð í öðrum skólum hérlendis og erlendis. Auk þess sem þeir sinna fræðslu í 

tengslum við nám og störf, mati á starfsemi náms- og starfsráðgjafar í viðkomandi 

skóla og ýmsum þróunarverkefnum (Berglind Halla Jónsdóttir og Elísabet Vala 

Guðmundsdóttir, 1997). 



 14 

Starf námsráðgjafa er umfangsmikið og verkefnin fjölbreytt. Námsráðgjafi er 

bandamaður nemenda og talsmaður þeirra innan veggja skólans. Nemendur sem þurfa á 

þjónustu hans að halda eiga kost á því að leita hennar í ýmiss konar formi s.s í formi 

námskeiða, hópráðgjafar og/eða einstaklingsráðgjafar. Megin markmið náms- og 

starfsráðgjafa í framhaldsskólum eru víðtæk en fela meðal annars í sér að veita 

einstaklingum aðstoð við að finna hæfileikum sínum og kröftum farveg við hæfi. Til 

þess að þau markmið sem náms- og starfsráðgjafar stefna að í starfi nái fram að ganga 

er mikilvægt að nemendur geri sér grein fyrir og nýti sér þá þjónustu sem í boði er.  

Náms- og starfsráðgjöfin og aðgengi að henni þarf að vera augljós öllum 

framhaldsskólanemum og því væri ráðlegt að hún kæmi fyrir í daglegri menntun 

nemendans. Með því að koma á heildrænni námsráðgjafaráætlun reynist það mögulegt. 

Með áætluninni getur fyrirkomulag náms- og starfsráðgjafar orðið með þeim hætti að 

aðgengi og þjónusta ráðgjafarinnar verði sýnilegri og nái til fleiri nemenda en ella.   

 

      Heildræn námsráðgjafaráætlun 

Heildræn námsráðgjafaráætlun er samkvæmt Gysbers og Henderson (2006) námskrá 

um náms- og starfsráðgjöf sem náms- og starfsráðgjafar skólanna hafa umsjón með. 

Heildrænni námsráðgjafaráætlun er ætlað að vinna með viðhorf til náms og 

námsörðugleika, styðja við nemendur og aðstoða þá við að takast á við sjálfa sig og 

daglegt líf, auk þess sem henni er ætlað að sporna gegn brottfalli nemenda. Hún felur í 

sér að umsjón sé aukin með nemendum og þeim veitt aðstoð við að takast á við þá 

mörgu þætti sem tengjast vellíðan þeirra og námsframvindu. Áætlunin er í fjórum 

hlutum: einstaklingsáætlun, fræðsluáætlun, samráðsáætlun og persónuleg ráðgjöf. 

Einstaklingáætlun aðstoðar hvern nemanda við að ná fram bestu eiginleikum hans og er 

hún unnin í samráði við foreldra eða forráðamenn. Fræðsluáætlun byggir á 

hæfnimarkmiðum nemenda og leiðum til að ná þeim. Samráðsáætlun er einskonar 

stuðningskerfi sem tvinnar áætlunina saman við annað skólastarf og persónuleg ráðgjöf 

aðstoðar nemandann við þær hindranir sem á vegi hans verða. Í nútíma þjóðfélagi er 

heildræn námsráðgjafaráætlun sérlega mikilvæg í ljósi þess að nemendur eru oft óvissir 

um stöðu sína og sumum finnst eins og þeir hafi enga stjórn á eigin lífi og þarfnast því 

hjálpar til að skilja eigin tilfinningar (Gysbers og Henderson, 2006).   

Í skýrslu um náms- og starfsráðgjöf sem Menntamálaráðuneytið gaf út á síðasta ári 

(2007) er lagt til að komið verði á heildrænni áætlun í náms- og starfsráðgjöf í 
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framhaldsskólum. Mikilvægt er að aðstoða einstaklinginn við að skilja eigin gildi og að 

hjálpa honum að lýsa, skilgreina og skilja sjálfan sig. Með þessari þekkingu á hann 

auðveldara með að sjá sjálfan sig í framtíðarhlutverkum og atburðum sem hann á eftir 

að lenda í síðar. Þessi sjálfsþekking er þungamiðja lífsstíls einstaklingsins, hún segir 

honum hvað hann getur orðið, hvað hann vill að gerist í framtíðinni og hvað hann er 

hræddur við að gerist. Gildi fólks eru ekki eins varanleg nú og áður fyrr og getur það 

skapað óöryggi. Það getur jafnframt leitt til þess að ungt fólk eigi erfitt með að 

skilgreina hvaða hlutverki það vill gegna. Því er nauðsynlegt að leggja mikla áherslu á 

að auðga færni nemenda í ákvörðanatöku og að þeir læri að afla sér upplýsinga 

(Gysbers og Henderson, 2006).  

Með heildrænni náms- og starfsráðgjafaráætlun getur náms- og starfsráðgjöf orðið 

hluti af daglegri menntun nemenda og þannig stuðlað að bættum árangri þeirra. 

Hlutverk námsráðgjafans snýr fyrst og fremst að því að halda utan um 

fræðsluáætlunina. Áætlunin er  mikilvæg fyrir einstaklinga í því nútímasamfélagi sem 

við búum við og gerir þær kröfur að hver og einn afli sér þekkingar sem nauðsynleg er í 

þjóðfélagi sem er í stöðugri þróun. Þessar kröfur sem og miklar breytingar í lífi 

einstaklinga á framhaldsskólaaldri geta reynst mörgum torveldar. Áður en lengra er 

haldið er því upplagt að skyggnast inn í það sem helst er um að vera á þeim árum sem 

flestir fara í framhaldsskóla. 

Framhaldsskólanemandinn 

Að fara úr grunnskóla í framhaldsskóla er mikil breyting fyrir einstaklinginn. Ekki 

einungis eru framhaldsskólarnir flestir fjölmennari en grunnskólarnir, heldur eru þeir 

einnig flóknari stofnanir en grunnskólarnir. Umhverfi grunnskóla veitir mun meiri 

vernd en þegar í framhaldsskólann kemur. Á framhaldsskólastigi eru gerðar meiri 

kröfur til nemandans um val og ábyrgð á eigin námi og skólasókn. Frelsið verður meira 

og sömuleiðis ábyrgðin. Námskröfurnar verða öðruvísi og meiri en á grunnskólastiginu. 

Á framhaldsskólaárunum standa nemendur auk þess frammi fyrir margs konar vali og 

ákvörðunum sem geta haft áhrif á alla þeirra framtíð (Guðrún Friðgeirsdóttir, 1999). 

Fleiri atriði sem framhaldsskólanemandinn stendur andspænis geta haft veruleg áhrif á 

hann eins og til að mynda val á vinum, notkun á áfengi, tóbaki eða öðrum fíkniefnum 

og samskipti við hitt kynið. Ef nemandi á í persónulegum eða félagslegum erfiðleikum 

getur það orðið til þess að hann á erfitt með að einbeita sér að náminu og nær ekki 

árangri sem skyldi. Persónuleg vandamál geta til að mynda hamlað því að nemandi 
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standist mætingarkröfur skólans (Berglind Halla Jónsdóttir og Elísabet Vala 

Guðmundsdóttir, 1997). Það er því mikilvægt að nemendur í framhaldsskóla séu 

meðvitaðir um starfsemi náms- og starfsráðgjafa í sínum skóla og geti leitað til hans ef 

erfiðleikar steðja að. Nemendum í framhaldsskóla hefur fjölgað verulega og það 

námsframboð sem íslenskum ungmennum stendur til boða á öllum skólastigum hefur 

aldrei verið meira (Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, 2007). Eftir því sem valkostunum 

og tækifærunum fjölgar, verður einnig mikilvægara að til staðar sé haldgott kerfi til 

þess að leiðbeina nemendum. Í samfélagi sem einkennist af hraða og tækninýjungum 

verða nemendur að vera færir um að mynda sér skoðun á því hvaða stefnu þeir vilja 

taka í námi og starfi. Þörfin fyrir náms- og starfsráðgjöf hefur því aldrei verið meiri og 

hún mun ekki minnka heldur vaxa (Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, 2007). 

 Í félagsfræðinni eru uppi kenningar um að í sérhverju samfélagi sé fólki raðað í 

flokka eftir þeirri stöðu sem það hefur. Flestir einkenna sig með þeirri stöðu sem tengist 

atvinnu og kalla sig til dæmis kennara eða nemanda (Garðar Gíslason, 2008). Í því 

samhengi má segja að hlutverk framhaldsskólanema sé að sinna námi og standa sig vel 

í því. Ef einstaklingur missir stöðu sína sem nemandi í þeim framhaldsskóla sem hann 

stundar nám við er möguleiki á að hann falli alfarið á brott úr framhaldsskólakerfinu. 

En þrátt fyrir að nemendum í framhaldsskóla hafi fjölgað hér á landi þá braustkrást 

hlutfallslega mun færri nemendur úr framhaldsskóla en í öðrum norrænum löndum 

(Gerður G. Óskarsdóttir, 2000). Í riti Eurodice Key Data on Education in Europe (2005) 

kemur fram að árið 2002 höfðu 51.1% Íslendinga á aldrinum 20-24 ára lokið að 

minnsta kosti framhaldsskólaprófi. Meðaltal ESB landanna 25 var 76,6% en Ísland var í 

hópi þeirra þar sem fæstir nemendur höfðu lokið námi (Menntamálaráðuneytið, 2007).  

 Ástæður fyrir brottfalli geta verið margskonar, skortur á markmiðum til að stefna 

að getur til að mynda leitt til áhugaleysis og síðar jafnvel til brottfalls úr námi. Sá sem 

ekki lýkur skilgreindu framhaldsskólaprófi hefur ekki sömu tækifæri og aðrir hvað 

varðar starfsmöguleika og fjölbreytt námsframboð á háskólastigi. Því er mikilvægt að 

skólakerfið nýti allar mögulegar leiðir til þess að koma til móts við ólíkar þarfir 

nemenda og í því starfi er náms- og starfsráðgjöf lykilþáttur.    

 

Rannsóknir á sviði náms- og starfsráðgjafar í framhaldsskólum 

 

Vegna þess hve stutt saga starfsgreinarinnar er hér á landi hafa störf náms- og 

starfsráðgjafa ekki mikið verið skoðuð, né heldur sú þekking sem nemendur hafa á 
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störfum þeirra. Íslenskar rannsóknir á starfi náms- og starfsráðgjafa hafa þó aukist til 

muna með tilkomu MA náms í náms- og starfsráðgjöf árið 2004.  Staðlar og 

starfslýsingar vísa veginn að því hvaða verkefnum náms- og starfsráðgjafar eiga að 

sinna. Eftirspurn nemenda eftir ákveðinni þjónustu frá náms- og starfsráðgjafa fellur þó 

ekki endilega undir staðla og starfslýsingar. Í rannsóknum sem gerðar hafa verið meðal 

náms- og starfsráðgjafa á því í hvað starfstími þeirra fer,  hefur m.a. komið í ljós að 

persónulegir og félagslegir erfiðleikar nemenda taka hlutfallslega mest af tíma náms- og 

starfsráðgjafa. Nemendur leita mest til ráðgjafa vegna vanlíðunar og 

samskiptavandamála heima fyrir eða í skóla (Edda Björk Viðarsdóttir, 2001; 

Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2006, Sigríður Dísa Gunnarsdóttir, 2006). Í rannsókn 

Sigríðar Dísu Gunnarsdóttur (2006) þar sem náms- og starfsráðgjafar í 

framhaldsskólum voru spurðir um starfstíma kom fram að fjórðungur starfstíma 

ráðgjafanna fer í ráðgjöf og fræðslu um val á námi og starfi. Þá hefur komið í ljós að 

náms- og starfsráðgjafar hafa áhuga á að breyta starfi sínu og auka áherslu á fræðslu og 

ráðgjöf um nám og störf. Þeir telja sig þó eiga erfitt með það þar sem hlutfall nemenda 

á hvern ráðgjafa er hátt og aðgengi að sérfræðingum vegna erfiðra mála s.s. 

persónulegra og félagslegra vandamála nemenda ekki fullnægjandi (Edda Björk 

Viðarsdóttir, 2001). Rannsóknir sem gerðar hafa verið á sviði náms- og starfsráðgjafar 

undanfarin ár benda til þess að náms- og starfsráðgjöf geti spáð fyrir um og spornað við 

brottfalli nemenda úr framhaldsskóla (Guðbjörg Aðalbergsdóttir, 2006). Niðurstöður 

rannsóknar Guðbjargar Vilhjálmsdóttur og Jón Gunnars Bernburg (óbirt handrit) benda 

til þess að áhrif markvissrar náms- og starfsfræðslu á skipulagða starfshugsun geti verið 

þáttur sem vinnur gegn brottfalli nemenda. Þessar niðurstöður eru mikilvægar í ljósi 

þess að hér á landi brautskrást hlutfallslega mun færri nemendur úr framhaldsskóla en á 

öðrum Norðurlöndum. Öflug náms- og starfsráðgjöf getur því ráðið miklu um að 

nemendur geri raunhæfar áætlanir um náms- og starfsval. Það að nemendur í 

framhaldsskóla séu meðvitaðir um náms- og starfsráðgjöf sem þeim stendur til boða er 

forsenda þess að þeir sækist eftir þjónustunni.  

      Rannsóknir á vitneskju nemenda um náms- og starfsráðgjöf 

 

Í rannsókn sem gerð var á sýn ungs fólks í Bretlandi á námsráðgjöf á árunum 2001 til 

2003 kom í ljós kom að margir nemendur vissu af námsráðgjöfinni í sínum skóla en þó 

var talsvert stór hluti sem ekki vissi af henni eða um 21%.  Þá kom einnig í ljós og að 

vitneskja margra nemenda á námsráðgjöfinni og hlutverki námsráðgjafans var afar 
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takmörkuð (Butler og Fox, 2007). Niðurstöður úr rannsókn sem gerð var í 

framhaldsskólum á Íslandi árið 2001 benda til þess að 8% framhaldsskólanema hafi 

ýmist ekki vitað af þjónustu námsráðgjafa eða ekki munað eftir henni auk þess sem 

minnihluti þátttakenda hafði þær væntingar til námsráðgjafans að hann hjálpaði þeim 

við persónuleg mál. Frekar virtust þeir telja að honum bæri að sinna þáttum er tengdust 

námi og skóla (Agnes Ósk Snorradóttir o.fl., 2001). Rannsókn sem gerð var á 

nemendum í fimm áfangaskólum á höfuðborgarsvæðinu árið 1992 leiddi í ljós að mun 

færri nemendur leituðu til námsráðgjafa í skólunum en þurftu á að halda (Guðmunda A. 

Birgisdóttir,  Guðrún Á. Stefánsdóttir, Hulda A. Arnljótsdóttir, Kristjana Blöndal, 

Ragnheiður Bóasdóttir, 1992).  Þá benda niðurstöður rannsókna sem gerðar hafa verið á 

námsráðgjöf í framhaldsskólum hér á landi til þess að nemendur viti í raun ekki hvað 

felist í störfum námsráðgjafa þar sem lítil aðgreining er á milli þess sem nemendur 

halda að námsráðgjafar séu að gera og hvað þeim finnst þeir eigi að vera að gera 

(Agnes Ósk Snorradóttir o.fl., 2001). Rannsóknir sem gerðar  hafa verið á námsráðgjöf 

í grunnskólum benda einnig til þess að nemendur í 10. bekk grunnskóla viti í raun ekki 

hvað felist í störfum námsráðgjafa (Edda Björk Viðarsdóttir, 2004). Í rannsóknum á 

væntingum nemenda til náms- og starfsráðgjafar kemur í ljós að nemendur hafa miklar 

væntingar til þess að námsráðgjafi veiti aðstoð við skipulagningu, námstækni og fleiri 

skólatengdra þátta en vænti síður að námsráðgjafi geti hjálpað þeim við persónuleg mál 

eða sýni því skilning hvernig þeim líður (Agnes Ósk Snorradóttir. ofl, 2001). Rannsókn 

Stefaníu Ægisdóttur og Lawrence H. Gerstein (2000) sem gerð var á væntingum 

íslenskra og bandarískra háskólanema til námsráðgjafar leiddi í ljós að væntingar 

íslenskra nemenda á sérfræðiþekkingu námsráðgjafanna eru mun meiri en væntingar 

bandarískra nemenda og að íslenskir nemendur leiti frekar eftir stýrandi ráðgjöf heldur 

en bandarískir. Þá leiddi rannsóknin í ljós að bandarískir nemendur höfðu meiri reynslu 

af námsráðgjöf en þeir íslensku og nýttu sér þjónustuna betur og er það talið stafa af því 

að greinin á sér mun lengri sögu á bandarískri grundu en íslenskri, auk þess sem hjálp 

og aðstoð af ýmsu tagi er viðurkenndari í bandarísku samfélagi en íslensku. 

Námsráðgjöf virðist því vera viðurkenndari þjónusta í Bandaríkjunum heldur en hér á 

landi.   Einnig kemur fram að aðgengi bandarískra nemenda að námsráðgjöf sé betra en 

aðgengi nemenda að námsráðgjöf hér á landi. Þetta helgast að miklu leyti af því að 

menningarlegur og félagslegur bakgrunnur þjóðanna tveggja er ólíkur og saga náms- og 

starfsráðgjafar hér á landi er mun styttri en saga greinarinnar í Bandaríkjunum  

(Stefanía Ægisdóttir og Gerstein, 2000).   
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Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið hérlendis og erlendis benda til þess að meirihluti 

nemenda viti af þjónustu náms- og starfsráðgjafa. Rannsóknirnar sýna  þó jafnframt að 

nemendur geri sér ekki fulla grein fyrir því út á hvað náms- og starfsráðgjöf gengur og 

hvert hlutverk námsráðgjafa sé. Það að vita af þjónustunni er ekki nóg, nemendur verða 

að skilja út á hvað hún gengur. Nemendur í framhaldsskólum hér  á landi virðast gera 

sér litlar væntingar um að náms- og starfsráðgjafi geti aðstoðað þá í persónulegum 

málum (Edda Björk Viðarsdóttir, 2004). Ef nemandi á í persónulegum eða félagslegum 

erfiðleikum getur það orðið til þess að hann á erfitt með að einbeita sér að náminu og 

nær ekki árangri sem skyldi. Af þessum sökum er mikilvægt að nemendur viti að hægt 

sé að leita til námsráðgjafa með persónuleg mál. Saga náms- og starfsráðgjafar 

hérlendis er stutt og virðist það vera að hafa áhrif þar sem bandarískir háskólanemendur 

hafa almennt meiri reynslu af námsráðgjöfinni og nýta sér hana betur en íslenskir 

háskólanemendur. Gott aðgengi nemenda að þjónustunni er mikilvægt og hafa 

rannsóknir sýnt að það skiptir miklu máli í tengslum við brottfall en undanfarin ár hafa 

verið gerðar rannsóknir erlendis og hérlendis á náms- og starfsráðgjöf í tengslum við 

brottfall úr námi. 

      Rannsóknir á brottfalli 

Íslenskar rannsóknir sem gerðar hafa verið á undanförnum árum benda til þess að 

náms- og starfsráðgjöf sem og starfsfræðsla geti spáð fyrir um og spornað við brottfalli 

úr námi (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Jón Gunnar Bernburg, 2007; Guðbjörg 

Aðalbergsdóttir, 2006).  Í MPA rannsókn Guðbjargar Aðalbergsdóttur (2006) er 

brottfall í framhaldsskólum skoðað með áherslu á innri þætti í starfsemi skóla eins og 

t.d samskipti nemenda og kennara, stefnu skólans og menningu hans. Niðurstöðurnar 

benda til þess að gott aðgengi að þjónustu náms- og starfsráðgjafa sé einn af fáum 

þáttum í innra starfi skóla sem dregur úr brottfalli.  Erlendar rannsóknir hafa sýnt fram 

á að náms- og starfsfræðsla hjá nemendum sem eru í brottfallshættu geti aukið trú 

þeirra á eigin hæfni til að bera ábyrgð á starfsvali sínu (O’Brien, Dukstein, Jackson 

Tomlinson, Kamatuka, 1999). Í skýrslu OECD (2004) um stefnumótun í náms- og 

starfsráðgjöf og varnir gegn brottfalli segir að nemendur sem eru í áhættuhópi þurfi að 

hafa forgang að náms- og starfsráðgjöfum. Í samanburðarathugun sem gerð var á 

brottfalli úr framhaldsskólum á Íslandi og Norðurlöndunum kom í ljós að mun lægra 

hlutfall lýkur námi í framhaldsskóla hér á landi en á hinum Norðurlöndunum. Þó er það 

svipað hlutfall, um 90%, sem hefur nám í framhaldsskóla á öllum Norðurlöndunum. 
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Niðurstöður samanburðarathugunarinnar leiddu jafnframt í ljós að brottfall var miklu 

algengara á Íslandi en á hinum Norðurlöndunum, en heildarbrottfall hér á landi var 42% 

á meðan það var til að mynda 18% í Finnlandi  (Gerður G. Óskarsdóttir, 2000). 

Niðurstöður rannsóknar sem var unnin af Kristjönu Stellu Blöndal og Jóni Torfa 

Jónassyni (2002) þar sem könnuð voru tengsl skólatengdra, félagslegra og sálfræðilegra 

þátta við brottfall úr námi, benda meðal annars til þess að þeir séu líklegri til að ljúka 

námi í framhaldsskóla sem líkar námið vel og sjái tilgang með því, heldur en þeir sem 

líkar námið ekki vel eða sjá ekki tilgang með því. Auk þess kom fram að þeir sem 

höfðu lokið framhaldsskólanámi 24 ára höfðu að jafnaði meiri trú á eigin hæfni til 

fræðilegs náms en brottfallshópurinn. Brottfall úr skóla getur haft ýmsa hættu í för með 

sér fyrir einstaklinginn. Til að mynda er talið að brottfallsnemendur eigi meiri hættu á 

að verða atvinnulausir (Gerður G. Óskarsdóttir, 2000).  Upplýsingar frá 

Vinnumálastofnun staðfesta þetta því samkvæmt stofnuninni voru í desember 2006 um 

18% atvinnulausra á landinu á aldrinum 18-24 ára og af þeim höfðu um 40% einungis 

lokið grunnskólanámi (Vinnumálastofnun, 2007).  Þá leiddi íslensk rannsókn  í ljós að 

brottfallsnemendur voru í einfaldari störfum en þeir sem lokið höfðu framhaldsskóla 

(Gerður G. Óskarsdóttir, 1995). Brottfall úr skóla getur einnig haft áhrif á samfélagið í 

heild og hafa í því samhengi verið nefnd atriði eins og tapaðar þjóðartekjur, minni 

skatttekjur til að standa undir opinberri þjónustu, aukin þörf fyrir félagslegan stuðning, 

aukin glæpatíðni og verra heilsufar sem eykur kostnað í heilbrigðiskerfinu (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2000).  

 Fyrri rannsóknir gefa til kynna að nemendur virðast almennt ekki nægilega 

meðvitaðir um þjónustu náms- og starfsráðgjafa og virðist það eiga jafnt við nemendur í 

grunnskólum sem nemendur í framhaldsskólum. Allir nemendur í framhaldsskólum 

eiga rétt á námsráðgjöf og því er mikilvægt að aðgengi að henni sé gott og vitneskja 

nemendanna um þjónustuna einnig. Þetta er einnig mikilvægt í ljósi þess að náms- og 

starfsráðgjöf er talin geta spornað við brottfalli úr framahaldsskóla sem er mikið hér á 

landi samanborið við önnur lönd. Brottfall úr framhaldsskólum hefur áhrif á samfélagið 

í heild og því mikilvægt er að nýta allar mögulegar leiðir til þess að sporna við því og er 

náms- og starfsráðgjöfin ein þeirra leiða sem hægt er að virkja enn betur og nýta í 

baráttunni. Þessi skilningur kemur greinilega fram í þingsályktun frá vorþingi 2007 um 

eflingu náms- og starfsráðgjafar sem leið til að draga úr brottfalli nemenda úr 

framhaldsskólum (Þingsályktun um eflingu náms- og starfsráðgjafar í grunn- og 

framhaldsskólum, 2007). 
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Samantekt og rannsóknarspurningar 

 

Mikil þróun hefur átt sér stað á sviði náms- og starfsráðgjafar undanfarin ár. 

Námsráðgjöfum í framhaldsskólum hefur fjölgað ört og umfang starfsins hefur aukist í 

takt við breytingar í skólakerfi og samfélagi. Staða náms- og starfsráðgjafar í 

framhaldsskólum er í dag skýr samkvæmt lögum, allir framhaldsskólanemar landsins 

eiga rétt á náms- og starfsráðgjöf og ráðgjöfin þarf því að standa öllum nemendum á því 

skólastigi til boða. Náms- og starfsráðgjöf er í eðli sínu fyrirbyggjandi starf sem miðar 

meðal annars að því að veita einstaklingum aðstoð við að finna hæfileikum sínum og 

kröftum farveg við hæfi. Þess gerist ekki síst þörf  á framhaldsskólaárunum þegar 

miklar breytingar eiga sér stað hjá flestum nemendum. Minna aðhald er á 

framhaldsskólastiginu heldur en á grunnskólastigi og ábyrgð einstaklinganna meiri. Þeir 

þurfa að taka ákvarðanir varðandi nám sem geta haft áhrif á framtíð þeirra auk þess sem 

þeir þurfa að takast á við þær breytingar sem eiga sér stað líkamlega og félagslega á 

þessum árum. Margt er í boði og þarf hver og einn að geta valið hvað hentar sér. 

Framhaldsskólaárin geta reynst mörgum erfið hvað þetta varðar og margir falla brott úr 

námi en rannsóknir sýna að brottfall hér á landi er mun meira en í öðrum OECD 

löndum (OECD og European Commission, 2004). Náms- og starfsráðgjöf er talin einn 

þeirra þátta sem getur spornað við brottfalli en til þess að nemendur nýti sér hana er 

nauðsynlegt að aðgengi að henni sé gott og þeir geri sér fulla grein fyrir út á hvað hún 

gengur. Eins og áður hefur komið fram er saga náms- og starfsráðgjafar hér á landi stutt 

og er það talin ein helsta ástæða þess að nemendur hér á landi nýta sér ekki þjónustu 

námsráðgjafa  í sama mæli og bandarískir nemendur. Stutt saga greinarinnar getur 

einnig haft áhrif á aðgengi þjónustunnar því bandarískir nemendur virðast hafa betra 

aðgengi að þjónustunni en íslenskir nemendur. Þá er mögulegt að hér á landi hafi fagleg 

aðstoð á borð við sálfræði- og námsráðgjöf ekki fengið fulla viðurkenningu í 

samfélaginu. Mögulega eru þær skýringar sem hér hafa verið taldar upp, ástæður fyrir 

því að fyrri rannsóknir gefa til kynna að nemendur séu ekki nægilega meðvitaðir um þá 

þjónustu sem þeim stendur til boða af náms- og starfsráðgjöfum. En með tímanum 

lengist saga greinarinnar og því er fróðlegt að kanna hver þekking nemenda í 

framhaldsskólum á náms- og starfsráðgjöf er í dag. Í þeim tilgangi voru eftirfarandi 

rannsóknarspurningar settar fram: 
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 Eru  nemendur í framhaldsskólum á höfuðborgarsvæðinu almennt meðvitaðir um að  

         þeim stendur náms- og starfsráðgjöf til boða? 

 

 Eru nemendur í framhaldsskólum á höfuðborgarsvæðinu almennt meðvitaðir um hvað  

         felst í þeirri náms- og starfsráðgjöf sem þeim stendur til boða?  
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2. Aðferð 

 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna þekkingu og notkun framhaldsskólanemenda á 

þjónustu náms- og starfsráðgjafa og því var ákveðið að safna gögnum á megindlegan 

hátt með spurningalista. Með spurningalista má safna gögnum á skilvirkan og skjótan 

máta. Einnig eru þeir réttmætir, í þeim skilningi að sterk tengsl eru á milli þess sem fólk 

segist gera og þess sem það gerir (Þorlákur Karlsson, 2003). Þá er auðvelt að setja fram 

niðurstöður á lýsandi og skýrandi hátt með viðeigandi tölfræði (Amalía Björnsdóttir, 

2003). Spurningalistinn (sjá fylgiskjal 1) er unnin út frá starfslýsingu Félags náms- og 

starfsráðgjafa (sjá fylgiskjal 2) og hæfnikvarða IAEVG (sjá fylgiskjal 3). Lagt var upp 

með að skoða sérstaklega hvort og þá hver munur væri á milli skóla, kynja og efri og 

neðri bekkja (annarhópa). 

 

Þátttakendur 

Í ljósi þess að 70% náms- og starfsráðgjafa starfa á höfuðborgarsvæðinu var ákveðið að 

rannsóknin yrði einskorðuð við það (Menntamálaráðuneytið, 2007). Þátttakendur í 

rannsókninni voru 304 nemendur frá fjórum framhaldsskólum á höfuðborgarsvæðinu. 

Skólarnir verða hér nefndir A, B, C og D. Fjöldi þátttakenda skiptist nokkuð jafnt á 

milli skóla (sjá mynd 1). 

 

Mynd 1. Skipting þátttakenda eftir skólum 
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Fleiri stúlkur (59%) svöruðu spurningalistanum en piltar ( 41%) (sbr. mynd 2) og er það 

í samræmi við kynjaskiptingu í skólunum.   

 

Mynd 2. Skipting þátttakenda eftir kyni 

 

 

Þátttakendum var jafnframt skipt í hópa eftir fjölda lokinna anna. Annars vegar 

nemendur sem lokið höfðu einni til fjórum önnum í framhaldsskóla og hinsvegar þeir 

nemendur sem lokið höfðu meira en fjórum önnum. Þetta var gert til þess að hægt væri 

að skoða hvort munur væri á svörum nemenda eftir því hversu lengi þeir hefðu verið í 

skólanum. Hópur 1 eru þeir nemendur sem hafa lokið fjórum önnum eða færri en hópur 

2 eru nemendur sem lokið hafa fimm önnum eða fleiri (sbr. mynd 3).  

 

Mynd 3. Skipting þátttakenda eftir fjölda lokinna anna 

 

 
Fjöldi nemenda að baki hverjum námsráðgjafa reyndist misjafn eftir skólum: skóli A, 

550 nemendur og tvær námsráðgjafastöður, skóli B 700 nemendur og 1 og ½ 

námsráðgjafastaða, skóli C 750 nemendur og 1 og ½ námsráðgjafastaða, skóli D 750 

nemendur og tvær námsráðgjafastöður. 
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Mælitækið 

Spurningalistinn var unninn út frá starfslýsingu Félags náms- og starfsráðgjafa (FNS) 

og hæfnikvarða alþjóðlegu náms- og starfsráðgjafarsamtakanna, International 

Association for Educational and Vocational Guidance (IAEVG). Spurningalistinn 

inniheldur 23 spurningar sem skiptast í fimm mismunandi flokka: 1) Spurningar sem 

miða að því að fá upplýsingar um hvort nemendur viti af náms- og starfsráðgjöf í sínum 

skóla. 2) Spurningar um hvað nemendur telja þjónustuna ganga út á. 3)  Spurningar um 

hvort nemendur hafi nýtt sér þjónustuna og hvort þeir hyggist nýta sér hana. 4) 

Spurningar er snúa að tækifærum, styrkleikum og veikleikum náms- og starfsráðgjafar 

að mati nemendanna. 5) Spurningar sem miða að því að fá fram bakgrunnsupplýsingar 

þátttakenda. Spurningalistinn inniheldur meðal annars lokaðar spurningar, þar sem 

ætlast er til þess að nemendur velji einn eða fleiri valmöguleika. Einnig inniheldur hann 

spurningar sem byggja á Likert svarkvarðanum (Grimm, 1993). Í nokkrum spurningum 

er boðið upp á valmöguleikann annað til þess að nemendur hafi möguleika á að bæta 

við athugasemdum eða viðbótarupplýsingum sem ekki koma fram að öðrum kosti. 

Stöðluð fyrirmæli (sjá fylgiskjal 1) voru látin fylgja spurningalistanum í  fyrirlögnum í 

öllum skólunum. Hér á eftir fer nánari lýsing á efni hvers kafla í spurningalistanum: 

 

1. Tilgangur þessa hluta spurningalistans var að kanna hvað nemendur vissu um  

námsráðgjöf  í viðkomandi skóla. Þátttakendur voru spurðir hvort þeir vissu hvar 

skrifstofa námsráðgjafa væri staðsett, hvort þeir þekktu námsráðgjafa í sjón og vissu 

nafn  hans/þeirra.  Einnig var í þessum hluta kannað hvort nemendur teldu náms- og 

starfsráðgjafa einungis fyrir þá sem ættu við námstengd vandamál að stríða.  

 

2. Í þessum hluta voru spurningar um vitneskju nemenda á starfi náms- og 

starfsráðgjafa almennt. Tilgangurinn með þessum hluta var að fá  upplýsingar um hvert 

nemendur telja hlutverk náms- og starfsráðgjafa vera. Hér var meðal annars notast við 

fullyrðingar sem unnar voru út frá starfslýsingum FNS og hæfnikvarða IAEVG. Likert 

skali var notaður með víddina 1 = mjög sammála, 2 = frekar sammála, 3 = hvorki 

sammála né ósammála, 4 = frekar ósammála, 5 = mjög  ósammála.   

 

3. Hér voru lagðar fyrir spurningar um hvort nemendur hafi nýtt sér þjónustuna og 

hvort þeir hyggist nýta sér hana. Spurt var m.a.  hversu oft þeir hefðu farið til 

námsráðgjafa og hversu líklegt væri að  þeir myndu leita eftir þjónustu hans við 
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ákveðnar aðstæður s.s. ef þeir vildu hætta í skóla. Í þessum hluta var m.a notast við 

Likert skala með víddinni 1 = mjög líklegt, 2 = frekar líklegt, 3 = frekar ólíklegt og 4 = 

mjög ólíklegt. 

 

4. Í þessum hluta var spurt um tækifæri, styrkleika og veikleika náms- og 

starfsráðgjafar að mati þátttakenda. Nemendur sem höfðu ekki leitað til námsráðgjafa 

voru t.d. spurðir hversvegna þeir hefðu ekki nýtt sér þjónustuna en nemendur sem 

höfðu leitað til námsráðgjafa voru spurðir um helstu kosti þjónustunnar. Spurningarnar 

voru unnar út frá SVÓT.  SVÓT er matstæki sem mikið er notað við stefnumótun og 

metur styrkleika, veikleika, ógnanir og tækifæri í ýmiss konar verkefnunum og er 

einnig oft beitt á fyrirtæki. Með SVÓT greiningu er kortlagt hverjir helstu styrkleikar 

verkefnisins eða fyrirtækisins eru, hverjir veikleikarnir eru, hvaða ógnanir steðja að því 

og hvaða sóknartækifæri það hefur (Torrington, Hall og Taylor, 2005). Í þeim 

spurningalista sem hér var lagður fyrir má finna spurningar sem miða að því að finna 

styrkleika náms- og starfsráðgjafar þar sem þátttakendur eru spurðir um helstu kosti 

námsráðgjafarþjónustunnar að þeirra mati. Þá er spurt um hvað þeir telja mikilvægt að 

námsráðgjafar leggi áherslu á í starfi sínu á næstu árum og flokkast það undir tækifæri. 

Þátttakendur sem ekki hafa nýtt sér þjónustu námsráðgjafa í sínum skóla eru spurðir út í 

ástæður þess og flokkast það undir veikleika námsráðgjafarinnar.  

 

5. Bakgrunnsupplýsingar: til að afla upplýsinga um bakgrunn þátttakenda var spurt um 

kyn, fæðingarár og fjölda lokinna anna í skóla.  

 

      Framkvæmd 

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar (sjá fylgiskjal 4). Spurningalistinn var 

yfirfarinn af leiðbeinanda og öðrum sérfræðingi og gerðar breytingar út frá ábendingum 

þeirra. Þá var listinn forprófaður á fjórum framhaldsskólanemum sem voru fengnir til 

þess að svara spurningalistanum. Fylgst var með viðbrögðum þátttakendanna á meðan 

þeir svöruðu listanum og þeir svo beðnir um að greina frá öllu sem þeim þótti óskýrt, 

óþægilegt eða ekki við hæfi. Nokkrar breytingar voru gerðar á spurningalistanum út frá 

forprófuninni og því var mælitækið í stöðugri þróun.  

Fjórir framhaldsskólar voru valdir með einföldu slembiúrtaki. Eftir að skólarnir 

höfðu verið valdir var sent bréf til skólastjórnenda þar sem þeir voru beðnir um leyfi 
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fyrir fyrirlögninni (sjá fylgiskjal 5). Hluti þeirra sem tóku þátt var undir 18 ára aldri og 

því þurfti leyfi frá foreldrum/forráðamönnum þeirra fyrir fyrirlögninni. Í ljós kom að 

skólarnir vildu flestir fá að velja bekkina/hópana sjálfir. Það var því unnið með þeim 

hætti að skólarnir völdu hópana og sendu rannsakanda lista yfir netföng 

foreldra/forráðamanna þeirra nemenda sem voru undir 18 ára aldri. Rannsakandi sendi 

síðan tölvupóst (sjá fylgiskjal 6) til foreldra/forráðamanna þeirra nemenda, þar sem 

tilgangur könnunar og mikilvæg atriði voru útskýrð og þeir beðnir um að hafa samband 

ef þeir vildu ekki að sonur/dóttir þeirra tækju þátt í könnuninni. 

 

Gagnasöfnun, skráning og úrvinnsla 

Gagnasöfnun fór fram 25. febrúar til 14. mars. Rannsakandi fór í 4-5 bekki í  

framhaldsskólunum fjórum, kynnti rannsóknina og dreifði spurningalistanum til 

þátttakenda. Eftir fyrirlögn í fyrsta skólanum kom í ljós að þátttakendur lásu margir 

hverjir ekki nægilega vel fyrirmælin í 18. spurningu: Hvert (ef eitthvert) eftirtalinna 

atriða finnst þér mikilvægast að námsráðgjafar leggi áherslu á, á næstu árum? Í stað  

þess að merkja aðeins við eitt atriði eins og fyrirmælin sögðu til um merktu þeir við 

mörg og sumir merktu við allt sem í boði var. Því var tekið til þess ráðs að taka fram 

við þátttakendur í upphafi fyrirlagnar í hverjum bekk að einungis mætti merkja við eitt 

atriði í viðkomandi spurningu. 

 Gögnin voru unnin í SPSS 16 og var  lýsandi tölfræði notuð við útreikninginn. Til 

þess að sjá hvort marktækur munur væri á svörum milli skóla, kynja og annarhópa var 

notast við marktektarpróf í nokkrum atriðum. Marktektarpróf metur hvort munur sem 

finnst í úrtaki hafi komið upp fyrir tilviljun eða hvort hann er raunverulega til staðar í 

þýðinu (Amalía Björnsdóttir, 2003). Þá var  í einstaka tilfellum notast við 

aðhvarfsgreiningu til þess að skoða tengsl milli breyta. Í aðhvarfsgreiningu er ein eða 

fleiri breytur notaðar til að spá fyrir um útkomu á annarri breytu (Amalía Björnsdóttir, 

2003). 
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3. Niðurstöður 

 

Niðurstöðum er skipt niður í fjóra undirkafla. Fyrsti kaflinn segir frá niðurstöðum 

spurninga sem miða að því að fá upplýsingar um hvort nemendur viti af náms- og 

starfsráðgjöfinni í sínum skóla. Annar kafli sýnir niðurstöður um hvort og hversvegna 

nemendur eru að nýta sér þjónustuna. Þriðji kafli segir frá niðurstöðum um hvert 

nemendur telja hlutverk námsráðgjafans vera og fjórði og síðasti kaflinn segir frá 

upplýsingum sem komu fram varðandi styrkleika, veikleika og tækifæri námsráðgjafar í 

framhaldsskólum. 

Vitneskja nemenda í framhaldsskóla um framboð á náms- og starfsráðgjöf 

Í fyrsta hluta könnunarinnar voru þátttakendur beðnir um að svara spurningum sem 

voru sérstaklega gerðar til þess að kanna hvort þeir vissu af náms- og starfsráðgjafanum 

og einnig hversu vel þeir vissu af honum. Niðurstöður leiddu í ljós að 98% þátttakenda 

sögðu námsráðgjafa vera starfandi við sinn skóla en einungis 2% sögðust ekki vita það 

(sp. 1). Svör við spurningunum varðandi hversu vel þeir vissu af námsráðgjafanum þ.e. 

hvort þeir vissu hvar skrifstofa námsráðgjafa væri staðsett, hvað hann héti og hvort þeir 

þekktu hann í sjón voru skoðaðar eftir bakgrunnsbreytunum: skóli, kyn og annarhópar. 

Á heildina litið vissu um 90% þátttakenda hvar skrifstofa námsráðgjafa í þeirra skóla 

væri staðsett (sp. 2). Marktektarpróf var gert til þess að kanna hvort marktækur munur 

væri á milli bakgrunnsbreytanna þriggja, skóli, kyn og annarhópar. Marktektarprófið 

leiddi í ljós að um marktækan mun var að ræða á meðaltölum bakgrunnsbreytanna 

þriggja. Munur á milli skólanna var greinilegur eða p<0.001. Um 21% nemenda í skóla 

D vissu ekki hvar skrifstofa námsráðgjafa væri staðsett á meðan einungis 2.9% í skóla 

C sögðust ekki vita það, 6,5% í skóla B og 2,6% í skóla A. Munur á milli annarhópa var 

p < 0.01 en 13% yngri nemenda sögðust ekki vita hvar skrifstofa námsráðgjafa væri 

staðsett á móti 3% eldri nemenda. Munur á milli kynja reyndist vera p < 0.05 en fleiri 

piltar virtust ekki vita af skrifstofu námsráðgjafa eða 12%, á meðan 5% stúlkna sögðust 

ekki vita hvar hún væri.  

  Alls sögðust 63% þátttakenda þekkja námsráðgjafa í sínum skóla með nafni (sp. 3). 

Með marktektarprófi á bakgrunnsbreytunum kom í ljós að mikill munur var á milli 

kynja eða p<0.001 en um 50% karla sögðust ekki vita nafn námsráðgjafa á móti 27,5% 

kvenna. Þá reyndist marktækur munur á milli skóla vera p<0.001 en um 85% nemenda 
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í skóla A sögðust þekkja námsráðgjafa með nafni, 34% nemenda í skóla B, 91% í skóla 

C og 48% í skóla D . Marktækur munur greindist ekki á milli annarhópa.  

Alls sögðust 83% þátttakenda þekkja námsráðgjafa í sínum skóla í sjón (sp. 4). 

Marktækur munur p<0.001, reyndist vera á milli kynja en 25% karla sögðust ekki 

þekkja námsráðgjafa í sjón á móti 11% kvenna. Þá reyndist munur á milli skóla vera 

p<0.001 en 7,4% nemenda í skóla A sögðust ekki þekkja námsráðgjafa í sínum skóla í 

sjón, 27% nemenda í skóla B, 6,4% í skóla C og 24% nemenda í skóla D svöruðu á 

sama máta.  

Nýting framhaldsskólanema á þjónustu náms- og starfsráðgjafa 

Í öðrum hluta könnunarinnar voru þátttakendur spurðir hvort og hversvegna þeir hefðu 

nýtt sér/ekki nýtt sér þjónustu námsráðgjafa í sínum skóla og hversu líklegt væri að þeir 

nýttu þjónustuna við ákveðnar aðstæður. Niðurstöður sýna að tæplega 60% nemenda 

hafa farið til námsráðgjafa eftir að þeir hófu nám í framhaldsskóla en um 40%  hafa 

ekki nýtt sér þjónustuna (sp.6). Marktektarpróf var gert til þess að kanna hvort 

marktækur munur væri á milli meðaltala bakgrunnsbreytanna þriggja: skóli, kyn og 

annarhópur (sbr. töflu 1). Marktækur munur p<0.001  kom fram á meðaltölum hópanna 

í öllum tilfellum. 68% kvenna höfðu leitað til námsráðgjafa einu sinni eða oftar á móti 

46% karla. Af þeim nemendum sem hafa farið oftast til námsráðgjafa voru stúlkur í 

meirihluta eða 13% á meðan einungis 5% drengja höfðu farið til námsráðgjafa 7 

sinnum eða oftar. Þá var nokkur munur á nýtingu þjónustunnar á milli skóla.  Mestur 

munur var á milli skóla A og skóla B en í skóla A höfðu 13,2% ekki farið til 

námsráðgjafa á meðan 51% nemenda í skóla B höfðu aldrei farið til námsráðgjafa. Þá 

höfðu 46% nemenda í skóla C og 48% í skóla D aldrei farið til námsráðgjafa. Einnig 

kom í ljós mikill munur á annarhópum en 54,2% nemenda sem höfðu verið í skóla í 

fjórar annir eða skemur höfðu aldrei farið til námsráðgjafa á meðan 28,8% nemenda 

sem höfðu verið í skóla í fimm annir eða lengur höfðu ekki farið til námsráðgjafa í 

sínum skóla (sbr. Töflu 1). 
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Tafla 1. Nýting nemenda á þjónustu námsráðgjafa, munur á milli hópa 

 

    Aldrei 

1-3 

skipti 

4-6 

skipti 

7 

sinnum 

eða 

oftar Samtals Fjöldi 

Heild       

  40,8 38,2 11,5 9,5 100% 304 

Kyn***       

 Piltar 54 34,1 7,1 4,8 100% 126 

 Stúlkur 31,5 41 14,6 12,9 100% 178 

        

Skóli***       

 A 13,2 36,8 20,6 29,4 100% 68 

 B 51,1 39,1 7,6 2,2 100% 92 

 C 46,2 39,7 9 5,1 100% 78 

 D 48,5 36,4 10,6 4,5 100% 66 

        

Annarhópar***       

 1 54,2 29,9 8,3 7,6 100% 144 

 2 28,8 45,6 14,4 11,3 100% 160 

* Marktækur munur er á meðaltölum hópa;    p < 0.05    

** Marktækur munur er á meðaltölum hópa;  p < 0.01    

*** Marktækur munur er á meðaltölum hópa; p < 0.001       

 

Mynd 4. Hversu oft hafa framhaldsskólanemar farið til námsráðgjafa? 

 

 

Af þeim nemendum sem höfðu farið til námsráðgjafa höfðu flestir farið í 1-3 skipti eða 

um 65% (sp. 7). Tæplega  20 % nemenda höfðu farið í 4-6 skipti og rúmlega 16% 

nemenda höfðu farið til námsráðgjafa 7 sinnum eða oftar. Samkvæmt þessu hafa 36% 
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nemenda sem hafa farið til námsráðgjafa, farið í framhaldsviðtöl til námsráðgjafa oftar 

en þrisvar sinnum (sbr. mynd 4). Þeir nemendur sem ekki höfðu nýtt sér þjónustu 

námsráðgjafans í sínum skóla voru beðnir um að gefa upp ástæðu fyrir því (sp. 8). 

Rúmlega 34% merktu við valkostinn “önnur ástæða” og voru svör þeirra flestra á þá 

leið að þeir teldu sig ekki þurfa á aðstoð náms- og starfsráðgjafa að halda. Þar af töldu 

drengir sig síður þurfa á þjónustunni að halda en stúlkur.  21% þessara nemenda 

sögðust fá hjálp frá fjölskyldu, vinum eða kennurum þ.e. úr nánasta umhverfi. Rúm 5% 

sögðust ekki hafa vitað af námsráðgjafanum og tæplega 1% nemenda sagði 

námsráðgjafa einungis vera fyrir þá sem ættu í verulegum vanda. Það vekur athygli að 

26% þeirra sem ekki hafa farið til námsráðgjafa sögðust ekki vera vissir um hvort 

vandamál þeirra væri eitthvað sem námsráðgjafi gæti veitt aðstoð við  (sbr. mynd 5). 

 

Mynd 5. Ástæður þess að nemendur hafa ekki farið til námsráðgjafa 

 

 
 

Nemendur sem höfðu farið til námsráðgjafa voru spurðir um ástæður fyrir komu sinni 

og höfðu kost á því að merkja við marga möguleika (sp. 9). Niðurstöður sýna að flestir 

nemendur sem fóru til náms- og starfsráðgjafa leituðu til hans vegna námstengdra 
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vandamála. Flestir leituðu eftir þjónustu námsráðgjafa til þess að fá aðstoð við 

skipulagningu á námi en 63% stúlkna og 62% drengja sem höfðu farið til námsráðgjafa 

merktu við þann valkost. Alls sögðust 18% nemenda hafa farið vegna prófkvíða og var 

munur á milli kynja mikill en 23% þeirra sem merktu við þann valkost reyndust vera 

stúlkur en einungis 7% drengir. Þá virðast stúlkur frekar leita til námsráðgjafa vegna 

persónulegra mála en piltar, á meðan fleiri piltar segjast leita til námsráðgjafa til þess að 

fá aðstoð við að skipuleggja tímann og bæta vinnubrögð í námi (sbr. töflu 2).   

 

Tafla 2. Ástæður fyrir heimsóknum nemenda til námsráðgjafa 

 

 

Þátttakendur voru einnig spurðir spurninga sem miðuðu að því að fá fram upplýsingar 

um hversu líklegt þeir teldu að þeir myndu leita til námsráðgjafa við ákveðnar aðstæður 

(sp. 13, 14, 15, 16 og 17). Svarmöguleikar spurninganna voru á Likert kvarða og höfðu 

nemendur um fjóra kosti að velja; mjög líklegt, frekar líklegt, frekar ólíklegt og mjög 

ólíklegt. Niðurstöður voru skoðaðar út frá bakgrunnsbreytunum þremur: skóli, kyn og 

annarhópur. Þá var marktektarpróf gert til þess að kanna mun á meðatölum hópanna. 

Spurt var hversu líklegt væri að nemendur bentu vini sínum sem liði illa andlega á að 

fara til námsráðgjafa (sp. 17). Fleiri nemendur eða alls 70% töldu það ólíklegt (frekar 

Ef þú hefur leitað til námsráðgjafa, 

hver er ástæðan fyrir því? Piltar % Stúlkur %  Alls % 

Mér leið félagslega illa í skólanum 3 5% 5 4% 8 4% 

Mig vantaði aðstoð við skipulagningu á 

námi 36 62% 77 63% 113 63% 

Vegna námsleiða 14 24% 32 26% 46 26% 

Ég var nýnemi og þurfti stuðning 5 9% 9 7% 14 8% 

Mig vantaði sálfræðilega aðstoð 1 2% 12 10% 13 7% 

Vegna prófkvíða 4 7% 28 23% 32 18% 

Ég var að falla á mætingu 10 17% 17 14% 27 15% 

Ég vildi taka áhugasviðskönnun 13 22% 16 13% 29 16% 

Mig vantaði einhvern til að tala við 2 3% 7 6% 9 5% 

Mér samdi illa við kennara 3 5% 9 7% 12 7% 

Vegna erfiðra heimilisaðstæðna 1 2% 1 1% 2 1% 

Til að bæta vinnubrögð í námi 15 26% 25 20% 40 22% 

Mig vantaði aðstoð við að skipuleggja 

tímann 15 26% 25 20% 40 22% 

Vegna námsörðugleika 13 22% 32 26% 45 25% 
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ólíklegt, mjög ólíklegt). Marktækur munur p<0.01 var á milli kynja en 35% kvenna 

sögðu líklegt (mjög líklegt, frekar líklegt) að þær myndu benda vini á námsráðgjafa á 

móti 23% karla. Marktækur munur p<0.05 var einnig á annarhópum, nemendur sem 

höfðu verið í námi í fjórar annir eða skemur töldu ólíklegra að þeir myndu benda vini 

sínum á námsráðgjafa en nemendur sem höfðu verið í námi fimm annir eða lengur. 

Ekki greindist marktækur munur á milli skólanna fjögurra. Þá var spurt hversu líklegt 

nemendur teldu að þeir myndu leita til námsráðgjafa ef vandamál kæmu upp í náminu 

(sp. 14). Í ljós kom að fleiri nemendur eða 55% töldu það líklegt (mjög líklegt, frekar 

líklegt). Marktækur munur p<0.01 var á milli kynja en 62% kvenna merktu við 

valmöguleikana mjög líklegt eða frekar líklegt á móti 44% karla. Marktækur munur  

p<0.001 reyndist einnig vera á milli skóla. Nemendur í skóla A sögðu í 77% tilfella 

líklegt (mjög líklegt, frekar líklegt) að þeir myndu leita til námsráðgjafa ef vandamál 

kæmu upp í námi á meðan nemendur í skóla B svöruðu því í 46% tilfella, nemendur í 

skóla C í 52%  tilfella og nemendur í skóla D í 47% tilfella. Þannig fannst nemendum í 

skóla A mun líklegra að þeir myndu leita til námsráðgjafa ef upp kæmu vandamál í 

náminu, heldur en nemendum í hinum skólunum þremur.  Þátttakendur voru einnig 

spurðir hversu líklegt þeir teldu að þeir leituðu til námsráðgjafa með persónuleg 

vandamál (sp. 15). Einungis 11% þátttakenda sögðu það líklegt (mjög líklegt, frekar 

líklegt) en 89% töldu það frekar ólíklegt eða mjög ólíklegt. Ekki kom fram marktækur 

munur á milli skóla, kynja eða annarhópa. Þá var spurt hversu líklegt nemendur teldu 

að þeir myndu leita til námsráðgjafa ef þeir væru að hugsa um að hætta í skóla (sp. 16).  

61% þátttakenda töldu það líklegt (mjög líklegt, frekar líklegt) en 39% sögðu það 

ólíklegt (frekar ólíklegt, mjög ólíklegt). Enginn marktækur munur kom fram á 

bakgrunnsbreytunum þremur. Að lokum var spurt hversu líklegt nemendur teldu að 

námsráðgjafi gæti hjálpað þeim ef þeir væru að hugsa um að hætta í skóla (sp. 17). Alls 

töldu 74% þátttakenda það líklegt (mjög líklegt, frekar líklegt) en 26% töldu það 

ólíklegt (frekar ólíklegt, mjög ólíklegt). Ekki fannst marktækur munur á milli kynja eða 

skóla en marktækur munur p<0.01  kom í ljós á milli annarhópa. Nemendur sem höfðu 

verið fjórar annir eða skemur í skóla töldu í 79% tilvika líklegt (mjög líklegt, frekar 

líklegt) að námsráðgjafi gæti hjálpað þeim á meðan nemendur sem höfðu verið 5 annir 

eða lengur í skólanum töldu námsráðgjafa geta hjálpað sér í 70% tilfella. Þannig töldu 

nemendur sem höfðu verið styttri tíma í námi meiri líkur á að námsráðgjafi gæti hjálpað 
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þeim ef þeir væru að hugsa um að hætta í skóla heldur en nemendur sem höfðu verið 

lengur í námi.  

 

Hvert telja nemendur hlutverk námsráðgjafa vera? 

Nemendur voru spurðir út í hlutverk námsráðgjafa (sp.12). Settar voru fram spurningar 

með svarmöguleikum á fimm punkta Likert kvarða; mjög sammála, frekar sammála, 

hvorki sammála né ósammála, frekar ósammála og mjög ósammála. Niðurstöður voru 

unnar með þeim hætti að þeir sem svöruðu mjög sammála eða sammála voru settar í 

einn flokk og svörin skoðuð út frá kynjamun (sbr. töflu 3).  

 

Tafla 3. Hlutverk námsráðgjafa að mati framhaldsskólanemenda 

 

Hlutverk námsráðgjafa er: Piltar % Stúlkur % Alls % 

Að standa vörð um velferð nemenda 

skólans 91 72% 136 76% 227 75% 

Að hjálpa nemendur við að skilja hvar 

áhugi þeirra liggur 118 94% 165 93% 283 93% 

Taka ákvarðanir fyrir nemendur sem eiga 

erfitt með að ákveða sig 40 32% 28 16% 68 22% 

Halda trúnað við þá nemendur sem til hans 

leita 118 94% 167 94% 285 94% 

Að reyna að stjórna því hvað nemendur 

sem leita til hans taki sér fyrir hendur 21 17% 19 11% 40 13% 

Að veita upplýsingar um nám og störf 122 97% 171 96% 293 96% 

Aðstoða nemendur við að skipuleggja tíma 

sinn 113 90% 168 94% 281 92% 

Að veita sálfræðilega meðferð 41 33% 49 28% 90 30% 

Aðstoða nemendur sem eru að falla á 

mætingu 101 80% 148 83% 249 82% 

Að taka á agamálum nemenda 55 44% 94 53% 149 49% 

Að veita nemendum stuðning vegna 

tímabundinna áfalla 98 78% 150 84% 248 82% 

Aðstoða nemendur til að takast á við kvíða 

og streitu 107 85% 154 87% 261 86% 

Að ræða við nemendur sem eru feimnir og 

líður illa innan veggja skólans 94 75% 151 85% 245 81% 

Að gefa upplýsingar um skóla hérlendis 98 78% 150 84% 248 82% 

Að gefa upplýsingar um skóla erlendis 87 69% 136 76% 223 73% 

Að aðstoða mig við að gera námsplan 112 89% 163 92% 275 90% 

Að sýna því skilning hvernig mér líður 83 66% 136 76% 219 72% 
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 Lítill kynjamunur er á svörum, þó virðast piltar frekar vænta þess að námsráðgjafi taki 

ákvarðanir fyrir nemendur sem eigi erfitt með að ákveða sig og stjórni því hvað 

nemendur sem leita til hans taki sér fyrir hendur. Þetta gæti bent til þess að piltar vænti 

þess frekar að ráðgjöfin sé stýrandi heldur en stúlkur. Stúlkur vænta þess hins vegar 

frekar að námsráðgjafi ræði við nemendur sem eru feimnir og líður illa innan veggja 

skólans og sýni því skilning hvernig þeim líður. Langflestir nemendur eru sammála því 

að hlutverk námsráðgjafa sé að veita námslega aðstoð eins og að aðstoða við námsplön, 

gefa upplýsingar um nám og störf og aðstoða nemendur við að skipuleggja tíma sinn. 

Mikill meirihluti nemenda telur það falla undir hlutverk námsráðgjafans að halda trúnað 

við þá nemendur sem til hans leita en færri telja hlutverk hans vera að standa vörð um 

velferð nemenda innan veggja skólans. Þá telja 30% þátttakenda hlutverk náms- og 

starfsráðgjafa að veita sálfræðilega meðferð. 

Nemendurnir voru spurðir spurninga til að kanna hvort þeir gerðu minni væntingar 

til þess að námsráðgjafi sinnti persónulegri ráðgjöf en námslegri. Spurt var hvort þeir 

teldu námsráðgjafa eingöngu vera til staðar fyrir þá sem ættu í erfiðleikum með að læra 

(sp. 10) og töldu 13% nemenda að svo væri. Þá voru nemendurnir einnig spurðir hvort 

þeir teldu námsráðgjafa veita nemendum stuðning vegna erfiðleika í einkalífi (sp. 11) 

og svöruðu 65% nemenda því játandi. Í sama tilgangi voru þátttakendur beðnir um að 

svara fullyrðingum um námsráðgjafann í sínum skóla (sp. 5). Fullyrðingarnar voru 

fjórar og svarmöguleikarnir settir fram með fjögurra punkta Likert kvarða þar sem 

nemendur gátu valið um að svara mjög sammála, frekar sammála, frekar ósammála og 

mjög ósammála. Þar sem sérstök áhersla var lögð á að nemendur svöruðu spurningunni 

út frá námsráðgjafanum í sínum skóla var aðhvarfsgreining gerð til að kanna hvort 

bakgrunnsbreytan skóli hefði marktæk áhrif á niðurstöðurnar. Einnig var kannað hvort 

breyturnar kyn eða annarhópar hefðu áhrif. 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir teldu alla nemendur geta leitað upplýsinga hjá 

námsráðgjafanum í sínum skóla. 88% sögðust sammála (mjög sammála, frekar 

sammála) og 12% ósammála (mjög ósammála, frekar ósammála) (sbr. mynd 6). 
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Mynd 6. Allir nemendur geta leitað upplýsinga hjá námsráðgjafa 

 

 

Þá var spurt hvort þátttakendur teldu alla nemendur í sínum skóla geta fengið aðstoð 

með námstækni hjá námsráðgjafa. 95% þáttakenda sögðust sammála (mjög sammála, 

frekar sammála) og 5% ósammála (mjög ósammála, frekar ósammála) (sbr. mynd 7).   

 

Mynd 7. Allir nemendur geta fengið aðstoð við námstækni hjá námsráðgjafa 

 

 
Þátttakendur virtust þannig langflestir telja að hægt væri að fá aðstoð við námstækni hjá 

námsráðgjafa í sínum skóla en nokkuð færri töldu alla getað leitað upplýsinga hjá 
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honum. Þátttakendur voru jafnframt spurðir hvort þeir teldu námsráðgjafa einungis fyrir 

þá sem ættu við námstengd vandamál að stríða (sp. 5). Mikill minnihluti nemenda eða 

u.þ.b. 8% voru sammála (mjög sammála, frekar sammála) þeirri fullyrðingu. Um 92% 

nemenda voru hinsvegar ósammála (mjög ósammála, frekar ósammála) (sbr. mynd 8).  

 

Mynd 8. Námsráðgjafinn er einungis fyrir þá sem eiga við persónuleg vandamál að 

stríða 

 

 
 

Til þess að kanna hvort nemendur geri minni væntingar til þess að námsráðgjafi sinni 

persónulegri ráðgjöf en námslegri var að lokum spurt hvort þátttakendur teldu 

námsráðgjafa einungis fyrir þá sem eigi við námstengd vandamál að stríða (sp. 5). 21% 

þátttakenda sögðust  sammála því  (mjög sammála, frekar sammála) en 79% sögðust 

hinsvegar vera ósammála (mjög ósammála, frekar ósammála) (sbr. mynd 9). 

Niðurstöður úr aðhvarfsgreiningu fyrir þessa þætti sem hér hefur verið farið yfir gáfu 

ekki til kynna að breyturnar skóli, kyn eða annarhópar hefðu marktæk áhrif á 

niðurstöðurnar. 

Athyglisvert er að nemendur meta hátt þætti eins og að námsráðgjafi geti hjálpað 

þeim ef þeir eru að falla á mætingu og gefi upplýsingar um skóla hérlendis. Þetta gæti 

bent til þess að nemendur leiti eftir stýrandi ráðgjöf varðandi viss atriði, sem er í 

samræmi við niðurstöður Stefaníu Ægisdóttur og Gerstein (2000). Þá virðast piltar 

frekar vænta þess að ráðgjöfin sé mjög stýrandi eins og að námsráðgjafi taki ákvarðanir 

fyrir nemendur og stjórni því sem þeir taka sér fyrir hendur. Niðurstöðurnar sýna 
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jafnframt að nemendur telja hlutverk námsráðgjafa fyrst og fremst vera að sinna 

námstengdum vandamálum. Þeir segjast ekki leita mikið til námsráðgjafa vegna 

persónulegra vandamála, þó meirihluti þeirra (65%) virðist gera sér grein fyrir því að 

námsráðgjafi veiti nemendum stuðning vegna erfiðleika í einkalífi. Yfir heildina litið 

virðast lang flestir nemendur gera sér grein fyrir því að námsráðgjafi sé til staðar fyrir 

þá sem eiga við námstengd vandamál að stríða. Óvissa virðist þó ríkja meðal nemenda 

um verkþætti sem ekki tengjast námi beint. Þetta gæti bent til þess að nemendur séu 

ekki með á hreinu hvert hlutverk námsráðgjafans sé. Þar sem aðhvarfsgreiningin benti 

ekki til þess að marktækur munur væri milli skóla er hægt að segja að munur sé á milli 

skóla hvað varðar þekkingu nemenda á námsráðgjöf en ekki viðhorfum þeirra til 

hennar.  

Mynd 9. Námsráðgjafinn er einungis fyrir þá sem eiga við námstengd vandamál að 

stríða 

 

 
 

 

      Styrkleikar, veikleikar og tækifæri námsráðgjafar í framhaldsskólum 

Í síðasta hluta könnunarinnar voru þátttakendur spurðir spurninga sem miðuðu að því 

að finna styrkleika, veikleika og tækifæri námsráðgjafar í framhaldsskólum. Til þess að 

finna út styrkleika námsráðgjafar í framhaldsskólum voru þeir þátttakendur sem höfðu 

farið til námsráðgjafa spurðir um helstu kosti þjónustunnar að þeirra mati. Þátttakendur 

höfðu um fjóra kosti að velja og máttu merkja við allt það sem þeim þætti eiga við (sp. 

19). Niðurstöður leiddu í ljós að nokkuð jafnt var á munum milli þriggja valmöguleika. 
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62% þátttakenda töldu helstan kost þjónustunnar vera að námsráðgjafar vissu mikið um 

náms- og starfsval og gætu gefið upplýsingar um það nám sem í boði væri. 60% töldu 

helstan kost vera að hægt væri að ræða við námsráðgjafa í trúnaði og sömuleiðis töldu 

60% helstan kost þjónustunnar vera að ráðgjafinn gæti bent á leiðir til úrlausnar ýmissa 

vandamála. Athygli vekur að sísti kosturinn að mati þátttakenda var sá að ráðgjafinn 

væri bandamaður nemenda en einungis 29% þátttakenda töldu það vera helstan kost 

þjónustunnar.  

 Til þess að kanna tækifæri náms- og starfsráðgjafar í framhaldsskólum voru allir 

þátttakendur spurðir hvert þeirra sex atriða sem gefin voru upp, væri mikilvægast að 

námsráðgjafar leggðu áherslu á, á næstu árum (sp. 18). Einungis mátti merkja við eitt 

atriði. Nokkuð jafnt var á milli þeirra tveggja atriða sem flest atkvæði fengu. 32% 

þátttakenda töldu mikilvægast að námsráðgjafar kynntu starfsemi sína þannig að 

nemendur vissu hvað í henni fælist. 29% merktu við að mikilvægast væri að öllum 

nemendum stæði til boða námskeið um þróun starfsferils, námstækni, sjálfsstyrkingu og 

tengsl náms og starfa. 16% merktu við að mikilvægast væri að rafrænt upplýsingakerfi 

stæði til boða þar sem nemendur gætu leitað eftir upplýsingum um framhaldsnám á 

vefnum og 8% töldu mikilvægast að rafrænt  upplýsingakerfi stæði nemendum til boða 

þar sem hægt væri að fá ráðgjöf um framhaldsnám. Þannig töldu samtals 24%  

þátttakenda mikilvægast að lögð yrði áhersla á rafrænt upplýsingarkerfi á næstu árum.  

 

Mynd 10. Helstu tækifæri námsráðgjafar í framhaldsskólum að mati nemenda 
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Þá töldu 14% þátttakenda mikilvægast að námsráðgjafar leggðu áherslu á að veita 

nemendum upplýsingar um möguleika þeirra á að standast ákveðið nám á háskólastigi 

en fæstir eða tæplega 1% þátttakenda töldu mikilvægast að námsráðgjafar leggðu 

áherslu á að útskýra niðurstöður áhugasviðskannana vel fyrir nemendum (sbr. mynd 

10).   

Þátttakendur sem ekki höfðu nýtt sér þjónustu námsráðgjafa voru spurðir út í 

ástæður þess (sp. 8). Hluti þeirrar spurningar flokkast undir veikleika 

námsráðgjafarinnar. Flestir eða 34% þeirra sem ekki höfðu nýtt sér þjónustuna merktu 

við valmöguleikann annað og gáfu nánast allir þá skýringu að þeir hefðu ekki þurft á 

aðstoð að halda en einhverjir báru við leti. Telji nemendur sig ekki þurfa á aðstoð 

námsráðgjafa að halda er ekki hægt að flokka það undir veikleika þjónustunnar. 

Hinsvegar telst til veikleika að 26% þátttakenda sögðust ekki hafa farið til 

námsráðgjafa þar sem þeir hefðu ekki verið vissir um hvort vandamálið væri eitthvað 

sem námsráðgjafi gæti aðstoðað þá við. Niðurstöðurnar gefa því til kynna að helsti 

veikleiki námsráðgjafarinnar sé að hluti nemenda geri sér ekki nægilega vel grein fyrir 

út á hvað námsráðgjöfin gengur og samræmist það vel niðurstöðunum um helstu 

tækifæri þjónustunnar, þar sem flestir nemendur sögðu mikilvægast að námsráðgjafar 

kynni starfsemi sína þannig að nemendur viti í hverju hún felst. Aðrir veikleikar sem 

komu fram voru að nemendur mundu ekki eftir námsráðgjafanum en 3% þátttakenda 

merktu við þann möguleika auk þess sem 2% sögðust ekki hafa vitað af honum (sbr. 

mynd 5). 
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4. Umræður 

 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna þekkingu nemenda í framhaldsskólum á 

náms- og starfsráðgjöf, hvort þeir vissu að þjónustan stæði þeim til boða og í hverju 

hún fælist. Um 60% þátttakendanna höfðu farið til námsráðgjafa í framhaldsskóla og 

voru stúlkur í meirihluta en þær tölur eru í samræmi við tölur úr öðrum rannsóknum 

sem gerðar hafa verið á aðsókn framhaldsskólanema að námsráðgjöf hér á landi (Agnes 

Ósk Snorradóttir, ofl., 2001; Guðmunda A. Birgisdóttir ofl., 1992).  Niðurstöður benda 

til þess að framhaldsskólanemendur séu vel meðvitaðir um að þjónustan sé til staðar þar 

sem langflestir eða 98% þeirra sögðust vita af námsráðgjafanum í sínum skóla og 

einungis 2% svöruðu neitandi eða sögðust ekki vita það. Misjafnt er eftir skóla, kyni og 

annarhópum hversu vel nemendur vita af ráðgjöfinni. Almennt virðast nemendurnir vita 

af því að námsráðgjafar bjóði upp á námstengda aðstoð en óvissa virðist vera með þá 

þætti starfsins sem ekki tengjast náminu beint. Niðurstöðurnar gefa vísbendingu um að 

nemendur séu ekki nægilega meðvitaðir um starf og hlutverk námsráðgjafa þar sem 

hluti nemenda segist ekki hafa farið til námsráðgjafa vegna óvissu um hvort vandamál 

þeirra væri eitthvað sem námsráðgjafi gæti veitt aðstoð við. Þá telja flestir nemendur 

mikilvægast að námsráðgjafar kynni starfsemi sína þannig að nemendur viti í hverju 

starfsemin felst. Töluverður munur kemur fram milli skóla, kynja og annarhópa í 

sumum atriðanna. 

 Hér verður fjallað um helstu niðurstöður rannsóknarinnar út frá þeim 

rannsóknarspurningum sem settar voru fram í byrjun ritgerðarinnar. Eru nemendur í 

framhaldsskólum á höfuðborgarsvæðinu almennt meðvitaðir um að þeim stendur náms- 

og starfsráðgjöf til boða? Eru nemendur í framhaldsskólum á höfuðborgarsvæðinu 

almennt meðvitaðir um hvað felst í þeirri náms- og starfsráðgjöf sem þeim stendur til 

boða? 

 

Vitneskja framhaldsskólanemenda um framboð á náms- og starfsráðgjöf 

Það verða að teljast mjög jákvæðar niðurstöður að langflestir nemendur gera sér grein 

fyrir því að námsráðgjafi sé starfandi við skólann þeirra. Hversu vel þeir vita af honum 

er þó í mörgum tilfellum mismunandi milli skóla, kynja og annarhópa. Vitneskja 

nemenda á því hvar skrifstofa námsráðgjafa sé staðsett er til að mynda mismunandi á 

milli skóla. Athygli skal þó vakin á því að í skóla D, þar sem hæsta hlutfall nemenda 
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sem vissi ekki hvar skrifstofa námsráðgjafa var, hafa verið gerðar miklar breytingar á 

húsnæði skólans á undanförnum árum. Mögulegt er að það hafi haft áhrif á að 

nemendur skólans vissu ekki nægilega vel um staðsetningu skrifstofu námsráðgjafa. Þá 

sýna niðurstöður að stúlkur vita í fleiri tilfellum en piltar hvar skrifstofa námsráðgjafa 

er staðsett auk þess sem eldri nemendur gera sér betur grein fyrir því en þeir yngri. 

Þannig má segja að því lengur sem nemendur hafa stundað nám við skólann því líklegra 

er að þeir viti af skrifstofu námsráðgjafans. Munur er á milli skóla og kynja hvað varðar 

niðurstöður um hversu vel nemendur þekkja námsráðgjafa í sjón en stúlkur virðast 

almennt þekkja námsráðgjafa betur í sjón en piltar. Á  heildina litið er athyglisvert að 

sjá mun á milli kynja hvað varðar vitneskju þeirra á náms- og starfsráðgjöf, stúlkur vita 

í fleiri tilfellum hvar skrifstofa námsráðgjafans er staðsett, hvað námsráðgjafinn heitir 

og hvernig hann lítur út. Velta má upp þeirri spurningu hvort hér skipti máli að af 

námsráðgjöfum í framhaldsskólum eru konur í miklum meirihluta. Mögulegt er að 

piltar yrðu betur meðvitaðir um náms- og starfsráðgjöfina ef fleiri karlmenn væru 

náms- og starfsráðgjafar. Gætu þessar niðurstöður því verið hvatning fyrir þá sem að 

námi náms- og starfsráðgjafar standa að fá fleiri karlmenn í stéttina.  

Það er jákvætt að sjá hvað námsráðgjafar ná til margra framhaldsskólanema en 

hlutfall þeirra nemenda sem hafa farið til námsráðgjafa í framhaldsskóla er um 60%. 

Þetta er mjög svipað því hlutfalli sem kom fram í rannsókn Agnesar Ó. Snorradóttur 

o.fl. (2001) en þar höfðu 57% framhaldsskólanema farið til námsráðgjafa. Þá sýna 

niðurstöður að fleiri stúlkur hafa farið til námsráðgjafa en piltar og er það í samræmi 

við niðurstöður rannsókna sem gerðar hafa verið hérlendis (Guðmunda A. Birgisdóttir,  

1992., Agnes Ó. Snorradóttir, 2001). Aukning á framhaldsviðtölum virðist þó hafa 

orðið síðan rannsókn Agnesar Ó. Snorradóttur var gerð árið 2001 en þá höfðu 16% 

nemenda leitað til námsráðgjafa í 4-6 skipti. Niðurstöður þessarar rannsóknar benda 

hinsvegar til þess að 20% nemenda hafi leitað í 4-6 skipti til námsráðgjafa. Auk þess 

höfðu tæp 6% farið til námsráðgjafa í 7 skipti eða oftar árið 2001 en niðurstöður 

þessarar rannsóknar sýna að 16% nemenda sem hafa leitað til námsráðgjafa hafa farið í 

7 skipti eða oftar. Niðurstöðurnar benda því til þess að nokkur aukning hafi orðið á 

framhaldsviðtölum á síðustu árum. Þetta getur verið vísbending um að fjölgun sé á 

þyngri málum sem berast til námsráðgjafa. Þörf er á frekari rannsóknum á því hverjir 

það eru sem koma í mörg framhaldsviðtöl til námsráðgjafans og hvort það séu þeir 

nemendur sem helst þurfa á framhaldsviðtölum að halda. 
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Mikill munur reyndist vera á nýtingu þjónustunnar á milli skóla. Ástæður fyrir því geta 

verið af ýmsu tagi. Hlutfall nemenda sem nýttu sér þjónustu náms- og starfsráðgjafa var 

til að mynda lang hæst í skóla A (sbr. töflu 1). Í þessu sambandi er rétt að hafa í huga 

að skóli A hefur fæsta nemendur að baki hverjum námsráðgjafa. Þá var sá skóli einnig 

undantekning þegar spurt var hvort nemendur teldu líklegt að þeir myndu leita til 

námsráðgjafa ef upp kæmu vandamál í námi. En nemendur í skóla A töldu það mun 

líklegra en nemendur í öðrum skólum. Leiða má líkur að því að þetta tvennt haldist í 

hendur þ.e.a.s nemendur sem hafa meiri reynslu af námsráðgjöf kjósi fremur að leita til 

námsráðgjafa komi vandamál upp í námi. Mikill munur reyndist einnig vera á skólum 

þegar spurt var hvort nemendur þekktu námsráðgjafa með nafni. Í skóla A þekktu 85% 

nemenda námsráðgjafa með nafni og í skóla C þekktu 91% nemenda námsráðgjafa með 

nafni á móti 34% nemenda í skóla B og 48% nemenda í skóla D. Ástæðan fyrir þessum 

mismun á skólum getur verið sú að námsráðgjafar kynni starfsemi sína með 

mismunandi hætti eftir skólum og nái þannig mis vel til nemenda. Einnig má velta fyrir 

sér hvort það sé eitthvað í menningu eða andrúmslofti þeirra skóla þar sem flestir 

nemendur nýta sér þjónustuna, sem styður þá í að leita til námsráðgjafans. Rannsaka 

þyrfti hvort það sé eitthvað í menningu skólans eða vinnubrögðum námsráðgjafa sem 

gerir það að verkum að nemendur í sumum skólum nýta þjónustuna betur en nemendur 

í öðrum skólum. 

Hlutfallslega fleiri stúlkur nýta þjónustu  námsráðgjafa en piltar. En eins og áður 

hefur komið fram virðast þeir ekki jafn meðvitaðir um náms- og starfsráðgjöf og stúlkur 

eru og hefur það sennilega áhrif á að þeir leita ekki til námsráðgjafa í jafn miklu mæli 

og þær. Hugsanlega má einnig skýra þennan kynjamun á aðsókn til námsráðgjafa með 

ólíkum persónuleikaeinkennum karla og kvenna. Stúlkur eigi t.d auðveldara með að tjá 

tilfinningar sínar en piltar og eigi því auðveldara með að leita til námsráðgjafa. Þá er 

almennt talið að stúlkur sæki ráðgjöf af ýmsu tagi í meira mæli en piltar og á það einnig 

við náms- og starfsráðgjöf (Corey, 2005). 

Niðurstöður gáfu til kynna mikinn mun á annarhópum hvað varðaði nýtingu á 

þjónustu námsráðgjafa. Mun færri nemendur sem höfðu verið fjórar annir eða skemur í 

námi höfðu farið til námsráðgjafa en nemendur sem höfðu verið í fimm annir eða 

lengur. Ljóst er því að kynni nemenda af námsráðgjafa aukast eftir því sem líður á 

skólagönguna og verður það að teljast að einhverju leyti eðlilegt. Þá kom einnig fram 

munur milli annarhópa þegar spurt var hversu líklegt væri að nemendur bentu vini 

sínum sem liði illa andlega, á námsráðgjafa. Í ljós kom að nemendur sem höfðu verið 
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lengur í skóla töldu það líklegra en þeir sem höfðu verið skemmri tíma. Því virðist vera 

að nemendur sem hafa reynslu af námsráðgjafanum séu líklegri til þess að benda á 

hann. Þessar niðurstöður benda til þess að kynning á starfi námsráðgjafa sé verulega 

ábótavant og að koma þurfi betur til móts við þarfir yngri nemendanna. Samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknarinnar virðast nemendur sem hafa farið til námsráðgjafa helst 

hafa farið vegna námstengdra mála s.s. að skipuleggja námið og gera námsplan. Þetta 

samræmist niðurstöðum Guðmundu A. Birgidóttur o.fl. (1992) og Agnesar Ó. 

Snorradóttur o.fl. (2001) um ástæður þess að nemendur leiti til námsráðgjafa. Hins 

vegar hefur komið fram í rannsóknum sem gerðar hafa verið á því hvað starfstími 

náms- og starfsráðgjafa fer í, að persónulegir og félagslegir erfiðleikar nemenda taki 

hlutfallslega mest af tíma náms- og starfsráðgjafa. Einnig hefur komið fram að 

nemendur leiti mest til ráðgjafa vegna vanlíðunar og samskiptavandamála heima fyrir 

eða í skóla (Edda Björk Viðarsdóttir, 2001; Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2006; 

Sigríður Dísa Gunnarsdóttir, 2006). Því kom á óvart að einungis 11% nemenda sögðu 

líklegt að þeir myndu fara til námsráðgjafa með persónulegt vandamál. Eins og áður 

hefur komið fram sinna náms- og starfsráðgjafar persónulegum og félagslegum málum 

nemenda í auknu mæli. Ef nemandi á í persónulegum- eða félagslegum erfiðleikum 

getur það orðið til þess að hann á erfitt með að einbeita sér að náminu og nær ekki 

árangri sem skyldi. Persónuleg og félagsleg vandamál geta til að mynda hamlað því að 

nemandi standist mætingarkröfur skólans (Berglind Halla Jónsdóttir og Elísabet Vala 

Guðmundsdóttir, 1997). Þá leiddi rannsókn á brottfalli úr framhaldsskólum hér á landi í 

ljós að nemendur sem hættu í námi sögðu margir hverjir að ytri aðstæður hefðu haft 

áhrif á þá ákvörðun (Kristjana Stella Blöndal og Jón Torfi Jónasson, 2002). Dæmi um 

ytri aðstæður voru til að mynda aðstæður heima fyrir og peningavandræði. Einnig 

nefndu margir að þeir hefðu hætt vegna þess að þeir hefðu ekki trú á námsfærni sinni. 

Námsráðgjafar telja sjálfir mikilvægt að þessum málum sé sinnt og telja sumir að verk-

þættir er tengjast persónulegri og félagslegri ráðgjöf séu mikilvægari en þeir verkþættir 

er stuðla að þróun náms- og starfsferils (Ingibjörg Jóna Þórsdóttir, 2007). Ýmsar 

skýringar geta verið á þessum mismun á svörum hjá nemendum og námsráðgjöfum. Til 

að mynda getur túlkunin verið mismunandi þ.e.a.s. að nemendur komi til námsráðgjafa 

í leit að upplýsingum eða annarri aðstoð og sú koma leiði til þess að undirliggjandi 

þættir sem séu hið raunverulega vandamál komi fram í viðtalinu. Nemandinn túlki 

ástæðu fyrir komu sinni til námsráðgjafa sem námstengdan vanda en námsráðgjafinn 

túlki ástæðu fyrir komu sem persónulegan vanda. Einnig er mögulegt að þar sem 
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persónuleg mál reyna mjög á námsráðgjafann verði hann meira var við þau. Þá getur 

úrvinnsla persónulegra mála, svo sem tilvísanir til sérfræðinga, samtöl við aðila er 

tengjast málinu og mörg framhaldsviðtöl tekið mun lengri tíma en úrvinnsla 

námstengdra mála.  

Samkvæmt niðurstöðunum leita stúlkur frekar en piltar til námsráðgjafa vegna 

persónulegra mála svo sem prófkvíða og af því þær vantar einhvern til að tala við. Piltar 

virðast frekar leita eftir stýrandi ráðgjöf og fara heldur til námsráðgjafa vegna þess að 

þeir eru að falla á mætingu, vantar aðstoð við að skipuleggja tíma sinn og til að bæta 

vinnubrögð í námi. Athyglisvert er að sjá að mun fleiri piltar lögðu leið sína til 

námsráðgjafa til að taka áhugasviðskönnun en stúlkur. Mögulegt er að það tengist 

öðrum niðurstöðum sem komið hafa fram um að piltar sæki frekar eftir stýrandi 

ráðgjöf. Tiltölulega jafnt hlutfall er á milli kynja hvað varðar námsleiða en 

niðurstöðurnar gefa til kynna að 26% þeirra nemenda sem fóru til námsráðgjafa hafi 

farið vegna námsleiða. Þá eru ekki meðtaldir þeir sem ekki hafa farið til námsráðgjafa. 

Þessa staðreynd er mikilvægt að skoða í tengslum við brottfall nemenda úr 

framhaldsskóla. Niðurstöður rannsóknar sem unnin var af Kristjönu Stellu Blöndal og 

Jóni Torfa Jónassyni (2002) þar sem könnuð voru tengsl skólatengdra, félagslegra og 

sálfræðilegra þátta við brottfall úr námi, benda m.a. til þess að þeir séu líklegri til að 

ljúka námi í framhaldsskóla sem líkar námið vel og sjái tilgang með því, heldur en þeir 

sem líkar námið illa eða sjá ekki tilgang með því. Nemendur sem þjást af námsleiða eru 

þannig líklegri til þess að falla brott úr námi og er sérstaklega mikilvægt að þessir 

nemendur viti af þjónustu námsráðgjafa og sækist eftir henni. 

Það að flestir nemendur sem leita til námsráðgjafa leiti til hans vegna námstengdra 

vandamála eru jákvæðar niðurstöður, sérstaklega með tilliti til brottfalls. Það gefur 

vísbendingu um að hlutverk námsráðgjafa hafi ákveðið mikilvægi í þessu samhengi þó 

ekki sé hægt að segja að hvaða marki námsráðgjöfin fyrirbyggi brottfallið. Það veldur 

hins vega áhyggjum að einungis 61% nemenda telji líklegt að þeir myndu fara til 

námsráðgjafa ef þeir væru að hugsa um að hætta í skóla. Nokkuð fleiri eða 73% telja að 

námsráðgjafi gæti hjálpað þeim ef þeir væru að hugsa um að hætta. Það vekur athygli 

að nemendur sem hafa verið fjórar annir eða skemur í skóla telja líklegra en þeir 

nemendur sem hafa verið fimm annir eða lengur, að námsráðgjafi geti hjálpað þeim ef 

þeir eru að hugsa um að hætta námi. Þessar niðurstöður þarf að skoða vandlega og 

nauðsynlegt er að rannsaka hvað þarna býr að baki. Mögulega hefur það áhrif að 
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hlutverk námsráðgjafa virðist ekki nógu skýrt fyrir nemendum þ.e.a.s þeir viti ekki 

fullkomlega í hverju ráðgjöfin felst og telji hana þess vegna ekki geta hjálpað sér.   

 

Vitneskja framhaldsskólanemenda um inntak þjónustu náms- og starfsráðgjafa 

Það eru jákvæðar niðurstöður að langflestir nemendur telja það hlutverk námsráðgjafa 

að sinna málum er tengjast náminu. Þetta eru þættir eins og að aðstoða nemendur við að 

skipuleggja tíma sinn og að gera námsplan. Nemendurnir virðast einnig vel meðvitaðir 

um að námsráðgjafinn geti hjálpað þeim við að skilja hvar áhugi þeirra liggur og 

langflestir gera ráð fyrir að hann geti veitt upplýsingar um nám og störf.  Meiri óvissa 

virðist ríkja um verkþætti sem ekki tengjast náminu beint. Til dæmis telja 49% 

nemendanna að námsráðgjafi eigi að koma að agamálum. Auk þess telja 30%  nemenda 

ráðgjafann veita sálfræðilega meðferð.  Eins og áður hefur komið fram þá er það 

hlutverk námsráðgjafans að vísa nemandanum áfram til viðeigandi sérfræðings þegar 

vandamálin eru það mikil að þau krefjast meiri þekkingar eða þjálfunar en 

námsráðgjafinn hefur. Rannsóknir sína að námsráðgjafar vísa nemendum ekki til 

annarra fagaðila nema í mjög litlu mæli (Agnes Ósk Snorradóttir o.fl., 2001, Guðmunda 

A. Birgisdóttir o.fl., 1992). Greinilegt er að hluti nemenda væntir þess að 

námsráðgjafinn veiti sálfræðilega meðferð og er mikilvægt að námsráðgjafar séu 

meðvitaðir um þessar væntingar og meðhöndli þær á réttan hátt þ.e. með því að vísa á 

sérfræðinga.     

Það eru athyglisverðar niðurstöður að aðeins 75% nemenda telja það hlutverk náms-

ráðgjafa að standa vörð um velferð nemenda. Þetta gefur vísbendingu um að hluti 

nemenda geri sér ekki fulla grein fyrir hlutverki námsráðgjafans og hvað hann hefur að 

bjóða. Það hversu fáir telja helsta kost þjónustunnar vera að námsráðgjafi sé 

bandamaður nemenda undirstrikar þetta. Samkvæmt Kuranz (2002) er vaxandi áhersla í 

starfsgreininni á að námsráðgjafinn sé bandamaður nemenda og koma þessar 

niðurstöður því nokkuð á óvart. Skýringin getur verið sú að fremur lítil áhersla hefur 

verið lögð á þennan þátt í námi náms- og starfsráðgjafa hér á landi auk þess sem honum 

hefur lítið verið haldið á lofti í félagi náms- og starfsráðgjafa (FNS). Mikilvægt er að 

námsráðgjafinn sjálfur sé meðvitaður um þennan þátt í starfi sínu og sendi nemendum 

þau skilaboð að hann sitji sömu megin við borðið og þeir. Niðurstöður sýna enn fremur 

að nauðsynlegt er að kynna betur þjónustu námsráðgjafa og þá sér í lagi fyrir nýnema 

og nemendur sem hafa verið fáar annir í framhaldsskóla. Niðurstöður rannsóknar 
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Agnesar Ó. Snorradóttur, o.fl. (2001) gáfu til kynna að það sem helst næði athygli 

nemenda væru kynningarfundir og heimsóknir námsráðgjafa í bekk. Nemendur tóku 

síður eftir auglýsinum á heimasíðum skólanna og þegar bréf voru send til 

forráðamanna. Mögulegt er að þetta hafi breyst á síðustu sjö árum í takt við öra 

tækniþróun og bætt aðgengi að internetinu. Því er þörf á að kanna hvernig kynningar ná 

helst athygli nemenda, nú á dögum. 

Til þess að kanna sýn nemenda á hlutverk námsráðgjafa voru þeir beðnir um að 

merkja við fullyrðingar sem þeim þætti viðeigandi í tengslum við hlutverkið. 

Fullyrðingarnar byggðu allar  á hæfnikvarða IAEVG og starfslýsingu NFS að þremur 

fullyrðingum undanskildum. Þetta voru fullyrðingarnar, námsráðgjafi tekur ákvarðanir 

fyrir þá nemendur sem eiga erfitt með að ákveða sig, námsráðgjafi reynir að stjórna því 

sem nemendur taka sér fyrir hendur og námsráðgjafi veitir sálfræðilega meðferð. Fyrri 

tvær fullyrðingarnar voru hafðar með til þess að kanna hvort nemendur misskildu 

hlutverk námsráðgjafans og hefðu miklar væntingar til þess að ráðgjöfin væri stýrandi. 

22% nemenda taldi að námsráðgjafi tæki ákvarðanir fyrir þá sem ættu erfitt með að 

ákveða sig en 13% töldu hann reyna að stjórna því sem nemendur tækju sér fyrir 

hendur. Þriðja fullyrðingin var höfð með til að kanna hvort nemendur litu á 

námsráðgjafa sem meðferðaraðila. Í ljós kom að 30% nemendanna töldu námsráðgjafa 

sinna sálfræðilegri meðferð. Þrjár ofangreindar fullyrðingar skera sig úr hinum að því 

leyti að mun færri nemendur merkja við þær sem hlutverk sem námsráðgjafi eigi að 

sinna. Samt sem áður benda þær til að ákveðins misskilnings gæti meðal 20–30% 

nemenda um hlutverk námsráðgjafa.  

 Eflaust eru ýmsar skýringar á því að nemendur í framhaldsskólum gera sér ekki 

fyllilega grein fyrir hvert hlutverk námsráðgjafa er. Ein ástæðan getur verið sú að náms- 

og starfsráðgjöfin á sér stutta sögu hér á landi og starfsgreinin sé þess vegna ekki 

nægilega skýr í augum nemenda. Önnur ástæða getur verið að námsráðgjöfin sé 

utanáliggjandi þjónusta í skólastarfinu og ekki nægilega vel samofin öðru starfi skólans. 

Niðurstöður rannsóknar Agnesar Ó. Snorradóttur o.fl (2001) sýndu til dæmis að þó að 

tæplega helmingur nemenda segðist ekki vita til þess að námsráðgjafi hefði kynnt störf 

sín þrátt fyrir að námsráðgjafar hefðu í raun kynnt starfsemi sína fyrir þeim. Af þessu 

má sjá að best væri að námsráðgjöfin kæmi fyrir í daglegri menntun nemanda. Með því 

að koma á heildrænni námsráðgjafaráætlun væri það mögulegt og náms- og 

starfsráðgjöfin hluti af daglegu starfi í skólanum. Með áætluninni getur fyrirkomulag 
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náms- og starfsráðgjafar orðið með þeim hætti að aðgengi og þjónusta ráðgjafarinnar 

verði sýnilegri og nái til fleiri nemenda en ella.   

 Hvað varðar tækifæri starfsgreinarinnar sýna niðurstöður rannsóknarinnar að 

nemendur telji mikilvægt að öllum framhaldsskólanemum standi til boða námskeið um 

þróun starfsferils, námstækni, sjálfsstyrkingu og tengsl náms og starfa. Þessar 

niðurstöður ber námsráðgjöfum að líta á sem tækifæri til frekari þróunar á starfsemi 

sinni. Þá má einnig vera að námsráðgjafar sem þegar bjóða upp á slík námskeið þurfi að 

kynna þau enn frekar. Einnig töldu nemendur mikilvægt að fá rafrænt upplýsingakerfi 

þar sem hægt væri að fá upplýsingar og/eða ráðgjöf um framhaldsnám. Umræður um 

slíkt kerfi hafa átt sér stað á undanförnum árum og greinilegt er að nemendur telja fulla 

þörf á slíku kerfi (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 1995). Til þess að greina styrkleika 

þjónustunnar voru nemendur spurðir um kosti hennar. Helstu kosti 

námsráðgjafaþjónustunnar töldu þeir vera þrjá. Í fyrsta lagi gæti ráðgjafinn bent á leiðir 

til úrlausnar ýmissa vandamála. Í öðru lagi vissi hann mikið um náms- og starfsval og 

gæti gefið upplýsingar um það nám sem í boði væri.  Í þriðja lagi væri hægt að ræða í 

trúnaði við námsráðgjafa. Þetta eru styrkleikar og sérstaða þjónustunnar að mati 

framhaldsskólanema og mikilvægt er að námsráðgjafar styrki þessar stoðir enn frekar í 

framtíðinni og nýti þessa kosti til dæmis í tengslum við kynningar á þjónustunni.  

 Að síðustu má nefna að niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að helsti veikleiki 

námsráðgjafarþjónustunnar er að framhaldsskólanemar gera sér ekki fulla grein fyrir 

því út á hvað hún gengur og hluti nemenda sem ekki fer til námsráðgjafa leitar ekki 

eftir þjónustunni þar sem þeir vita ekki hvort vandamál þeirra sé eitthvað sem 

námsráðgjafi geti aðstoðað þá við. Þetta bendir enn og aftur til þess að námsráðgjafar 

þurfi að kynna starfsemi sína enn frekar. Þá myndi heildræn námsráðgjafaráætlun vera 

góður kostur þar sem náms- og starfsráðgjöf yrði með henni hluti af daglegu námi 

nemenda. 
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5. Niðurlag 

 

Megin tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna þekkingu framhaldsskólanema á 

starfi náms- og starfsráðgjafa. Fyrri rannsóknarspurningin sem lagt var upp með var 

hvort framhaldsskólanemar væru meðvitaðir um að náms- og starfsráðgjöf stæði þeim 

til boða. Langflestir nemendur, alls 98%, virtust gera sér grein fyrir því að námsráðgjafi 

væri starfandi við skólann þeirra og eru það betri niðurstöður en rannsóknir sem gerðar 

hafa verið hafa gefið vísbendingu um (Butler, I. og Fox, C. 2007, Agnes Ósk 

Snorradóttir o.fl., 2001). Hversu vel nemendur vita af námsráðgjafanum er misjafnt 

milli skóla, kynja og annarhópa en stúlkur virðast mun meðvitaðri um að þjónustan sé 

til staðar en piltar en þær nýta hana einnig í meira mæli en piltar. Þá eru nemendur sem 

hafa verið fimm annir eða lengur í skólanum meðvitaðri um þjónustuna og nýta hana 

betur en nemendur sem hafa verið fjórar annir eða skemur. Af þessu má draga þá 

ályktun að þeir nemendur sem vita af þjónustunni séu líklegri til að nýta hana.  

Niðurstöður sýna ennfremur að þeir nemendur sem ekki hafa leitað til námsráðgjafa 

vita ekki hvort hann getur aðstoðað þá vegna vandamála sem þeir eiga í. Náms- og 

starfsráðgjafar sinna persónulegri ráðgjöf í auknu mæli, mögulega vegna þess að 

eftirspurn eftir henni hefur aukist samanber niðurstöður um aukinn fjölda framhalds-

viðtala á undanförnum árum. Því kemur á óvart hversu fáir nemendur segja að þeir 

myndu fara til námsráðgjafa vegna persónulegs vanda. Komið hefur fram að 

námsráðgjafar telji persónuleg mál taka mikinn tíma í starfi þeirra en mögulegt er að 

þetta ósamræmi skapist að hluta til vegna þess að túlkun námsráðgjafa og nemenda á 

persónulegri ráðgjöf sé misjöfn. Þörf er á frekari rannsóknum þessu tengdu.  

 Seinni rannsóknarspurningin miðaði að því að fá upplýsingar um hvort nemendur 

vissu hvað fælist í þeirri námsráðgjöf sem þeim stæði til boða. Niðurstöður leiddu í ljós 

að flestir nemendur virðast telja námstengda þætti falla undir hlutverk námsráðgjafa og 

er það mjög jákvætt. Þá er einnig jákvætt að meðferð og stjórnun séu hlutverk sem 

nemendur sjá námsráðgjafa síst í. Óvissa virðist þó ríkja meðal nemenda um verkþætti 

sem ekki tengjast námi beint. Þá er ábótavant að nemendur geri sér grein fyrir því að 

hlutverk námsráðgjafa sé að standa vörð um velferð nemenda og fáir telja það vera 

helsta kost námsráðgjafarþjónustunnar að ráðgjafi sé bandamaður nemenda.  

Við túlkun þessara niðurstaða þarf að hafa eftirfarandi atriði í huga. Rannsakandi 

valdi, út frá hæfnikvarða IAEVG og starfslýsingum FNS, þau atriði sem voru mæld í 

þessari rannsókn og þær aðferðir sem voru notaðar við mælinguna. Eitthvert gildismat 
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liggur ávallt að baki því, hvað valið er að mæla og hvernig. Þá er vert að hafa í huga að 

úrtak megindlegra rannsókna gefur eingöngu vísbendingu um þýðið.  

 Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna fram á ýmsa þætti í tengslum við 

námsráðgjöf í framhaldsskólum sem þarf að rannsaka betur. Sem dæmi má nefna að 

rannsaka þyrfti þá fjölgun sem orðið hefur á framhaldsviðtölum og mun á nýtingu 

þjónustunnar milli skóla og annarhópa.  Til þess að átta sig betur á vitneskju nemenda í 

framhaldsskólum á náms- og starfsráðgjöf væri æskilegt að kanna nánar í hverju 

skólamunurinn liggur, af hverju nemendur í sumum skólum eru kunnugri störfum 

námsráðgjafa en nemendur í öðrum. Mögulegt væri að kanna þessi atriði á eigindlegan 

hátt með því að fá að fylgjast með náms- og starfsráðgjöfum í nokkrum 

framhaldsskólum að störfum í ákveðinn tíma og einnig með því að taka viðtöl við þá. 

Með þeim hætti væri hægt að kanna hvort námsráðgjafar beiti mismunandi aðferðum í 

starfi sem hafi áhrif á nýtingu og skilning nemenda á náms- og starfsráðgjöf. 
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          Fylgiskjal 1 

Kæri nemandi!                          
 

Spurningalistinn er hluti af M.A rannsókn minni þar sem ég er að kanna vitneskju nemenda á 

framhaldsskólastigi um náms- og starfsráðgjöf almennt.  Vinsamlegast svarið listanum því 

þátttaka ykkar er mjög mikilvæg. Fylgið fyrirmælum vel eftir. Ekkert svar er rétt eða rangt, heldur 

er verið að leita eftir því hvað ykkur finnst. Það tekur um 15 mínútur að svara listanum. Best er að 

svara því sem sem fyrst kemur í hugann í stað þess að vera lengi að hugsa sig um. Nafnið ykkar 

kemur hvergi fram og ekki verður hægt að rekja niðurstöðurnar til ykkar.  

 Bestu þakkir fyrir þátttökuna! 

 

       

   Sunna Þórarinsdóttir 

 

 

 

 

1.  Er námsráðgjafi/námsráðgjafar starfandi við þinn skóla? Merktu einungis við einn 

svarmöguleika.     
1 Já  

 

2 Nei >> Svaraðu næst spurningu 7 

 

3  Veit ekki >> Svaraðu næst spurningu 7 

  

 

 

Ef svarið við spurningunni hér að framan er Nei eða Veit ekki skaltu fara yfir á næstu síðu og 

svara spurningu 7.  Ef svarið er Já þá skaltu svara 2. spurningu næst. 

 

 

2. Veist þú hvar skrifstofa námsráðgjafa er í skólabyggingunni þinni?  

 

1 Já 

 

2 Nei 

 

 

3. Veist þú hvað námsráðgjafinn/námsráðgjafarnir í skólanum heita? 

   

 1  Já    

 

 2  Nei 
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4. Þekkir þú námsráðgjafann/námsráðgjafana í þínum skóla í sjón? 

  

1 Já 

 

2 Nei            

  

5. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirtöldum fullyrðingum um námsráðgjafann í 

þínum skóla? 

 

            Mjög   Frekar  Frekar            Mjög 

                sammála        sammála        ósammála       ósammála 

 

 Allir nemendurgeta leitað upplýsinga              1                2                  3                 4 

      hjá námsráðgjafanum            

  

 Allir nemendur geta fengið aðstoð með         1                2                  3                 4   

 námstækni til námsráðgjafa 

 

 Námsráðgjafinn er einungis fyrir þá sem eiga 1                        2                  3                  4    

      við persónuleg vandamál að stríða 

 

 Námsráðgjafinn er einungis fyrir þá sem eiga  1                       2                  3                 4    

      við námstengd vandamál að stríða 

 

 

 

 

6. Hefur þú farið til námsráðgjafa eftir að þú hófst nám í framhaldsskóla? 

 

1  Já 

 

2  Nei  

 

 

 

7. Hversu oft hefurðu farið til námsráðgjafa í þínum skóla? 

 

 1   Aldrei 

 2   1-3 skipti >> Svaraðu næst spurningu 9 

 3   4-6 skipti >>Svaraðu næst spurningu 9 

 4   7 sinnum eða oftar >>Svaraðu næst spurningu 9 

 

 

 

 

 



 58 

 

8. Ef þú hefur ekki leitað til námsráðgjafa í þínum skóla, hver er ástæðan fyrir því? Merktu 

við allt sem við á. 

 

 1 Ég vissi ekki af námsráðgjafanum 

 2 Ég mundi ekki eftir honum 

  3 Ég var ekki viss um hvort vandamál mitt væri eitthvað sem námsráðgjafi gæti  

                   aðstoðað mig við 

             4 Námsráðgjafinn er bara fyrir þá sem eiga í verulegum vanda, t.d. sálrænum eða 

                    líkamlegum 

             5 Vinirnir hjálpa mér ef eitthvað bjátar á 

             6 Kennararnir hjálpa mér ef eitthvað bjátar á 

             7 Foreldrar mínir og systkini hjálpa mér ef eitthvað bjátar á 

             8 Önnur ástæða, hvaða? ______________________________________________ 

 

         

9. Ef þú hefur leitað til námsráðgjafa hver er ástæðan fyrir því? Merktu við allt sem við á. 

 

                           

      1  Mér leið illa félagslega í skólanum        

2  Mig vantaði aðstoð við skipulagningu á námi       

3  Vegna námsleiða          

4  Ég var nýnemi og þurfti stuðning        

5  Mig vantaði sálfræðilega aðstoð           

6  Vegna prófkvíða           

7  Ég var að falla á mætingu          

8  Ég vildi taka áhugasviðskönnun         

9  Mig vantaði einhvern til að tala við       

10  Mér samdi illa við kennara         

11  Vegna erfiðra heimilisaðstæðna            

12  Til  að bæta vinnubrögð í námi                      

            13  Mig vantaði aðstoð við að skipuleggja tímann       

           14  Vegna námsörðugleika  

 15    Önnur ástæða, hvaða? _______________________________________________        
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10. Telur þú að námsráðgjafi sé eingöngu til staðar fyrir þá nemendur sem eiga í     

     erfiðleikum með að læra? 

 

1 Já 

 

2 Nei  

 

 

11. Telur þú að námsráðgjafi veiti nemendum stuðning vegna erfiðleika í einkalífi? 
 

1 Já 

 

2 Nei 

 

 

 

 

               12. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirtöldum fullyrðingum um hlutverk    

                     námsráðgjafa? 

  

                                   Mjög    Frekar Hvorki    Frekar          Mjög 

                  sammála       sammála      sammála né     ósammála    ósammála                                                                                                   

                    ósammála    

    

                 

Hlutverk námsráðgjafa er að: 

 

standa vörð um velferð nemenda             1               2      3        4       5     

skólans        

  

hjálpa nemendum að skilja hvar áhugi    1               2      3        4       5                                     

   þeirra liggur 

 

taka ákvarðanir fyrir nemendur sem        1               2      3        4       5        

 eiga erfitt með að ákveða sig 

 

halda trúnað við þá nemendur sem       1               2      3        4       5      

til hans leita        

 

reyna að stjórna því hvað nemendur        1               2      3        4       5     

   sem leita til hans taki sér fyrir hendur                                                                

                  

veita upplýsingar um nám og störf          1               2      3        4       5   

                                                                   

aðstoða nemendur við að skipuleggja      1               2      3        4       5 

 tíma sinn         

 

veita sálfræðilega meðferð                   1              2      3        4       5 
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aðstoða nemendur sem eru að falla          1               2      3        4       5 

   á mætingu            

 

taka á agamálum nemenda í skólanum     1               2      3        4       5 

         

veita nemendum stuðning vegna              1               2      3        4       5       

tímabundinna áfalla 

 

   aðstoða nemendur að takast á við             1               2      3        4       5 

      kvíða og streitu       

 

   ræða við nemendur sem eru feimnir og    1               2      3        4        5     

   líður illa innan veggja skólans 

 

gefa mér upplýsingar um skóla á Íslandi   1               2      3        4       5 

          

gefa mér upplýsingar um skóla erlendis    1               2      3        4       5 

                    

     aðstoða mig við að gera námsplan        1               2      3        4       5        

           

sýna því skilning hvernig mér líður           1               2      3        4       5 

                   

 

 

13. Ef vini þínum líður illa andlega, hversu líklegt eða ólíklegt er að þú bendir honum á að    

  tala við  námsráðgjafa?       

 

Mjög líklegt     Frekar líklegt            Frekar ólíklegt    Mjög ólíklegt 

     1   2   3   4 
 

14. Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú leitir til námsráðgjafa ef það koma upp vandamál í    

   náminu hjá þér? 

        

Mjög líklegt    Frekar líklegt   Frekar ólíklegt        Mjög ólíklegt 

       1   2   3   4 
 

15. Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú leitir til námsráðgjafa með persónuleg vandamál? 
   

Mjög líklegt     Frekar líklegt     Frekar ólíklegt       Mjög ólíklegt 

      1    2   3   4 

 

16. Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú myndir  leita til námsráðgjafa ef þú værir að hugsa 

um að  

     hætta í skóla? 
 

Mjög líklegt        Frekar líklegt     Frekar ólíklegt  Mjög ólíklegt 

      1   2   3   4   
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17. Hversu líklegt eða ólíklegt telur þú að námsráðgjafi gæti hjálpa þér ef þú værir að hugsa 

um    

     að hætta í skóla? 

 

Mjög líklegt     Frekar líklegt            Frekar ólíklegt    Mjög ólíklegt 

     1   2   3   4 
 

18. Hvert (ef eitthvert) eftirtalinna atriða finnst þér mikilvægast að námsráðgjafar leggi 

áherslu á á næstu árum? Veldu aðeins eitt atriði. 

 

    1 Að öllum nemendum standi til boða námskeið um þróun starfsferils, um námstækni,  

         um sjálfsstyrkingu og um tengsl náms og starfa. 

 

    2 Að gott upplýsingakerfi standi til boða þar sem ég get leitað eftir  

        upplýsingum um framhaldsnám á vefnum. 

 

    3 Gott upplýsingakerfi standi til boða þar sem ég get leitað eftir  

        ráðgjöf um framhaldsnám á vefnum. 

 

    4 Að útskýra niðurstöður áhugakannana vel og vandlega fyrir nemendum 

 

    5 Að veita nemendum upplýsingar um möguleika þeirra á að standast ákveðið 

        nám á háskólastigi. 

 

    6 Að námsráðgjafar kynni starfsemi sína þannig að nemendur viti hvað í starfsemi þeirra felst. 

 

 

Þessi spurning er einungis ætluð þeim sem hafa farið til námsráðgjafa 

19. Hverjir eru helstu kostir námsráðgjafarþjónustunnar í skólanum, að þínu mati? Merktu 

við allt sem við á. 

    

    1 Hægt er að ræða í trúnaði við ráðgjafa 

     

    2 Ráðgjafinn getur bent á leiðir til úrlausnar ýmissa vandamála 

     

    3 Ráðgjafinn er bandamaður nemenda 

     

    4 Námsráðgjafinn veit mikið um náms- og starfsval og getur gefið 

         upplýsingar um það nám sem er í boði 

   

 

20. Ertu karl eða kona?  

 

1  Karl 

 

2  Kona 

 

 

21. Hvaða ár ertu fædd(ur)? ____________________ 
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22. Í hvaða framhaldsskóla gengur þú? _____________________________________ 

 

 

23. Hversu mörgum önnum hefur þú lokið í framhaldsskóla? 

   

 Einni      Sjö      

 

 Tveimur    Átta    

 

 Þremur     Níu    

 

 Fjórum     Tíu  

 

 Fimm     Ellefu  

 

 Sex     Tólf 
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Fylgiskjal 2 

  

Greinargerð með almennri starfslýsingu fyrir náms- og starfsráðgjafa  

Hér á eftir fer almenn starfslýsing fyrir náms- og starfsráðgjafa en tillaga nefndar sem að henni 

vann var samþykkt á aðalfundi Félags náms- og starfsráðgjafa 4. apríl 2003. Nefndina sátu 

Arnfríður Ólafsdóttir, f.h. háskólastigsins, Inga Þóra Ingadóttir, f.h. framhaldsskólastigsins, Lena 

Rist, f.h. grunnskólastigsins, og Ólafur Finnbogason, f.h. atvinnulífsins. Nefndin fundaði þrisvar 

sinnum vegna þessa verkefnis og sendi tillögur sín á milli á netinu.  

Meginmarkmið með gerð almennrar starfslýsingar fyrir náms- og starfsráðgjafa er að auðvelda 

þeim að mynda ramma utan um störf sín. Við gerð starfslýsingarinnar studdist nefndin við ýmis 

gögn þ.m.t. skýrslu nefndar um eflingu náms- og starfsráðgjafar , starfslýsingar frá náms- og 

starfsráðgjöfum og reglugerð um starfslið framhaldsskóla nr.5/2001 o.fl. Reynt var að einangra það 

sem okkur virtist vera sameiginlegt með þeim gögnum sem við höfðum í höndum og að lokum að 

sameina lýsinguna við störf náms- og starfsráðgjafa. Lögð er áhersla á að eftirfarandi starfslýsingu 

nýti náms- og starfsráðgjafar sér sem fyrirmynd sem þeir styðjast við þegar þeir gera eigin 

starfslýsingu með þeim breytingum sem nauðsynleg er hverjum ráðgjafa fyrir sig.  

Náms- og starfsráðgjafar starfa m.a. í skólum, í fyrirtækjum og á atvinnumiðlunum. Starf þeirra er 

breytilegt eftir því hvar þeir starfa en byggir þó að grunni til á því sameiginlega markmiði að stuðla 

að velferð einstaklinga með hagsmuni þeirra að leiðarljósi. Eins og starfsheitið gefur tilefni til eru 

náms- og starfsráðgjafar sérfræðingar í ráðgjöf um það sem lýtur að námi og störfum, hvort heldur 

sé í námi/starfi eða um nám/störf.  

Þrátt fyrir sameiginleg markmið, sérmenntun og starfsheiti rákum við okkur á að ýmis atriði sem 

aðgreindu störf náms- og starfsráðgjafa miðað við hvort þeir ynnu í skólakerfinu eða utan þess. 

Mætti vel hugsa sér að bæta eftirfarandi liðum við almennu starfslýsinguna hjá náms- og 

starfsráðgjöfum starfandi í skólakerfinu:  

1. Móttaka nýnema/nýnemakynning  
Kynning á námslegum og félagslegum þáttum skólaumhverfisins. Framkvæmd í samstarfi 

við kennara og eldri nemendur/nemendafélög. Kynning á skólastarfinu, námsfyrirkomulagi, 

reglum, nemendaþjónustu og félagslífi. 

2. Samstarf heimilis og skóla  
Kynning fyrir aðstandendur nemenda til að efla samstarf heimilis og skóla. Framkvæmd í 

samstarfi við kennara, aðra starfsmenn skólans, eldri nemendur/nemendafélög og 

foreldrafélög. Stuðningsviðtöl og leiðsögn við foreldra.  

 

Einnig mætti hugsa sér að bæta m.a. eftirfarandi liði við almennu starfslýsinguna hjá náms- 

og starfsráðgjöfum starfandi í atvinnulífinu og/eða á atvinnumiðlunum:  

3. Aðstoð við atvinnuleit  
Aðstoðar atvinnuleitendur í atvinnuleit við að gera sér grein fyrir möguleikum sínum á 

vinnumarkaði og með því að leiðbeina þeim við hvernig best sé að haga atvinnuleit, gerð 

atvinnuumsókna og undirbúning og framkomu í atvinnuviðtölum.  

 
 

Almenn starfslýsing fyrir náms- og starfsráðgjafa samþykkt á aðalfundi Félags náms- 

og starfsráðgjafa 4. apríl 2003  
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1. Ráðgjöf í námi og starfi  
1. Ráðgjöf um vinnubrögð  

• Leiðsögn og fræðsla um skipulagningu tíma og áætlanagerð.  

• Leiðsögn og fræðsla um námstækni (s.s. námsaðferðir, lestraraðferðir og 

prófundirbúning).  

• Leiðsögn og fræðsla um lífsstíl og venjur sem stuðlað geta að aukinni einbeitingu, 

úthaldi og auknu tilfinningalegu jafnvægi.  

2. Persónuleg ráðgjöf og stuðningur  

• Stuðningur og ráðgjöf vegna tímabundinna erfiðleika og/eða áfalla.  

• Stuðningur og ráðgjöf vegna erfiðleika í einkalífi.  

• Leiðsögn og ráðgjöf um streitu- og kvíðastjórnun.  

• Tilvísun og samstarf við sérfræðinga í sértækum málum.  

• Hópráðgjöf/námskeiðahald sem styrkja einstaklinginn í námi og/eða atvinnuleit 

(s.s. gerð ferilskráa, atvinnuumsókna, námstækni og prófkvíði).  

3. Ráðgjöf, hagsmunagæsla og upplýsingamiðlun vegna sérhæfðra réttindamála  

• Stuðningur við einstaklinga með sérþarfir í samstarfi við aðra fagaðila.  

• Mat og greining á úrræðum fyrir einstaklinga með sérþarfir.  

• Samstarf við yfirvöld, sérfræðinga og þjónustuaðila í málefnum einstaklinga með 

sérþarfir.  

2. Ráðgjöf við náms- og starfsval  
1. Áhugagreining  

• Könnun og greining á áhugasviði einstaklinga; fer ýmist fram með viðtölum eða 

með notkun mælitækja og kannana.  

2. Mat og greining á náms- og starfsfærni  

• Greining styrkleika og veikleika einstaklinga með tilliti til náms og starfa; fer 

aðallega fram með viðtölum við ráðþega.  

3. Miðlun upplýsinga um möguleika og framboð á námi og störfum  

• Veitir upplýsingar og ráðgjöf um nám, námskeið, starfsmenntun og starfsval  

• Starfsfræðsla; umsjón með framkvæmd starfsfræðslu í samstarfi við kennara, 

starfsfræðslufulltrúa og fulltrúa atvinnulífs.  

• Námskynningar; skipulag námskynninga innan skólans og undirbúningur og 

uppfræðsla nemenda fyrir stærri sameiginlegar námskynningar menntakerfisins.  

• Gagnasmíð, gagna- og upplýsingasöfnun og viðhald gagnabanka um nám og störf.  

• Miðlun og leiðsögn við notkun upplýsinga úr gagnabanka.  

3. Þróunarverkefni  
• Skýrslugerð  

• Skráning viðtala og viðfangsefna.  

• Úrvinnsla tölulegra upplýsinga um viðtöl og viðfangsefni.  

• Mat og áætlanagerð.  

1. Viðhald fagþekkingar  

• Þróun nýrra starfsaðferða.  

• Endurmenntun/símenntun.  

• Samstarf við aðra ráðgjafa og faghópa.  

• Handleiðsla/sjálfsskoðun.  

2. Kannanir og rannsóknir  

• Mat á starfsaðferðum.  

• Kannanir og eftirfylgni verkefna og viðfangsefna.  

• Kannanir á aðstæðum og viðhorfum ráðþega.  

3. Fræðsla og miðlun þekkingar  

Náms- og starfsráðgjöfum skal veitt svigrúm til að sinna:  
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• Fyrirlestrum.  

• Greinaskrifum.  

• Viðtölum við fjölmiðla.  

• Fundum.  

• Nefndarstörfum.  

• Samningu fræðsluefnis í greininni.  

• Ráðstefnum.  
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            Fylgiskjal 3  

     

IAEVG Ethical Standards               

Approved by the IAEVG General Assembly, Stockholm, Sweden , 8. August 1995 

Preamble 

The International Association for Educational and Vocational Guidance is committed to the 

global provision of educational and vocational guidance processes, that are of high quality, 

provided by competent and recognized professionals, and designed to facilitate the personal 

choices and decisions of persons of all ages as they anticipate, prepare for, enter into, face 

and cope with the dynamics of the labour market and the workplace. The IAEVG mission 

statement, a separate document to which the ethical standards cited here relate, details the 

multiple ways by which the Association discharges its responsibilities on behalf of the qua-

lity of the practitioners of educational and vocational guidance in their training and 

qualifications; in the development and provision of methods and materials pertinent to the 

provision of educational and voca-tional counseling for persons of different ages and 

settings; in the conduct of research and development; and in the advocacy of client needs 

for educational and vocational guidance with governments and institutions. 

The commitments of IAEVG members to its mission, as a professional organization 

concerned with the provi-sion of quality services, research, and advocacy on behalf of 

personal educational and vocational choices, requires adherence to a public code of ethics 

that guides the actions of practitioners, provides evaluative cri-teria for self-assessments 

and peer evaluation regarding the quality of the practitioner role, and informs the public of 

expected standards of professional practices and behaviour. These ethical standards are 

consistent in essence with the ethical statements of colleagues in related professional areas 

who also are concerned with providing assistance to persons preparing for or engaged in 

work, training and education. Thus, the ethical standards of IAEVG, like those of members 

in other educational, scientific, and professional organiza-tions, are dedicated to the 

enhancement of the worth, dignity, potential and uniqueness of those persons whom 

IAEVG members serve. 

Ethical standards, such as those which follow, identity minimum essentials by which to 

gauge ethical beha-viour. They cannot address every possible ethical conflict that IAEVG 

members experience in their nation or culture. Thus, the Ethical Standards provide below 

are intended to stimulate the self development of IAEVG members in their ethical 
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behaviour and the creation of local and regional statements of ethical standards for which 

these standards may provide direction and advice. 

Ethical Standards 

Ethical Responsibilities to Clients 

Members of IAEVG accept the primary obligation to respect the dignity of each person to 

whom educa-tional and vocational guidance services are rendered. This obligation includes 

acceptance of the rights of the individual to make independent choices, to take 

responsibility for decisions reached, to engage in self -direction and self-development, and 

to preserve confidentiality. It also includes practitioner responsibility to be current with 

laws and policies that pertain to client rights. 

Members of IAEVG do recognize the obligation to provide equal opportunities in 

educational and voca-tional guidance without prejudice to persons of diversity in social 

status or educational background, gender, race, ethnicity, religious beliefs, sexual 

orientation, or disability and avoid all forms of related discriminations. 

Members of IAEVG are sensitive to the total needs of clients (educational, vocational, 

personal and social) as they interact to affect the planning for or the adjustment to 

education and training, occupations, and careers and should refer to relevant experts if their 

own competency does not meet the client's need. 

Members of IAEVG inform clients, orally or in writing, of the purposes, goals, techniques, 

policies and ethical standards under which educational and vocational guidance is 

provided, conditions in which consul-tation with other professionals might occur, and legal 

or policy constraints which relate to how services are provided. Any limits on 

confidentiality set by others will be discussed with the client before proceeding to put him 

or her in the position to choose personal responses to such limits and involvement. 

Disclosing of confi-dential information needs the client's expressed consent. 

Members of IAEVG enhance client's independent actions and therefore refrain from 

consciously dictating or coercing client choices, values, lifestyles, plans, or beliefs (e.g., 

general views on economic life) that represent the counsellor's or other people's, but not the 

client's personal orientation or perspective. However, in situations where clients hold 

antisocial values that are of danger to themselves or others, it may be necessary for the 

counsellor to indicate what his/her professional values are and to what extent he/she 

supports social conventions. 

Members of IAEVG provide explanations of the content, purposes, and results of tests in 

language that is understandable to clients. Such practitioners use relevant standards to 



 68 

select, administer, and interpret assessment techniques. They recognize that emerging 

techniques, e.g. computer-based testing or career guidance programs, require periodic 

training and continuing familiarity with the professional literature in administration, 

scoring, and interpretation. 

Members of IAEVG promote the benefits, to clients, of new techniques and appropriate 

computer appli-cations when research or evaluation warrant such use. The 

counsellor/practitioner ensures that the use of computer applications or other techniques are 

appropriate for the individual needs of the client, that the client understands how to use the 

technique or process involved, and that follow-up counseling assistance is provided. 

IAEVG members further ensure that members of under-represented groups have equal 

access to the best techniques available to computer technologies, and to non-

discriminatory, current and accurate information within whatever techniques are used. 

IAEVG members, in representing their professional competencies, training and experience 

to individual clients as well as to organizations for which consultation is requested, provide 

information that is clear accu-rate and relevant and does not include misleading or 

deceptive materials. 

Members of IAEVG avoid conflicts of interests which compromise the best interests of 

their clients when they engage concurrently in the career counseling of clients, serve as 

representatives of paid employment exchanges or as paid recruiters or intermediaries for 

training facilities. Where potential conflicts of interests occur, they should be made known 

to the client. 

Members of IAEVG make appropriate referral when their professional assistance cannot be 

provided or continued. 

Attitudes to Colleagues and Professional Associates 

IAEVG members contribute to development and maintenance of cooperative relationships 

with professional colleagues and administrators in order to facilitate the provision of 

optimal educational and vocational guidance. 

IAEVG members are responsible for informing colleagues and administrators about aspects 

of the provision of educational and vocational guidance such as confidentiality and privacy 

guidelines.  

IAEVG members will provide professional colleagues and administrators with accurate, 

objective, concise and relevant information about the needs and outcomes of educational 

and vocational guidance for evaluative or other purposes. 
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IAEVG members cooperate with their professional colleagues in implementing the Ethical 

Standards in the procedures and practices of their work setting. When direct information 

raises doubts as to the ethical behaviour of professional colleagues, whether IAEVG 

members or not, the member should discuss such concerns with the colleague or use 

available institutional channels to rectify the condition. 

In cases of conflict between professional ethical standards and directives or non-

cooperation of an employee, IAEVG members will seek to consult directly with 

responsible administrators about the implica-tions of such conflicts and seek ways by 

which to eliminate them.  

Attitudes to Government and Other Community Agencies 

If necessary, IAEVG members will advocate for and assist in the development of 

educational and vocational guidance services that are ethically rendered and relevant to 

client needs in cooperation with policy-makers, legislators or administrative personnel. 

IAEVG members are aware of and inform administrators, legislators and others of the 

accepted qualifica-tions and training expectations of competent practitioners of educational 

and vocational guidance and counseling services. 

IAEVG members actively cooperate with agencies, organizations and individuals in other 

institutions or in the community so as to meet the needs and provide services to clients. 

 

 

Responsibilities to Research and Related Processes 

IAEVG members who have the appropriate training and skills to do so, acknowledge their 

responsibility to conduct research and report findings using procedures that are consistent 

with the accepted ethical and scientific standards of educational and psychological research 

practices. When client data are used for statistical, evaluative, research or program planning 

purposes, the IAEVG member ensures the confiden-tiality of the identity of individual 

clients. 

IAEVG members acknowledge their responsibility to share in the improvement of 

educational and voca-tional guidance by sharing skills, knowledge and expertise with 

colleagues and with professional associa-tions, such as IAEVG. 

Responsibilities as an Individual Practitioner 

IAEVG members obtain the initial training and maintain a process of continuous learning 

in those areas of knowledge and skills required by the profession to be a qualified and 

competent practitioner of educa-tional and vocational guidance. 
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IAEVG members function within the boundaries of their training and experience and refer 

to other profes-sional persons, clients for whom the practitioner is not prepared to assist. 

Each IAEVG member accepts the consequences of his or her professional actions and does 

so within the conscious and deliberate application of ethical guidelines. 

IAEVG members continue to reflect in their practice both the humanistic principles that 

underlie ethical behaviour as well as attention to the changing social and political questions 

that have ethical implications for practice. These include such questions as who are my 

clients (students, workers, employers, society as a whole) and what are the ethical issues of 

importance in these relationships? How do different forms of intervention (individual 

counselling, group work, computer-assisted programs, consultation with mana-gement in 

behalf of workers) differ in ethical concerns? How should educational and vocational 

guidance services ethically respond to the global tensions between economic and 

environmental issues in the working lives and workplaces of clients? 

IAEVG members are responsible for monitoring and maintaining their professional 

competencies and obtaining training on a periodic basis to ensure that they are able to 

provide competent services to cultural diverse clients and to effectively use new theories 

and intervention techniques, computer applications, and assessment processes. IAEVG 

members strive to be current with innovations and trends in the contexts and content of 

educational and vocational guidance and counseling and do so with an acknow-ledgement 

that professional and personal experiences and growth go on throughout one's career. 

IAEVG members seek and participate in regular supervision by which to increase the 

knowledge and skills required to effectively discharge their professional responsibilities 

and to develop goals for continued learning. 

IAEVG members are aware of their values and attitudes, in order to remain discrete and 

objective in the help they provide to clients. In particular, they avoid all forms of racial, 

sexual, and age stereotyping and discrimination. 

IAEVG members, in cases where ethical issues are unclear or ambiguous, will consult in a 

confidential manner with a professional association or colleagues to attempt to clarify the 

issue or develop strategies to rectify the conditions that caused the problem. Failing that 

possibility, practitioners should directly con-tact the Secretary General of IAEVG to seek 

clarification, advice or to file a question of profes-sional ethics. 
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      Fylgiskjal 5 

 

Bréf til skólastjórnenda 

 

Kæri skólastjóri 

 

Ég undirrituð, Sunna Þórarinsdóttir, er nemandi í MA námi í náms- og starfsráðgjöf við 

Háskóla Íslands. Ég er þessa dagana að vinna lokaverkefni mitt þar sem ég hyggst rannsaka 

viðhorf og hugmyndir framhaldsskólanema á þeirri þjónustu sem framhaldsskólanemum 

stendur til boða af hálfu náms- og starfsráðgjafa í framhaldsskólum.  

 

Með þessu bréfi óska ég eftir að fá að leggja spurningalista fyrir 80 - 100 nemendur í skóla X. 

Spurningalistinn verður að auki lagður fyrir í 3 öðrum framhaldsskólum á 

höfuðborgarsvæðinu. Rannsóknin hefur verið tilkynnnt til persónuverndar og er 

spurningalistinn með öllu nafnlaus. Fyrirlögnin tekur um 10 mínútur og ef leyfi fæst mun ég 

koma til með að leggja listann fyrir í fjórum til fimm kennslustundum.  

 

Spurningalistinn skiptist í þrennt. Fyrsti hlutinn er bakgrunnsupplýsingar um þátttakendur. 

Annar hluti er spurningar um hvort nemendur viti af náms- og starfsráðgjafa í viðkomandi 

skóla, hvar hann er staðsettur og fleira í þeim dúr og í þriðja og síðasta hlutanum eru nemendur 

beðnir um að merkja við atriði sem þeir telja að falli undir hlutverk náms- og starfsráðgjafa.  

 

Af rannsóknum sem gerðar hafa verið á þessu sviði má áætla að nemendur í framhaldsskólum 

séu ekki nægilega meðvitaðir um að þeim standi þjónusta náms- og starfsráðgjafa til boða. 

Jafnframt hefur komið í ljós að þeir sem þó vita af þjónustunni gera sér ekki grein fyrir því út á 

hvað hún gengur.  Tilgangur rannsóknar minnar er að kanna hver staðan á þessu er í 

framhaldsskólum á höfuðborgarsvæðinu í dag.  

 

Um helmingur þátttakenda mun verða undir 18 ára aldri og því hyggst ég senda tölvupóst á 

foreldra eða forráðamenn þeirra nemenda. Upplýsingar um netföng mun ég þurfa að fá 

uppgefnar hjá skólanum. 

 

Verkefnið mun nýtast námsráðgjöfum, skólastjórnendum og öðrum þeim sem að skólamálum 

koma. Ég mun hafa samband símleiðis á næstu dögum vegna þessa erindis.  

 

 

     

     Með þökk og kveðju 

 

      

        Sunna Þórarinsdóttir 

            sunnath@hi.is 

 

 

 

mailto:sunnath@hi.is
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Fylgiskjal 6 

 

Bréf til foreldra/forráðamanna                 

 

Kæra foreldri/forráðamaður. 

 

Ég, undirrituð er að vinna lokaverkefni í M.A námi við Háskóla Íslands. Verkefnið felst í því að 

gera könnun á þekkingu og viðhorfi framhaldsskólanema á þeirri náms- og starfsráðgjöf sem 

stendur þeim til boða í framhaldsskólum í dag. Til þess að nálgast þessar upplýsingar mun ég 

á næstu vikum leggja spurningalista fyrir nemendur í nokkrum framhaldsskólum og ber mér 

skylda að tilkynna foreldrum nemenda undir 18 ára aldri frá könnuninni.  Nemendur verða 

ekki spurðir um persónulegar upplýsingar, þeir munu ekki þurfa að gefa upp nafn né kennitölu 

og það verður ekki hægt að rekja niðurstöðurnar til þeirra. Ef þú/þið viljið ekki að dóttir/sonur 

ykkar taki þátt í þessari könnun, vinsamlegast tilkynnið það til mín í síma 867-0120 eða sendið 

póst á netfangið sunnath@hi.is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://webmail.hi.is/src/compose.php?send_to=sunnath%40hi.is
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